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INLEDNING
På grund av kommande markdeformationer
orsakade av gruvbrytning kan byggnadsminnet Hjalmar Lundbohmsgården inom
snar framtid inte stå kvar på nuvarande plats.

byggnader som sedan erhåller detta skydd.
Ett exempel som dock kan nämnas är
Taubehuset i Göteborg, som under 1960talet flyttades i samband med byggandet av
en trafikled. Byggnaden förklarades som
byggnadsminne 2011, där själva flytten anges
som ett av byggnadens värden. Byggnaden är
stor, uppförd i timmer och likt Hjalmar
Lundbohmsgården är Taubehusets starkaste
värde kopplingen till en speciell person, ett
värde som är ”flyttbart”.

Hjalmar Lundbohmsgården består av tre
byggnader: Kirunas äldsta byggnad pörtet
B1, bostadshuset B2 samt en matkällare.
Samtliga byggnader kommer att flyttas för
att fortsätta sin historia på ny plats i Kiruna.
Dokumentationens huvudsakliga syfte är att
den ska kunna användas i återuppbyggnadsfasen i samband med flytt. Därför består
denna rapport till största del av
byggnadsbeskrivning men behandlar även
den sammanhållande miljön samt har ett
etnologiskt perspektiv.

En flytt av Hjalmar Lundbohmsgården
kommer delvis att innebära en förändring av
gårdens befintliga värden medan nya värden
kan tillkomma i ny kontext.
Arbetet i fält har skett under sommaren
2013. Arbetet har utförts av Norrbottens
museum genom bebyggelseantikvarie Clara
Nyström, etnolog Sophie Nyblom samt
fotograf Daryoush Tahmasebi, som tagit
samtliga fotografier om inte annat står.

Hjalmar Lundbohmsgården är en oersättlig
kulturmiljö där dess främsta värde tillskrivs
det personhistoriska värdet, vilket utgörs av
Hjalmar Lundbohm och hans betydelse för
Kirunas tillkomst. Gården blev den punkt
som samhället, fysiskt och mentalt, kom att
byggas kring. Därför är det nästan ironiskt,
eller symboliskt, att Hjalmar Lundbohmsgården är den kulturmiljö som kommer
flyttas först när samhället berörs av
markdeformation på grund av gruvbrytning.

Två bebyggelseantikvariska konsulter har
varit kopplade till dokumentationen, Carita
Eskeröd från Kulturen i Lund samt Daniel
Melchert från God bostad, Lund.
Dokumentationen utförs på uppdrag av
Luossavaara Kiirunavara AB, LKAB.

En flytt av ett byggnadsminne sker endast i
undantagsfall, då byggnadsminnens värden
ofta bedöms vara så starkt kopplade till en
fysisk plats. Omvänt är det även få flyttade
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BAKGRUND
Sedan 1982 ägs Hjalmar Lundbohmsgården av Kiruna kommun som har upprättat ett
nyttjanderättsavtal med Hjalmar Lundbohmsgårdens ekonomiska förening, som driver gården
som en besöksgård tillsammans med föreningen Kirunas Rötter. På gården erbjuds utställningar,
guidning, forskarservice, konferensmöjlighet samt servering.
På grund av kommande markdeformationer orsakade av gruvbrytning kan Hjalmar
Lundbohmsgården inom snar framtid inte stå kvar på nuvarande plats. Byggnaderna är medtagna
i ett civilrättsligt avtal mellan Kiruna kommun och LKAB vilket bland annat reglerar vilka
byggnader som kommer att bevaras genom flytt till ny plats i samhället.
Hjalmar Lundbohmsgården förklarades som byggnadsminne 2001-11-30 enligt 3 kap Lag om
Kulturminnen (Dnr 221-1654-91). Byggnadsminnet omfattar bostadshuset (B2) från 1895, pörtet
(B1) från 1890 samt matkällaren från 1895 och ett skyddsområde på ca 15000m2.
Hjalmar Lundbohmsgården har ett högt
byggnadshistoriskt värde som en av Kirunas första
byggnader och därmed en del av Kirunas äldsta
byggnads- och arkitekturhistoria.
Byggnaden har höga konstnärliga och arkitektoniska
värden. Den är präglad av sekelskiftets
allmogeromantik med det bruntjärade timret och den
rustika interiören med synliga bjälkar.
Lundbohmsgården fungerar som en representant för
tidens arkitekturstil, nationalromantiken, och är en
påminnelse om det intresse för äldre traditioner som
fanns i landet runt sekelskiftet.
På ett nationellt plan är Hjalmar Lundbohmsgården
representativ för dåtidens konstnärshem.
Byggnaderna på Zorngården och Carl Larssongården
i Dalarna hade ett liknande ideal som utgick från en
befintlig anspråkslös stuga byggd i lokal
byggnadstradition. Liknande byggnader, därav flera
byggnadsminnen, finns i övriga landet. Hjalmar
Lundbohmsgården är en norrländsk representant för
detta byggnadsideal som nådde så långt norrut i och
med gruvindustrins etablering.
Hjalmar Lundbohmsgårdens främsta kulturhistoriska
värde ligger annars i dess personhistoriska värde som
utgörs av Hjalmar Lundbohm och hans betydelse för
samhällets tillkomst. Lundbohm (1855-1926), som är
gårdens upphovsman, spelade en avgörande roll för
uppförandet av Kiruna, både konstnärligt och
arkitektoniskt. Han levde och verkade på gården från
slutet av 1800-talet till 1920 då han lämnade Kiruna.
Ur byggnadsminnesförklaringen av Hjalmar
Lundbohmsgården (Dnr 221-1654-91)
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Genom delbeslut daterat 2011-10-31 (dnr
432-2679-11) gav länsstyrelsen i
Norrbottens län Kiruna kommun tillstånd
till att flytta gården. I delbeslutet står att
”Inför flyttning ska gården och tomten
dokumenteras på en nivå som är tillräckligt
detaljerad för att dokumentationsmaterialet
ska kunna användas i återuppbyggnadsprocessen.” Vidare framgår att gården ska
vara flyttad inom tre år efter beslutsdatum.
Gränsen flyttades sedan fram två år, d.v.s.
till 2016-10-31.
Denna rapport är en del av
dokumentationen, länsstyrelsen har även
skrivit riktlinjer inför dokumentationsprocessen.
SYFTE
Dokumentationens syfte är i första hand att
underlätta återuppbyggnaden i samband med
att byggnaderna flyttas, t.ex. genom att vara till
hjälp om byggnadsdelar eller material blandas
ihop eller går förlorade i flyttprocessen. Därför
ligger fokus på byggnadsbeskrivningar och
uppmätningar men även hela kulturmiljön
beskrivs.
En etnologisk dokumentation har gjorts för att
genom intervjuer samla in människors
berättelser för att bevara och synliggöra
känslor, tankar och minnen kopplade till
miljön. Informantgruppen består av kvinnor
och män i olika åldrar och representerar olika
erfarenheter från miljön. Intervjuerna kretsar

kring fyra huvudområden: informantens relation till Hjalmar Lundbohmsgården, verksamheten som har
drivits där, gårdens betydelse samt den kommande flytten och framtidsscenarier. Den etnologiska
dokumentationen kompletterar den tidigare historieskrivningen, som främst behandlar gården fram till
1920, genom att fokusera på de verksamheter som har funnits från 1940-talet och framåt.
METOD
Interiör och exteriör på samtliga tre byggnader har dokumenteras noggrant, där fasaderna har delats in i
delar och rummen beskrivs var för sig genom en matris. Samtliga rum har getts benämningar där
bottenvåningen har nummer från 101, våning två från 201 och källaren från 001. Några rum har
särskilda namn, dessa står i förekommande fall efter rumsnumret.
Fönster, dörrar, lister samt foder är uppmätta. Dörrar och fönster i skala1:10 och lister och foder med
hjälp av profilkam i skala 1:1. De olika typerna är markerade på följande sätt: Fönster 1 (F1), fönster 2
(F2), dörr 1 (D1) sockel (S1) taklist 1 (Tl1), fönsterfoder 1 (Ff1) samt dörrfoder 1 (Df1) etc. Detta gäller
bostadshuset, samt foder och lister i B1.
Exteriören är indelad i fasaddelar markerade med A, B, C och så vidare medsols, A är fasad med
huvudentré. På bostadshuset används byggnadens naturliga indelningar, vilket gör att storleken på
delarna skiljer sig åt, och då byggnaden har en speciell planform är den indelad i 15 delar. Matriser samt
uppmätningar står i kapitlet Byggnadsbeskrivning.
En väsentlig del av dokumentationen utgörs av fotomaterial. Varje rum har fotograferats från minst två
håll, samt kompletterade med detaljbilder. Rummen är fotograferade som de såg ut under sommaren
2013, med befintligt möblemang. Även fasaderna samt trädgården är noggrant fotograferade.
Under dokumentationen har vissa miljöer/rum fotograferats i panorama, 360grader. Genom digital
teknik går det att scrolla i dessa miljöer, och zooma in med god upplösning där det behövs. Interiört
har detta gjorts i rum 105, 107, 114, 122, 201 samt 204 i bostadshuset samt i båda rummen i B1. Detta
är till god hjälp under uppbyggnadsfasen. Exteriört har sju sådana bilder gjorts, vid varje hörn vid
bostadshuset, och under olika årstider. Fotomaterialet förvaras i Norrbottens museums bildarkiv.
I länsstyrelsens delbeslut om flytt står att tomten ska beskrivas för att se vad som är möjligt att
återskapa på ny placering. För detta har en landskapsanalys upprättats av Tyréns AB, (Landskapsanalys,
Hjalmar Lundbohmsgården, Kiruna, 2013-09-13). Växtligheten är inventerad av Sweco (Rapportväxtinventering Hjalmar Lundbohmsgården, 2013-07-02)
Gårdens möblemang är inventerat och förtecknat utav föreningen Kirunas rötter tillsammans med
LKAB. Rapporten följer samma rumsnumreringar som denna dokumentation.

TIDIGARE MATERIAL
Det finns mycket material skrivet om Hjalmar Lundbohmsgården. Lasse Brunnströms två böcker från
1980-1981 om Kirunas tillkomst från brukar här särskilt nämnas, där gårdens historik behandlas. Lisa
Brunnström skrev i samband med en renovering av bostadshuset 1981-1982 en rapport om
upprustningen som även innehöll förslag på framtida användning, Museum i Kiruna – Hjalmar
Lundbohmsgårdens framtida användning - förslag. Forskarföreningen Kirunas rötter har bland annat skrivit
rapporten Hjalmar Lundbohmsgården igår – idag – i morgon, 2008. Mycket forskning sker även på
universitetsnivå. Här kan nämnas Linnea Forss studie vid Umeå universitet från 2013 samt en rapport
av Johanna Rosén vid Högskolan på Gotland från 2012. Gemensamt för de tre senast nämnda är att de
behandlar frågeställningar kring flytten och inte fokuserade på gårdens historik. 1909 gjordes en
växtinventering av hela Kiruna, Floran och vegetationen i Kiruna, där trädgården beskrivs.
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Det finns många fotografier över gården tagna mellan 1900 och 1920. När Hjalmar Lundbohm lämnar
gården och Kiruna 1920, upphör fotografierna som främst är tagna av Kirunafotografen Borg Mesch.
Kiruna kommuns bildarkiv hyser ett stort material. Järnvägsmuseets bildarkiv, samlingsportalen, har ett
stort fotomaterial från Kiruna äldre historia. Även där finns en del bilder över Hjalmar
Lundbohmsgården.
I LKAB:s arkiv finns ett stort ritningsmaterial över gården, som visar gårdens olika uppbyggnadsfaser. I
arkivet finns även handlingar rörande föreningsverksamhet. Dessa handlingar förvaras numera även i
Norrbottens museums arkiv, Norrbottens minne. I Norrbottens minne finns de tidigare rapporterna
kring gården, Lisa Brunnströms, Kirunas rötter samt en redogörelse över restaureringen 1996-1997.
Statens centrum för arkitektur och design (Arkitektur- och designcentrum) förvarar originalritningarna
från arkitekt Elis Benckert inslag i gårdens uppkomst.

Nedan: Stadplan från 1915. Bostadshuset
benämnd disponentbostad. B9, bolagskontoret,
finns i trädgårdens sydöstra hörn. Byggs ut under
årens lopp och rivs under 1970-talet. Kiruna kyrka
syns längst uppe i bildens högra hörn. Stadsplan
från Kiruna kommuns arkiv.
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HJALMAR LUNDBOHMSGÅRDEN
MILJÖBESKRIVNING
Kulturmiljön Hjalmar Lundbohmsgården ligger i
en parkmiljö lite nedanför Kirunas centrumkärna,
adress Ingenjörsgatan 2.
Miljön är lummig med alléer och riklig växtlighet.
Träden består av en blandning av björk, rönn,
gran och tallar vilket kommer av Hjalmar
Lundbohms intresse för natur och planteringar,
då han införde flertalet växter.
Tomten inramas av ett rödmålat kryssformat
staket som tillkom 1981-1982, då man ansåg att
Kirunatraditionen att hägna in sin tomt med
staket var i utdöende. Staketet fick samma
utformning som det urspungliga, dock var den
ursprungliga tomten väsentligt mindre. Flera
grusgångar och stigar går över tomten och
staketet har flera öppningar för att inte hindra
besökare från att passera genom miljön.

Från bostadshuset syns det stora Bolagshotellet,
(1900-1901) och strax ovanför ligger
Ingenjörsvillan (1900). Även Ingenjörsvillan
kommer att flyttas. Förhållandet mellan dessa
byggnader, särskilt den visuella kopplingen till
hotellet, är viktig för upplevelsen av miljön och
har även historiska samband. 1901 uppfördes
ytterligare en ingenjörsbostad (numera riven) i
närheten. Efter att Hjalmar Lundbohm lämnade
Kiruna 1920 byggdes denna om till ny
disponentbostad, medan bostadshuset stod öde.
IAKKTAGGELSE MILJÖ
Miljöns historia är avläsbar genom vegetationen
och alléerna som berättar om tidigare gångar och
tomtgräns.
Samtliga tre byggnader och förhållandet mellan
dem är viktiga beståndsdelar som tillsammans med
staketet och trädgården skapar kulturmiljön.

Sedan den tidigare tillfartsvägen från
Lombololeden, som passerar väster om, stängts
av kommer numera biltrafik norrifrån från
Hjalmar Lundbohmsvägen. Strax innan gården
finns en bilparkering för besökare. Infartsvägen
till gården leder rakt fram till bostadshusets
huvudentré som ligger mot norr.

Även minnesstenen är en viktig beståndsdel i
miljön, kopplad till B1.
Dagens trädgård är större än den ursprungliga, B1
låg ursprungligen utanför inramad tomt.

Kring bostadshuset är det lagt grus och mot
väster finns en grusad yta där det under
sommaren finns uteservering. En viktig aspekt är
utsikten härifrån över gruvberget Kiirunavaara.
Ursprungligen fanns även visuell kontakt med
Loussajärvi vilken sedan sjön har dämts upp
numera är bruten. Härifrån ser man även
matkällaren som ligger i trädgårdens sydvästra
hörn.
B1 ligger i den övre delen av trädgården i en
björkdunge på andra sidan den allé/häck som
ramade in den ursprungliga tomten. På andra
sidan stigen som leder förbi byggnaden finns en
minnessten, av sten från Kiirunavaara. Denna
restes vid kung Gustav VI Adolfs besök 1952
som minne av Hjalmar Lundbohms första bostad
i Kiruna (B1).
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Gångar går genom trädgården och skapar flöden,
riklig växtlighet med variation av trädsorter
Byggnaderna gjordes bruna för att smälta in i
miljön, eller den för tiden populära faluröda
kulören, som finns på både matkällare och staket.
Den samlade kulturmiljön speglar personen
Hjalmars Lundbohms samtid och hans egen
personlighet, inte bara bostadshuset var viktigt utan
tomten samt uthus vägdes in i planeringen.
Bostadshuset från trädgårdens hörn i sydöst.
Acc.nr 2013_014_1979

Övre till vänster: Utsikt mot norr från bostadshuset entré,
Bolagshotellet i fonden. Acc.nr 2013_014_1878
Övre till höger: Påväg till gården möts man av denna vy, mot
väster och gruvberget Kiirunavaaras gruvlav i fonden. Acc.nr
2013_014_1881
Mellan till vänster: Fotografi mot söder in mot miljön, B1
samt minnestenen. Acc.nr 2013_014_1138
Mellan till höger: Matkällaren samt staket. Acc.nr
2013_014_1987
Nedre: Bostadshusets västra fasad i november, bakom träden
skymtas kvarteret Ullspiran från 1960talet. Acc.nr
2013_014_1706
Skiss nedan: tomten idag samt 1915, den urspungliga häcken
innanför staketet 1915 har idag växt till sig. På 1915års karta
syns även Bolagskontoret, byggd 1900 (riven 1979)
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UPPBYGGNADSFASER
Bostadshuset uppfördes i fyra etapper mellan 1895-1909. Från det att Hjalmar Lundbohm utnämndes
som LKABs första disponent 1898 kallades den i tal för disponentvillan, och det var först nu den blev
hans privata bostad. Dessförinnan inrymdes bland annat även bolagskontor. Nu kom behovet av en
större och mer ståndsmässig byggnad. Historiken nämns här endast kort då gårdens historik finns väl
nedtecknad sedan innan.
1895
En parstuga uppförs i synligt bilat timmer. Taket
pappbetäcktes och tjäras. Entreprenör Isak Isaksson
Paksuniemi från Jukkasjärvi. Även matkällaren
uppförs samt vedbod och utedass.
1900
Matsal med punschveranda åt väster, sovrum åt
disponenten, toalett, sällskapsrum samt kök
tillkommer. Förråd samt entré åt tjänstefolk på
gaveln av tillbyggnaden. Parstugan får två mindre
fönster vid entrédörren. Sockel av grå granit som
bryts nedanför kyrkan. Kakelugnar installeras av
märket Rörstrand. 1903 installerades elektronisk
belysning. Arkitekt konstnärsvännen Christian
Eriksson.
1905-1906
Ytterligare tillbyggnad med rum åt tjänstefolk samt
interiör förändring. Tjänstefolk och hersskapsfolks
verksamheter hålls åtskilda genom planlösningen.
Byggnaden kläs in med panel och taket kläs med
falsad plåt. En källare byggs under den nya delen.
1907 installerades vatten och avlopp. Arkitekt
konstnärsvännen Christian Eriksson.
1909
”Kavaljersflygeln” i två våningar tillkommer efter
ritning av Elis Benckert i samarbete med Christian
Eriksson. Uppförd i rundtimmer med egen entré
mot gårdsbildningen, taket kläs snart med tegeltak.
En ny källare tillkommer, åtskild från den tidigare.
Kavaljersflygeln nås inifrån via en nu tillkommen
vindsgång vilket gör att byggnadskroppen närmast
kavaljersflygel höjs. I kavaljersflygeln finns ett rum
på ritningar benämnd ”rum för jakthistorier”.
Kavaljersflygeln (samt delen mellan befintlig
byggnad och flygeln) får, till skillnad från resterande
delar, en sockel av röd granit. 1909 installerades
centralvärme.

Pörtet B1 stod vid stranden nedanför gården men
flyttades mellan 1912-1915 till nuvarande plats.
Huvudbyggnaden hade vid denna tid fått sitt
slutgiltiga utseende, och pörtet passade med sin
”ålderdomliga” stil in i miljön. Ett utryck för tiden,
även konstnärvännen Anders Zorn flyttade äldre
byggnader till sin gård i Mora, byggnadsminnet
8
Zorngården.

Fotografi från sekelskiftet 1900. Staketet har ännu inte tillkommit, men syns på bilder daterade 1902. Bostadshuset
saknar fasadpanel, stenar till sockeln ligger på tomten. Till höger på den västra fasaden finns ett myggtält uppställt.
Några meter bortanför matkällaren syns ytterligare en källare, inga spår av denna finns dock idag. Fotograf Borg Mesch,
Kiruna kommuns bildarkiv
Fotografi nedan taget vid Hjalmar Lundbohms 60års dag 25 april 1915. Bilden tagen från Bolagshotellet. Till vänster om
bostadshuset syns vedboden. Fotograf TODA, Kiruna kommuns bildarkiv
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FÖRÄNDRINGAR
Sedan bostadshuset var färdigbyggt 1909 har inte byggnaden nämnvärt förändrats. I LKABs arkiv finns
fasadritningar daterade 1934 samt en planritning daterad 1947 där förändringar kan spåras. (1934 års
ritningar visar dock hur man trodde att byggnaden såg ut kring 1909-1910. Men då ritningarna inte helt
överensstämmer med vad äldre fotografier från tiden visar kan man med 1934 års ritningar ändå få en
uppfattning om byggnadens utseende under 1930-talet) Nästa ritning är daterad 1980 i samband med en
renovering. Ett fåtal fönster har flyttats eller tillkommit men på ritningen från 1947 syns att de fått
dagens placering. Ritningen berättar även om gårdens användning som föreningsgård. Läs mer samt se
ritning på s. 121 i det etnologiska kapitlet.
Interiört är den största förändringen att en vägg är bortagen i korridoren (rum 114), vilket helt har
förändrat byggnadens urspungliga rumsdisponering, som hade skilda lokaler för tjänstefolk och herrskap.
Detta gör att det naturliga flödet i byggnaden stoppas upp och är idag lite svår att förstå, då man som en
besökare t.ex. inte naturligt hittar till kavaljersflygeln.

Övre planritning: 1905-1906 års byggnad, matsalen längst upp i bild. Nedre planritning, tillbygganden av kavaljersflygeln
1909, matsalen till höger i bild. Lägg märke till att ett av rummen nu delats av till två, serveringsrum samt badrum och att
fönstret där blivit två. Originalritningarna finns i Arkitektur- och designcentrums arkiv.
Fotografi: Rum 114 troligen taget 1909, med trappan till övre våning och kavaljersflygeln. Två dörrar, ett till badrummet
och den andra till personalens lokaler. Denna vägg är idag borta. Borttagen efter att Hjalmar Lundbohm flyttade men
troligen innan 1934. Lägg märke till att väggarna ursprungligen
10 var klädda med ljusmålad panel, troligen pärlspont, och att
taket på övre våningen är omålat. Jämför bilder s.54. Curt Perssons personliga bild, fotograf okänd.

Ett fönster har tillkommit på kavaljersflygelns övre våning. Det nya fönstret är av samma typ som de
bredvid, men har andra beslag. Det lilla som tidigare satt i mitten har flyttats och saknar numera spröjs.
Fönstret har tillkommit efter 1919 men innan 1934 då det dyker upp på ritning. Fönstren i sockeln har
ersatts av luckor. En ramp i trä tillkom 1981-1982 och stege till skorsten samt snörasskydd har
tillkommit. Även ventilationsrör, från WC, på taket på den första byggnadskroppen.
Ritning från LKABs arkiv, 1934 års med kompletteringar av författaren.

Fotografi daterat 3 juli 1919, ytterdörren öppnas inåt,
fönster i sockel och endast tre fönster på
kavaljersflygelns övre våning. Fotograf Borg Mesch,
Kiruna kommuns bildarkiv

Fotografi daterat 25 april 1915, första
byggnadskroppen samt utsikt mot gruvberget.
Fotograf TODA, Kiruna kommuns bildarkiv

11

Stege samt plattform kring skorstenen har
tillkommit. En lucka har ersatt fönster i sockeln.
Inga äldre bilder finns i Kirunas kommuns
bildarkiv från detta håll. Möjligtvis har det alltid
varit en lucka där, då övriga fönster i sockeln
idag är igensatta med luckor av bräder, medan
denna i järn troligen alltid har använts aktivt.

Två smala fönster har satts ihop. De två fönstren
tillkom först 1909 då ett tidigare rum gjordes om
till två. Innan dess var det ett fönster likt dagens
utformning. Det nuvarande fönstret syns på
ritningen från 1934, jämför även med planritning
s.10.
De båda fönstren i sockeln på kavaljersflygeln har
ersatts av luckor, den ena med stående och den
andra med liggande brädor. Utrymningstege med
plattform från övre våningen har tillkommit.

12

Vänster: Fotografi taget under uppförandet av
kavaljersflygeln, ställningar syns bakom träden. Till
vänster i bild syns de båda smala fönstren. Curt
Perssons privata bild, något beskuren, fotograf okänd.

Ett fönster har tillkommit efter 1934 men
innan 1947. Trappan från verandan går
numera endast längs väggen

På äldre bilder tagna under sommaren syns
att det för denna vägg sattes för ett
myggtält, vilket på detta vis påverkades
byggnadens utformning. Fönstret tillkom
när denna funktion var borta, och det
hellre behövdes ett extra ljusinsläpp.

Fyra damer på punchverandan, där myggtältet syns till höger i
bild. En trappa gick tidigare rakt ut från verandan. Fotograf
Borg Mesch, odaterad, Kiruna kommuns bildarkiv.
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RENOVERING & RESTAURERING
Fram till 1982 ägdes gården av LKAB som då skänkte den till kommunen. Byggnaden hade stått
kallställd sedan 1977 men enligt åtgärdsprogrammet som upprättades för en renovering bedömdes
byggnaden vara i gott skick. Programmet innehöll även förslag på framtida användning kopplad till en
nybyggnad innehållande museum. Byggnaden uppfördes dock aldrig men gården gjordes i ordning
mellan 1981-1982 och började användas som besöksgård, och det är först nu namnet Hjalmar
Lundbohmsgården börjar användas.

Relationsritning upprättad 1980 av Lisa
Brunnström. Rumsnummer enligt denna
dokumentations numrering. Rum 113 är idag
indelad i två rum. Mellan rum 108, 109 samt 110
har öppningarna förändrats. Rum 103, innehöll
ett litet trångt vindfång samt elcentral som togs
bort i samband med renoveringen. Se dagens
plan s.17
Ritning från LKABs arkiv

Interiört var de flesta golv täckta
av linoleummattor och flertalet
väggar var målade ljust gröna.
Åtgärder som gjordes var att
mattor i dåligt skick togs bort och
istället lades plast- eller
korkmattor. Väggarna målades
med alkydoljefärg.
Exteriört gjordes lagningar i timret
på kavaljersflygeln, samt så lades
ny takpapp och teglet
kompletterades. Ytterdörrarna
(med undantag av
kavaljersflygelns) byttes ut mot
nygjorda men med samma
utformning som dagens. Flertalet
dörrar var målade blå-grå.

Rum 107, matsalen, fotograferat 1980-1981. Färg flagnar från taket.
Rummet användes som vävstuga för husmodersföreningen, läs mer
under etnologiskt kapitel. Fotograf troligen Lisa Brunnström, bild från
åtgärdsprogrammet.
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Under åren 1996-1997 gjordes en omfattande restaurering med syfte att återskapa en miljö som speglade
tiden kring 1915, när gården hade fått sitt slutgiltiga utseende. Det är nu bostadshuset får dagens
karaktär. Tidsenliga tapeter togs fram efter äldre bilder och anteckningar om hur rummen tidigare sett ut.
Samtliga plastmattor togs bort och de underliggande trägolven slipades och oljades. Samtliga fönster
renskrapades och målades med linoljefärg. Putsade tak lagades och målades med limfärg. Tidstypiska
ljusknappar tillverkades, med befintliga som förlaga, och all modern armatur avlägsnades och ersattes
med mer passande. Ny pärlspontspanel tillverkades vid personalens entré. Moderna foder byttes ut mot
nytillverkade efter äldre förlaga. Öppningen mellan rum 109 och 110 som syns på ritningen från 1980
sattes igen och ny dörr tillverkades.
På krypvinden ovanför första byggnadskroppen hittades under dokumentationen 2013 äldre tapetrester.
Mest fanns det av en rödrandig tapet, som liknar tapeten i rum 108 vilken går under benämningen Röda
rummet. Därtill fanns en rulle med en kraftigt grön tapet som troligtvis är den som under kort tid vid
1900-talets början satt i nedre del (liggande våd) i matsalen. Denna ska ha tillkommit på inrådan av prins
Eugen. Det fanns även bitar av en jugendtapet av typen våttapet med markering ”tambur” vilket tyder att
entrén tidigare hade en helt annan karaktär än dagens ljusmålade. Denna typ av tapet var vanliga i
utrymmen som entré eller kök, eftersom de var lätta att hålla rena. Det fanns ytterligare en bit tapet med
jugendmönster, men vart den har suttit är oklart.

Tapeterna som hittades under dokumentationen. Från
vänster till höger: Kraftigt stickande grön tapet, troligen
innehållande arsenik som bevarat färgen. Satt i matsalen
under ett fåtal år kring sekelskiftet. Tapet två, våttapet
från tambur (troligen rum 104) Tapet tre, jugendmönster.
Tapet fyra, rödrandig tapet från rum 108. Bilderna
fotograferade av Clara Nyström.

Matsalen (rum 107) ca 1904, på fotografier kring 1920 är
tapeten borta. Fotograf Borg Mesch. Kiruna kommuns
bildarkiv
Rum 101, en kakelugn speglas i spegeln över soffan, bild
odaterad. Fotograf Borg Mesch, Kiruna kommuns
bildarkiv.
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BYGGNADSBESKRIVNING
BOSTADSHUSET B2
Kavaljerflygeln är uppförd i tjärat rundtimmer och har sockel av röd granit. Sadeltaket är täckt av tegel.
Resterande byggnad har en stomme av timmer och är klädd med stående tjärbehandlad lockpanel.
Sockeln är av grå eller röd granit, ovanför sockeln en vattbräda. Knutbrädor, foder och fönster är vita
medan entrédörrar samt panel på verandaräcke är gröna. Snickerier är behandlade med linoljefärg.
Sadeltaket är täckt av plåt. Byggnaden består av bottenvåning 400 m2, källarplan 125 m2 samt
vindsvåning, 85 m2 (+ kallvind 100 m2).
Att byggnaden är uppförd i olika etapper gör bland annat att byggnaden har flera olika fönster samt
dörrtyper. Dessa har delats in i 17 olika fönstertyper och 23 olika dörrtyper, där det inom varje kategori
kan finnas skillnader i mått (cm).

Vy över bostadshuset samt
källare. De två källarna är inte
förbundna med varandra.
Ritning: Byggnadsbyrån Roland
Andersson 2009-03-11 13:52:06

IAKTTAGELSER EXTERIÖR

IAKTTAGELSER INTERIÖR

Sockel är av röd eller grå granit, vilket vittnar om
byggnadens uppbyggnadsfaser. Skillnaden går i
fasadel E2 samt I1.

Gården fick dagens utseende vid restaureringen 19961997. Några snickerier återskapades då efter
urspungliga förlagor som mall.

Vädringsluckor i sockeln.

Snickerier skiljer sig åt beroende på uppbyggnadsfas.

Fönster på fasadel H är trasigt och täckt med plast.

Dörrar och fönster skiljer sig åt i mått inom sin
kategori.

Fönster inom varje kategori skiljer sig åt i mått.
Fuktskador i tak i rum 106/114, troligvis på grund av
skador i tak mellan fasadel D och E1.

Ytterdörrar samma typ som innerdörrar (ej
kavaljersflygeln)
Byggnaden är i gott skick och relativt oförändrad
sedan uppförandet.
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EXTERIÖR

Exteriören är indelad i 15 delar som
presenteras var för sig med matris och
bilder. Börjar med entréfasaden A och
går medsols.
Norr är nedåt på bilden. (Fasad A-E)

Fasad mot norr. Personalens fikaplats syns till vänster i bild.
Acc.nr 2013_014_1474
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Övre till vänster: Vitmålade taktassar under
takutsprånget. Acc.nr 2013_014_1561
Nedre till vänster: Skorsten med kvadratisk form och
utkragande krön och näst översta skiftet med
avfasade stenar. Acc.nr 2013_014_1560
Övre till höger: Fasad A rakt framifrån, entré för
besökare. Acc.nr 2013_014_1471

Fasad A

Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Sockel

Natursten, ca 32 cm hög, raka
stötfogar

Sprängsten, ej
ytbehuggen

Grå

Fönster

Två tvålufts med tio rutor, F6 med
utåtgående bågar, och två enlufts
med fyra rutor, F4 inåtgående
Släta foder (95 mm breda),
vattbräda ovan och under

Täckmålade

Vita
linolja

Täckmålade

Vita
linolja

Spår av rundfog, enstaka stenar ur
liv. Två ventilationsgluggar (ca
15x15 cm)
Västra fönstret har rundade,
pressade hörnjärn, övriga platta
kantiga
Sågade

Fyra speglar, D1, samt
överljusfönster (vitmålat) med tre
rutor, F17.
Släta träfoder (95 mm breda),
vattbräda ovan dörr

Täckmålad

Grön, linolja
S 5020 - G10Y

Dörr hängd på moderna gångjärn
och modernt lås + trycke

Täckmålade

Vit
linolja

Sågade

Vägg

Ramsågad, stående lockpanel.
Vitmålad slät taklist, vattbräda ovan
sockel samt knutlådor.

Roslagsmahogny

Brunsvart,
laserande

Panel omspikad i nya hål.
Panelbredd 14 - 15 cm, tjocklek 3
cm, mellanrum 8,5 cm.

Tak

Sadeltak ca 30° lutning med
skivtäckt plåt, förskjutna, falsade.

Penselmålade

Grafitgrå

Trappa

Träramp med räcke

Nedbockad kant vid takfot.
Vitmålade taktassar. Luftningsrör,
snörasskydd och takstege
Ramp tillkom 1981-1982. Betongfundament från trappa finns under
ramp

Avvattning

Hängränna med stuprör och
Penselmålade
omvikningskupor, rundade böjar
Två skorstenar i nock med
kvadratisk form. Murade i rött tegel
med grå rundfog
Klotlampa ovan entré, ca 1930-/40-tal.

Fönsteromfattning
Dörr
Dörrfoder

Skorsten
Övrigt
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Svart
Plåtskoning + täckplåt på krona.
Delvis vittrat tegel.

Fasad B, gavelfasad till höger i bild. Fasaden delas av ett
liggande listverk. Acc.nr 2013_014_1467

Fasad B

Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Sockel

Natursten, ca 32 cm hög,
raka stötfogar

Sprängsten, ej
ytbehuggen

Grå

Enstaka sten ur liv

Fönster

Ett enlufts med fyra rutor i
gavelröste, F6. Ej
öppningsbart

Täckmålad

Vit
linolja

Blåst glas, ursprungligen fanns
även fönster i bv.

Fönsteromfattning

Släta foder (95 mm breda),
vattbräda ovan och under

Täckmålad

Vit
linolja

Vägg

Ramsågad stående, lockpanel
Vattbräda ovan sockel,
knutlådor och gesims mellan
bv och gavelröste vitmålade

Roslagsmahogny

Brunsvart,
laserande

Tak

Takutsprång ca 40 cm. Sex
synliga taktassar.

Täckmålade

Vita
linolja
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Underlagsbrädor strukna med
roslagsmahogny

Övre: Fasad C till höger i bild.
Två fönstertyper varav F3 i
hörnet inte är öppningsbart.
Acc.nr 2013_014_1582
Nedre: Anslutningen mellan
de båda byggnadskropparna.
Taket täcks av falsad plåt med
förskjutna skivor. Acc.nr
2013_014_2045

Fasad C

Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Sockel

Natursten, ca 32 cm hög, raka
stötfogar

Sprängsten, ej
ytbehuggen

Grå

Fönster

En&tvålufts med vardera
nio, F3, resp. tio rutor, F6.

Täckmålade

Vita
linolja

Fönsteromfattning

Släta foder (95 mm breda),
Vattbräda ovan och under.

Täckmålade

Vita
linolja

Spår av rundfog. En
ventilationsglugg (15x15 cm)
under F6
F6 utåtgående och har rundade,
pressade hörnjärn. F3 saknar
hörnjärn, ej öppningsbart

Vägg

Ramsågad, stående lockpanel.
Vitmålad slät taklist, vattbräda
ovan sockel samt knutlådor

Roslagsmahogny

Brunsvart,
laserande

Tak

Sadeltak ca 30* lutn med
skivtäckt plåt, förskjutna,
falsade.

Avvattning
Skorsten

Hängränna med lutning och
avvattning mot takfall Fasad D
Se Fasad A

Övrigt

Skylt ”B2” till höger om F6

Nedbockad kant vid takfot.
Vitmålade taktassar.
Penselmålade
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Svart

Fasad D, tvåluftsfönster med sex rutor, ventilationsglugg i sockeln under
fönstret. Ränndalar på taket åt båda håll. Acc.nr 2013_014_1581

Ränndal leder vatten till stupränna i hörnet.
Acc.nr 2013_014_2040

Vitmålade taktassar, bild tagen i hörnet vid stupröret.
Acc.nr 2013_014_1527

Fasad D

Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Sockel

Natursten, ca 32 cm hög, raka
stötfogar

Sprängsten, ej
ytbehuggen

Grå

Fönster

Tvålufts med sex rutor, F2,
utåtgående bågar

Täckmålad

Vitt,
linolja

Spår av rundfog, en ventilationsglugg (ca 15x15 cm) under
fönstret
Blåst glas, platta hörnjärn.

Fönsteromfattning

Släta foder (95 mm breda)
vattbräda ovan och under

Täckmålade

Vita
linolja

Vägg

Ramsågad, stående lockpanel, vit
vattbräda ovan sockel.

Roslagsmahogny

Brunsvart,
laserande

Tak

Sadeltak ca 30° lutning med
skivtäckt plåt, förskjutna, falsade.
Ränndalar på tak.

Penselmålade

Grafit

Avvattning

Hängränna, stuprör i södra hörnet.

Penselmålade

Svart
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Nedbockad kant vid takfot.
Underlagsbrädor strukna med
Roslagsmahogny. Vitmålade
taktassar.

Övre: Fasad E1 längst till
höger i bild. Gränsen till E2
(entredelen) går efter tre
fönster från höger.
Acc.nr 2013_014_1546
Nedre till vänster: F9,
enluftsfönster med nio
rutor, släta foder och
vattbrädor ovan och under.
Acc.nr 2013_014_1520
Nedre till höger: Närbild på
konsol under den
utkragande gesimsen, som
avslutning på den liggande
panelen på ovanvåningen.
Acc.nr 2013_014_1529

Fasad E1

Utförande

Behandling

Färg

Sockel

Natursten, ca 32 cm hög, raka
stötfogar.

Sprängsten, ej
ytbehuggen

Grå

Fönster
bottenvåning

Ett tvålufts med sex rutor, F2
mot fasad D. Två enlufts med
nio rutor, F9

Täckmålade

Vita
linolja

Blåst glas, hörnjärn och
utåtgående bågar.

Fönster övre
våning

Tre enlufts med åtta rutor, F15

Täckmålade

Vita
Linolja

Blåst glas, ovanhängda bågar.

Fönsteromfattning

Släta foder (95 mm breda),
vattbräda ovan och under.

Täckmålade

Vita
linolja

Vägg

Bv ramsågad, stående lockpanel,
vattbräda ovan sockel.
Ovanvåning liggande spontad
panel, de tre nedersta kragar ut.
Sadeltak ca 20* lutning med
skivtäckt plåt, förskjutna, falsade.

Roslagsmahogny

Brunsvart,
laserande

Utkragande gördelgesims med
dekorativa konsoler, se bild.

Penselmålade

Grafit

Vitmålade taktassar, nedbockad
kant vid takfot

Hängränna med stuprör som
avvattnar på tak till Fasad D.

Penselmålade

Svart

Tak
Avvattning
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Kommentar

Övre till vänster: Fasaddel E2 med personalingång
i mitten av bilden. Acc.nr 2013_014_1533
Övre till höger: Trappa i trä på fundament av röd
sten. Acc.nr 2013_014_1540
Nedre till vänster: Skillnad mellan röd och grå sten
i sockeln går bakom trappen. Röd sten vänster om
entrén och grå till höger.
Acc.nr 2013_014_1516

Fasad E2

Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Sockel

Grå sten höger om entré, röd
sten vänster om. 32 cm hög,
raka stötfogar
Tvålufts med sex rutor, F2
Enlufts med fyra rutor, F8
Två enlufts med åtta rutor, F15

Sprängsten, ej
ytbehuggen

Grå/Röd

Spår av rundfog

Täckmålade

Vita
linolja

Raka hörnjärn

Fönsteromfattning

Släta foder (95 mm breda)
vattbräda ovan och under

Täckmålade

Vita
linolja

Dörr

Spegeldörr med tre speglar och
spröjsat fönster, nio rutor. D7

Täckmålad

Grön
NCS S 5020-G

Upphängd i moderna gångjärn
och modernt lås.

Dörrfoder

Släta träfoder (150 mm breda)
med vattbräda ovan dörr

Täckmålad

Vit
linolja

Sågade

Vägg
Tak

Likt Fasad E1
Likt Fasad E1

Trappa
Avvattning

Trärappa med tre sättsteg,
under röd krysshamrad sten
Hängränna med stuprör vid E3.

Övrigt

Klotlampa över entré

Fönster
bottenvåning
Fönster övre
våning

Laserande

Brun

Penselmålade

Svart
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Snörasskydd, nedbockad kant
vid takfot.
Trappa går in i fasadpanelen,
gjordes ny 1981-1982
Röret böjer i skarp vinkel vid
gördelgesims.

Kavaljersflygeln åt norr
med farstukvist.
Acc.nr 2013_014_1466

Fasad E3

Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Sockel

Natursten med raka fogytor, rundfog
i cementhaltigt bruk.
Tre stenar hög, en sten 43 cm hög.
(nedersta lägre, ca 32 cm.)

Yta i råkopp

Röd

Två fasta svartbetsade luckor med
vitmålade karmar i sockeln
(ursprungligen fönster)

Fönster
bottenvåning
Fönster övre
våning

Ett tvålufts med sex rutor, F10.

Täckmålat

Blåst glas

Tre enlufts med sex rutor, F13

Täckmålade

Ett enlufts, ovanhängt, F14

Täckmålat

Vit,
linolja
Vita,
linolja
Mörkblå

Fönsteromfattning

Hyvlade brädor, profil i båda
kanterna, gerade. Se uppmätningar
Täckbräda och vattbräda ovan
fönster. Nedanför fönster
droppbräda och profilerad underlist.
Sågad bräddörr, D23.

Täckmålade

Vit,
linolja

Roslagsmahogny/
Tjära

Tjärbrun

Dörrfoder

Finsågade, profilerade i båda
kanterna, gerade.

Roslagsmahogny/
Tjära

Tjärbrun

Vägg

Knuttimrat rundvirke med utknutar,
tätt slutande med lindrev i draget.
Sexkantsknutar, nedersta knuten rak
nederkant. Sågade avfasningar mot
knutar och fönster. Knutskallarnas
ändar är sågade, knutar huggna.
Dubbla vindskivor. Undre brädan är
sågad konkav i änden.

Tjära

Tjärbrun

Något bytt virke i gavelröste. I väster
3:e varvet nedanifrån räknat bytt till
ngt klenare virke och fäst med fyra
dymlingar. Gjordes 1981-1982

Tjära

Tjärbrun

Takåsarna är synliga under takfoten

Dörr

Tak
Skorsten

En i nock, rektangulär form,
förskjuten något till västra takfallet.
Murad i rött tegel med slät fog.

Trappa

Trappa med öppen förstukvist. Sida i
rundvirke lika fasaden, sågade
infasningar i stolpar.

Övrigt

En lampa, vit rundklot, i förstukvistens tak.

Mellersta samt lilla fönstret till
vänster ej original. Utåtgående

Dekorativa bandgångjärn och vred i
nationalromantisk stil. Gångjärn i
smidesjärn.

Flerpipig, plåtskoning svart falsad
plåt, krön troligen betong.
Tjära på rundvirke.
Trappa
brunbetsad.
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Tjärbrun

8 steg + vilplan. Nedersta trappsteget
i röd natursten, övriga plansteg i trä.
På trappan finns ett sadeltak täckt
med enkupigt rött taktegel, undersida
av taket i brun lockpanel.

Bytt virke i gavelröstet ovanför
mittfönstret.
Acc.nr 2013_014_1542

Skorstenen har stenar som
sticker ut på sidorna.
Acc.nr 2013_014_1479

Vänster: Inne i farstukvisten.
Innertak av brun lockpanel,
stockar mot öster sågade i
ändarna så att de bildar rundad
form.
Acc.nr 2013_014_1488
Höger: Dörr med
smidesdetaljer. Avfasade kanter
på timret kring dörr och
infästningar.
Acc.nr 2013_014_1499
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Kavaljersflygeln åt öster, trappa till skorsten längs knutkedja mitt på fasaden.
Acc.nr 2013_014_1412

Fasad F

Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Sockel

Natursten, raka fogytor,
rundfog i cementhaltigt bruk.
Tre stenar hög. En sten 43 cm
(nedersta lägre, ca 32 cm.)

Yta i råkopp

Röd

Mellan syll och sockel fog som sluttar
från fasaden

Fönster
bottenvåning

Enlufts med tre rutor, F11

Täckmålat

Vit,
linolja

Fönsteromfattning

Hyvlade brädor, profil i båda
kanterna, gerade.
Täckbräda och vattbräda ovan
fönster. Nedanför fönster
droppbräda och profilerad
underlist i skilda trästycken.

Täckmålade

Vit,
linolja

Vägg

Se fasad E3

Tak

Flackt sadeltak. Tvåkupigt rött
taktegel, nockbräda och
stormbrädor i trä.

Övrigt

En takstege från marken till skorstenen, svart järn. Två gallerventiler med
plåtkåpa i fasaden.

En svart lucka i plåt, ovanhängd. Luckan
fäst med tappar i järn ovan luckan.
Luckan leder till rum 005.
Blåst glas, utåtgående

En blixtskarv i syllen ovanför luckan,
övriga skarvar i ovanliggande
timmervarv med rak stöt (eller halvt i
halvt)
Stormbrädor
och takfot
strukna med
tjära
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Takfotsbrädan är sågad i ”vågor” efter
formen av takteglet. Takfotens
underbrädor av breda brädor, raka
taktassar.

Hörnet på farstukvisten, sju
stockvarv i knutkedja.
Acc.nr 2013_014_1626

Sexkantsknutar, nedersta
knuten lägre och med rak
nederkant
Acc.nr 2013_014_1618

Under luckan en mindre
sten. Pilen visar på
blixtskarven, luckan är fäst
i blixtskarven.
Acc.nr 2013_014_1620
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Övre: Kavaljersflygeln åt söder.
Två olika luckor i sockeln.
Acc.nr 2013_014_1739
Nedre till vänster: Knutkedja mot
sydöst. Mellan syll och sockel fog
som sluttar från fasaden
Acc.nr 2013_014_1744
Nedre till höger: Rundfogar, ca
en cm breda.
Acc.nr 2013_014_1807

Fasad G

Utförande

Sockel

Se fasad E3

Fönster
bottenvåning

Två tvålufts, sex rutor per båge, F10

Fönster övre
våning
Fönsteromfattning

Färg

Kommentar

Täckmålade

Vita,
linolja

Två luckor i träpanel, tjärade eller
roslagsmahogny. Den östra av
stående panel och den västra är fast,
av liggande panel. Vattbräda ovan
båda.
Blåst glas, raka infällda hörnjärn,
utåtgående

Ett F10 (samma som bv)

Täckmålat

Vit,
linolja

Hyvlade brädor, profil i båda kanterna,
gerade. Täckbräda och vattbräda ovan
fönster. Nedanför fönster droppbräda
och profilerad underlist i skilda
trästycken.
Se fasad E3

Täckmålade

Vit

Tjära

Tjärbrun

En knuttimrad mellanvägg mitt i
fasaden i bv

Tak

Dubbla vindskivor. Undre brädan är
sågad konkav i änden.

Tjära

Tjärbrun

Takåsarna är synliga under takfoten.

Övrigt

Brandutrymningsplattform och stege i svart järn vid fönstret i övre våningen.

Vägg

Behandling
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Fasad H, västra sidan av
kavaljersflygeln.
Acc.nr 2013_014_1745

Kavaljersflygelns
anslutning till resterande
byggnadskropp.
Fönster med trasig ruta.
Acc.nr 2013_014_2015

Fasad H

Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Sockel

Se fasad E3

Fönster
bottenvåning
Fönster övre
våning

Ett enlufts med tre rutor, F11

Täckmålat

Ett tvålufts med fyra rutor, F12

Täckmålat

Vit,
linolja
Vit,
linolja

Utåtgående. Raka infällda
hörnjärn.
Utåtgående. Raka infällda
hörnjärn. Blåst glas.

Fönsteromfattning

Hyvlade brädor, profil i båda
kanterna, gerade. Täckbräda och
vattbräda ovan fönster. Nedanför
fönster droppbräda och profilerad
underlist i skilda trästycken.

Täckmålade

Vit,
linolja

Vägg

Se fasad E3

Roslagsmahogny

Tjärbrun

Tak

Se fasad F

29

De fyra översta knutskallarna är
längre och bildar en konkav flack
båge. Timmer avsågat vid möte
med plåtavtäckning vid fasad I 1.
Takfotens underbrädor av breda
brädor, 5 raka taktassar.

Brytning i sockeln mellan grå och röd sten, som sista byggnadsetappen med kavaljersflygeln och dess anslutning fick. Högra pilen
visar möte och vänstra pilen visar en kort grå sten som troligen är änden på en knutsten som visar vart byggnaden tidigare slutade.
Detta kan undersökas i samband med flytt. Acc.nr 2013_014_1747

Fasad I1

Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Sockel

Natursten, en sten hög ca
45 cm. Raka fogytor och
rundfog i cementhaltigt
bruk.

Yta i råkopp.

Röd och
grå

Möte mellan röd sten i öster och grå sten i
väster under det mittersta fönstret. (Efter tre
röda stenar) En kort grå sten.

Fönster

Tre tvålufts med tio rutor,
F5
Rak slät bräda. Vattbräda
ovan och under fönster.

Täckmålade

Stående ramsågad
lockpanel.
Vitmålad vattbräda ovan
sockel, i ovankant liggande
bräda
Falsad plåt med förskjutna
falsar.

Roslagsmahogny

Penselmålade

Grafitgrå

I ränndalens nedre del är en del av plåten
utbytt till ny svart nitad plåt vilken anpassats till
fönster på fasad H. Se bild föregående sida.
Vita taktassar och under takfot fasspontspanel
behandlade med roslagsmahogny.

Avvattning

Hängränna och ett stuprör i
hörnet mot fasad H.

Penselmålat

Svart

Omvikningskupor med rundade böjar.

Skorsten

Rektangulär plan murad i
rött tegel med grå slät fog.

Fönsteromfattning
Vägg

Tak

Vit,
linolja
Vit,
linolja

Ett brunmålat enluftsfönster (under tredje
fönstret) Delat i två rutor, ovanhängt med
fönsterbleck i brun plåt. En ventilationsglugg i
den röda sockelstenen.
Infällda raka hörnjärn. Blåst glas, utåtgående.

Täckmålat

Bredd 9,5 cm tjocklek 2,5 cm.
Troligen klippspik. Panelbredd 14 - 15 cm,
tjocklek 3 cm, mellanrum 8,5 cm. 4 ventiler
med plåthuv.

I nock förskjuten mot söder. Utkragande krön,
näst översta skiften med avfasade stenar.
Plåtskoning + täckplåt på krona.
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Övre: Fasad I2, västra delen med
tre fönster från vänster i bild.
Acc.nr 2013_014_1756
Nedre till vänster: Hörnet i
sydväst, stenarna är ca 30 cm
breda. Jämför ”knutsten” på
föregående sida, fasad I1.
Acc.nr 2013_014_1855
Nedre till höger: Två skorstenar,
utkragande krön.
Acc.nr 2013_014_2055

Fasad I2

Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Sockel

Natursten, en steg hög ca 45
cm, raka fogytor.

Yta i råkopp.

Grå

Fog saknas men spår av rundfog.

Tre tvåluft indelat i vardera tio
rutor, F7 mot höger, två F1 till
vänster
Rak slät bräda. Vattbräda ovan
och under fönster.

Täckmålade

Vit,
linolja

Under tredje fönstret från vänster finns ett
ensluftsfönster delat i två rutor, ovanhängt.
Fönstret täckt med klöverplåt, målat
mörkgrå.
Utåtgående, infällda raka hörnjärn,
blåst glas.

Täckmålat

Vit

Bredd 9,5 cm tjocklek 2,5 cm.

Vägg

Stående ramsågad lockpanel.
Vit vattbräda ovan sockel, i
ovankant rak liggande bräda.
Knutlåda i sågade brädor.

Roslagsmahogny

Tak

Falsad plåt med förskjutna
falsar.

Platsmålad

Grafitgrå

Avvattning

Hängränna och ett stuprör i
hörnet och ett mitt på fasaden.

Penselmålat

Svart

Skorsten

Rektangulär plan murad i rött
tegel med grå slät fog.

Fönster
Fönsteromfattning

Panel i hela längder förutom höger om det
östra fönstret där panelen är skarvad i
ovankant. Kring detta fönster har även
panelen en något mörkare nyans.
En vit gallerventil.
Taket är lägre väster om skorstenen men
plåttäckningen sammanhängande.
Vita taktassar och under takfot
fasspontspanel behandlade med
roslagsmahogny.
Omvikningskupor, rundade böjar
I nock förskjuten mot söder. Utkragande
krön, näst översta skiften med avfasade
stenar. Plåtskoning + täckplåt på krona.
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Fasad J1, fönster ej ursprungligt.
Acc.nr 2013_014_1636

Under takfoten, fassponstpanel
och vitmålade taktassar.
Acc.nr 2013_014_1639

Fasad J1

Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Sockel

Natursten, en steg hög ca 50 cm,
raka fogytor.

Yta i råkopp.

Grå

Ingen fog, stötfog sluter mycket tätt.

Fönster

Ett tvålufts indelat i 10 rutor, F7

Täckmålat

Blåst glas, utåtgående. Hörnjärn
med rundade kanter.

Fönsteromfattning

Rak slät bräda. Vattbräda ovan och
under fönster.

Täckmålat

Vit,
linolja
Vit,
linolja

Trappa

Trätrappa, 4 steg, varje steg består
av två plankor. Vitmålad
handledare i trä

Brunbetsad

Brun

Enkel trappa och handledare,
troligen sentida. Trappan gick
tidigare rakt ut från dörren.

Vägg

Stående ramsågad lockpanel.
Vit vattbräda ovan sockel, i
ovankant rak liggande bräda.

Roslagsmahogny

Tak

Falsad plåt med förskjutna falsar.

Penseltmålad
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Spikade med dubbla spikar.

Grafitgrå

Vita taktassar och under takfot
fasspontspanel behandlade med
roslagsmahogny.
Snörasskydd

Den så kallade
punschverandan mot
väster, härifrån har man
utsikt över gruvberget
Kiirunavaara.
Acc.nr 2013_014_1630

Fasad J2

Material

Behandling

Färg

Kommentar

Sockel

Natursten, en steg hög ca 50 cm,
raka fogytor.

Yta i råkopp.

Grå

Fönster

Täckmålat

Vit, linolja

Fönsteromfattning

Stort fönster i fyra lufter.
Utåtgående sidohängda nedre
lufter, övre luft fasta. F16
Rak slät bräda. Vattbräda ovan och
under fönster.

Täckmålat

Vit, linolja

Ingen fog, stötfog sluter
mycket tätt. Sockeln är under
verandan. En
ventilationsglugg
Raka infällda hörnjärn fästa
med spårskruv. Blåst glas.
Hörnjärn.

Dörr

Fyra speglar, D1

Täckmålad

Dörrfoder

Rak slät bräda. Vattbräda ovan.

Täckmålad

Grön
linolja,
S5020G
Vit, linolja

Veranda

Golv: gleslagda tjocka brädor. Ö-V
riktning
Räcke: tätt sittande brädor, delvis
hyvlade delvis ramsågade
Överliggare med rundad ovankant
Stolpar och bjälkar: sågat virke med
dekorativa avfasningar och profil i
bjälkarnas ändar.
Undertak: fasspontpanel i N-S
riktning. Vita taksparrar med
avfasade tassar.

Brunbetsade

Fasad

Stående ramsågad lockpanel.

Roslagsmahogny

Tak

Falsad plåt. Två skärmtak över
verandan på var sida om fönstret.

Avvattning

Hängränna och ett stuprör på
vardera skärmtak.

Täckmålade

Grön
S5020G

Täckmålade

Vit, linolja

Modernt trycke och lås i
mässing.

Öppen veranda.
Golvet kan vara sentida.

Undertak
Roslagsmahogny

Grafitgrå

Penselmålat
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Svart

Fasadpanelen är bytt under
fönstret med underbrädor
som glipar, finsågade istället
för grovt ramsågade, troligen
betsade istället för
Roslagsmahogny.
Skärmtakens undersida se
veranda. Snörasskydd på det
södra skärmtaket.
Rundade böjar.

Övre till vänster: Skärmtaket till vänster om
fönstret, ränndal från första byggnadskroppen.
Acc.nr 2013_014_2031
Övre till höger: Möten av olika takdelar, taket går
ut över verandans skrämtak.
Acc.nr 2013_014_2021

Verandans undertak av fasspontspanel.
.Acc.nr 2013_014_1657

Stolpar och bjälkar som håller upp verandataket,
sågat vitt virke med avfasade kanter.
Acc.nr 2013_014_1659
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Gavelfasad på första
byggnadskroppen.
Acc.nr 2013_014_1638

Dekorativ gesims mellan
gavelröste och
bottenvåning.
Brädbit/fågelbo finns på
var sida
Acc.nr 2013_014_1660

Fasad J3

Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Sockel

Natursten, ca 32 cm hög, raka
stötfogar

Sprängsten, ej
ytbehuggen utåt

Grå

Enstaka sten ur liv

Fönster
bottenvåning
Fönster övre
våning

Ett tvålufts med 10 rutor, F10

Täckmålat

Vit, linolja

Blåst glas, raka hörnjärn

Ett enlufts fyra rutor. F6

Täckmålad

Vit, linolja

Ej öppningsbart Troligen
blåst glas.

Fönsteromfattning
Vägg

Släta foder (95 mm breda),
vattbräda ovan och under.
Ramsågad stående, lockpanel. Vit
vattbräda ovan sockel, knutlådor
och gesims mellan bv och
gavelröste.

Täckmålade

Vita

Roslagsmahogny

Brunsvart,
laserande

Tak

Takutsprång ca 40 cm. Sex synliga
taktassar, vitmålade.

Underlagsbrädor strukna
med Roslagsmahogny.
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INTERIÖR
Generellt ligger fernissat brädgolv. Mot väggarna på brädernas kortändor ligger tvärlagda bräder. I
korridorer och i kavaljersflygeln finns väggpanel av nationalromantiskt karaktär. Övriga väggar är
antingen målade eller tapetserade. Snickerier är målade med linolja och putsade väggar och tak med
limfärg.
Samtliga rum har getts benämningar där bottenvåningen har nummer från 101, våning två från 201 och
källaren från 001. Några rum har särskilda namn, dessa står i förekommande fall efter rumsnumret. För
varje nytt våningsplan presenteras först en situationskarta.

Genomskärning i väst-östlig riktning där de tre våningarna ses. Utklipp från ritning daterad 1934, LKAB.

BOTTENVÅNING

36

Över till vänster: Dörr D1, till vänster
kassaskåp från ”Hans Hagelin Gefle”,
vanligt runt sekelskiftet. Acc.nr
2013_014_046
Övre till höger: Fotografi mot rum 102 och
murstocken. Acc.nr 2013_014_055
Nedre: Fotografi in mot rummet, nordväst.
Acc.nr 2013_014_059

Rum 101
Karaktär

Rummet är stort och har under senare tid används som kontor. Ursprungligen förmansrum med kakelugn
på väggen mot väster, användes också som bibliotek. Stort äldre kassaskåp finns vid dörren.

Golv
Sockel

Utförande
Brädgolv Ö-V riktning
Profiler, S4

Behandling
Fernissat
Täckmålad

Vägg

Skivor, limfärg

Målade

Taklist

Saknas, hålkäl mellan tak
och vägg
Slätt

Tak
Takhöjd
Fönster

Färg
Bruten vit,
S1002Y
Ljusrosa
NCS S0505-R

Vitt

Två tvåluftsfönster med
kopplade utåtgående
bågar, F6
Profilerat, Ff3

Täckmålade

Vit

Täckmålade

Vit

Täckmålade

Vit

Täckmålad

Dörrfoder

Trä, rundade hörn, hål
för värme från element
Enkelblad indelat i fyra
speglar, D 1.
Profilerat/gerat, Df 5

Uppvärmning

Två flensradiatorer

Täckmålade

Bruten vit,
S1002Y
Bruten vit
S1002Y
Vita

Övrigt

Murstock kvar från ursprunglig kakelugn på västra väggen

Fönsterbänk
Dörrblad

Färgen är något mörkare nedtill.
Klaffventil i södra väggen.
Modern tavellist under hålkäl.

Målat

Fönsterfoder

Kommentar
Bredd 10 cm
Klossar mellan sockel och dörrfoder.

Täckmålat
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Färg går ner ca 10 cm på väggen.
2,78 m
Innerbåge utan spröjs

Äldre slätt mässingstrycke och
nyckelbricka.
Moderna i plåt

Övre till vänster: In mot rummet,
F4, kvadratiskt med fyra rutor
bakom toalettstol.
Acc.nr 2013_014_64
Övre till höger: Mot dörröppning.
Hålkälslist mot tak.
Acc.nr 2013_014_063
Nedre: Från rum 103 mot
WCdörr, dörrblad med fyra
speglar, D1. Ytterdörr till vänster
och stor öppning mot 104.
Acc.nr 2013-014_78

Rum 102
Karaktär

Golv
Sockel
Vägg
Taklist
Tak
Takhöjd
Fönster
Fönsterfoder
Fönsterbänk
Dörrblad
Dörrfoder
Uppvärmning

Modern wc med toalettstol och handfat. Handfat och toalettstol ca 1970-tal. Ursprungligen en del av
entrén.
Utförande
Plastmatta

Behandling

Färg
Beigemelerad

Kommentar
Plastmattan går upp på väggen ca
15 cm

Saknas
Skivor
Hålkälslist, Tl3

Målade, rollade
Täckmålad

Vit
Vit

Modernare skivor

Skivor

Täckmålade

Vit

Enluft, spröjsat med fyra
rutor, inåtgående, F4
Saknas
Saknas
Fyra speglar, D1
Släta
En flensradiator

Täckmålat

Bruten vit
S1002Y

Täckmålade
Täckmålad

Vit
Vit

2,60 m
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Sentida
Sentida

Övre till vänster: Fotografi mot
nordväst. Acc.nr2013_014_080
Övre till höger: Sydvästra hörnet
Acc.nr 2013_014_067
Nedre: Möte av dörrfoder i sydvästra
hörnet, dörrfoder kring dörr mot WC
och öppning till rum 104.
Acc.nr 2013_014_070

Rum 103
Karaktär

Vindfång och kapprum, då som nu huvudentré till byggnaden. Ljust och känns ganska sterilt. Stor öppning mot
rum 104, se bild föregående sida.

Golv

Utförande
Brädgolv, Ö-V riktning

Behandling
Fernissat

Färg

Kommentar
Bredd 10,5 cm

Sockel

Profilerad, S4

Täckmålad

Bruten vit, S1002Y

Klossar mellan foder och sockel

Vägg

Stora skivor, limfärg

Täckmålad

Ljusrosa, S0505-R

Taklist
Tak
Takhöjd
Fönster

Hålkälslist i trä, Tl3
Skiva målad

Täckmålad
Täckmålat

Vit
Vit

Väggar målade något mörkare
upptill, knappt synbart.

2,60
Enluft, spröjsat med fyra
rutor, inåtgående, F4.
Saknas
Saknas

Täckmålade

Bruten vit, S1002Y

Dörrblad

Två dörrar, ytterdörr och
dörr mot 102. Indelade i fyra
speglar, D1 Överljusfönster
över ytterdörr, F17

Täckmålad

Bruten vit, S1002Y

Dörrfoder

Profilerat, Df 5

Täckmålat

Bruten vit, S1002Y

Fönsterfoder
Fönsterbänk
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Nytillverkad XX?

Vy från entré i rum 103 tvärs genom huset mot söder. Närmast i bild rum 104 med informationsskåp med tv till höger.
Acc.nr 2013_014_071

Rum 104
Karaktär

Entrévestibul med sikt genom gången (106) till rum 109 i söder med fönstret i fonden vilket ger en fin karaktär
till vestibulen. Möblerat med ett välkomstbord med turistbroschyrer samt bokskåp med försäljning. På vinden
hittades under dokumentationen jugenttapeter som troligen suttit här.
Utförande
Brädgolv. Ö-V riktning

Behandling
Fernissat

Färg

Golv

Kommentar
Bredd 13 cm

Sockel

Profilerad, S4

Täckmålad

Ljusgrå
S1002Y

Klossar mellan sockel och dörrfoder.

Vägg

Skiva, limfärg

Målad, rollad

Ljusrosa
S0505-R

Murad vägg i det nordvästra hörnet,
men endast mot den västra väggen

Taklist

Saknas, putsat hålkäl
mellan tak och vägg.

Tak
Takhöjd

Slätt

Täckmålat

Vitt

Vit färg går ner ca tio på väggen.
2,60 m

Fönster

Enluft, spröjsat i nio
rutor, löstagbar
innerbåge, F3.

Täckmålat

Bruten vit
S1002Y

Planglas. Sekundär tunn list kring bågen.
Återinsattes vid renoveringen 1982-83.

Fönsterfoder

Profilerat, gerat Ff3

Täckmålat

Fönsteromfattning går in i sydöstra hörnet

Fönsterbänk

Trä, rundade hörn, hål
för värmen från element

Täckmålat

Bruten vit
S1002Y
Bruten vit
S1002Y

Dörrblad

Två dörrar med fyra
speglar, D1

Täckmålat

Bruten vit
S1002Y

Äldre mässingstrycke

Dörrfoder

Profilerat, gerat, Df 5.

Täckmålat

Uppvärmning

En flensradiator

Täckmålat

Bruten vit
S1002Y
Vitt

Modern tavellist under hålkäl.
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1940-tal, från Plåtpartifirman Hälsingborg

Rum 104 mot nordväst. Dörren till
rum 105 som syns i bilden hålls
låst.
Acc.nr 2013_014_093

Rum 104 mot öster. Dörr till rum
102 rakt fram i bild. Liten
välkomstdisk i hörnet
Acc.nr 2013_014_091

Öppning mellan rum 104 och gång
106. Möte mellan olika riktningar
på golvbräder. Kloss mellan
dörrfoder och sockel.
Acc.nr 2013_014_088
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Mot nordväst.
Vil/sänghörna till
vänster. Matta täcker
golvet. Väggar till stor
del fria från bonader.
Acc.nr 2013_014_094

Rum 105, Hjalmar Lundbohmsrummet
Karaktär

Hjalmar Lundbohms kontor och första bostadsrum, i princip i samma skick som när han lämnade 1920. Inte
tillgängligt att gå in i som besökare men kan ses genom glasruta (tillkom 1982) från matsalen, rum 107.
Ombonad känsla med mycket saker, gårdens själ och huvudattraktion.
Utförande
Brädgolv Ö-V riktning.
Grå stenhäll framför spis

Behandling
Fernissat

Färg

Golv

Sockel

Profilerad, S 2

Täckmålad

Rödbrun
S4050-Y60R

Kommentar
13 cm breda, sammanslagna
hårt för att likna bredare
(dubbel brädd) Mindre kvistar
än övriga golv.
Rödbruna kulören är samma
för sockel, foder och dörrar

Vägg

Ramsågat timmer 20-25 cm, vissa
partier bilade. Lindrev i drag och
sprickor

Obehandlad.
Bonader hänger
på vägg i S,
delvis i Ö & V

Taklist

Slät trälist

Täckmålad

Vit

Vänster om spisen finns spår av
tidigare dörr, oklart när denna
fanns. Grunda urtag i tre
stockar i norr och rakt över i
söder.
10x2,5 cm

Tak

Lockpanel i Ö-V riktning. 5
takbjälkar N-S riktning,

Täckmålad

Vit

Takhöjd

ca 283 cm

Fönster

Två tvåluftsfönster (V och N)
med spröjs, 10 rutor, F6

Täckmålade

Vit (rödbrun syns
under f i N)

Fönsterfoder

Profilerade, Ff5

Täckmålade

Rödbrun

Fönsterbänk

Trä, rundade hörn med hål för
värme från element

Täckmålade

Rödbrun

Dörrblad

Se rum 104 & 107

Täckmålade

Rödbrun

Dörrfoder

Profilerade, Df 6

Täckmålade

Rödbrun

Eldstad

Öppen spis från 1904 (tidigare
Putsad
Vitgrå
spis gjordes om) Uppmurad i
tegel från Höganäs-Billesholm.
Strömbrytare i mässing till vänster om ingång, av Christian Ericsson
Äldre flänsradiatorer under fönster.

Övrigt

Bjälkar ca 21x17 cm, avfasade
kanter utom vid upplag.
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F åt V ej öppningsbart, f åt N

22,5 cm breda

Gjutjärnshäll med skulptur av
Christian Ericsson

Övre: Mot sydöst, glasruta i öppning mot rum 107. Brunröda
dörrblad och foder. Slät taklist. Bonader på väggarAcc.nr
2013_014_095
Nedre till vänster: Sydvästra hörnet, pil visar grunda urtag i
timmer på södra väggen. Även rakt över på norra väggen.
Acc.nr 2013_014_138
Nedre till höger: Spisen från sidan. Pil visar taklist som går
kring murstocken. Avfasade kanter på takbjälkar
Acc.nr 2013_014_102
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Gång mot söder
2013_014_626

Gång mot norr
Acc.nr 2013_014_623

Rum 106
Karaktär

Förbindelsegång med träklädda väggar, smal och lågt i tak.
Utförande
Brädgolv N-S riktning

Behandling
Fernissa

Färg

Golv

Kommentar
Bredd tio cm

Tunt laserad

Brun

16 cm hög

Vägg

Hör ihop med väggpanelen,
S3.
Profilerad lockpanel, Vp1

Tunt laserad

Brun

Masonite under fönstret

Taklist

Slät list i liv med vägg

Täckmålad

Vit

Tak

Lockpanel, spikad

Täckmålat

Vit

Täckmålat

Vit

Fönsterfoder
Fönsterbänk

Ett tvåluftsfönster med spröjs i
sex rutor, F2.
Saknas
Trä, rundade hörn

List med slät övergång mellan
tak och vägg. Tavellist
monterad mellan taklist och
väggpanel
Bredd tio + tio cm
Vattenskada i taket i söder
2,11 m
Löstagbara bågar. Gardinstång
i trä med konsol.

Täckmålad

Vit

Dörrblad
Dörrfoder

Saknas
Släta avfasade, Df 2.

Tunt laserade

Uppvärmning

En flensradiator

Täckmålad

Sockel

Takhöjd
Fönster

Övrigt

Brunt
Modernare i plåt, har ersatt ett
S4030-Y40R
större element.
En svart strömbrytare och eluttag av svart bakelit mot rum 104. Utförd under 1990-talets restaurering
efter ursprunglig förlaga
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Matsalen mot nordväst.
Tredingstak och stort
fönster. Pardörr mot
rum 105 med rödbruna
dörrblad. Även
brunröda socklar och
dörrfoder. Acc.nr
2013_014_505

Rum 107, Matsalen
Karaktär

Ljus matsal med stort fönster åt trädgård samt gruvberget Kirunavaara i väster. Matsalsbordet, stolarna och
skänken tillverkades för detta rum 1904 av Christian Eriksson. I dörröppningen mot rum 105 finns glasruta
så att man kan titta in i rummet.
Behandling
Fernissat

Kulör

Golv

Utförande
Brädgolv N-S riktning

Kommentar
11 cm breda

Sockel

Profilerad trälist, S 2

Täckmålad

Vägg

Skiva

Täckmålad
(rollad)

Rödbrun
S4050-Y60R
Ljusröd
NCS S0505-R

Samma kulör som den
rödbruna i rum 105
Väggar målade något mörkare
upptill, knappt synbart. Ventgaller i S vid tidigare murstock.

Taklist

Slät trälist i Ö & V

Täckmålad

Samma som vägg

Modern tavellist

Tak

Tredingstak

Målat, limfärg

Vit

Fönsternisch i takfall åt V

Takhöjd

284 mot vägg och 356 cm i
nock
Fönstret avsmalnande i de två
övre bågarna. Blåst glas.

Fönster

Stort fyrluftsfönster med
spröjs, F 16.

Täckmålat

Vit

Fönsterfoder
Fönsterbänk

Profilerad, Ff2
Trä, rundade hörn och hål för
värme, ca 266 cm lång

Täckmålat
Täckmålat

Vit
Vit

Dörrblad

Pardörrar, D2 mot rum 105 &
108, D1 mot rum 106

Täckmålat

Rödbruna dörrblad
in mot rummet

Dörrfoder

Df 3 mot rum 108
Df 4 mot rum 105, 106

Täckmålat

Rödbruna

Övrigt

Konstnärligt utformad strömbrytare i mässing av Christian Ericsson till vänster om dörr i öster,
ursprungligen satt denna i rum 105. Modern typ av flänsradiator under fönster
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Äldre typer av gångjärn mot
rum 105. Dörrar mot 106 och
108 är vitmålade åt de
rummen. Pardörr mot rum 108
ej ursprunglig, men öppningen
kan ses på ritning från 1947.

Matsalen mot sydöst. Dörrbladen åt
detta håll rödbruna in mot rummet
men vitmålade mot angränsande rum.
Vent.galler ovan pardörren
Acc.nr 2013_014_445

Fönsterbänk med hål för värme från
element. Acc.nr 2013_014_458

Glasruta i öppning mot rum 105, nedre
del av trä så att man tydligt ska se
rutan. Glasrutan hålls på plats med tre
metallclips på var sida, och två i
underkant. Denna dörr saknar handtag.
Acc.nr 2013_014_475
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Öppning till 107 till
höger i bild, utgång till
punchverandan och
sommarservering sker
genom D1 i mitten av
bilden. Takpanel samt
golvriktning i nord-sydlig
riktning.
Acc.nr 2013_014_526

Rum 108, Röda rummet
Karaktär

Ljust rum med fönster i två väderstreck och utgång till veranda. Rummet var ursprungligen sällskapsrum
men används nu som matsal och café. De rödrandiga tapeterna är tillverkade efter ursprunglig förlaga som
även hittades på vinden under dokumentationen.
Utförande

Behandling

Färg

Golv

Brädgolv, N-S riktning

Fernissat

Sockel

Profilerad, S1

Täckmålad

Vägg

Tapet på skiva

Tapet

Umbragrå
NCS S1005G80Y
Rödrandig

Taklist

Karnisformad, T1

Täckmålad

Matt vit

Tak

Pärlspontpanel N-S riktning,
Tp1

Täckmålat

Matt vit

Takhöjd
F1 åt söder och F7 åt väster.

Täckmålat

Umbragrå

Fönsterfoder

Profilerat, gerat, Ff1.

Täckmålat

Umbragrå

Fönsterbänk

Profilerad smyg, bänk med
rundade hörn, hål för värme
från element
En dörr till verandan i
väster, D1.

Täckmålad

Umbragrå

Täckmålad

Umbragrå

Dörrfoder

Profilerat, gerat, Df1

Täckmålat

Umbragrå

Uppvärmning

En flensradiator under varje
fönster i plåt

Täckmålat

Vit

Övrigt

Bredd 10 cm. Trösklar med
mässingskant

Tapet från Lim&handtryck, nr 33
röd
I underkant är tavellist monterad.

2,84 m

Fönster

Dörrblad

Kommentar

Olika karmar i F1 och F7. Fönstren
är väldigt lika men skiljer något i
bredd och mittpost.

Modernt mässingstrycke och
låsbricka.

Modern termostater åt söder och
äldre modell från Plåtpartifirman
Hälsingborg åt väster.
En brun strömbrytare i bakelit med tryckknapp, PELLO patent, vid dörren mot matsalen.
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Höger: Rum 108 mot
sydöstra hörnet.
Acc.nr 2013_014_525
Nedan: Möte fönsterfoder
och fönsterbänk i fönster
mot söder rum 108.
Acc.nr 2013_014_535

Övre: Rum 109, murstock i
nordvästra hörnet möter
taket. Karnisformad taklist
med tavellist under.
Acc.nr 2013_014_554
Vänster: Rum 109 mot
nordväst. Acc.nr
2013_014_542
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Mot sydöst, pilen visar
övertapetserad list.
Acc.nr 2013_014_540

Rum 109, Gula rummet
Karaktär

Ljust rum med gula tapeter och öppning för dörr eller fönster på varje vägg. Används som café. Murstock i
nordöstra hörnet där det tidigare fanns en kakelugn.
Behandling
Fernissat

Färg

Golv

Utförande
Brädgolv, N-S riktning

Sockel

Profilerad, S1

Täckmålad

Vägg

Tapet på skiva

Tapet

Umbragrå
NCS S1005-G80Y
Gul

Taklist

Karnisform, Tl1

Täckmålad

Vit

Tak

Pärlspontpanel N-S riktning,
Tp1

Täckmålat

Vit

Fönster

Tvåluftsfönster, F1.
innerbågar utan spröjs

Täckmålat

Umbragrå

Fönsterfoder

Profilerat, gerat Ff1

Täckmålat

Umbragrå

Fönsterbänk

Profilerad smyg, bänk med
rundade hörn, hål för värme
från element

Täckmålat

Umbragrå
S1005-G80Y

Dörrblad

Tre dörrar, D 1.

Täckmålat

Umbragrå

Dörrfoder

Profilerat, gerat, Df1

Täckmålat

Umbragrå

Uppvärmning

En sektionsradiator

Täckmålat

Vit

Övrigt

En strömbrytare i svart bakelit, PELLO patent vid dörr mot rum 106

Takhöjd

Kommentar
Bredd 10 cm. Trösklar med
mässingskant.
Tapet från Lim&handtryck, nr
70045 gul. Murstock i NÖ
hörnet.
I underkant är en tavellist
monterad.

2,84 m
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Valsat glas

Modernt mässingstrycke och
låsbricka på dörr mot rum 106.
Modernt i plåt

Mot nordväst, pil visar
vart murstocken övergår
till vägg av skivor.
Acc.nr 2013_014_588
Mot sydost, ingång till
rummet till höger i bild.
Acc.nr 2013_014_587

Rum 110, Gröna rummet
Karaktär

Dörrfoder
Uppvärmning

Litet, avskilt rum med gröna tapeter som nås via rum 109. Används som café och mindre möten. Rummet
förändrades i samband med tillbyggnaden 1909 och delades då in i två, för badrum och serveringsrum, och
fick då två smala fönster. Tillbaka till ett rum innan 1947, och troligen innan 1934.
Utförande
Behandling
Färg
Kommentar
Brädgolv, riktning N-S
Fernissat
Bredd 10 cm. Trösklar med
mässingskant.
Profilerad, S1
Täckmålad
Umbragrå
S1005-G80Y
Tapet på skiva
Tapet
Grön
Tapet från Lim&handtryck, nr 40035
grön. Halva östra och halva västra
Murstock i NÖ och NV
väggen är murad och avskiljs med
väggen
övertapetserad list från övrig vägg av
skivor.
Karnisform, T1
Täckmålad
Vit
I underkant en tavellist
Pärlspontpanel N-S riktning,
Täckmålat
Matt vit
Tp1
2,84 m
Ett tvåluftsfönster, F7
Täckmålat
Umbragrå
Innerbågar utan spröjs, valsat glas.
Profilerat, gerat Ff1
Täckmålat
Umbragrå
Rundade hörn och hål för
Täckmålat
Umbragrå
värme från element
Enkelblad indelat i fyra
Täckmålat
Umbragrå
Modernt mässingstrycke och
speglar D1
låsbricka.
Profilerat, gerat Df1
Täckmålat
Umbragrå
En radiator
Täckmålat
Vit
Plåtpartifirman Hälsingborg

Övrigt

En strömbrytare i svart bakelit, PELLO patent, vid dörren

Golv
Sockel
Vägg

Taklist
Tak
Takhöjd
Fönster
Fönsterfoder
Fönsterbänk
Dörrblad
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Mot sydväst
Acc.nr 2013_014_603
Mot nordöst
Acc.nr 2013_014_604

Rum 111
Karaktär

Ljust kök med ett fönster åt söder. 1930/40-tals karaktär bänkar och kulör.
Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Golv
Sockel

Plastmatta
Slät, höjd 7 cm.

Melerad
Täckmålad

Gulbrun
Vit

I nederkant smal fyrkantslist

Vägg

Skiva

Taklist

Hålkälslist, Tl3.

Täckmålad,
rollad
Täckmålad

Ljusgul
NCS S0505Y
Vit

Tak

Stora skivor lagda med
förskjuten skarv

Täckmålad

Vit

Ett tvåluftsfönster med tio
rutor i vardera luft, F5
Saknas
Hål för värme från element

Täckmålat

Vit

Täckmålad

Vit

Takhöjd
Fönster
Fönsterfoder
Fönsterbänk
Dörrblad
Dörrfoder
Uppvärmning
Övrigt

2,76
Inåtgående

Enkelblad, indelat i fyra speglar Täckmålad
Vit
med profil, D3
NCS S0500N
Saknas
En sektionsradiator i gjutjärn
Täckmålad
Vit
Äldre modell
Köksinredning med vita släta luckor och lådfronter, enkla släta handtag.
Vitt kakel 15 x 15 cm ovan diskbänk. Diskbänk i rostfritt stål, arbetsbänk i laminat. Platsbyggda skåp och
luckor.
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In mot rummet, mot sydöst
Acc.nr 2013_014_605
D3, fyra speglar, lik D1 men
högre samt med profil.
Acc.nr 2013_014_608

Rum 112
Karaktär

Kontorsrum med mycket saker, tapeter nytryck efter tidstypisk modell.
Behandling
Fernissat

Färg

Golv

Utförande
Brädgolv Ö-V riktning

Kommentar
Bredd 13 cm

Sockel

Profilerad, S 4.

Täckmålad

Umbragrå
S1005-G80Y

Klossar mellan foder och
sockel.

Vägg

Skivor

Tapet

Vit med blått
mönster

Taklist

Hålkälslist, Tl3

Täckmålat

Vit

Tapet Duro gammelsvenska nr
054-12. Samma som rum 113
fast annan färg
Tavellist

Tak

Slätt

Täckmålat

Vitt

Takhöjd

2,82 m

Fönster

Ett tvåluftsfönster med tio
rutor i vardera luft, F5

Täckmålat

Umbragrå

Fönsterfoder

Ff6

Täckmålat

Umbragrå

Fönsterbänk

Täckmålat

Umbragrå

Dörrblad

Rundade hörn, hål för värme
från element
Fyra speglar, D3

Täckmålat

Umbragrå

Dörrfoder

Profilerad, Df 5.

Täckmålat

Umbragrå

Uppvärmning

Äldre flänsradiator på ben
under fönster.

Täckmålad

Övrigt

Strömbrytare, vit infälld med tryckknapp till höger om dörr.
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Äldre mässingstrycke

Övre till vänster : Sydöstra hörnet utan
skarp vinkel. Hålkälslist och tavellist Acc.nr
2013_014_617
Över till höger: Fotografi in mot rummet,
sydost. Acc.nr 2013_014_613
Nedre till vänster: Mot nordväst
Acc.nr 2013_014_614

Rum 113
Karaktär

Kontorsrum, ursprungligen pigkammare tillsammans med rum 119 och 120.
Utförande

Behandling

Golv

Brädgolv Ö-V riktning

Fernissat

Sockel

Profilerad, S4

Täckmålad

Umbragrå S1005G80Y

Kloss mellan dörrfoder och
sockel

Vägg

Skivor

Tapet

Vit med rött
mönster

Taklist
Tak
Takhöjd

Hålkälslist, Tl3
Slätt

Täckmålat
Täckmålat

Vit
Vitt

Tapet Duro gammelsvenska nr
054-16. Samma som rum 112 fast
annan färg
Klaffventil i södra väggen.
Tavellist

Fönster

Ett tvåluftsfönster med tio
rutor per luft, F5
Profilerad trälist, Ff6

Täckmålat

Umbragrå

Täckmålat

Umbragrå

Rundade hörn med hål för
värme från element
En med fyra speglar, D3.

Täckmålat

Umbragrå

Täckmålat

Umbragrå

Fönsterfoder
Fönsterbänk
Dörrblad
Dörrfoder
Uppvärmning
Övrigt

Färg

Kommentar
Bredd 13 cm

2,82 m
Blåst glas

Äldre mässingstrycke

Profilerad, Df 5
Täckmålat
Umbragrå
Äldre flänsradiator på ben
under fönster.
Strömbrytare, svart bakelit till höger om dörr. Sydöstra hörnet ingen skarp vinkel
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Trappa till kavaljersflygeln till vänster, till höger i bild
skymtas verksamhetens kassaapparat.
Acc.nr 2013_014_693

Korridor vid personalutrymmena. Hörnet till vänster i
bild svänger något. Vid dörren längst bort i korridoren
blir taket lägre. Acc.nr 2013_014_653

Rum 114
Karaktär

Passage/korridor från publika utrymmen till kontor och kök. Inte självklart hur man ska gå i byggnaden.
Ursprungligen var det en vägg här som skilde tjänstefolkets rum från resterande delar. Öppet till våning
två vid trappan.
Behandling
Fernissat
Tunt laserand

Färg

Golv
Sockel

Utförande
Brädgolv i N-S riktning
Slät, S3

Vägg

Profilerad lockpanel, Vp1

Tunt laserand

Brun

Taklist

Profilerad rundstav vid
trappan, Tl2.
I korridor slät vitmålad list

Täckmålad
Laserande

Vit
Brun

Lockpanel i N-S riktning
vid rum 106. I övrigt Ö-V
riktning.

Täckmålad

Vit

Tvåluftsfönster, F2 med
sex rutor i var luft
Saknas, ingår i väggpanel
Saknas

Täckmålat

Vit

Laserande

Brun

Samma som väggpanel

Dörrblad

Spegeldörr med 9 rutor i
övre del, D7 mot rum 118

Täckmålat

Umbragrå NCS S
1005-G80Y

Blåst glas

Dörrfoder
Övrigt

Profilerad, Df2
Tunt laserande
Brun
Trärappa till övre våning (201), något svängd. Räcke ådringsmålat brun. Plansteg täckta med korkoplast

Tak
Takhöjd
Fönster
Fönsterfoder
Fönsterbänk

Brun

Kommentar
11 cm breda
Sockel som en del av väggpanel
Ådringsmålad, orange, murstock
mot V
Tavellist
Tak nedsänkt ca 30 cm vid rum
106 och 118.
209-241 cm
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Övre till vänster: Taket är lägre
vid dörren, D7, som troligen är
placerad vid ursprunglig
ytterdörr för etapp två. Denna
dörr liknar även ytterdörren vid
personalentrén.
Acc.nr 2013_014_661
Övre till höger: Trappans
anslutning till golv, vid sista
trappsteget går golvbräderna
ända fram till trappan.
Acc.nr 2013_014_631
Mellan: Taket öppnas upp vid
trappan till sin fulla höjd.
Korridor rum 106 till vänster i
bild. Olika nyanser på panel i
nedre och övre del.
Acc.nr 2013_014_636
Nedre: Sydvästra hörnet med
möten av olika takhöjder.
Ådringsmålad murstock
Acc.nr 2013_014_674
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Golvet lutar mot väggen i öster. D22 har
mycket profil och finns bara i ett exemplar.
Acc.nr 2013_014_712

Ljusgröna väggar i städskrubb under trappan.
Acc.nr 2013_014_708

Rum 115
Karaktär

Liten städskrubb under trappan. Tak och väggar samma färg
Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Gulmelerad

Går upp en bit på södra väggen,
se bild

Golv

Plastmatta

Sockel

Profilerad, S5

Täckmålad

Ljusgrön
S0520-G30Y

Vägg

Skivor

Målade

Ljusgrön

Taklist

Smal avfasad

Ljusgrön

Tak
Takhöjd

Skivor

Inmålad i vägg och
takfärg.
Målade

Fönster

Ett rektangulärt enlufts
indelad i nio rutor, F9.
Saknas
Saknas

Täckmålat

Vitt

Undre färglager i grått, blåst
glas

Ljusgrön

Lika som i köket (111)

Fönsterfoder
Fönsterbänk
Dörrblad

Ljusgrön

Dörrfoder

Enkelblad, fyra speglar
med profil, D22
Saknas

Uppvärmning

En radiator

Övrigt

Fasta hyllplan av skivor målade gröna lika som tak och väggar.
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2,14 m

Vänster: Fotografi
taget mot nordväst
med dörr till källaren
till vänster.
Acc.nr 2013_014_723
Höger: Bild mot
söder, ena förrådet
syns till vänster i bild.
Acc.nr 2013_014_731

Rum 116
Karaktär

Mindre hall med två små skrubbar/förråd samt nedgång till den västra källaren
Utförande

Behandling

Färg

Golv

Linoleummatta

Sockel

Slät

Täckmålad

Vit

Vägg

Skivor

Målade

Vit

Taklist
Tak
Takhöjd
Fönster

Trä hålkälslist, Tl3
Skiva

Täckmålad
Täckmålad

Vit
Vit

Enluft inåtgående med nio rutor,
F9
Saknas
Saknas

Täckmålat

Vit

Täckmålade

Vita

Dörrfoder

Slät dörr till liten skrubb i väster,
D6.
Spegeldörr indelad i fyra speglar
med profil till rum 114 (korridor),
D4.
Spegeldörr indelad i tre speglar till
liten skrubb i öster, D11.
Spegeldörr indelad i tre speglar med
pressglas i den övre delen till
källare, D12.
Saknas

Uppvärmning

En flänsradiator

Täckmålad

Vit

Fönsterfoder
Fönsterbänk
Dörrblad

Kommentar

Gulbeigemelerad
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I skrubbar ljusgröna S0520G30Y
2,13 m

Modernare i plåt, något
djupare än de flesta i huset

Övre till vänster: Fotografi
taget rakt in från dörren mot
väster
Acc.nr 2013_014_0736
D10 in till toaletten, smal
med fyra speglar.
Acc.nr 2013_014_0751
Rum 118 mot nordväst och
dörr till toalett i mitten av
bilden bakom kyl och frys.
Acc.nr 2013_014_0742

Rum 117
Karaktär
Golv
Sockel
Vägg
Taklist
Tak
Takhöjd
Fönster
Fönsterfoder
Fönsterbänk
Dörrblad
Dörrfoder
Uppvärmning

Liten WC för personalen.
Utförande
Plastmatta
Slät
Skivor
Kvartsstav
Skivor

Behandling
Täckmålad
Målade
Täckmålad
Målade

Färg
Gulmelerad
Vit
Vit
Vit
Vit

Kommentar

2,06 m

Saknas
Saknas
Saknas
Enkelblad fyra speglar med
profil D10.
Saknas
Ett el-element

Ca 1960/70-tal
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Rum 118 mot sydväst.
Öppning mot korridor rum
114 till höger och rum 112
till vänster i bildens mitt.
Acc.nr 2013_014_0739
Mot sydöst, rum 119 genom
öppning i bildens mitt.
Acc.nr 2013_014_0741

Rum 118
Karaktär

Liten tambur och förråd med kyl och frys.
Utförande
Brädgolv, N-S riktning

Behandling
Fernissat

Färg

Golv

Kommentar
Bredd 13 cm

Sockel
Vägg

Trä, profilerad S4.
Pärlspontpanel.

Täckmålad
Täckmålad

Taklist

Slät, i liv med
pärlsponten
Slät lockpanel, N-S
riktning

Täckmålad

Vit
Ljusblå
S2010-B30G
Vit

Klossar mellan sockel och foder.
Klaffventil i norra väggen. Panel
nytillverkad vid restaureringen 1996-1997.

Täckmålad

Vit

Ett tvåluft indelat med
spröjs i sex rutor, F2
Trä profilerat, gerat Ff5

Täckmålat

Vit

Täckmålat

Vit

Täckmålat

vit

Täckmålad

Vit

D 10. Bredd 59, Höjd 181 cm

Dörrfoder
Uppvärmning

Trä med rundade hörn,
hål för värme från
element
Mot rum 117 (WC)
Enkelblad 4 speglar med
profil D10.
Trä profilerat, gerat Df5.
En flänsradiator

Täckmålat
Täckmålat

Vit
Vit

Moderna i plåt

Övrigt

En strömbrytare i svart bakelit

Tak
Takhöjd
Fönster
Fönsterfoder
Fönsterbänk
Dörrblad
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2,15 m
Planglas

Rum 118, hörnet i nordväst, möte
dörrfoder, fönstefoder samt
taklist. Acc.nr 2013_014_0745

Möte golv och dörrfoder i
sydvästra hörnet. Kloss i sockel
under dörrfoder.
Acc.nr 2013_014_0747

Sydöstra hörnet, rum 112 till
vänster och rum 114 till höger.
Dörrfoder Df5.
Acc.nr 2013_014_0743
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Dörr till rum 120, pärlspontspanel samma som rum 118.
Acc.nr 2013_014_0755

Golvet fortsätter in i rum 113, ingen dörr i öppning
mot rum 118. Acc.nr 2013_014_0756

Rum 119
Karaktär

Litet förrum, tidigare en del av rum 113.
Utförande

Behandling

Golv

Brädgolv , Ö-V riktning

Fernissat

Sockel

Trä profilerad, S4

Täckmålad

Vit

Vägg

Pärlspontpanel

Täckmålad

Ljusblå
S2010-B30G

Taklist

Slät i liv med pärlsponten

Täckmålad

Vit

Tak

Slät lockpanel
N-S riktning

Täckmålad

Vit

Takhöjd

Färg

Kommentar
Bredd 8 cm

Panel nytillverkad vid restaureringen
1996-1997.

2,37 m

Fönster

Saknas

Dörrblad
Dörrfoder

Ett enkelblad, fyra speglar med
profil., D13
Trä, profilerat, gerat Df5

Uppvärmning
Övrigt

Saknas
En strömbrytare i Svart bakelit med vippknapp

Täckmålat
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Vitt

Ljusgröna väggar, samma som
i rum 115 och skrubbar.
Acc.nr 2013_014_0757

Rum 120
Karaktär

Förråd som tillkom då rum 113 byggdes om.
Utförande
Plastmatta

Behandling

Golv

Färg
Grå

Sockel

Slät i trä

Täckmålad

Vit

Vägg

Skivor

Målade

Ljusgrön
S0520-G30Y

Taklist

Hålkälslist i trä, Tl3

Täckmålad

Vit

Tak

Skivor

Täckmålade

Vit

Takhöjd

Kommentar

2,83 m

Fönster

Saknas

Dörrblad
Dörrfoder

Fyra speglar, D13
Saknas

Uppvärmning

Saknas
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Vänster: Från rum
118 mot nordöst,
trappa ned till
källare. Acc.nr
2013_014_0768
Höger: Mot
nordväst, ytterdörr
D7 Acc.nr
2013_014_0761

Rum 121
Karaktär

Golv
Sockel
Vägg
Taklist
Taklist
Tak
Takhöjd
Fönster
Fönsterfoder
Fönsterbänk
Dörrblad

Dörrfoder
Uppvärmning
Övrigt

Litet vindfång där man även går ner till källaren under den östra byggnadskroppen. I vindfånget finns en
liten skrubb för förvaring av trädgårdsredskap.
Utförande

Behandling

Brädgolv, Ö-V riktning
I skrubb Skromberga klinkers
lagt N-S riktning.
Profilerad, S4
Pärlspontpanel

Fernissat

I skrubb skivor
Slät i liv med panel
I skrubb tunn slät list
Slät i liv med panel
I skrubb tunn slät list
Slät lockpanel
I skrubb skiva målad

Målade
Täckmålad

Vit
Ljusblå
S2010-B30G
Vit
Vit

Täckmålad

Vit

Täckmålad

Vit

Täckmålad
Täckmålad

Färg

Kommentar

Gult

Bredd 13 cm
10 x 22 cm
Klossar mellan foder och sockel.
Panel nytillverad vid restaureringen
1996-1997.

2,13 m, i skrubb 2,10 m
I skrubben enluftsfönster med
Täckmålat
Vit
fyra rutor, F8
Saknas
Saknas
Enkelblad med speglar med
Täckmålade
Vita
profil, mot rum 118 samt
källartrappa.
Enkelblad med tre speglar med
profil, till skrubb, D5.
Ytterdörr, spegeldörr med fyra
speglar med nio rutor i övre
del, D7.
Profilerat, Df5
Täckmålat
Vit
I skrubb en panelradiator
Täckmålad
Vit
I skrubb en svart strömbrytare av svart bakelit med vippknapp
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Äldre mässingstrycken, På källardörr
ett som troligen hört till en mindre
dörr.
På D5 syns underliggande grått
färglager

Mot sydöst, putsad vit murstock mellan dörrar till rum 123 och 124. Synliga bjälkar med avfasade hörn, likt taket i
rum 105 Hjalmar Lundbohmsrummet. Acc.nr 2013_014_0817

Rum 122
Karaktär

Vestibul med museiföremål
Behandling
Fernissat

Färg

Golv

Utförande
Brädgolv N-S riktning

Kommentar
Bredd 13 cm

Sockel
Vägg

Slät träsockel, S3
Murstock åt S
Profilerad lockpanel, Vp1 som
delas av horisontell list, även
denna Vp1

Tunt laserande
Putsad
Tunt laserande

Brun
Vit
Brun

Del av väggpanel

Taklist

Profilerad trälist, Tl4

täckmålat

Vit

(samma som Ff7 = avsågad Vp1)

Tak

Brädtak i Ö-V riktning. Synliga
bjälkar med avfasade hörn i NS riktning.

täckmålat

Vit

Bredd bjälkar 175x140 mm

Tvålufts med spröjs, sex rutor,
F10
Profilerad trälist, Ff4

Täckmålat

Vit

262 cm
Blåst glas

Tunt laserande

Brun

Takhöjd
Fönster
Fönsterfoder
Fönsterbänk
Dörrblad
Dörrfoder
Övrigt

I anslutning till fodret finns även en
konsol som bär upp gardinstång

Saknas
Två spegeldörrar med tre
Tunt laserande
Brun
Dörrarna smälter in i väggpanel
speglar D13 x 2. Smal dörr till
WC, D14
Profilerad trälist som går ihop
laserande
Brun
med väggpanel, Df2
Toalettskrubb under trappan med snedtak, och gulmelerad plastmatta
Trätrappa, något svängd med nio steg och räcke i nordvästra hörnet upp mot våning två.
Korkoplast i plansten, ådringsmålat räcke
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Rum 122 mot nordväst, trappan till
övre våning samt korridor till första
byggnadskroppen i mitten av bild.
Acc.nr 2013_014_0816

Sydvästra hörnet, rum 123, så kallat
forskarum 2, till vänster med
dörrstängare på dörr. Små rutor bildas i
panel ovanför dörren. Acc.nr
2013_014_0825

Vänster: Sydvästra
hörnet, en liten dörr
till WC finns i hörnet
under trappen, se
även övre bild. Acc.nr
2013_014_0737

Höger: WC, snedtak
och plastmatta på
golv. Acc.nr
2013_014_0838
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Rummet mot norr, öppning till
rum 122 syns i mitten av bild.
Bakom bilden på fotograf Borg
Mesch till höger om dörren en
murstock som fortsätter in i
rummet bredvid. Acc.nr
2013_014_0884

Rum 123, Forskarsal 2
Karaktär

Stort pampigt kontorsrum med djup dörrnisch med dörr åt varje håll (rum 122 och 123). Inrett med
moderna skrivbord.
Utförande

Behandling

Brädgolv Ö – V
riktning
Slät avfasad, S3

Fernissat
Tunt laserad

Brun

Hör ihop med väggpanelen

Profilerad lockpanel
med profilerad
bröstningslist, Vp1.
Nordöstra väggen delvis
är murstock
Profilerad, Tl4.
Lockpanel N-S riktning,
Fyra synliga takbjälkar i
samma riktning,
avfasade kanter

Tunt laserad

Brun

Ovan dörren och fönstret bildar
väggpanelen små rektangulära fält.

Målad

Vit

Täckmålad
Täckmålat

Vit
Vit

Ett tvåluft, med sex
rutor F10.
Ett enlufts med tre
rutor F11
Slät, avfasad, Ff4.

Täckmålat

Vit

Täckmålat

Vit

Trä avfasade hörn vilar
på tre konsoler i
utförande med
väggpanelen
Enkelblad med speglar,
D13

Täckmålad

Vit

Tunt laserad

Brun

Dörrfoder

Slätt med avfasad kant,
Df2

Tunt laserad

Brun

Uppvärmning

En flänsradiator

Täckmålad

Vit

Övrigt

En strömbrytare, utanpåliggande svart bakelit med tryckknapp PELLO Patent. Elledning utanpåliggande
och brunlaserad/inmålad i väggpanelens färg.

Golv
Sockel
Vägg

Taklist
Tak

Takhöjd
Fönster

Fönsterfoder
Fönsterbänk

Dörrblad

Färg

Kommentar
Bredd 13 cm

Sekundär tavellist monterad under taklist.
Takbjälkar höjd 15,5 cm bredd 10 cm

2,60 m
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Ihopbyggt med gardinkonsol

Äldre mässingstrycke. Den breda
dörrnischen är klädd med panel indelad i
tre speglar likt dörr.
Väggpanelen går över dörrfodret så att de
bildar en sammanhållen vägg.
Modernare i plåt

Övre: Rum 123 mot söder, ett tvåluftsfönster i
på södra väggen och ett enluftsfönster på
västra väggen. Acc.nr 2013_014_0883
Djup dörrnisch, eftersom det är en
murstock i väggen, med likadana
dörrar på var sida, D13. Här
dörröppning till rum 123, men de
båda forskarrummen har likadana
öppningar, fast spegelvända. Klädd
med panel indelad i tre speglar likt
dörrarna Acc.nr 2013_014_0910

Nedre: Rum 124 mot söder, samma karaktär
som rum 123. Acc.nr 2013_014_0907
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Mot norr, till vänster
om dörr murstock.
Acc.nr 2013_014_0912

Rum 124, Forskarsal 1
Karaktär

Stor pampigt kontorsrum, forskarsal, med ett fönster och djup dörrnisch. Inrett med moderna
skrivbord.
Utförande

Behandling

Golv

Brädgolv Ö – V riktning

Fernissat

Sockel

Slät avfasad, S3

Tunt laserad

Brun

Hör ihop med väggpanelen

Vägg

Likt rum 123,
Vp1.

Tunt laserad

Brun

Gallerventil i gjutjärn på murstocken,
klaffventil i östra väggen.

Taklist

Profilerad, Tl4

Täckmålad

Tak

Lockpanel N-S riktning,
Fyra synliga takbjälkar
med avfasade kanter

Täckmålat

Ett tvåluft med spröjs,
sex rutor
Slätt, avfasad, Ff4

Täckmålat

Vit

Valsat glas

Täckmålat

Vit

Ihopbyggt med gardinkonsol

Fönsterbänk

Trä, avfasade hörn vilar
på tre konsoler i
utförande med
väggpanelen

Täckmålad

Vit

Dörrblad

Enkelblad med tre
speglar, D13

Dörrfoder

Slätt med avfasad kant,
Df2.

Tunt laserad
med brunt
pigment
Tunt laserad

Uppvärmning

En flänsradiator med
två sektioner på fötter.

Övrigt

En strömbrytare, utanpåliggande svart bakelit med tryckknapp, PELLO patent. Elledningen
utanpåliggande och inmålad i väggpanelens färg.

Takhöjd
Fönster
Fönsterfoder

Färg

Kommentar
Bredd 13 cm

Tavellist monterad under takbjälke.
Vit

Takbjälkar höjd 15,5 cm bredd 10 cm
2,60 m

Brunt

Täckmålad

Brungrön
S3010Y
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Äldre mässingstrycke. Den breda
dörrnischen är klädd med panel indelad
i tre speglar som dörr.
Väggpanelen går över dörrfodret så att
de bildar en sammanhållen vägg.
Äldre modell

Övre till vänster: Mot norr, baksidan
ytterdörr med snedlagd pärlspont. Acc.nr
2013_014_0840
Övre till höger: Mot söder och dörr till låst
förråd, panelen över har vädringshål.
Acc.nr 2013_014_0941
Nedre: Taklampa Acc.nr 2013_014_0960

Rum 125
Karaktär

Golv
Sockel
Vägg
Taklist
Tak
Takhöjd
Fönster
Fönsterfoder
Fönsterbänk
Dörrblad

Dörrfoder
Övrigt

Kapprum med förråd, ursprungligen kapprum med WC (husets första). F.d. WC används nu som förråd,
delvis fast inredning. Golv och tak som övrigt rum 125.
Utförande
Korkoplast
Slät trälist, S3
Profilerad lockpanel med bröstlist
Vp1
Profilerad trälist, Tl4
Brädtak i Ö-V riktning

Behandling
Tunt laserande
Tunt laserande

Färg
Brunbeige
Brun
Brun

Täckmålat
Täckmålat

Vit
Vit

Enluftsfönster med spröjs, tre
Täckmålat
rutor, F11
Avfasad trälist, Ff4
Tunt aserande
Saknas
Smal spegeldörr till f.d. WC, D15
Tunt laserande
Spegeldörr till 122, D13
Ytterdörr – ramdörr med
snedställd pärlspont.
Ingår i väggpanel, Df2
Tunt laserande
Strömbrytare i bakelit. Äldre taklampa i glas
69

Kommentar

261 cm

Vit
Brun
Brun
Rejält lås med handtag i
smide på ytterdörr
Brun

ÖVRE VÅNING

Norra fasaden nedåt på ritningen.

Rum 201 mot öst och
kavaljersflygeln. Acc.nr
2013_014_0973
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Mot väster och trappan ner till första byggnadskroppen.
Sluttande tak. Acc.nr 2013_014_0883

Trappan upp till vinden. Dörren skär in i taklisten. Acc.nr
2013_014_0982

Rum 201
Karaktär

Hall/passage, mot söder finns en trappa till vind samt ett förråd.
Utförande
Brädgolv i N-S riktning

Behandling
Fernissat

Färg

Golv
Sockel

Slät trälist, S3

Tunt laserande

Brun

Vägg

Profilerad lockpanel, Vp1

Tunt laserande

Brun

Taklist
Tak
Takhöjd

Slät trälist
Brädtak i Ö-V riktning
Lutar N-S riktning

Täckmålad
täckmålat

Vit
Vit

Fönster

Liggande enluftsfönster
med spröjs, åtta rutor,
inåtgående bågar, F15
Profilerad trälist (del av
väggpanel)

Täckmålat

Vit

laserande

Brun

Fönsterfoder
Fönsterbänk
Dörrblad

Dörrfoder
Övrigt

Kommentar
Bredd 13, 5 cm

Höjd 10 cm
173 cm mot yttervägg (N), 228 cm mot
vind (S)

Saknas
Spegeldörr med 3 speglar,
Tunt laserande Brun
D13 mot kavaljersflygel.
Fem speglar mot rum 205,
D17 och dörr med tre
speglar mot förråd, D18
Profilerad trälist, ingår i
Tunt laserande Brun
väggpanelen
Äldre brunmålad flänsradiator på ben. Trätrappa, 4 steg, till 205
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Samma som väggpanel med en ände
avsågad, även samma som Tl4

Från trappan syns rum 122. Acc.nr 2013_014_0873

Rum 202
Karaktär

Trappa/trapphall i kavaljersflygeln
Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Golv

Korkoplast

Sockel

Slät trälist, S3

Tunt laserande

Brun

Vägg

Profilerad
Lockpanel, Vp1

Tunt laserande

Brun

Taklist

Profilerad trälist
Tl4
Åstak med
lockpanel i Ö-V
riktning

Täckmålat

Vit

Täckmålad

Vit

Täckmålat

Vit

Fönsterfoder

Enluftsfönster med
spröjs, sex rutor,
F13
Avfasad trälist, Ff4

Tunt laserande

brun

Fönsterbänk

Saknas

Samma som Df2. Kombinerad med
konsoler för gardinstång

Dörrblad

Två spegeldörrar
mot rum 203 &
204, D13

Täckmålad
Tunt laserande

Vit
Brun

Vit mot 203
Brun mot 204

Dörrfoder
Övrigt

Avfasad trälist, Df2 Tunt Laserande
Brun
Tappräcke (H 80 cm) ådringsmålat, gulbrunt

Tak
Takhöjd
Fönster

Brun
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I SÖ hörnet en putsad olivgrå
murstock (S4010-Y10R)

Del av åstak (resten i angränsande
rum) med två sidoåsar
Varierar, svårt att mäta
sidohängt, inåtgående

Övre: Fotografi taget stående i trappen, mot
nordöst, svängt räcke. På övre plan vänstra
dörren stängd till rum 203, högra dörren
öppen till rum 124. Bakom högra dörren finns
en murstock. Acc.nr 2013_014_0867
Nedre till vänster: Räcket till trapphallen följer
golvets form. Acc.nr 2013_014_0952
Nedre till höger: Dörr till rum 201, korridor.
Acc.nr 2013_014_0957
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Övre till vänster: Mot nordost, två likadana
skafferidörrar på östra väggen. Acc.nr
2013_014_1035
Nedre till vänster: Mot sydöst, vitputsad murstock
med ventil. Acc.nr 2013_014_1046
Höger: Asymmetrisk takform, fortsätter in i
rummet bredvid. Acc.nr 2013_014_1039

Rum 203
Karaktär

Kök med 1940-1950talskaraktär
Utförande

Golv
Sockel
Vägg
Taklist
Tak

Takhöjd
Fönster

Fönsterfoder
Fönsterbänk
Dörrblad
Dörrfoder
Övrigt

Behandling

Färg

Linoleum
Gråmönstrat
Slät trälist
Täckmålad
Vit
Stående pärlspont Vp2
Täckmålad
Gul, S1020Y
Profilerad trälist Tl4
Täckmålat
Vit
Åstak med åsar i N-S
Täckmålat
Vit
riktning. I detta rum nockås
+ 2 sidoåsar i Ö takfallet.
Lockpanel i Ö-V riktning.
Varierar
Två enluftsfönster mes sex
Täckmålat
Vit
rutor, F13
i kök.
Ett litet i skrubb
Täckmålat
Mörkblå
F14
Avfasad trälist, gerade hörn, Täckmålat
Vit
Ff4
Slät list, avfasad nedtill
Täckmålat
Vit
Två skafferidörrar, D16
Täckmålat
Vit
Avfasad trälist med gerade
Täckmålad
Vit
hörn, Df2
Väggfast kök av 3 skåp upptill, 6 skåp nedtill & 7 lådor
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Kommentar

Asymmetrisk sektion då taket
fortsätter i rum 202
254-418 cm (418 i nock)

Mot nordöst. Mindre fagra
lysrörslampor hänger tvärs
över taket. Acc.nr
2013_014_1003

Rum 204, Jägarsalen
Karaktär

Stor pampigt rum med högt i tak, öppenspis och två fönster. Konferenssal inredd med träbänkar längs
väggarna och stora träbord. I ritningar från uppförandet under märkt med ”rum för jakthistorier”
Utförande

Behandling

Brädgolv N -S riktning.
Framför spisen släta
stenhällar
Slät avfasad, S3.
Profilerad lockpanel med
bröstningslist. Vp1. I N
murstock med öppen spis.

Fernissat

Bredd 13,5 cm

Oljad
Oljad

Taklist

Profilerad, Tl4.

Oljad

Tak

Lockpanel Ö-V riktning.
Synliga takåsar, en nockås
och på vardera sidan två
sidoåsar i rundvirke.
Varierar

Oljad

Hör ihop med väggpanelen
19 cm bred.
Väggpanelen avslutas upptill med en
horisontell profilerad list i anslutning
till taklisten.
Taklisten löper både längs snedtaket
och vid väggmötet.
Takpanel: lock 9,4 cm bred och 2,4
cm tjock, mellanrum 11,5 cm brett.

Ett tvåluft indelat i sex rutor
mot söder, F10
Ett tvåluft indelat i fyra rutor
mot väster, F12
Slätt avfasat, Ff4

Täckmålat

Vit

Täckmålat

Vit

Fönsterbänk
Dörrblad
Dörrfoder

Avfasade hörn
D13
Slätt med avfasad
kant Df2.

Täckmålade

Uppvärmning

En flänsradiator med två
sektioner med fötter.

Täckmålad

Eldstad

Murad öppen spis med välvd
kupa. Eldstad murad av gult
tegel.

Golv

Sockel
Vägg

Takhöjd
Fönster

Fönsterfoder

Övrigt

Målad murstock

Färg

Vit

Oljad

Kommentar

1,87 vid möte vägg-snedtak.
Ca 4,20 i nock vid sidan om
nockåsen.

Ihopbyggt med gardinkonsol
Vit

Oljad

Väggpanelen går över dörrfodret så
att de bildar en sammanhållen vägg.
Vit

Äldre modell. Står under det södra
fönstret. 141 cm bred, 18 djup, 66
hög.
Inne i eldstaden står en
gjutjärnsplatta med motiv. Putsades
om i samband med restaureringen.

Utsidan finputsad och
Vit
målad med troligen
silikatfärg. Insidan
(eldstaden) putsad med
kalkbruk.
2 strömbrytare, utanpåliggande svart bakelit med tryckknapp, PELLO patent.
Elledningen utanpåliggande och inmålad i väggpanelens färg.
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Mot sydväst. Rummets två
fönster synliga. Acc.nr
2013_014_1004

Vänster: Spis framför bred
murstock som går genom hela
huset. Acc.nr 2013_014_1007
Nedre till vänster: Murstockens
anslutning till taket och åsarnas
infästning i panel. Acc.nr
2013_014_1013
Nedre till höger: Strömbrytare i
svart bakelit med en tryckknapp,
till höger om dörr. Den andra
har två tryckknappar. Finns
likadana i rum 109 och 110 och
en brun i rum 108. Acc.nr
2013_014_1009
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Övre till vänster: Mot väster med dörren till
vinden i ryggen. Efter murstocken i bildens
mitt finns till vänster ett litet utrymme med
lucka till oinredd vind ovanför de två första
byggnadsetapperna. Acc.nr 2013_014_1049
Övre till höger: Mot nordöst, ett litet förråd
finns bakom dörren. Acc.nr 2013_014_1050
Höger: Taksparrar med knän. Acc.nr
2013_014_1071

Rum 205
Karaktär

Golv

Vägg

Tak

Takhöjd
Dörrblad

Övrigt

Vind med förråd. Genom en liten lucka mot söder kommer man åt råvinden över byggnadskropp från
1900 (rum 109,108) krypvind över matsalen (rum 107) och råvind över byggnadskropp 1895
Material
Brädgolv
Västra delen: N-S riktning, spikad
Östra delen: Ö-V riktning, två
motliggande 21 cm breda brädor
Ytterväggar: grovt ramsågat virke,
stående brädor, spikade, drevade
med lindrev.

Behandling
Obehandlat

Färg

Bredd 11 cm
Bredd 19,5 cm
Troligen klippspik
Förrådsväggar uppbyggda av
liggande och stående hyvlad
panel 11,5 – 13, 5 cm bred, spik i
varierad storlek.
Sparrar bredd 12,5 cm, höjd 15
cm.
Råspont bredd 10 cm.

Norra takfallet, sparrarna vilar
med hak på mellanväggen. Södra
takfallet sparrar med knän. Sågat
fyrkantsvirke. Sammanfogade i
nock halvt i halvt och spikade.
Takbrädor grovsågad råspont.
Enkelblad indelad i fyra speglar
med profil, D17.
Dörr till förråd med tre speglar i
östra delen
En murstock i tegel, putsad.

Kommentar
Bredd 15,7 cm, troligen klippspik

Laserad

77

Brun mot rum
201, vit mot
205.

2,30 m i nock.
Äldre mässingstrycke.
Enkla bräddörrar till förråd.

KÄLLARE

Källartrappa rum 001.
Sten och tegelvägg i
trappa, grönmålad
pärlspontspanel i tak.
.Arc.nr 2013_041_00008

Källartrappan ovanifrån,
slitna sättsteg. Arc.nr
2013_041_00001,
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Fotografi mot söder och trappan i ryggen. Åt vänster utanför bild
öppning mot 002. Arc.nr 2013_041_00006

Fotografi mot norr. Bakom dörr finns
källartrappan. D20 med stående bräder. Arc.nr
2013_041_00003

Rum 001
Karaktär

Trappa/källare med bevarat äldre innertak samt synlig sten i väster.. Stora rör längs ena väggen.
Utförande

Behandling

Golv

Rak trätrappa med elva steg,
nött. Profilerad framkant.
Betonggolv med rännor

Trappa rödmålad

Sockel

Saknas

Vägg

Träfiberskivor i trappa, sten
och tegel i källare

Träskivor spikade,
obehandlade.
Källarväggar putsade

Taklist

Hålkälslist, Tl3

Obehandlad

Tak

Träfiberskivor i trappa.
Pärlspontpanel i N-S
riktning i källare

Obehandlade
Täckmålad

Takhöjd
Fönster

Saknas

Dörrblad

Spegeldörr där övre spegeln
utgörs av pressglas mot 116,
D12
Källare: Bräddörr D20

Färg

Kommentar

Vitt

Grå

Flagnande
Källare ca 191 cm

Täckmålad

Vit

Målad laserande

Grön

Dörrfoder

Karm utan foder

Uppvärmning

Saknas

Övrigt

20-talsarmatur med strömbrytare i bakelit. Mkt vattenrör, elcentral etc.
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Fotografi tagetmot sydöst.
Putsade väggar och
träfiberskivor i taket. Arc.nr
2013_041_00011

Fotografi mot nordöst,
öppning mot 001 till
vänster i bild. Dörr till 003
syns bakom tvättställ.
Arc.nr 2013_041_00012

Rum 002
Karaktär

Tvättstuga, förråd
Utförande

Behandling

Färg

Golv
Sockel
Vägg

Betonggolv med rännor
Saknas
Sten-/tegelmurar

Putsade

Vit

Taklist
Tak
Takhöjd

Saknas
Träfiberskivor

Obehandlade

Fönster

Saknas

Dörrblad
Dörrfoder

Borttaget till rum 001
Kryssförstärkt ramdörr till
rum 003, D21
Karm utan foder

Övrigt

20-talsarmatur med strömbrytare i bakelit. Mkt vattenrör etc.

Kommentar

Ca 195 cm
Igensatt, mot söder. Djup
fönsternisch.

Laserande
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Grön

Övre: Fotografi mot öster, rännor i golvet. Acc.nr
2013_014_024

Övre: Mot ytterväggen i söder, rummet används som
arkiv. Acc.nr 2013_014_021

Nedre: Källarfönster, släta foder sågade i kanterna för att
anpassas till källarmur. Acc.nr 2013_014_018

Nedre: Bred mur med nisch vid fönstret i söder.
Acc.nr 2013_014_016

Rum 003
Karaktär

Golv
Sockel
Vägg
Taklist
Tak
Takhöjd
Fönster
Dörrblad
Dörrfoder

Arkiv/förråd. Ursprungligen vin- och matkällare. 20-talsarmatur med strömbrytare i bakelit.
Utförande

Behandling

Färg

Betonggolv med rännor
Saknas
Sten-/tegelmurar
Saknas
Pärlspont i N-S riktning

Putsade

Vit

Täckmålad

Grå

Laserad

Grön

Enlufts med två rutor
Ramdörr kryssförstärkt
D 21
Karm utan foder
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Kommentar

Flagnad
Ca 195 cm
Källarfönster med galler

Källartrappan med väggar klädda med
pärslspont. , handledare i trä till vänster
Acc.nr 2013_041_00026

Mot söder. Bremervalv i taket, vanligt i källare från
tiden kring 1910-talet. D9 mot rum 006. Ett
kassaskåp till höger i bild.
Acc.nr 2013_041_00023

Rum 004
Karaktär

Källarnedgång, källare med diverese saker
Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Röd

Sättsteg och insida vangstycke
målade röda.

Golv

Trätrappa med åtta steg.
Plansteg klädda med linoleum.
Betonggolv i källare.

Sockel

Saknas

Vägg

Pärlspontpanel i trappa
Tegel/sten i källare

Täckmålad
Putsad

Vit
Vit

Tak

Pärlspontpanel i trappa
Bremervalv med järnbalkar i N-S
riktning

Täckmålad
Putsad

Vit
Vit

Takhöjd

ca 196 cm

Fönster

Saknas

Dörrblad

Två spegeldörrar i trä med sex
fyllningar. D8 till rum 005,
förstärkt med eternit, D9 till rum
006
Saknas

Dörrfoder

Igensatt fönster i norr, djup nisch
Täckmålad
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Grön

Tre lager färg (grön) synliga

Källartrappan i rum 004 till
höger i bild. Fullt av rör och
ledningar.
Acc.nr 2013_041_00034

Nischen till det inre utrymmet
syns i mitten av bilden.
Acc.nr 2013_041_00033

Rum 005
Karaktär

Golv
Vägg
Tak
Takhöjd

Källare som delvis delas utav en vägg. Första rummet fullt med rör och ledningar, inre rummet fullt med
bråte. Ursprungligen med kolförråd och i inre rummet fanns ursprungligen en latrin där avfallet kom
uppifrån WC i rum 125.
Utförande

Behandling

Färg

Betong inkl. trappa med fyra steg
(mellan 005 och 004)
Tegel/sten

Puts

Vitt

Puts

Vitt

Bremervalv med järnbalkar i N-S
riktning

Fönster

Saknas

Dörrblad

Med eternit på insidan, se 004

Dörrfoder

Saknas

Övrigt

En vägg delar delvis av rummet.

Kommentar

ca 265 cm
Ett igensatt i djup nisch åt N och
igensatt lucka i djup nisch åt Ö.
Luckan användes troligen för att på ett
enkelt vis tömma avfallet från WC
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Öppningen mot rum 004 i norra
väggen i mitten av bilden. Rummet
är fullt av saker, under kartonger
till höger i bild finns ett betongkar.
Acc.nr 2013_014_00037

Mot sydöst.
Acc.nr 2013_014_00038

Rum 006
Karaktär

Verkstad, vedförråd. Ursprungligen tvättstuga och betongkar för tvätt finns kvar.
Utförande

Golv

Behandling

Färg

Kommentar

Ventilationsgaller vid
murstock i norr.

Sockel

Betong inkl. trappa med fyra steg
(mellan 006 och 004)
Saknas

Vägg

Tegel/sten

Putsad/målad

Grå

Taklist
Tak

Saknas
Bremervalv med järnbalkar i Ö-V
riktning

Putsad/målad

Grå

Takhöjd

ca 265 cm

Fönster

Saknas

Dörrblad
Dörrfoder

D9 till rum 004. D8 täckt med
plåt till rum 007
Dörr direkt i karm

Övrigt

Avlopp i mitten av rummet och kar i nordvästra hörnet

Täckmålad
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Grön

Ett igensatt i djup nisch åt
S.

Mot nordväst och ytterväggen i
ryggen. Öppning mot 006
skymtas till vänster i bild. Fullt
med pärmar och gamla datorer
mm. Acc.nr 2013_014_045

Igensatt fönsternisch. Acc.nr
2013_014_044

Mot ytterväggen.
Acc.nr 2013_014_00040

Rum 007
Karaktär

Arkiv/förråd
Utförande

Golv

Betong

Sockel

Saknas

Vägg

Tegel/sten. Ventilationsgaller
åt N.

Taklist

Saknas

Tak

Bremervalv med järnbalkar i
Ö-V riktning

Takhöjd
Fönster
Dörrblad
Dörrfoder

Behandling

Färg

Putsad/målad

Grå

Putsad/målad

Grå

Kommentar

ca 265 cm
Ett igensatt i djup nisch åt S

Saknas
D8 till rum 006
Dörr direkt i karm
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UPPMÄTNINGAR

DÖRRAR
D1 - dörrtyp 1

DÖRRFODER
Df1, dörrfoder 1

FÖNSTER
F1, fönstertyp 1

FÖNSTERFODER
Ff1, fönsterfoder 1

SOCKEL
S1, sockel 1

TAKLIST
Tl1, taklist 1

VÄGGPANEL
Vp1, väggpanel 1

TAKPANEL
Tp1, takpanel 1
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DÖRRAR

D1 – 3 speglar, ej profil. 9 st varav två ytterdörrar (dörrar i
första byggnadskroppen ca 5 cm smalare än övriga D1)
D2 – pardörr med 3 speglar per blad, ej profil. 2 st
D3 – 4 speglar, profil. 6 st
D4 – 4 speglar, smal, profil. 1st
D5 – 3 speglar, profil. 1 st
D6 – slät.1 st
D7 – spegeldörr med glas med spröjs i övre fyllningen. 2 st
varav en ytterdörr
D8 – 6 speglar, ej profil,. 2 st (ena med baksidan täckt av
eternit, andra med röd plåt).
D9 – 6 speglar, ej profil. 1 st
D10 – 4 speglar, profil. 1 st
D11 – 3 speglar, profil, ej handtag. 1 st
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D12 – 3 speglar, pressglas i övre spegel. 1 st
D13 – 3 speglar, ej profil. 8 st
D14 – 3 speglar, ej profil. 1 st
D15 – 3 speglar, ej profil. 1 st
D16 – 3 speglar, profil, draghandtag. 2 st
D17 – 4 speglar, profil. 1 st
D18 – 3 speglar, ej profil. 1 st
D19 – 3 speglar, profil. 1 st
D20 – bräddörr, skjutlås. 1 st
D21 – ramförstärkt bräddörr med kryss. 1 st
D22 – 4 speglar, skarp profil. 1 st
D23 – bräddörr med smidda beslag, diagonalt lagda
bräder på baksidan. 1 st

90

91

FÖNSTER

F1 –
F2 –
F3 –
F4 –
F5 –
F6 –
F7 –
F8 –
F9 –
F10 –
F11 –
F12 –
F13 –
F14 –
F15 –
F16 –
F17 –

tvåufts med 10 rutor per luft, blåst glas, raka hörnjärn, kongångjärn, innerbåge utan spröjs. 2 st
tvålufts med 6 rutor per luft. Blåst/planglas, raka hörnjärn, kongångjärn. 3 st
enlufts med 9 rutor, planglas, saknar beslag, ej öppningsbart. 1 st
enlufts med 4 rutor, planglas, raka hörnjärn, kongångjärn. 4 st (de 2 i gavelröste ej öppningsbara samt utan beslag)
tvåufts med 10 rutor per luft, blåst glas, raka hörnjärn, kongångjärn. 3 st (lik F1 men med spröjsad innerbåge)
tvålufts med 10 rutor per luft. Valsat glas, rundade hörnjärn, kullergångjärn, innerbåge utan spröjs i rum 101. Blåst glas,
raka hörnjärn, kongångjärn, innerbåge med spröjs i rum 105. 4 st
tvålufts med tio rutor per luft, blåst glas. Rundade hörnjärn, kongångjärn i rum 108, raka hörnjärn, kullergångjärn i rum
110. 2 st
enlufts med 4 rutor, planglas, raka hörnjärn, kongångjärn. 1 st
enlufts med 9 rutor, blast glas, raka hörnjärn, kongångjärn. 2 st,
tvålufts med 6 rutor per luft, blåst/planglas, raka hörnjärn, kongångjärn. 4 st
enlufts med tre rutor, planglas, raka hörnjärn, kongångjärn. 2 st
tvålufts med 4 rutor per luft, blast glas, raka hörnjärn, kongångjärn. 1 st
enlufts med 6 rutor, valsat glas, raka hörnjärn, kongångjärn. 3 st (det mellersta fönstret har rundade hörnjärn,
kullergångjärn)
enlufts, planglas, rundade hörnjärn, kullergångjärn, överhängd. 1 st,
enlufts med 8 rutor, blås glas, raka hörnjärn, kongångjärn, överhängda. 5 st,
fyrlufts med två större nedre lufter med 24 rutor per luft, övre lufter avsmalande med 11 rutor per luft. Blåst glas, raka
hörnjärn, kullegångjärn. 1 st
överljusfönster dörr fasad A. Enlufts med 3 rutor, planglas, saknar beslag. 1 st
92
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DÖRRFODER

Df1 – rum 108,109,110 (samma som Ff1)
Df2 – rum 106,114, 122, 123, 124, 125, 202, 203,
204 (samma som Ff4)
Df3 – rum 107, foder mot rum 108, (tillverkad
med Df4 som förlaga)
Df4 – rum 107, foder mot rum 105 och 106
Df5 – rum 101, 103, 104,112, 113, 118, 119, 121
Df6 – rum 105
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FÖNSTERFODER

Ff1– rum 108,109,110 (samma som
Df1)
Ff2– rum 107
Ff3 –rum 101,104
Ff4– rum 114, 122, 123, 124, 125,
202, 203, (samma som Df2)
Ff5 –rum 105, 118
Ff6 –rum 112, 113
Onumrerat foder- kavaljersflygel
exteriör
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VÄGG- OCH TAKPANELER

Vp1– rum 106, 114, 122, 123, 124, 125,
201, 202, 204
Vp2 – rum 203
Tp1 – rum 108, 109, 110
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SOCKLAR

S1 – rum 108, 109, 110
S2 – rum 105,107
S3 – rum 106, 114, 122, 123, 124, 125, 202, 204
(hör ihop med väggpanel)
S4 – rum 101, 103, 104, 112, 113, 118, 119, 120, 121
S5 – rum 115
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TAKLISTER

Tl1 – rum 108, 109, 110
Tl2 – rum 114 (vid trappan)
Tl3 – rum 001, 102, 103, 111, 112, 113, 116
Tl4 – rum 122, 123, 124, 125, 202, 204
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PÖRTE B1
Knuttimrat pörte indelad i två rum. Räknas som Kirunas äldsta byggnad, från 1890, och stod från början
nere vid Luossavaaras strand en bit nedanför gården. Benämns även som ”hotell Loussajärvi.” Flyttades
till nuvarande plats strax efter att bostadshuset var färdigbyggt och fick i samband med det en ny
entrédörr. Alla knutar i byggnaden verkar vara hakknut utan betta. De tre fönstren i byggnaden är av
samma typ. Fönster samt pardörren på fasad B skyddas av luckor och fönster och dörrar hålls låsta av
grova järn. B1an genomgick en renovering 1991-1992, skorstenen murades om, syllvarvet byttes och nytt
taket lades, även åsarna som var väldigt klena är utbytta. En grundplatta av betong tillkom. Interiört är
mellanväggen till största delen utbytt, golv samt tak är nygjort och spisarna som delar murstock är
ommurade. Byggnaden är inredd som museum med möblemang tillverkade av Kirunas kommuns
försorg.

Norr är fasad B

Odaterat fotografi men troligen
taget när B1 precis blivit
uppflyttad till nuvarande
placering, mellan 1912-1915.
På fotografier från när
byggnaden stod nere vid sjön
saknas öppning på denna fasad,
tillverkades troligen i samband
med flytten. Taket skjuter ut
mer idag. En liten bäck går ut
med vägen.
Fotograf Borg Mesch, Kiruna
kommuns bildarkiv
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Ingång på västra fasaden. De
två nedre stockvarven utbytta.
Bräddörr med liggande bräder.
Acc.nr 2013_014_1139

Fasad A

Utförande

Sockel

Betongplatta. Murad röd natursten

Fönster

Saknas

Dörr

Bräddörr med liggande
handhyvlade profilerade brädor.
B1 Dp1.
Slät sågad bräda

Dörrfoder
Trappa

Trätrappa med två steg av
halvklovor.

Vägg

Knuttimrat bilat timmer med
vankant, huggna knutskallar. Hela
timmerlängder. Tätat med
björnmossa. Mellan syll och sockel
finns papp. Timmergrovlek
varierande ca 5,5 – 9 tum.

Tak

Spontad sågad panel i undertak.
Smal profilerad vindskiva.

Övrigt

Övre: Spontad panel med fyra
synliga bräder, fem åsar.
Acc.nr 2013_014_1148
Nedre: Nordvästra knuten, de
utbytta stockarna har sågade
kanter samt sticker ut mer än
resterande knutar, och visar på
ett tydligt vis att det är en
lagning. Acc.nr 2013_014_1145
Behandling

Kommentar
Murbruket ligger endast mellan stenarna och
syns knappt

Fragment av ljus
linoljefärg
Tjärat eller
Roslagsmahogny

Två nedersta timmervarven är ersatta. Det
understa är en halvstock som inte är
knuttimrad. Alla knutar i byggnaden verkar
vara hakknut utan betta.

Undertaksbrädor
Roslagsmahogny/
tjära
Kopparskylt till höger om dörr med inskrift ”Hjalmar Lundbohms första bostad i Kiruna. Minnessten från
kung Gustav VI Adolfs besök i Kiruna år 1952. Stenen flyttad från Bergfoten, Kiirunavaara”
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Fasad åt norr med pardörr och fönster,
skyddas av luckor. Acc.nr
2013_014_1135

Inskription i timret ”1890” till vänster
om dörren, till höger i bild syns även
skarven med rak stöt. Väggarna är fulla
av olika inskriptioner.
Acc.nr 2013_014_1167

Fasad B

Utförande

Sockel
Fönster

Kallmurad röd natursten
Ett tvåluft med tre rutor per luft, fasta
bågar. Båge A (vänstra) äldre båge med
dubb, spårfals. Båge B (högra) nyare utan
dubb, kittade glasrutor. Bredare övre
spröjs. Planglas.

Fönsteromfattning

Profilerad handhyvlad bräda, gerad i
ovankant. Bräda och dropplist i
nedankant. B1 Ff1
En pardörr, grön
Flack karnisprofil, gerad i ovankant,
B1 Df 1
Knuttimrat bilat timmer med vankant,
huggna, knutskallar. Skarv med rak stöt
och en timrad mellanvägg med slät knut.
Se översta bild nästa sida.
Flackt brädtäckt sadeltak. Övre brädorna
med skåra för vattenavrinning. Undertak
av spontad sågad panel

Dörr
Dörrfoder
Fasad

Tak

Behandling

Båge B kan vara
oljestruken.

Kommentar
Tydliga hörnstenar
Sentida fönsterlucka av stående
brädor, behandlad med
roslagsmahogny. För att fästa
fönsterluckorna finns på var sida
en sentida regel fäst i
fönsterfodret.
Alla tre fönstren i byggnaden är av
samma typ

Se interiör för beskrivning
Syll ersatt, samt del av andra
varvet timmer. Syllen är längre än
övriga timror.
Undertaksbrädor
Roslagsmahogny/
Tjära
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Pardörr som skyddas av luckor
av stående brädor.
Vänstra pilen visar på skarven
och den högra pilen på
mellanväggens släta knut.
Acc.nr 2013_014_1313

Tvåluftsfönster med tre rutor i
varje luft. Alla tre fönstren i
byggnaden är av samma typ.
Under fönstret, delvis bytt virke i
stockvarv två.
Acc.nr 2013_014_1329

Vänstra bågen, äldre med dubb.
Högra bågen utan dubb och
kittade rutor.
Acc.nr 2013_014_1337
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Tvåluftsfönster, likt byggnadens övriga två fönster. De två nedersta
stockvarven utbytta. Acc.nr 2013_014_1362

Fasad C

Utförande

Behandling

Kommentar

Sockel

Murad röd natursten

Fönster

Ett tvåluft likt fasad B.

Båge B kan vara
oljestruken

Sentida fönsterlucka av stående brädor

Fönsteromfattning

Profilerad, gerad i ovankant.
B1 Ff2

Handhyvlad

För att fästa fönsterluckorna är på var sida
en sentida regel fäst i fönsterfodret. Foder
därför svåra att mäta in.

Dörr

Saknas

Vägg

Knuttimrat bilat timmer med
vankant huggna, knutskallar. Hela
längder. Mellan syll och sockel finns
papp.

Tak

Spontad sågad panel i undertak.
Smal profilerad vindskiva.

Murbruket ligger endast mellan stenarna
och syns knappt

Två nedersta timmervarven är ersatta. Det
understa är en halvstock som inte är
knuttimrad.
Undertaksbrädor
Roslagsmahogny/
Tjära
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Fasad åt söder.
Acc.nr 2013_014_1133

Fasad D

Utförande

Behandling

Kommentar

Sockel

Kallmurad röd natursten

Tydliga hörnstenar

Fönster

Ett tvåluft likt övriga fönster, dock
båda bågarna nyare utan dubb, kittade
glasrutor. Bredare övre spröjs.
Planglas.

Sentida fönsterlucka av stående brädor,
behandlad med roslagsmahogny.

Fönsteromfattning

Profilerad sågad bräda, gerad i
ovankant, B1 Ff3. Bräda och dropplist
i nedankant

Dörr

Saknas

Nyare sågade fönsterfoder.
För att fästa fönsterluckorna är på var
sida är en sentida regel fäst i
fönsterfodret. Foder därför svåra att
mäta in.

Vägg

Knuttimrat bilat timmer med vankant,
huggna knutskallar. Skarv med rak stöt.
En timrad mellanvägg med slät knut.

Tak

Flackt brädtäckt, sadeltak. Övre
brädorna med skåra för
vattenavrinning. Undertak av
underifrån räknat spontad sågad panel

Övrigt

Murad skorsten av rött modernt tegel
med slät försänkt fog. Krön av betong,
röd plåtskoning.

Syll ersatt

Undertaksbrädor
Roslagsmahogny/
tjära
Sentida skorsten från restaurering 1991
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Övre till vänster: Bilat timmer vilket
man tydligt kan se. Fotografi taget
längs med fasaden med fönstret
synligt i bildens högerkant.
Acc.nr 2013_014_1171
Över till höger: Timrad mellanvägg
med slät knut. Byggnaden tätad med
björnmossa.
Acc.nr 2013_014_1151
Mellan till vänster: Flackt brädtäckt,
övre brädorna med skåra för
vattenavrinning.
Acc.nr 2013_014_1154
Nedre till vänster: Fönsterlucka av
stående brädor. Syllen utbytt.
Acc.nr 2013_014_1413

106

Mot sydost. Nytt timmer i halva mellanväggen
Acc.nr 2013_014_1243

Rum 1, främre rum
Karaktär

Litet rum med informationstavlor om byggnadens historik på väggarna.
Utförande

Behandling

Golv

Brädgolv V-Ö

Handhyvlat

Sockel

Trä profilerad B1 S1,

Vägg

Timmer. Drevat i drag med
björnmossa. Huggna avfasningar
mot dörr och fönster.

Taklist

I norr en bred huggen kvartslist,
spikad.

Tak

Flackt tredingstak. Cirkelsågade
brädor N-S riktning vilar på bilade
åsplankor.

Färg

Kommentar
Nya, bredd 20 cm.
Nya, 17 cm höga.

Bilat, fyrskrätt

Sotigt. Syllen kraftigare dimension
både i mellan- och yttervägg.
Mellanvägg har nytt timmer mot
söder.

Åsplankor infällda i väggtimmer.

Takhöjd

2,08 i mitten, 2,02 i hörn

Fönster

Ett tvåluft på norra fasaden, fast,
endast ytterbåge.

Båge A (höger)
målat

Brun
linolja

Fönsterfoder

Profilerat
B1 Ff 4

Handhyvlat,
målat

Blågrön
linolja
S5030-B10G

Fönsterbänk

Trä, profilerad kant och hörn.

Handhyvlad

Dörrblad

Ytterdörr, Insidan av stående
brädor
B1 Df 2, profilerat, gerat.

Målad

Vit
kalkfärg

Eldstad

Öppen spis, murad av tegel,
avtrappad kåpa

Putsad/målad.

Vit
kalkfärg

Övrigt

Vind ovan tredingstaket är öppen från rum 2. Tak på vinden lika som i rum 2.

Dörrfoder
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Profilerad karm och mittpost. Två
trävred i karmen på var sida. Under
färgen syns blå färg

Kammarlås

Mot nordväst.
Acc.nr 2013_014_1244

Informationstavlor är
uppsatta på väggarna.
Dörr i mellanvägg med
fyra speglar.
Acc.nr 2013_014_1225

Till höger om fönstret. På
var sida av dörren finns
markering i rött efter
nedplockning av
byggnaden.
Acc.nr 2013_014_1260
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Pardörren på norra väggen
(fasad B).
Acc.nr 2013_014_1311

Rum 2, inre rum
Karaktär

Golv

Musealt rum inredd som bostadsrum. Möblemanget ägs av Kiruna kommun, och snickerierna är nytillverkade
under 1990-talet.
Utförande
Brädgolv Ö-V

Sockel

Trä profilerad.
B1 S1.

Vägg

Timrad likt rum 1.

Tak

Åstak med nockås och en sidoås.
Cirkelsågad spontad takpanel i NS riktning.

Takhöjd

Behandling
Handhyvlade

Färg

Kommentar
Nya, bredd ca 20 cm
Nya. 17 cm höga

Ej slätbilat utan
ojämn yta.
Huggna åsar
med rundad
nederkant, raka
sidor.

Höjd 17 – 23 cm.
Nyare takbrädor och åsar. Skarvade
med blixtskarv och spik.

Fönster

Tvåluft på östra och södra
väggen, fasta, endast ytterbåge.

Båge A (högra)
målad

Brun,
linoljefärg

Fönsterfoder

Profilerat
B1 Ff4.

Handhyvlat,
målat

Fönsterbänk

Trä, profilerad kant och hörn,
fönster mot söder rundade hörn
och kant

Handhyvlad

Blågrön
linolja
S5030-B10G

Dörrblad

Ytterdörr: Pardörr inåtgående,
indelad i tre speglar.

Utsida
täckmålad, insida
obehandlad

Grön
S6020-G30Y

Innerdörr: Enkelblad indelat i
fyra speglar..

Tunt laserad på
båda sidorna.

Rödbrun

3,07 vid sidan om nockåsen. 2,14 i
hörn.
Se exteriör för äldre och nyare bågar.
Två trävred i karmen på var sida.
Profilerad karm och mittpost. Karm
och båge har underliggande färg lika
foder.

Delar på insidan och utsida är ersatta.
Utsida med profilerade fyllningar,
dekorativt mönster i östra
dörrbladets två nedre fyllningar,
skjutreglar upptill och nertill
Två smidda plattgångjärn.
Kammarlås

Dörrfoder

Profilerat, gerat.
B1 Df2

Spår av vit färg i profiler.

Eldstad

Öppen spis, murad av tegel,
Avtrappad kåpa.

Övrigt

Vind ovan tredingstaket i rum 1 är öppen från rum 2. Tak på vinden lika som i rum 2.

Putsad/målad

109

Vit
kalkfärg

Något högre än spisen i rum 1.

Vänster: Åt väster och mellanvägg
mellan rummen. Till vänster i bild
skymtar spis som delar murstock
med främre rummets spis. Likadan
fast spegelvänd.
Acc.nr 2013_014_1200
Höger: Åt öster och fönster på
fasad C. Acc.nr 2013_014_1194

Fönsterbräda på fönster åt öster.
Fönsterfoder målad blågrön.
Acc.nr 2013_014_1356

Vid fönster åt söder och lagning vid
anslutning åsbräda och vägg.
Acc.nr 2013_014_1394
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UPPMÄTNINGAR B1
DÖRRFODER, SOCKEL OCH DÖRRPANEL
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FÖNSTERFODER
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MATKÄLLARE
Matkällaren tillkom i samband med byggandet av B2 och målades i den för tiden populära faluröda
kulören. Den ligger delvis nedgrävd i en liten sluttning i nedre, sydvästra, delen av gården. Taket täcktes
av samma material som bostadshuset, falsad plåt. En dekorativ ventilationshuv sitter på nocken. Tio år
efter uppförandet byggdes en källare i bostadshuset i samband med utbyggnaden. Möjligtvis förlorade
denna därför tidigt sin funktion som matkällare men ska även ha använts som vinkällare och sedan även
trädgårdsförråd. Idag används den inte men är en viktig del av gårdens historia och miljö.
Matkällaren är indelad i två rum men utan dörr emellan, första rummet smalnar av mot det inre rummet.
Väggarna är i inre rummet klädda med lättbetongblock.

Fasad C ligger mot norr.
Skissen ej skalenlig men
visar byggandens plan.

Fotografi åt sydväst och
matkällaren i nedre delen av
trädgården en sommardag 2013.
Acc.nr 2013_014_1952

Fotografi taget i samma vinkel
hundra år tidigare (daterad 1912).
Träden har vuxit till sig och
utsikten mot gruvberget kraftigt
förändrats.
Fotograf Borg Mesch, Kiruna
kommuns bildarkiv
113

Locklistpanel och enkel bräddörr. Takplåten
bockad över kanten. Härifrån finns även
visuell kontakt med B5, vilken också
kommer att flyttas, som på bilden är knappt
synbar till höger. Acc.nr 2013_014_1942

Fasad A med ingången. Bakom byggnaden skymtas
bostadshuset mellan träden.
Acc.nr 2013_014_1907

Fasad A

Utförande

Behandling

Sockel

Betong

Brädgjuten

Vägg

Locklistpanel

Tak

Dörr

Färg

Kommentar

Cirkelsågad,
målad

”Faluröd”
plastfärg

Panel 19 breda 2 cm tjocka.
Locklist 5 cm bred 2,5 cm
tjock. Något varierad bredd

Sadeltak täckt med falsad plåt.

Penselmålad

Svart

Underlagsbrädor grovt
huggna/klovor med rundad sida
inåt eller utåtvänd.

Målad

”Faluröd”
plastfärg

Plåten bockad över takkanten i
gavlarna.
Taktassar.

Bräddörr, cirkelsågad
locklistpanel.

Målad

”Faluröd”
plastfärg
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Maskintillverkade
bandgångjärn. Panel i samma
dimension som väggpanel.
Dörr höjd 157 cm , bredd 76
cm

Övre: Fasad åt söder.
Acc.nr 2013_014_1897
Nedre till vänster: Murad
röd natursten.
Acc.nr 2013_014_1943
Ventilationshuv med tälttak
Acc.nr 2013_014_1945

Fasad B

Utförande

Behandling

Sockel

Förstugan: betong
Källaren: rödgrå natursten
med kluven yta.

Brädgjuten
Murad

Vägg

Locklistpanel, se fasad A
Murad rödgrå natursten
Gräsbevuxen jord i en kulle
emot fasaden.

Tak

Sadeltak täckt med falsad plåt.
Plåten vilar på taksparrar med
synliga taktassar på ett
hammarband som i sin tur
vilar på stenmuren.

Övrigt

Penselmålad
Taktassar målade

Färg

Kommentar

Överst på stenen
cementyta.

Svart
”Faluröd”
plastfärg

Under plåten finns
takpapp.

Hammarband
obehandlat.

Mitt på taknocken en ventilationshuv med galler i trä, profilerad sockelbräda, tälttak i falsad plåt. Plåten
svart och trä faluröd likt fasader.
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Gavelfasad C, endast gavelröste synligt.
Acc.nr 2013_014_1946

Fasad C

Utförande

Behandling

Färg

Kommentar

Sockel

Ingen sockel

Vägg

Lockpanel

Sågad, målad

”Faluröd”
plastfärg

Tak

Plåten bockad falsad och
spikad som vindskiva.

Penselmålad

Svart

Lock 10-12 cm breda ca 3-4 cm
tjocka, mellanrum 9 cm. Locken är
konvexa och har tydliga ränder efter
såg.

Övrigt

Endast gavelröstet är synligt ovan mark. Källaren i övrigt täckt med gräsbevuxen jord.
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Fasad mot öster, samma utförande som fasad B.
Acc.nr 2013_014_1949

Fasad D

Utförande

Behandling

Sockel

Förstugan: betong
Källaren: rödgrå natursten med
kluven yta.

Brädgjuten
Murad

Vägg

Locklistpanel, se fasad A
Murad rödgrå natursten med
kluven yta.
Gräsbevuxen jord i en kulle emot
fasaden.

Tak

Sadeltak täckt med falsad plåt.
Plåten vilar på taksparrar med
synliga taktassar på ett
hammarband som i sin tur vilar
på stenmuren.

Övrigt

Penselmålad
Taktassar målade

Färg

Kommentar
Överst på stenen
cementyta.

Svart
”Faluröd”
plastfärg

Under plåten finns
takpapp.

Hammarband
obehandlat.

Mitt på taknocken en ventilationshuv med galler i trä, profilerad sockelbräda, tälttak i falsad plåt. Plåten
svart och trä faluröd likt fasader.
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Övre: Sydöstra hörnet. Tak och sparrar av
klovor.
Acc.nr 2013_014_1939
Nedre till vänster: Mot sydväst, putsad
lättbetong smalnar av mot rum 2, på var sida av
dörren. Acc.nr 2013_014_1925
Nedre till höger: Mot nordöst, till höger om
dörren. Acc.nr 2013_014_1936

Rum 1
Karaktär:

Förstuga med lite ved och pinnar liggandes. Längst väggarna murat till höfthöjd, rummet smalnar av
mot inre delen av källaren.
Utförande

Golv

Brädgolv N-S riktning

Vägg

Panel

Behandling

Vit

ca 30 cm bred

Grovt bearbetad plank/klovor
Ö-V riktning, vilar på taksparrar.

Takhöjd
Dörr

Kommentar

Cirkelsågad

Putsad lättbetong som smalnar av
till en dörröppning till rum 2
Tak

Färg

Ca 1,90 m
Saknas

Endast dörröppning med karm
mot rum 2.
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Övre till vänster: Mot sydväst,
ventilationshål i mitten av taket som leder
genom rör i trä till luftschaktet på taket.
Acc.nr 2013_014_1914
Nedre till vänster: In mot rummet.
Acc.nr 2013_014_1909
Nedre till höger: Ovanför innertaket,
nås via rum 1.
Acc.nr 2013_014_1928

Rum 2
Karaktär

Källare med tomma väggar.
Utförande

Behandling

Färg

Golv

Jordgolv

Vägg

Lättbetongblock

Putsade med
kalkbruk och
avfärgade med
kalkfärg

Vit

Tak

Plant brädtak, innertak i N-S
riktning.

Vitkalkat

Vit

Takhöjd
Dörr
Övrigt

Vindsutrymme underlagstak
med grovt bearbetad
plank/klovor Ö-V riktning,
vilar på taksparrar.

Taksparrar bilade

Kommentar

I sparrarna finns urtag utan funktion
idag. Ventilationsrör i trä leder från
källaren upp i nock och ut.
Ca 1,90 m

Saknas
Strömbrytare och eluttag i svart bakelit
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ETNOLOGISKT PERSPEKTIV
Under dokumentationen 2013 genomfördes sex stycken intervjuer och längden på intervjuerna varierar
mellan 30 min till 2 timmar. Inspelningarna har transkriberats och materialet förvaras på Norrbottens
minne i Luleå. Den slutliga informantgruppen består av två kvinnor och fyra män. Den yngsta är född
1995 och den äldsta 1937, fem av dem bor i Kiruna och en i Luleå. Fyra av dem har arbetat i miljön, tre
av dem arbetar idag och en av dem arbetade då Kiruna kommun drev gården. De två andra har kommit i
kontakt med gården på andra sätt t.ex. genom de föreningar som använde gården som mötesplats före
1977.
Intervjuerna kom att kretsa kring fyra huvudområden: informantens relation till Hjalmar
Lundbohmsgården, verksamheten som har drivits där samt Lundbohmsgården som arbetsplats, gårdens
värde samt den kommande flytten och framtidsscenarier.
Det har gjorts en del undersökningar som berör Hjalmar Lundbohmsgården de senaste åren. Resultaten
från dem, arkivmaterial från bl.a. LKAB:s arkiv samt gästböckerna på Hjalmar Lundbohmsgården har
också använts som källor i arbetet.
Enkätundersökningarna som hänvisas till är en kommunenkät som gjordes 2006 och en undersökning
bland elever i Hjalmar Lundbohmsskolan som gjordes 2007.1 Den tredje undersökningen är gjord av
föreningen Kirunas Rötter 201 och den fjärde är en kommunenkät som gjordes sommaren 2013. Dessa
har jag valt att ta med för att synliggöra engagemanget och tankar som finns hos invånarna i Kiruna.
När jag sökte på uppsatser.se2 med sökordet ”Hjalmar Lundbohmsgården” fanns det en mycket relevant
träff. Det var Linnéa Forss examensarbetet ”Flyttprocessens påverkan på identiteten – utveckling eller
avveckling?” från 2013. Hon har intervjuat representanter från Kiruna kommun, LKAB och
Länsstyrelsen kring Hjalmar Lundbohmsgården och hennes frågeställning handlar om Hjalmar
Lundbohmsgårdens värde och dess framtid. Hennes informanter är tjänstemän som arbetar med ärendet
medan mina informanter har arbetat i miljön, vilket gör att de båda undersökningarna kompletterar
varandra.
Gästböckerna jag har studerat är de som fyllts i av besökare sedan föreningen Kirunas Rötter övertog
verksamheten 2002. Genom att läsa dem kan man få en bild av vad besökarna har upplevt under sina
besök och vad de har varit extra nöjd med.
TRE PERIODER – TRE VERKSAMHETSBESKRIVNINGAR
Ur verksamhetsperspektiv finns tre perioder3. Den första kan kallas ”föreningsgårdstiden” då huset ägdes
av LKAB men också användes av många föreningar. Föreningar kunde få disponera ett eget rum i huset
och använda de större rummen som Jägarsalen och Matsalen för verksamhet och möten. Den andra
perioden är ”kommuntiden”, 1980-90-talet, då Kiruna kommun köpte huset och började bygga upp en
besöksgårdsverksamhet som man fortfarande kan se spår av i dagens verksamhet. Den tredje och
nuvarande perioden är ”entreprenörstiden”. I denna dokumentation har fokus varit på den verksamhet
som drivits sedan 2002 av föreningarna Kirunas Rötter och Hjalmar Lundbohmsgårdens ekonomiska
förening.

1

Sjöholm 2008, s 62-98
www.uppsatser.se är en sida där man kan söka aktuella examensarbeten från högskolor och universitet.
3
Husets historia består egentligen av ytterligare en period, dess glansdagar som disponentbostad åt Hjalmar Lundbohm.
Denna period är väldokumenterad och därför är fokus i denna undersökning på tiden efter hans död och husets fortsatta
öde.
2
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FÖRENINGSGÅRD
Den period som det finns väldigt lite skrivet om är tiden mellan 1927 och 1982. Hjalmar Lundbohm
lämnade Kiruna 1920 men hans hus stod tom och väntade på att han skulle återvända. Han kom dock
aldrig tillbaka till Kiruna och efter hans död, 1926, såldes det mesta av lösöret på auktion, och huset
fortsatte att stå tomt.
I materialet från LKAB:s arkiv fanns en planlösning över Hjalmar Lundbohmsgården från 1947 där olika
föreningars namn fanns utmärkta i rummen, och i Kiruna Röda korsets historia framkom att föreningen
fick tillgång till ett eget rum på gården just det året.4 Det väckte min nyfikenhet och jag påbörjade en
informantjakt på någon som kunde berätta mera om detta. Sökningen gick via internet och via många
telefonsamtal innan jag till slut fick kontakt med en kvinna som hade varit aktiv i Lottakåren när de hade
sin möteslokal i Hjalmar Lundbohmsgården. Hennes minnen och ytterligare material från bland annat
LKAB:s arkiv gav information om den tid Hjalmar Lundbohmsgården var ”föreningsgård”.
Ett första tecken på att den gamla disponentbostaden får en ny funktion är när Kiruna Husmodersförening annonserar om sin kommande påskförsäljning i Norrlandsfolket 1932. I annonsen lockar de
med att man får möjligheten att komma och besöka den gamla disponentbostaden:
Gamla disponentbostaden i Kiruna öppen för allmänheten! Hur många kirunabor har egentligen
varit inne i den gamla disponentbostaden, icke den lilla oansenliga koja Lundbohm först
bebodde utan den villa som gruvbolaget sedermera lät uppföra åt honom? Den har nu stått
obebodd och tillbommad i åtskilliga år och ingen av de många obehöriga nyfikna som utifrån
tagit den i betraktande, har fått tillträde till dess inre.
Nu yppas emellertid ett sådant tillfälle. Kiruna husmodersförening har nämligen fått byggnaden
upplåten för en påskförsäljning som tager sin början i morgon torsdag klockan 10 fm. och
fortsätter till klockan 9 på kvällen. Försäljningen omfattar ett stort antal trevliga och nyttiga
saker var jämte förekommer servering av kaffe, våfflor och andra godsaker. Inträdet är fritt och
allmänheten välkommen. På goda grunder kan man också antaga att den icke kommer att
utebliva. Vi hänvisa i övrigt till annonsen i dagens tidning. 5

Ritningen daterad 1947. Rum för
Lottakåren, Hemvärnet, Röda korset,
Scoutrum, Husmodersföreningen syns
utritade. Från LKABs arkiv.
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I LKAB:s arkiv fanns också en korrespondens från 1954 då Kiruna Kvinnliga Bilkår skickar en förfrågan
om möjligheten att ”vi i likhet med de övriga försvarsorganisationerna i Kiruna finga disponera ett eget
rum på Hjalmar Lundbohmsgården.”6
LKAB besvarar förfrågan i början av 1955 med:
Den lokal som disponerades av Arbetsstugan blev för något år sedan återlämnad till bolaget och
därefter gjordes en omplacering så att Röda Korset erhöll detta dubbelrum. Därefter har det
lediga rummet använts som studierum för de många cirklar som äro i arbete inom förvaltningen.
Med hänsyn till Bilkårens ideella verksamhet och allmännyttiga karaktär ha vi dock beslutat att tills
vidare upplåta detta studierum för Bilkåren.7

Under andra världskriget användes Hjalmar Lundbohmsgården som
högkvartarter för försvaret, här syns fyra värnpliktiga framför södra
fasaden. Foto: Bror Bodins samling. Reprofoto ur Kiruna 100-årsboken
del 1 (2000) s242.

I citatet ovan framkommer att företaget
till viss del använde lokalerna själva.
Hösten 1956 behövde de Hjalmar
Lundbohmsgården till sin
studiecirkelverksamhet och gjorde en
undersökning om hur lokalerna användes
och hur man skulle kunna göra ett
schema som passade såväl
organisationerna i huset som företaget. I
denna undersökning framkommer att det
är Bilkåren, Fredrika Bremer, Hemvärnet,
Husmodersföreningen, Lottakåren och
Röda korset som huserar i huset.
Husmodersföreningen, Hemvärnet och
Röda korset använder lokalerna mest och
har verksamhet flera gånger i veckan. De
övriga har återkommande möten 1-2
gånger i månaden.8

Två av informanterna hade erfarenheter från den tid då Hjalmar Lundbohmsgården var ”föreningsgård”.
En av dem var aktiv inom Lottakåren och berättar att de hade träffar i Jägarsalen och disponerade ett
rum där de förvarade sina saker. Hjalmar Lundbohmsgården minns hon som ”…det var så värdefullt att
ha den, det var den bästa lokal vi hade.”9 Hon berättar att det var bra att ha tillgång till ett kök, att det
fanns gott om utrustning för såväl fika som stora grytor då det var dags för den årliga ljusstöpningen på
hösten. På sina träffar tillverkade de hantverk som skulle säljas på den årliga julmarknaden. De äldre
stickade och broderade medan de yngre gjorde enklare saker i papper. Julmarknaden blev en
återkommande aktivitet och omnämns också i Kiruna Rödakorsets historia:
1947 fick Kiruna rödakorskrets tillgång till egen lokal på Hjalmar Lundbohmsgården. Det blev
början till en tradition tillsammans med Fredrikorna, Hemvärnet, Kvinnliga Bilkåren,
Husmodersföreningen och Lottakåren nämligen julmässan. Under julbasaren såldes karameller,
handarbeten och lotterier av varje organisation i den egna lokalen på gården. Kaffeserveringen var
turvis – ett år var.10
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En annan informant var inte aktiv i någon särskild förening som höll till i huset men han hade vänner
som var aktiva och han minns att Hjalmar Lundbohmsgården var en ”föreningsgård”.
När jag kom till Kiruna så var Hjalmar Lundbohm föreningsgård och där höll ju till då; Röda
korset, Rädda barnen, Scouterna, de här nykterhetsorganisationerna och allihopa dom här. Dom
hade varsina rum och där var det ju körövningar och allt möjligt, och basarer och så där. Så det
var ju föreningslivet som hade Hjalmar Lundbohmsgården då.11

För ungdomarna i området hade huset en annan betydelse, det ansågs vara ett ”spökhus”. En av
informanterna växte upp i de närliggande kvarteren och han berättar att de enda som hade verksamhet i
huset var ”gamla” tanter som höll till där på kvällarna. Han beskriver sina första minnen från huset på
följande sätt: ”jag har ju spejat och tittat på det här när jag var ungpojk. … Så då har jag liksom sett det
här som det här mystiska spökhuset, för det var ju ingen verksamhet här när jag var liten.”12
På 1970-talet gick det sämre för LKAB och 1977 beslöt man att stänga Hjalmar Lundbohmsgården.
Troligen har det varierat lite vilka föreningar som har huserat i huset men försvarsorganisationerna och
Röda Korset verkar har varit trogna användare från -40-talet fram till gården stängdes. Det är över 30 år
sedan Lottakåren fick beskedet om att Hjalmar Lundbohmsgården skulle stängas och än idag väcker
minnet starka känslor hos en av informanterna.
Vad jag minns var ju förtvivlan. Det kändes så bra på där. Vi blev rotlösa höll jag på att säga. …
Vi hade ju liksom vuxit upp där och sen så blev det bara så. Jag kommer ihåg att det kändes
”men vad ska vi göra nu?” att allting var förstört. Alltså sammanhållningen allt det här. Ja men
det blir ju så när det blir en ändring.13

KOMMUNAL BESÖKSGÅRD
Efter att LKAB hade stängt dörrarna stod huset tomt några år innan Kiruna kommun fick erbjudandet
att överta byggnaderna. Huset hade farit illa av att stå kallställt så innan man kunde öppna för
allmänheten gjordes en renovering. 1984 startade den nya verksamheten och en ny period inleddes. Det
anställdes en föreståndare vars arbete från början var ”… att skapa en verksamhet för gården. Alltså en
kulturhistorisk verksamhet kan man säga, en besöksgårdsverksamhet.”14
Fritids- och kulturnämnden vid Kiruna kommun var ansvarig för gården och efter några år anställdes
ytterligare en person. På somrarna utökades personalen med säsongsarbetare t.ex. feriearbetande
ungdomar för att man skulle kunna ha mera öppet. Förutom kommunens verksamhet fylldes åter huset
av föreningsaktivitet. Föreningar hade bjudits in att använda Hjalmar Lundbohmsgården som mötesplats
och det var en strategi för att snabbt få igång verksamhet i huset. Delvis återvände föreningar som hade
huserat där tidigare och delvis hittade nya föreningar till gården.
Dom hade sina föreningsarkiv här och hade möten; styrelsemöten, medlemsmöten,
utställningar, utåtriktade verksamheter. Och till det då så hade vi en service att vi kokade kaffe,
serverade fika, vi kunde ha guidningar för föreningarna så att säga så att de lärde sig mera om sin
närhistoria och sin kulturmiljö. Man kan säga att verksamheten växte innehållsmässigt, inte som
ekonomisk enhet, utan innehållsmässigt växte den hela tiden. 15

En av informanterna var med och byggde upp verksamheten. Han berättade hur Hjalmar Lundbohms
kontor återställdes i ursprungligt skick och försågs med en glasdörr mot matsalen så att besökarna skulle
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kunna se in hans arbetsrum. Han började leta efter originalföremål till huset och hittade bland annat
matsalsmöblemanget som är designat av Christian Eriksson.
Den utåtriktade verksamheten bestod av bland annat bild-, konst och historiska utställningar. En period
drevs projektet Café Hjalmar tillsammans med den lokala folkhögskolan. Det var caféverksamhet med
olika programpunkter t.ex. berättarkvällar eller musiktuppträdanden. Mycket av verksamheten handlade
den svunna tiden t.ex. kvällar där människor berättade om sina möten med Hjalmar Lundbohm och
andra minnen från tiden Kirunas historia. Vintertid återupptogs traditionen med julmarknaden där
hantverkare och föreningar kunde sälja sina alster. Sommartid hölls caféet öppet och lockade till sig
ortsbor och turister. Det var en tid som präglades av ”aktivitet, det var rörelse hela tiden, det var
någonting som hände, det var stort det var smått. Men det hände någonting.”16
Förutom den utåtriktade verksamheten som besöksgård och ett center för lokalhistoria engagerade man
sig också i utbildningsinsatser. Tillsammans med lokala utbildningsaktörer blev Hjalmar
Lundbohmsgården en drivande aktör i utbildning kring lokalhistoria och kulturgeografi. Det ordnades
t.ex. fortbildning åt lärare om hur de skulle kunna använda närmiljön i historieundervisningen. Det
införskaffades utrustning för att hantera mikrofilmer och en av informanterna kom i kontakt med gården
via den utrustningen:
Det var ju för att man hade sådan här mikrofilms-, inte scanner utan mikrofilmskopiator och
man hade mikrofilmsapparatur helt enkelt och vi läste ju mikrofilmer från gamla tidningar och
skaffade oss källmaterial på det sättet.17

I slutet av 1990-talet blev det kärvare ekonomiska tider och Fritids- och kulturnämnden var tvungen att
göra besparingar. Trots att man hade fått i igång verksamheten och etablerat varumärket Hjalmar
Lundbohmsgården beslutades att gården inte längre skulle drivas kommunalt utan av externa aktörer på
entreprenad. 1998 avslutades den kommunala perioden och precis som då föreningarna avhystes 1977
väcker minnet starka känslor hos den informant som arbetade under den kommunala tiden:
Nej, det kändes ju väldigt tungt det gjorde det, det ska jag säga. Det kändes ju väldigt tungt
därför att den kom ju aldrig tillbaka till den verksamheten som när kommunen hade det. Även
om Kirunas Rötter bedriver en bra verksamhet så är det ljusår ifrån den ingången som var. För
vi hade ju direktkontakt med Länsmuseet, med Riksantikvarieämbetet och hade rådgivning på
det sättet så att vi bedrev verksamheten i enlighet med vad som var tanken med en minnesgård
helt enkelt. Och sedan att vi satsade på att kompetensutveckla oss själva, läsa historia och såna
här saker för att själv ta reda på mera och kunna föra budskapet, föreläsa och fortbilda. Och
samverka med folkhögskolan och utbildningar och sådana saker.18

ENTREPRENÖRER TAR ÖVER
I detta avsnitt kommer det att handla om tiden från 1998 fram till idag. Störst fokus sätts på tiden efter
2002 då föreningen Kirunas Rötter tog över verksamheten. Föreningen finns fortfarande i huset och är
involverad i verksamheten även om den formella organisationen ser annorlunda ut idag än tidigare. I
andra delen av avsnittet kommer Hjalmar Lundbohmsgården som arbetsmiljö att diskuteras. I
intervjuerna kom det upp såväl glädjeämnen och bekymmer som är vardag för dem som arbetar i huset.
Först drevs Hjalmar Lundbohmsgården i några månader av ett naturguidesföretag och efter det av två
företag i samverkan, det ena var en restaurang och det andra ett filmservicebolag. Det gick inte så bra
som man hade tänkt sig och 2002 tog föreningen Kirunas Rötter över avtalet. Kirunas Rötter är en
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lokalhistorisk förening som grundades 1983 och har bland annat arbetat med digitalisering, databasen
LODA och olika forskningsprojekt. Då man fick möjligheten att ta över Hjalmar Lundbohmsgården såg
man det som ett tillfälle att skapa en forskarverksamhet i en historisk miljö och samtidigt få bättre lokaler
för den utåtriktade verksamheten, berättar en av informanterna19 som var med när föreningen övertog
verksamheten. Snart insåg de att det var svårt att få ekonomisk hållbarhet som ideell förening och därför
bildades 2004 Hjalmar Lundbohmsgårdens ekonomiska förening.
Idag är det Hjalmar Lundbohmsgårdens ekonomiska föreningen som har avtalet med kommunen och
driver den kommersiella verksamheten. Kirunas Rötter finns kvar i huset och arbetar med lokalhistorisk
forskning och digitalisering. Det är svårt att dra en tydlig gräns mellan de båda föreningarna. De har levt
mer eller mindre i symbios med varandra och båda är involverade i det mesta som händer på gården.
Idag har Kirunas rötter en anställd och Hjalmar Lundbohmsgårdens ekonomiska förening har tre
anställda. Antalet som har arbetat i huset under åren har varierat beroende på olika projekt och externa
ekonomiska medel. Kirunas Rötter har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen och Hjalmar
Lundbohmsgården har varit en plats där många gjort arbetsprövningar av olika slag. Det har också
fortsatt att vara en plats för kommunens feriearbetande ungdomar. En av informanterna har goda
minnen från sin sommar på Hjalmar Lundbohmsgården och hoppas att årets sommarjobbare får samma
upplevelse:
Jag hoppas att de får uppleva samma saker som jag fick göra. För jag hade jättekul. Och vi var fyra fem
som stycken jobbade här och man blev ju så tajta med varandra också. Sen när personalen var
jättetrevliga här. Så man blev nästan som en liten familj då man var här.20

Från början var det ”Kirunas Rötter som bedrev all verksamhet här huset. Alltså både digitalisering,
lokalforskning men vi hade ju också igång fikaförsäljning, vi tog en liten slant för entré och vi hyrde ut
huset vid olika ändamål och arrangerade en del konferenser och sådana här grejer.”21 Efter
omorganiseringen tog Hjalmar Lundbohmsgårdens ekonomiska förening över ”det här som vi kallar för
den mera kommersiella verksamheten. Det vill säga konferenser, middagar, luncher, minnesstunder,
dopfester.”22 Eller som en av informanterna uttrycker det: ”När någon ringer och säger kan ni hjälpa oss,
då gör vi det. Och alltså det finns egentligen ingen gräns”.23
En annan anledning till att det är svårt att skilja förningarna åt är att det periodvis har varit samma
person som haft verksamhetsansvaret i båda föreningarna. Ytterligare ett exempel på den nära samverkan
är att fram till våren 2013 fanns det en guide anställd av Kirunas rötter som skötte guideturerna i huset,
vilket ändå bör räknas till den kommersiella verksamheten. När det handlar om större arrangemang har
man också oftast samarbetat. Två återkommande arrangemang är den årliga Julmarknaden och
Midsommarfirandet. Julmarknaden brukar locka fullt hus och äger rum på skyltsöndagen.
Hantverksförsäljning är fortfarande ett viktigt inslag på men det händer också andra saker under dagen
t.ex. aktiviteter som riktar sig till de lite yngre besökarna:
Utomhus så har vi haft någon renslädåkning och ibland har det varit hästridning och senast var
det hästslädåkning och lite såna grejer. Och någon gång har det varit någon granrisförsäljning
utanför, men annars är ju de flesta aktiviteterna naturligtvis inomhus med tanke på att det är
vinter. Så att vi har haft igång Tomtestugan i B1:an med rimfrost i fönstren och levande ljus. …
Dom (barnen) har fått träffa den riktiga tomten och lämna sina önskelistor och kunnat få
julklappar. Dom har kunnat grilla korv där och vi har haft fiskedamm här i huset.24
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Förutom de återkommande arrangemangen och den ordinarie verksamheten har Hjalmar
Lundbohmsgården drivit mera tillfälliga projekt. Ett av dessa var Höstfesten som var en efterföljare till
Rallarfesten. Rallarfesten var en höstfestival genomfördes i Kiruna några år med kända artister. I
konceptet Höstfesten valde man att fokusera på lokala aktörer och samverkan med olika kulturföreningar. För varje år hade man ett särskilt tema och programpunkter genomfördes på olika håll i
Kiruna men Hjalmar Lundbohmsgården var nav för festivalen. Annat man har testat är att ha kulturkafé
på kvällar, Alla hjärtansdags-arrangemang, en föreläsningsserie kring Kirunas framtida kulturmiljöer med
mera. Sommaren 2013 prövar man en ny guidetur som handlar om den kommande stadsflytten. Det som
saknas i huset idag som funnits tidigare är föreningarnas närvaro och det handlar enligt en av
informanterna om ekonomi.
Nu har det ju blivit mera sådär att nu ska det ekonomiskt bära sig där, utav föreningen där, så nu
tar man ju entré och så där och det kostar att få en guide. Men så var det ju inte i början, då var
det ju väldigt öppet. Så föreningslivet har i princip slutat att vara på gården. I och med att det
kostar pengar.25

ARBETSPLATS – GLÄDJE OCH BEKYMMER
Tre av informanterna arbetar på Hjalmar Lundbohmsgården när intervjuerna gjordes och jag bad dem
berätta om hur gården är som arbetsmiljö. Äldre hus kan vara charmiga och mysiga men ibland uppstår
krockar när det ska bedrivas modern verksamhet i lokalerna. Det visade sig att de som hade arbetat några
år i huset kunde räkna upp flera problem i den fysiska arbetsmiljön.
Huset som sådant har ju rätt så mycket brister. Jag brukar ju säga som så här att huset här
skapades ju och byggdes utifrån dom behov som Hjalmar Lundbohm hade på sin tid. Det var ju
därför det skapades. Inte skapades det som hus där vi ska sitta och jobba med digitalisering och
med datorer. Datorer existerade inte på den tiden. Så att huset är ju på många sätt tungjobbat.
Alltså det är inte anpassat, det är inte bara belysningar utan det är ju många andra grejer. Det
finns ju många andra brister i huset också i form utav att det är jävligt dragit.26

Ett annat problem är att det kan uppstå situationer då det blir krockar mellan olika visioner för
verksamheten. ”Jag har haft till uppgift att liksom få igång mer verksamhet, i huvudsak då det vi har kört
alltså luncher, middagar och konferenser. Samtidigt så ska vi vara ett museum som är så äkta som möjligt.
Och det här kolliderar ju naturligtvis.” 27 Detta har man löst genom att kompromissa från gång till gång
beroende på vad problemet har varit. Brist på förvaringsutrymmen, opraktiska lokaler när det ska flyttas
möbler och för få parkeringsplatser är annat som nämns när vi pratar om praktiska problem i miljön.
Ändå skulle ingen av de intervjuade vilja byta arbetsplats. Hjalmar Lundbohmsgården har något som
uppväger allt det negativa och gör att de trivs i miljön.
Fördelarna är att det är mysigt, det känns tryggt, det känns hemma. Nackdelarna, det är väl att
det spökar. Nej jag vet inte. Jag har som inga nackdelar för att alltså jag trivdes så himla bra när
jag jobba här så att jag satt inte och letade efter nackdelar. 28
Så att det är inte optimalt så, men jag tycker ändock att trots dom här ska vi säga mindre bra
grejerna så är miljön som sådan så pass fantastisk så att jag skulle ändå inte vilja byta ut det mot
lokaler även om dom är aldrig så odragiga och även om beslysningen skulle vara aldrig så bra.29
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Förutom de praktiska problemen och bristerna i huset finns det också andra bekymmer med
verksamheten och den organisatoriska lösningen som man har idag. Två saker som nämns är ekonomin
och underhållet av byggnaderna.
Det är svårt att få lönsamhet i verksamheten på Hjalmar Lundbohmsgården och att det har fungerat
sedan 2002 beror bland annat på att man under perioder har haft olika projektmedel, man har ett nära
samarbete med arbetsförmedlingen, att LKAB står för uppvärmningen och att det är många som har
bidragit genom att arbeta ideellt.
Varför är inte Hjalmar Lundbohmsgården den
blomstrande besöksgård det skulle kunna vara?
Enligt Forss undersökning handlar det om att
varumärket Hjalmar Lundbohmsgården är för
osynligt och att det finns brister i tillgängligheten
som borde förbättras för att locka mer
besökare.30 En grupp de verksamma gärna skulle
se oftare bland besökarna är kirunabor och det
framkom några idéer om vad beror på att de inte
kommer.

Vi kände oss välkomna och trevlig guidning. Gott fika var
här. Dagmammor med 8 barn.
Födda i Kiruna men utflyttade 1960 har vi med glädje tagit
del av ”vår” historia präglad av entreprenören Hjalmar
Lundbohm.
Besöker åter Hjalmar Lundbohmsgården. Var först här som
barn på julmarknaden i december. Minns pepparkakor och
choklad i jägarsalen.
Tack för gott fika med nybakat bröd. Hoppas verkligen att
Hjalmar Lundbohmsgården får följa med i stadsflytten.

Du kan säkert snubbla på någon kirunabo om
du frågar ”Hur är det, vet du om Hjalmar
Lundbohmsgården är öppen?”. Så kan du
säkert få motfrågan ”Är den öppen?” Trots att
vi har hållit på här nu i elva år så är det inte
alla kirunabor som ännu ens är medveten om
att huset faktiskt är öppet. Därför att under en
tid, under ett antal år, ska vi säga från det att
kommunen la ner sin drift av verksamheten i
huset här tills vi då tog över så har det varit
olika varianter på lösningar. Och under den
tiden skapades bildan av att gården var stängd.
Och jag kan inte uttala mig exakt om hur det
har sett ut, men det har ju varit olika
verksamheter här. Den bilden har på något
sätt etsats sig fast hos många kirunabor.31

Viktigt Kulturarv!
Tack för ett mycket trevligt besök. Gott fika och trevlig
pratstund. Vi har lärt oss mycket om både gammalt och nytt.
Vi var här och fikade, vilket trevligt ställe. Hädanefter får
Hjalmar Lundbohmsgården ersätta Safari. Bättre fika och
mysigare!
Vilken underbar plats att vara på. Lugnt och rofyllt. Trevlig
personal. Lillflickan sover i vagnen medan jag tar mig en
kopp kaffe och en renklämma.
Ett besök tillbaka till källorna! Min mormor arbetade i
detta hus som hushållerska hos disponenten. Hon blev
”världsmästare” på att stryka. Inte ett veck fick finnas på
disponentens vita skjortor. Mormor hade en fantastisk tid i
detta hus. Hjalmar Lundbohm var en mycket bra
arbetsgivare. Mormor som hette Amanda, gift Åbrink, fick
också en vacker brosch av prins Eugen när han arbetade med
altartavlan. Min mormors sista minnesbild gick till tiden hos
”disponenten”.

Men det är just det att det är få kirunabor som
vet att man kan komma hit och fika och få
guidningar och sånt. Så jag tror att själva huset
behöver man inte ändra så mycket på men just
marknadsföra mer och ha, jag tror man måste
ha mer guidningar för själva kirunaborna. 32

Citat ur gästboken på Hjalmar Lundbohmsgården
Det som nämns i de lite längre hälsningarna är att
det har varit intressant, gott fika, bra service samt
mysig miljö.
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Ett annat problemområde är underhållet av huset där det vid ett flertal tillfällen har blivit diskussion om
vem som egentligen är ansvarig att stå för reparationer och underhållskostnader; kommunen som äger
fastigheten eller entreprenörerna som driver verksamheten. Så det finns frågetecken kring verksamheten
och det avtal man har idag.
Ytterligare ett orosmoln som dök upp i början på sommaren 2013 var ett uttalande från Fritids- och
kulturnämndens där man sa att Kommunstyrelsen bör sälja tillbaka huset till LKAB. Anledningen var att
man anser att det kommer att bli för dyrt att rusta upp gården och driva verksamheten i framtiden. Detta
ska Kommunstyrelsen ta beslut om under hösten 2013. 33
Den politiska situationen ledde till att det fanns en oro bland dem som arbetar på Hjalmar
Lundbohmsgården idag. De vet inte vad som kommer att hända med deras arbetsplats. De vet att huset
ska flyttas men det finns inget beslut om vart och när huset ska flyttas. De vet inget om vilka
förutsättningar föreningarna, deras arbetsgivare, kommer att ha när huset flyttas och om de kommer att
få komma tillbaka till miljön eller om de får flytta till nya lokaler.
TANKAR KRING SYMBOLIK OCH VÄRDE
Jag bad informanterna beskriva vad miljön symboliserar och vilket värde den egentligen har. En annan sak
som kännetecknar Hjalmar Lundbohmsgåden är den mångbottnade karaktären – är det en
konferensanläggning, en besöksgård, ett sommarcafé eller en lokal minnes oas där man får känna
historiens vingslag?
Hjalmar Lundbohmsgården är inte enbart värdefull i bemärkelsen att det är en av de första byggnaderna i
Kiruna utan dess största värde ligger i det den symboliserar. I kommunenkäten som gjordes 2006 ställdes
en fråga om vilka platser man anser är viktig för Kirunas identitet, Hjalmar Lundbohmsgården kom på
fjärde plats.34 Även i enkätundersökningen som gjordes i Hjalmar Lundbohmskolan 2007 lyftes gårdens
symbolvärde fram när eleverna skulle motivera varför de ville flytta Hjalmar Lundbohmsgården. Svar
som: ”Skulle kännas konstigt utan dem*.”, ”Utan den ingen stad.” och ”Kiruna är inte Kiruna utan
dem*.” 35, tyder på att gården och miljön har ett stort värde för Kiruna och symboliserar något mer än
”det första huset”.
Hjalmar Lundbohmsgården är en symbol för Kiruna men vad består detta symbolvärde av? I Forss
arbete uttrycker Agneta Renberg på Länsstyrelsen Norrbotten symboliken på följande sätt och citatet
visar att Hjalmar Lundbohmsgården också har ett värde utanför Kirunas kommungräns:
Det är just kopplingen till industrialiseringen, just där i Kiruna då och gruvbrytningen som har
varit en så stor industri och framgång, som kan sägas vara Hjalmar Lundbohms historia. Hans
historia i Kiruna ingår i Sveriges historia om industrialiseringen.36

När informanterna ska sätta ord på vad Hjalmar Lundbohmsgården symboliserar nämns ord och fraser
som makt, ett nav, grunden till allt, kirunas själ.
Så det är laddat det här huset. Det är väldigt laddat, det är laddat med makt, det är laddat med
konflikt, det är laddat med lösningar, det är laddat med överbyggande, det är laddat med känslor
helt enkelt det här huset.37
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Det symboliserar ju egentligen jättemycket av hela Kiruna. För att det är ju här, från det här
huset har ju liksom grunden för hela staden byggts.38
Jag tycker att det är Kirunas själ som aldrig får rivas ner.39
…det här ju liksom navet, det här är kärnan, det är ju här hela det här megasystemet har vuxit
upp, här uppe". Och det är ju det man på något sätt har känt. … Därför att det spelar ingen roll
vilken företeelse man än tar, ta skola. Jaha, okej ska vi studera skolans historia, ja men alla trådar
går ju hit. Sjukvård. Bostäder. Brandstation. Föreningsliv. Just name it! Alla trådar går hit, därför
att Hjalmar Lundbohm personifierade ju det här som människa, han var ju involverad i allt.40

Informanterna i Forss studie var eniga om att det största reella kulturella värdet i Hjalmar
Lundbohmsgården inte är gården i sig som fysisk byggnad utan att det är kopplingen till Hjalmar
Lundbohm.41 I enkätundersökningen bland eleverna på Hjalmar Lundbohmsskolan framkom också
andra värden än symbolvärdet fram. Det anses vara ett vackert hus, det är en historisk byggnad, ett kulturarv
och det anses vara unikt för Kiruna. ”För att de* är vackra och väldigt ”Kiruna”.” och ”De ska bevaras
för att de är gamla men även för att kyrkan är vacker och för att Hjalmar Lundbohm är en viktig gestalt
för Kiruna stad.” 42
Informanterna fick möjligheten att utveckla sina tankar kring vad Hjalmar Lundbohmsgården
symboliserar och vad värdet egentligen består av. Det visade sig att de var eniga om att huset
representerar något mer än bara Hjalmar Lundbohm men detta ”något” var också svårt att sätta ord på:
Värdet är starkt förknippat med samspelet mellan gruvföretaget och kommunen:
Värdet är ju just den här symboliken, dualismen; samhället – LKAB. Det finns någonting
gemensamt, det är en skärningspunkt, en kulturell skärningspunkt, en kulturhistorisk
skärningspunkt. Där LKAB är delaktigt där kommunen eller är delaktig. 43

Värdet för den tid och situation den representerar:
Den liksom andas samtidshistoria som man kan reflektera över, det här Kiruna helt enkelt. Det
är liksom symbolen för Kiruna på något sätt. Och då kan man avdramatisera Lundbohm mer
och istället lyfta själva miljön, och själva symbolen Hjalmar Lundbohmsgården mer än gubben.
Han var ju bara en gubbe, han var ju ingenting om inte han hade haft sin umgängeskrets, om
han inte hade haft dom här nätverken så hade inte han varit någonting då hade det kunnat vara
vem som helst. Han kunde utveckla sina ambitioner och sina tankemönster genom sitt nätverk,
genom den position han hade men därför är gården väldigt viktigt symboliskt. 44

Hjalmar Lundbohmsgården är ju faktiskt en representant för någonting. Det är inte bara
en byggnad utan det har varit en representant för ett samhällsliv en gång i tiden. Alltså
det är ur det här som samhället och samhällslivet har vuxit fram.45
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Värdet gäller inte bara Kiruna utan sträcker sig utanför kommunens gränser:
Ja alltså värdet består av att allting, på något sätt är det ju så att Hjalmar Lundbohmsgården är
ett nav. … Alltså Hjalmar Lundbohmsgården här är ju grunden till att Malmhamnen i Luleå
finns. Det är grunden till SSAB finns, det är grunden till att LTU finns. 46

Värdet varierar:
Gårdens värde på något sätt beror väl lite grann på vem som betraktar den och i vilket
sammanhang man betraktar den, men det visar ju på att gården faktiskt har något att tillföra idag
också. Det är inte bara en historisk byggnad som bara handlar om Hjalmar Lundbohm, från när
huset byggdes 1895 till han drog härifrån som pensionär 1920, utan huset representerar oerhört
mycket mer än så.47

Flera intressanta aspekter kommer fram i citaten ovan. Det som är gemensamt är att informanterna ger
Hjalmar Lundbohmsgården ett värde som inte bara har att göra med personen Hjalmar Lundbohm.
KARAKTÄR
För olika individer kan det finnas personliga minnen som gör att gården känns viktig. Hjalmar
Lundbohmsgården har en brokig historia och den har haft olika roller under årens lopp och har
fortfarande en mångbottnad karaktär.
Hjalmar Lundbohmsgården var i början av 1900-talet disponentvillan där alla viktiga beslut togs men
gården har också en historia som föreningsgård under 1940-70 talet, det var ett ”spökhus” för barnen
som bodde i den närheten och ett ställe dit ungdomar smög och modigt ristade in sina initialer på B1:ans
väggar eller tjuvrökte vid matkällaren.
Det är en plats som förknippas med den årliga julmarknaden som många kirunabor har besökt som barn,
vuxen och pensionär. En tradition som väcker minnen hos de äldre besökarna som minns den svunna
tiden och spänning hos barnen som får träffa tomten.
När kommunen tog över verksamheten och började bygga upp besöksgården blev Hjalmar
Lundbohmsgården en plats dit Kirunabor kunde gå för att få höra berättelser från förr och få kunskap
om den lokala historian. Detta koncept har delvis fortsatt drivas av entreprenörerna men idag vill man
också upp människor på vilken fantastisk miljö det är t.ex. för konferenser.
Jag sa att lokaler finns det ju hur mycket som helst utav i Kiruna men en Hjalmar
Lundbohmsgård finns det bara en utav i världen. Och vill ni vara på en konferens och kunna
fatta bättre beslut då rekommenderar jag definitivt att komma till Hjalmar Lundbohmsgården
därför att här är en så pass kreativ miljö. Man känner historiens vingslag och så vidare. Så man
blir inspirerade och kreativ och kommer fram till bättre beslut. Så att det är väl ungefär lite grann
av mina känslor för gården.48

Den brokiga historien och de många roller gården har medför både för och nackdelar. Fördelen är att det
många människor som har berörts av gården och det bidrar också till att dess värde bibehålls för
kirunabor. Nackdelen är att man inte riktigt vet vad det är. Är det ett museum, ett café eller är det en
konferensanläggning? Otydligheten gör att det kan vara svårt att veta vilka krav man kan ställa på
verksamheten och personalen.
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HJALMAR LUNDBOHMSGÅRDEN I FRAMTIDEN
Vid intervjuerna blev det naturligt att pratat om flytten och vad den kan innebära för gården.
I de enkätundersökningar som har gjorts kommer ofta Hjamlar Lundsbohmsgården med på listan över
viktiga byggnader som bör bevaras och flyttas.49 När det gäller den framtida placeringen finns för tillfället
två alternativ. Det första alternativet är på Luossavaara där den eventuellt placeras i anslutning till andra
kulturella inslag och LKAB:s nya bolagshotell. Det andra alternativet är i det nya centrum på Tuollavaara.
50
Sommaren 2013 gjorde Kiruna kommun en enkätundersökning som besvarades av 200 personer där
majoriteten 64,5% vill se gården i anslutning till andra kulturbyggnader, men det fanns ingen fråga om
var man ville att de skulle placeras.51
Bland informanterna var man också eniga om att gården bör bevaras och att det är rätt beslut att den ska
flyttas. Det fanns också olika visioner för framtida placering. Här är två citat som beskriver hur man
endera kan integrera gården i en miljö med nya byggnader eller hur en ska vara en nav för ett område
med fler gamla byggnader.
…så centralt som möjligt där det finns en geografisk miljö som ser ut ungefär, alltså som är så
pass stor att man kan ha aktiviteter utanför. Men att den gärna kan byggas ihop med ett nybyggt
bibliotek, arkiv, bildarkiv där det finns en föreläsningssal. Där du kan ha liksom en offensiv
kulturhistorisk verksamhet. … Sen fylls huset med autentiska miljödelar. Möbler som tillhörde
Lundbohm eller samtida möbler, kanske från Bolagshotellet när de river det. För att bygga
Lundbohms miljö, tankemönster. Hänga orginalkonst på väggarna, gör ett museum en
besöksgård utav det som har en direkt korridor, en väldigt vacker korridor till det nybyggda där
du har en utställningslokal där du har föreläsningssal, där du har bibliotek och arkiv.52
Göra den här kärnan i det framtida historiska Kiruna, det mänskliga Kiruna eller
ledarskapskiruna.… Det är Kiruna gamla stad där Hjalmar Lundbohmsgården är nod och sen
har vi ett spann med bostäder.53

FÖRLUSTER VID FLYTTEN
Det är oundvikligt att vissa saker förloras vid flytten eftersom den autentiska miljön försvinner. Utsikten
över gruvan, fjällen och den nuvarande trädgården kommer att försvinna.
Så det är klart att det som går förlorat, det går ju aldrig att återskapa den här miljön men
kopplingen till gruvan och hela hojten hit och dit, alltså det funkar ju inte. Och det här är den
ursprungliga platsen, så är det och det går inte, alltså det är autentiskt och original.54

En annan sak som också kan försvinna eller i alla fall inskränkas är tillgängligheten för allmänheten om
det blir så att LKAB köper tillbaka gården. Beslut ska tas under hösten 2013 och diskussion pågår när
detta skrivs. En av informanterna uttrycker sin oro kring en eventuell försäljning på följande sätt:
Det innebär i klartext att tillgänglighetsaspekten blir ju minimal för den vanliga människan. Det
är ju så nu i LKAB, det är ingen som har tillträde till Bolagshotellet om du inte är inbjuden eller
har något specifikt ärende till LKAB. Och så kommer det att vara med gården då, det kommer
att vara en LKAB angelägenhet. De har pengar och de har muskler att kunna göra det men det
blir ju för LKAB.55
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MÖJLIGHETER MED FLYTTEN
De som arbetar på Hjalmar Lundbohmsgården ser flytten som en möjlighet till förbättringar. Konkreta
förbättringsåtgärder är t.ex. att se över förvaringsutrymmen, förbättra isoleringen både för att göra det
varmare och för att spara på uppvärmningskostnader och göra en bättre parkering. För det andra ser
man också flytten som händelse i husets historia som kommer att Hjalmar Lundbohmsgården ett nytt
värde och det kan ge synergieffekter.
För våran del så har vi ju sagt som så att det är bättre att huset får hamna i en ny miljö och kan
besökas utav kommande generationer. Därför att då finns det en ny historia kring huset också
som berättar om att huset har stått på ett annat ställe tidigare och så vidare. Men huset
representerar fortfarande ursprunget till Kiruna och ursprunget till LKAB. … Och dessutom så
är det ju så att om vi nu pratar om möjligheter till förbättringar, så visst finns det för det första
finns det möjlighet att åstadkomma ska vi säga förbättringar utav huset som sådant. Jag nämnde
ju det nyss bland annat det här med isoleringar är ju öken, alltså det går att göra saker och ting
där.56

Idag vet man inte vad det ska vara för verksamhet i Hjalmar Lundbohmsgården i framtiden och
informanterna har flera idéer om vilken funktion gården skulle kunna ha. Allt från det är bra som det är men
det kanske behöver marknadsföra mera till visioner om ett internationellt centrum för ledarskap, ett nav i Kiruna Gamla
stad eller ett kulturcentrum nämns.
Så att det går att åstadkomma förbättringar och om man dessutom tänker sig ett längre tänk när
det gäller verksamheten och hela det köret. Om nu verksamheten ska handla om att man ska
röra sig i en Gamla stad. Så kan man ju in den tillföra saker och ting som inte finns liksom i det
omedelbara närområdet idag.57

I Forss undersökning diskuteras synergieffekter som ökat besöksantal och utvecklad verksamhet som
kan uppstå vid flytten. Huset kan bli mer attraktivt för såväl kirunabor som turister. Någon form av
kulturellt centrum som fortsätter förmedla historien och de kulturella värden men med ökad
tillgänglighet både när det gäller placering och verksamhet.58
I enkäten som Kiruna kommun gjorde 2013 fanns en fråga om vad som kunde förbättras i
verksamheten. Det som nämndes bland svaren handlade till stor del om ökad tillgänglighet både när det
gällde plats, öppettider och verksamhet. Man vill se mer verksamhet museiverksamhet, större café och
fler kulturella evenemang.59
Trots att de flesta tycker det är synd att Hjalmar Lundbohmsgården måste flyttas och att miljön går
förlorad så ser man också möjligheter som öppnas i och med flytten. Såväl bland de intervjuade i denna
dokumentation som i Forss undersökning är man eniga om att gården borde ha mera besökare än den
har idag och att läget inte är optimalt ur besöksperspektiv.
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