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Bilaga 1 Fotoförteckning

INLEDNING
Sommaren 2014 ligger stationsområdet i Kiruna öde. Det är snart ett år sedan det
sista tåget avgick från stationen och överallt syns tecknen på den kommande
nedmonteringen. Rälsen och signalsystemet är borta, sliprarna har samlats i stora
högar och väntar på att fraktas bort. En efter en flyttar de kvarvarande företagarna ut
från lokalerna de har hyrt i området och ödsligheten sprider sig. Intill det nedlagda
stationshuset står Järnvägshotellet och är fortfarande ett verksamhet hotell.
Denna rapport handlar om det fortsatta arbetet med att dokumentera kulturmiljön i
stationsområdet som inleddes 2013 när Norrbottens museum dokumenterade
stationshuset. I fokus är några av de närliggande byggnaderna som uppfördes av SJ i
början av 1900-talet och en av dessa är Järnvägshotellet. Syftet har varit att göra en
byggnadshistorisk och kulturhistorisk dokumentation av hotellet från dess
uppförande fram tills idag. Byggnaden står nu inför en rivning på grund av
markdeformationerna som gruvbrytningen orsakar. Det är också en etnologisk
dokumentation med syftet att samla berättelser och minnesbilder från miljön och den
verksamhet som drivits i hotellet under årens lopp.
Järnvägshotellet är inget utpekat byggnadsminne och därför är kraven på
dokumentationen inte lika detaljerade som de var för stationsbyggnaden, vars
byggnadsminnesskydd upphävdes inför rivningen. Detta betyder dock inte att
byggnaden inte är kulturhistoriskt värdefull. Järnvägshotellet är ett av Kirunas första
hotell och det finns i en miljö som är unik ur ett nationellt perspektiv, i Kiruna finns
en av Sveriges största samlingar med bevarade SJ-byggnader. Hotellet stod klart 1904
och var en av de första byggnaderna i stationsområdet.
Dokumentationen har utförts av Norrbottens Museum genom bebyggelseantikvarie
Jennie Björklund, etnolog Sophie Nyblom samt fotograf Daryoush Tahmasebi, som
har tagit samtliga nytagna fotografier. Arbetet i fält har skett under sommaren och
hösten 2014 och det är även då fotografierna i rapporten har tagits.
Dokumentationen utförs på uppdrag av Luossavaara Kiirunavara AB, LKAB.
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BAKGRUND
När Kiruna kommun 2004 meddelade att ”Kiruna ska flyttas”, var det många som
höjde på ögonbrynen och undrade hur det skulle gå till. För hur flyttar man en stad?
Nu talar man inte längre om stadsflytten utan om stadsomvandling och de byggnader
som faktiskt ska flyttas är inte många. För att göra processen mer skonsam för
stadens invånare och för att ingen ska behöva bo granne med stängslet till
industriområdet kommer den s.k. Gruvstadsparken att anläggas mellan industrin och
stadens bebyggelse. Tanken är att den ska bli ett lummigt grönområde för
kirunaborna och i takt med att deformationszonenen utvidgas ska Gruvstadsparken
förflyttas för att hela tiden vara en ridå mellan gruvan och staden.
Det första området som berörs av markdeformationerna som LKAB:s
järnmalmsbrytning orsakar kallas Gruvstadsparken etapp 1 och till denna zon hör
bland annat området runt den gamla Järnvägsstationen. För två år sedan
dokumenterade Norrbottens museum stationshuset och förra året fortsatte arbetet
med dokumentation av Järnvägshotellet, godsmagasinet och boställshus 9G1
(Tullhuset/Hotell Rallaren).
Ingen av dessa byggnader är utpekade byggnadsminne men det betyder inte att de
inte är kulturhistoriskt värdefulla. De ingår alla i en unik miljö ur ett nationellt
perspektiv för i Kiruna finns ett av de största bevarade områdena med SJ-bebyggelse
i Sverige. Det så kallade SJ-området vittnar om järnvägens betydelse för samhället
och trots förtätning av bebyggelsen i Kirunas tätort kan man ännu urskilja den
enhetliga arkitekturen som kännetecknar bebyggelsen som SJ uppförde. Med detta
som utgångspunkt har vi valt att se dessa byggnader som viktiga representanter för
SJ-bebyggelsen i vårt arbete.
När järnvägen kom till Sverige förändrades resandets förutsättningar och behov.
Gästgiverierna och skjutsstationerna längs landsvägarna förlorade sin betydelse och
vid de nya stationerna byggdes hotell och restauranger. I början var restiden lång t.ex.
tog det 14 timmar att åka mellan Stockholm och Göteborg på ånglokets tid. Det
gjordes uppehåll för att fylla på vatten och kol och då fanns det även möjlighet för de
resande att förse sig med mat och dryck. Skulle man resa ännu längre behövdes logi
för natten i anslutning till stationerna. De flesta järnvägshotellen byggdes på privat
initiativ men några byggde SJ i egen regi och Järnvägshotellet i Kiruna är ett av dessa.
Det började byggas 1903 efter ritningar av den dåvarande chefsarkitekten Folke
Zetterwall och under 1904 startades verksamheten upp.
Det har drivits hotellverksamhet relativt kontinuerligt sedan början på 1900-talet.
Under kortare perioder har verksamheten upphört vid ägarbyte, konkurser eller
större renoveringar. Idag ägs byggnaden av LKAB och arrenderas av en privat
entreprenör som fortsättningsvis driver hotellverksamhet. Till det yttre är byggnaden
välbevarad med många originaldetaljer kvar men invändigt har det skett stora
förändringar framförallt vid de större renoveringarna på 1960-talet och i början av
2000-talet.
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SYFTE
En dokumentation kan inte ersätta byggnader, miljöer eller upplevelsen av att nyttja
dessa. Inom några år är Järnvägshotellet rivet och då kommer det endast att existera
på bilder och genom berättelser från den tid då hotellet var en naturlig mötesplats för
kirunaborna och där turisterna bokade in sig för sin Kirunavistelse. Målsättningen
med denna dokumentation har varit att samla ett material som i framtiden ska kunna
användas som en minnesbank för att återvända till miljön och för att bevara minnena
från den tid som varit. Materialet beskriver järnvägshotellet ur olika perspektiv och
återger dess historia och betydelse i det sammanhang det funnits.

METOD
Tyngdpunkten i byggnadsdokumentationen har varit att beskriva hur hotellet ser ut
idag samt att synliggöra spåren av förändringar. För dokumentationen av
Järnvägsstationen utformade Länsstyrelsen i Norrbotten län en särskild matris och
den har också använts i detta arbete. Det har inte funnits krav på att samtliga rum ska
inventeras och vi har använt oss av premissen att välja ut de rum som är
representativa för förståelsen av byggnaden och dess användning och det är de
rummen som presenteras i rapporten.
Genom den fastställda matrisen beskrivs miljön på ett lättöverskådligt och likvärdigt
sätt. Samtliga rum har getts benämningar där bottenvåningen har nummer från 101,
våning 2 (våning en trappa) från 201, våning 3/vindsvåning (våning två trappor) från
301 och källarvåning från 001. Numreringen utgår ifrån den senast uppförda
ritningen, men då planlösningen förändrats har numreringen kompletterats i
samband med inventeringen. Byggnaden har beskrivits och inventerats exteriört som
interiört.
För att levandegöra miljön har etnologen intervjuat människor som på olika sätt har
koppling till bygganden. Några intervjuer har spelats in och transkriberats medan det
vid andra samtal har förts minnesanteckningar. I båda fallen har informanterna fått
läsa anteckningarna och godkänna dem. För att väcka minnen hos informanterna har
fotografier och planlösningsskisser använts vid intervjutillfället. En annan metod som
har använts är att det har ställts frågor på olika sociala forum på Internet. Syftet har
varit att nå ut till en bredare grupp och bland annat har vi använt oss av
kirunarelaterade grupper på Facebook och forum som berör Järnvägshistorik.
Intervjumaterialet finns arkiverat i Norrbottens museums arkiv 1.
Bebyggelseantikvarien och etnologen har också ägnat sig åt litteratur- och
arkivstudier samt studier av äldre fotografier och ritningar som berör området.
Den fotografiska dokumentationen är ytterligare en viktig del av det samlade
resultatet. Exteriört har byggnadens fasad och den kringliggande miljön fotograferats
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Etnologisk dokumentation, Dnr 272-2014.
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och interiört har samtliga rum fotograferats från minst två håll, utvalda ifrån de
vinklar som bäst fångar rummets karaktär. Utöver detta har viktiga detaljer
fotograferats. I rapporten visas ett fåtal av bilderna och den fullständiga
fotodokumentationen förvaras i Norrbottens museums bildarkiv 2.

MATERIAL
Arkivmaterial ritningar
SJ:s arkiv finns på Riksarkivet och materialet som rör Kiruna är förvarat på
Landsarkivet i Göteborg. Norrbottens museum har i två omgångar beställt ritningar
för dokumentationen av stationsområdet i Kiruna. Den första beställningen utfördes
i samband med 2013 års dokumentation och den andra under arbetet 2014. Mängden
ritningar har varit relativt stort och bestått av såväl uppförningsritningar som förslag
på olika tillbyggnader och förändringar invändigt. Ritningsbeståndet har varit högt
för Järnvägshotellet och godsmagasinet, men avsevärt mindre för boställshuset.
Handlingarna beställdes och skickades genom e-post.
För att komplettera samlingen handlingarna kontaktades Plan- och bygglovskontoret
på Kiruna kommun där ett stort antal bygglovshandlingar återfanns. Dessa ritningar
hjälpte till att svara på flera av frågorna kring förändringar i byggnaderna. Det har
även tillhandahållits ritningar från LKAB:s eget arkiv men dessa har i de flesta fall
samstämt med ritningarna från kommunen.
På grund av att flera fastighetsbeteckningar berörde samma byggnad och detta
skapade en viss förvirring hos flera av aktörerna, kontaktades Lantmäteriet för att
säkerhetsställa den aktuella fastighetsbeteckningen för objekten. För Järnvägshotellet
är nuvarande fastighetsbeteckning Fjällrosen 23.
Alla ritningar i rapporten utgår från existerande ritningar. De flesta är dock beskurna
eller redigerade för att förstärka syftet och läsförståelsen. Detta innebär bland annat
att det har gjorts justeringar för att rensa bort den gråhet som uppkommit i och med
inskanning eller konvertering från PDF till JPEG-/TIFF-filer, detta har utförts för
att förenkla förståelsen av dessa ritningar i form av visibilitet. Redigeringar har
utförts i Photoshop av Jennie Björklund.
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Övrigt arkivmaterial
I olika arkiv har vi också hittat annat material som berör hotellet. I LKAB:s arkiv fick
vi tillgång till några brevutväxlingar som indirekt berörde Järnvägshotellet och
Bolagshotellet i början av 1900-talet. Vid sökningar i Norrbottens museums arkiv
framkom en kopia på Inger Paines intervjuer som gjordes för Nordiska museet med
personer som kom till Kiruna i början av 1900-talet. Den person vi har lyft fram i
rapporten är Anna Fabricius som arbetade på hotellet när hon anlände till Kiruna
1906. Och via Hjalmar Falks arkiv i Landsarkivet i Härnösand hittade vi en
hänvisning till tidningen Norrskensflamman där verksamheten vid Järnvägshotellet
figurerar i flera artiklar hösten 1907. Denna tidning hittades i Tidningsarkivet på
Norrbottens arkivcentrum. Det har också gjorts sökningar klipparkivet för de båda
länstidningarna Norrländska socialdemokraten (NSD) och Norrbottens Kuriren
(NK) med fokus på material från 1970- och 80-talet.
Foton
Järnvägsmuseet i Gävle har ett stort bildarkiv och en stor del av deras bilder är
tillgängliga via Trafikverkets digitala samlingsportal. De flesta äldre bilder i rapporten
kommer från deras arkiv. Det finns också bilder i Kirunas kommuns bildarkiv från
stationsmiljön som används i rapporten och ytterligare har det gjorts sökningar i
Kringla, Riksantikvarieämbetets sökportal samt Norrbottens museums bildarkiv. För
exakta fotohänvisningar se Bilaga 1.
Litteratur och rapporter
Böcker, artiklar och rapporter som använts kan delas in i tre olika kategorier. För det
första är det böcker om Kiruna och dess historia så som Lasse Brunnströms böcker
Kiruna – ett samhällsbygge i Sverige, del 1 och 2. För det andra är det litteratur som
handlar om Statens Järnvägar och om Malmbanan. Verk som kan nämnas är Statens
Järnvägar 1906-1931, en minnesskrift och Sveriges järnvägar 100 år, Åke Barcks Malmbanan
och 104 år på Malmbanan, samt byggnadsminnesutredningen som Sörmlands museum
gjorde om Nyköpings stationsområde 2010. För det tredje handlar det om litteratur
som berör stadsplanering och stadsomvandling i Kiruna t.ex. Bevarandeplan för Kiruna
C som utförds av byggnadsnämnden i Kiruna 1986 men även den nyligen
genomförda DIVE-analysen som presenteras i Kulturmiljöanalysen del 1 och 2 som
slutfördes 2013.
Det finns även en del skrivet om verksamheten som rör Järnvägshotellet specifikt.
Gällande den tidiga hotell- och restaurangverksamheten vid hotellet kan Fred Anrells
artiklar ”Traktering och härbärgering i järnvägens hägn”, som ingår i Sveriges järnväg
100 år, och skriften ”Järnvägsepoken”, som skrevs med anledning av Norrlands Hotelloch restaurantförenings 50-årsjubileum, nämnas som viktiga källor. Medan tiden från
1938 och framåt skildras i Mårten Dunérs skrift om TR 1938-88, Resandeservice i 50 år.
Från början av 1970-talet drevs hotellet åter i privat regi och under 1980-talet börjar
de stora förändringarna inom SJ ske och denna tid skildras i rapporten genom
muntligt material från etnologens intervjuer.
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Stationsområdet, ritning från 1990 som förutom kiosk till höger om stationen överensstämmer med
idag. Beskuren. (GLA)

OMGIVNINGSBESKRIVNING
Den 30 augusti 2013 avgick det sista tåget från Kiruna järnvägsstation. Den nya
järnvägssträckningen hade öppnats redan 2012 och tågen anlände inte längre från
söder utan kom istället från norr eftersom det nya spåret går på västra sidan av
Kiirunavaara. En temporär station har öppnats i den s.k. Fjärren 3 ca 1 km norrut, vid
Malmbangården. Detta är nu Kirunas station och i dagsläge finns inga beslut om var
eller när en ny station ska byggas. Vid den gamla stationen är det idag ödsligt och
förfallet syns allt tydligare. Det kan fortfarande dyka upp vilsna resenärer som letar
efter stationen, men de möts av tomma perronger där ogräset bryter fram i asfaltens
sprickor och en bangård utan räls. I bästa fall hinner de beställa en taxi som tar dem
till tåget i tid.
SJ-området i Kiruna består av flera byggnader och anläggningar. Miljön sträcker sig i
söder från den gamla Gruvvägen och den numera rivna LKAB-bron som korsade
Lombololeden och järnvägen, norrut går gränsen vid Banmästaregatan och
Trafikinspektörvägen. Området består av flera bangårdar. Vid stationen finns personoch godsbangård, 1 km norrut finns malmbangården och ytterligare 1 km norrut
finns lokstallar. SJ byggde även bostäder åt sina anställda som placerades på lämpligt
avstånd från arbetsplatserna. Vid Järnvägsstationen fanns ett par bostadshus i nära
anslutning till stationshuset, vilket gjorde att stationsmiljön vid uppförandet var en
blandad miljö med både bostäder och arbetsplatser.

3

Byggnaden kallas Fjärren pga av det var där fjärrtågklarerarna satt tidigare.
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Bild 1. Flygbild över det centrala Kiruna och stationsområdet är inringat i rött och
godsmagasinet utpekat med gul pil.4

Kiruna är byggd på kuperad mark och stationen är placerad i dess nederkant mot
väster, nere vid det som tidigare var sjön Luossajärvis strandkant. Från början låg
stationshuset som en monumental solitär i fonden framför sjön med fjällen och
gruvan i bakgrunden. Då gick Stationsgatan rakt från byggnaden in mot centrum,
men när den nya vägen Lombololeden (E10:an) byggdes på 1980-talet förändrads
läget. Stationen kom i skym undan och tappade därmed mycket av sin ursprungliga
uppgift som symbolbyggnad.
Genom hela stationsområdet sträcker sig Bangårdsvägen – en väg som ansluter till
Lombololeden söder och norr om området. Vid tiden för fältarbetet i Kiruna var
Lombololeden delvis avstängd för genomfart på grund av rivningsarbetet av LKABbron på den gamla Gruvvägen. Stationsmiljön hade tidigare en viktig funktion i att
den var knutpunkt för såväl persontrafik som godstrafik. Idag har området tappat
denna uppgift för Kiruna och byggnaderna i området kommer inom de närmaste
åren att rivas.
De verksamheter som finns kvar i området är Järnvägshotellet, några företag som
huserar godsmagasinets lokaler, LKAB-utbildning som har sitt kontor i stationshuset
och LKAB Malmtrafik AB som hyr boställshuset som överliggning åt malmtågens
norska lokförare. Stationshuset ligger centralt på området med huvudentrén mot öst
där Stationsgatan, som tidigare var en bilväg som sammanband området med
centrum, numera är en gång- och cykelväg. Järnvägshotellet, som är placerat norr om
stationshuset, är den enda verksamheten på området som fortfarande är öppen för
allmänheten och drivs fortfarande som hotell.

4
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Bild 2. Vy av stationsområdet från söder med godsmagasinet och rödfärgade manskapshuset
till vänster om Bangårdsvägen och gamla ”telefoncentralen” till höger.

Bild 3. Järnvägshotellet och den öde perrongen som nu är parkeringsplats för hotellet.

Mellan stationen och hotellet finns en liten parkyta med mycket vegetation. Tidigare
har det stått en kiosk på denna yta och under 1900-talet bytte den skepnad flera
gånger. Den första kiosken tillkom troligen strax efter att den nya järnvägsstationen
var klar omkring 1915 och hade en åttakantig planform. Den senaste upprustningen
av parkytan skedde i samband med ett stationsprojekt 1990 när Järnvägsstationen,
samt närmiljön rustades upp och den sista kiosken revs omkring 2010. Perrongen
ligger väster om stationshuset, parkytan och hotellet och den är bred och asfalterad.
9

Bild 4. Lombololeden som går framför Boställshus 9G1.

Öster om järnvägshotellet ligger det enda bevarade boställshuset på stationsområdet Boställshus 9G1. Byggnaden som de senaste årtiondena varit bland annat Tullhus
och Hotell Rallaren, hyrs idag av LKAB Malmtrafik AB. Tidigare fanns ytterligare ett
boställshus på området placerat öster om stationshuset, men det revs under 1980talet och idag finns en parkeringsplats där huset stod.
Godsmagasinet är placerat i den södra delen av området och var den första
byggnaden som stod färdig på stationsområdet år 1901. Det är också den byggnad på
området som förändrats mest till det exteriöra. Detta beror på att byggnaden är
tillbyggd och ombyggd utifrån godstrafikens behov och krav på fungerade lokaler.
Det är relativt enkelt att läsa av de olika tillbyggnadsperioderna i byggnadskroppen.
Godsmagasinet karaktäriseras av sitt kraftigt utskjutande tak och av sina lastkajer,
varav den ena är i trä och den andra i betong. Vid södra och norra gavlarna fortsätter
skärmtak ut över lastkajerna.
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Bild 5. Manskapshuset som ligger mellan stationshuset och godsmagasinet.

Mellan stationshuset och godsmagasinet ligger ett manskapshus. Detta uppfördes
troligtvis på 1930-40 talet, någon uppföranderitning har inte hittats men på ritningar
från 1950-talet finns byggnaden med. Särskilda manskapshus för tågpersonalen
började byggas på 1930-talet, fram tills dess hade omklädningsrum, lunchrum och
övernattningslokaler funnits i andra lokaler på området, i Kiruna bl.a. på
Järnvägshotellet 5. I anslutning till manskapshuset finns också ett cykelförråd och ett
gammalt truckgarage. Från byggnadens södra gavel finns godsmagasinets norra
lastkaj ansluten, med en påfartsramp från väster.
Öster om godsmagasinet finns ett gulputsat hus som uppfördes kring 1950 med en
liten lastkaj för lastbilgods längs den ena väggen. Troligtvis uppfördes byggnaden i
samband med att SJ:s telefonnät byggdes ut. Huset är byggt ungefär samtidigt som
telegrafexpeditionen försvann från stationshuset.

55

Statens Järnvägar 1906-1931.
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Bild 6. I NSD kan man den 27 september 1968 läsa om att bangården i Kiruna har
genomgått en upprustning de senaste två åren och har byggts ut för 3 miljoner med
bl.a. nya spår och nytt signalsystem.

Sydost om godsmagasinet fanns tidigare också ett kompletterande godsmagasin.
Troligen uppfördes det på 1950-talet och kan ses på bilder från 1960–70-talet. Under
LKAB-bron fanns en kajvaktskur med travers för lastning av gods. Dessa lastytor
avvecklades när förutsättningarna för godstrafiken förändrades under 1980- och 90talet.

Bild 7. Rälsen är uppriven och signalsystemet är bortplockat från bangården i Kiruna.

Den numera upprivna bangården till öster och väster om godsmagasinet är idag
mestadels täckt av grus. Rälsen och signalsystemet är bortplockat men de upphöjda
asfaltsklädda perrongerna finns kvar. Slitaget och förfallet syns genom rötskadat virke
och flagnande färg på byggnaderna, vittrande asfalt där ogräset växer upp och
uppstickande armering i betongperrongerna. Sabotaget och klotter syns här och var
och drabbar alla byggnader.
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Bild 8. Stationsmiljön i början av 1900-talet.

JÄRNVÄGSHOTELL OCH SJ
När järnvägen utökades och resorna blev längre uppstod ett behov av att resenärerna
skulle kunna äta under resorna och en efterfrågan av nattlogi vid längre resor
uppstod. Detta gjorde att SJ började samarbeta med entreprenörer inom
restaurangnäringen och att det började uppföras järnvägsrestauranger och hotell i
anslutning till stationerna. I tidtabellerna satte man in längre uppehåll så kallade
måltidsuppehåll vid ”lämpliga” stationer. Järnvägsrestaurangerna och hotellen
byggdes vanligen i privat regi, men på vissa platser uppförde SJ själva byggnaderna.
Från början ansågs det att det var staten som skulle ombesörja för dessa anordningar,
men det upptäcktes snart att intresset var stort från privatpersoner att driva dessa
verksamheter och allt fler uppfördes i privat regi. När järnvägen byggdes ut och
nådde norra Sveriges glesbygd blev det svårare att hitta personer som ville investera i
byggnaderna. Därför uppförde SJ på eget bevåg bland annat järnvägshotell i Kiruna,
Gällivare, Jörn och Vännäs 6.
Järnvägshotellet i Kiruna är således ett av de få som SJ byggde i egen regi i början av
1900-talet. Under Adolf W Edelsvärds tid som chefsarkitekt för SJ (1855-1985)
uppfördes sju järnvägshotell i Sverige och under Folke Zetterwalls tid (1895-1930)
uppfördes fem. 7
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Arnell. Järnvägsepoken, s 3 ff.
Brunnström. Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del II, s 86.
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För övernattande tågpersonal uppfördes det tidigt särskilda lokaler för övernattning
alternativt avvarades övernattningsrum i exempelvis stationshuset eller i lokstallar. I
början på 1930-talet började det att anmärkas på det osociala och ohygieniska i detta
och det började uppföras särskilda manskapslokaler för så väl resande som stationär
personal. Dessa innehöll bl.a. tvätt- och skåprum, samt dusch och W.C 8
Resandet effektiviserades med tiden och elektrifieringen ledde till att restiden
förkortades och förutsättningarna för restaurangerna och hotellen förändrades.
Uppehållen försvann och istället utvecklades restaurangvagnar för att tillgodose
resenärernas behov. Det ledde till att många järnvägsrestauranger delvis förlorade sin
funktion, de som återstod började även förse restaurangvagnarna med varor. Från
och med 1938 sköttes verksamheten av det SJ-ägda TR som då drev hotell och
restauranger samt ansvarade för restaurangvagnarna på tågen.
Bebyggelsen vid järnvägsområdet i Kiruna sägs vara ritade efter en särskild Ofoten/Malmbanan arkitektur stil/formspråk 9. Vid järnvägsområdet så märks det genom att
framförallt Järnvägshotellet och Boställshuset 9G1 ansluter till varandra, genom
takutformningen med det valmade sadeltaket och fasadens utformning med både
stående och liggande panel (stående locklist och liggande fasspont), men framförallt
utkragningen av fasaden med en gles tandfris mellan våning 1 och 2. Även övriga av
boställshusen som finns på SJ området i Kiruna ansluter till denna arkitektur och
dessa byggnader är uppförda inom en 20-års period i början av 1900-talet.
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Statens Järnvägar 1906-1931, s 338.
Brunnström, Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del II, s 179.
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JÄRNVÄGSHOTELLET I KIRUNA
I detta kapitel presenteras byggnadens historik och de förändringar som har gjorts.
Sammanställningen baseras på det underlag med ritningar och planlösningar som
hittats om byggnaden, se sammanställningen nedan.
Ritningsförteckning Järnvägshotellet
1903

”Ritningar till hotell att byggas vid Kiruna”

(1905-1915)

Utbyggnaden i SÖ, som idag är frukost/tv-rum. Finns ingen ritning, men
uppförandetiden kan avgränsas genom äldre fotografier.

1919

”Anordning av vattenklosetter” - plan 1, direkt till höger om huvudtrappan.

1925

”Ritning till förändring i anslutning till lagen av den 8 juni 1917” – utrymningsvägar
och brandsäkerhet.

1931

”Förändring” - Förslag till utbyggnad mot NÖ. Utförs ej.

1932

”Förändring” - Neonskylt på väggen med text ”Hotell, Restaurang”.
”Förändring” – förslag till ombyggnad av entré (gamla huvudentrén).
”Förändring i köksavdelningen” - bottenvåningen.

1933/34

”Förändring” – installation av badrum våning 2/vindsvåning.

1934

”Förändring” – modernisering av rum

1940

”Ritning till förändring av källaren” – förslag ombyggnad av norra delen.
”Ritning till förändring av vindsvåning” – omdisponering av rum (?)
”Förändring” - ritning reviderad 1952. Svårtolkad, troligtvis omdisponering av rum.
”Inredning och möblering av resanderummen”
Planlösningar alla våningsplan

1947

”Ljusskylt” – på taket med texten Restaurang Bar.

1963

Dörrar och fönster

1965

”Ombyggnad av restaurang fasader vindfång” – kök, inredningsförslag,
altan/uteplats, vindfång och hiss.
”Utvändiga ljusskyltar” – tak, samt västfasad över huvudentrén.

2007

”Ombyggnad rum” – planlösningar av alla våningsplan. Dessa ritningar är dem vi
utgått från i skapandet av dagens planlösning.

Uppförningsritningar är märkta ”Hotell att byggas vid Kiruna” och är daterade april
1903. Upphovsmannen är likt övriga byggnader på järnvägsområdet SJ:s dåvarande
chefsarkitekt Folke Zetterwall. Järnvägshotellet i Kiruna är ett av de få som SJ
byggde i egen regi under denna tid. Detta gör Kiruna järnvägshotell unikt ur ett
nationellt perspektiv, inte bara för att byggnaden finns kvar, utan även för att
byggnaden fortfarande används till det som den byggdes för – hotell.
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Plan av bottenvåning, uppförningsritning 1903. Ritningen är lokaliserad med N åt vänster. Notera
matsalarna i vardera änden av byggnaden.

Järnvägshotellet i Kiruna byggdes i 3 våningar plus källare. Bottenvåningen innehöll
I-II-klass matsal längst åt söder och III-klass matsal längst åt norr i byggnaden med
separat ingång. Det fanns också en särskild matsal för personalen, kök med
tillhörande kallskänk, skafferi, serveringsrum och diskrum, samt vestibulen med
trapphuset och kontor.

Plan av våning en trappa, uppförningsritning 1903. Ritningen är lokaliserad med N åt vänster.

Våning 1 är till största delen hotellrum av olika storlek. Rummen har i bästa fall en
kakelugn. Klosetter återfinns endast i trapphuset längst åt söder vid trappan som
leder upp till vindsvåningen/våning 2, där även vatten och ”aflopp” utmarkeras. Här
finns även ett linneskåp, med utgång i korridoren.
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Bild 9. I-II klass matsalen. ”10-års fest” 1909. Notera taket.

Bild 10. I-II klass matsalen ca 1910.

Bild 11. Paviljongen/kaféet ca 1910.
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Plan av våning 2 trappor/vindsvåning, uppförningsritning 1903. Ritningen är lokaliserad med N åt
vänster.

Våning 2 beskrivs som vinden och innehåller 3 rum, med garderober. Ritningen
känns inte komplett då ingen korridor är utritad. Troligtvis är ritningen endast en
konstruktionsritning som visar hur taket är uppbyggt där de streckade linjerna visar
var takstolarna ska sitta. Tre (hotell/sov-)rum är utritade, samt två trappor för att ta
sig upp och ner.

Plan av källaren alternativ 1, uppförningsritning 1903. Ritningen är lokaliserad med N åt vänster.
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Plan av källaren alternativ 2, uppförningsritning 1903. Ritningen är lokaliserad med N åt vänster.

Källaren finns det två ritningar av, vilken som uppfördes kan vi endast spekulera om.
Troligtvis har de grävt ut källaren ordentligt med tanke på murstockarna. Det de har
gemensamt är att rumsfunktionerna finns med på båda, men är förlagda i olika rum
och på olika platser. Den enda funktion som skiljer dem åt är att på den översta
ritningen finns en bagarstuga utritad, denna återfinns inte på den nedre ritningen.
Hotellet byggs till med ett litet rum på den södra delen av den östra fasaden någon
gång mellan 1905 och 1915 (1910). Detta kan vi begränsa oss till genom att se på
fotografier (förutsatt att de är daterad rätt), men någon ritning på när det exakt sker
har inte hittats. Rummet benämns på senare ritningar som bl.a kafé och är idag
frukost/tv-rum. Hotellet byter också ut sina skyltar på fasaderna någon gång denna
tid. På ritningarna från 1903 så återfinns rundade skyltar, men på de tidigare
fotografierna så är skyltarna fyrkantiga. Dock ändras detta relativt fort. Byggnaden
panelkläds och målas också allt eftersom.
1919 installeras vattenklosetter på samma ställe där tidigare klosetter varit på våning 1
(trapphuset mot söder). En damtoalett och en herrtoalett, med tvättställ och W.C.
Där finns även ett borstrum utritat. Ett borstrum som kan ha använts som dåtidens
städskrubb, men ett annat användningsområde är att det användes för att ta hand om
kläder 10.

10

http://sv.wikipedia.org/wiki/Villa_Josephson (2015-05-04), samt
http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2005/12/27/har-bodde-sveriges-rikaste-man/ (2015-05-04)
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Bild 12. På denna bild från ca 1905, så finns inte utbyggnaden på Järnvägshotellet (byggnaden till
vänster). Notera även skyltarna på hotellet.

Bild 13. På denna bild, som skall vara från ca 1910-1915, finns utbyggnaden. Det som även noteras på
dessa bilder är att skyltarna ovanför dörrarna är olika. Kan det vara så att de rundande skyltarna helt
enkelt inte blev färdiga till invigningen, för det är de som är ritade på originalritningen.
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Utrymningsbalkonger och stegar installerades 1925.

Hotellets brandskydd och utrymningsvägar förbättras genom en tillbyggnad av
brandstegar och balkonger på gavlarna samt utbyte och installation av branddörrar i
korridorerna och i trapphusen 1925. För att komma ut på balkongerna byts fönstren
på gavlarna ut mot dörrar. Det planeras även att öppna upp dörrar till korridoren till
de rum som inte har någon egen utgång, förutsatt att de används som sovrum. På
ritningen hänvisas åtgärderna till ”förändring i anslutning till lagen av den 8 juni
1917”. Lagen som det refereras till är den s.k. hotellstadgan angående hotell- och
pensionatrörelse enligt vilken varje hotell och pensionat ska ha ”minst två av
varandra oberoende trappor från högst belägna våningen till nedre botten som leder
direkt ut i det fria” och ”minst en av trapporna skall vara nåbar inom 25 meter från
gästrummet”. Trapphus ska avskiljas från korridorer med erforderliga dörrar, vilka
ska vara självstängande och täta. Pardörrar ska öppnas med ett enkelt handgrepp och
ej vara försedda med kantregling. Samtliga dörrar till gästrum, förstugor, korridorer
och trapphus ska vara försedda med dörrstängare och lås som säkerställer att dörren
stänger och sluter tätt mot dörrkarmen. 11 Brandstegarna och balkongerna finns kvar
idag, det är inget vi kan hitta att de har bytts ut genom åren, ev. att balkonräckena
höjts vid något tillfälle. I övrigt är också alla pardörrar i byggnaden dörrar som enkelt
går att skjuta upp och som inte låses.

11

Brandsäkerhet i hotell, på pensionat och på vandrarhem, s 12-16.
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Från 1931, 1932 och 1934 finns en stor mängd ritningar som pekar på att större
förändringar skedde på Järnvägshotellet. På 1920-talet övertog SJ flera privatägda
järnvägshotell och under 1930-talet påbörjades moderniseringsarbeten och
renovering av hotellen varav många var nedgångna och slitna. Moderniseringsarbetet
på Järnvägshotellet i Kiruna tycks ha genomförts i etapper, vilket det stora antalet
ritningar som finns från denna period pekar på. Även det faktum att ritningarna
återanvänts några år senare med nya kommentarer.
De första tre ritningarna från 1931 visar en planlösning på källaren, en vy på den
östra fasaden, samt en vy på vad som troligtvis är den norra gaveln. Gissningsvis
visas här förslaget till att bygga ut mot nordost, likt det rum som redan finns mot
sydost, kanske för att skapa symmetri. Ritningen tycks också visa på att en entré
planeras öppnas mitt på norra gaveln. Fastän inget av detta tycks ha utförts, så får vi
ändå via dessa ritningar en ledtråd till hur källarens planlösning ser ut och därmed en
ledtråd om vilken ritning från uppförningsritningarna som borde vara den rätta.

Nya skyltar 1932

1932 planeras en liten neonskylt på den västra fasaden med texten ”HOTELL,
RESTAURANG”. På denna ritning/fasadvy – uppmärksammas även att den södra
entrén (huvudentrén) på den västra fasaden är omgjord från originalritningarna. Om
detta sker nu eller har skett tidigare är oklart. Det finns ett skärmtak uppsatt ovanför
entrén där det står ”MATSAL OCH KAFE” längs med kanten och entrépartiet med
dörrar och fönster är annorlunda än från originalritningen. På denna ritning är även
den norra entrén på västra fasaden bortplockad. Beror detta på att dessa ritningar
uppfördes när planerna för att bygga ut åt nordost fortfarande var aktuella? På
följande ritning finns en kommentar rörande den föreslagna utbyggnaden att ”denna
utbyggnad utförs ej nu” och sen hänvisas det till en skrivelse. Vidare står det att
ändringen avser först och främst ”endast ombyggnad af entrén, portierlogen och
toalettfördelningen” vilket stämmer med följande ritningar och i jämförelse med
originalritningarna. Troligtvis betyder också detta att skärmtaket och ändringen av
entrén utfördes nu.
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Planritning bottenvåning 1932, med kommentarer kvar. Notera även entréerna mot norr, flyttad och
borttagen, ändringar som inte genomförs.

På ritningen är väggarna kring den södra entrén på västra fasaden streckade. Innanför
har en vägg tagits bort för att utöka vestibulen i sidled mot norr, samt att nya
toaletter; en för damer och en för herrar har installerats. Vidare noteras att kök,
serverings- och diskrum, samt kallskänk återfinns på samma plats som på
originalritningen. Däremot tycks endast en matsal finnas kvar, den som tidigare var III klass matsal. Där III klassens matsal fanns är det nu ett uppackningsrum, samt
reservmatsal – enligt ritningen. Utbyggnaden mot sydost, benämns innehålla kafé.
Det finns även ritning från samma tid som specifikt handlar om förändringar i
köksavdelningen. Dessa är inte särskilt stora, utan handlar om en vägg som tas bort
och förändras i kallskänken, denna ändring redovisas även på ritningen ovan.

Installation av badrum på våning 2/vindsvåningen 1934.

Ett par år senare på ritningar ursprungligen uppförda 1931, men ändrade och
daterade 1934 dyker förslag till ändringar upp som rör hotellrummen. För våning 2
(vinden) finns en ritning som visar förslag på installation av ett badrum på denna
våning. Ritningen ger även en översyn av planlösningen där det då finns fyra sovrum
med olika bäddantal. Varje sovrum tycks ha ett tvättställ och en garderob.
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”Modernisering” av rum på våning 1 1934.

På våning 1 ska de rum som enligt ritningen inte är moderniserade ännu, få denna
ombyggnad. De rum som ännu inte moderniserats är utmärkta med ett X på
planlösningen. Det rör sig om sex rum som alla är placerade på den östra halvan av
byggnaden. Övriga rum ska ha blivit moderniserade enligt ett beslut från 3/12 1932
(se kommentaren till höger på ritningen ovan). Riktigt vad som menas med
modernisering vet vi inte, men om vi ska lita på att ändringarna på ritningen är
skrafferade, så handlar det om att rummen får tvättställ och garderob, samt att de
flesta rum får dubbla dörrar. En tanke är att detta utförs av samma anledning som
det idag sitter stora gipsskivor på insidan av dörrarna till hotellrummen på samma
våning - det vill säga för att förebygga lyhördheten. Fortfarande idag är det
dubbeldörrar, där dörren närmast korridoren är den som har en gipsskiva fastskruvad
på insidan. Ritningen förtäljer inte om inredning också ändras i samband med denna
modernisering.
1947 finns en ritning som visar ett förslag på en ljusskylt till taket där det ska stå
”restaurang, bar”, betyder detta att en barverksamhet pågår eller planeras att starta
upp på hotellet? På denna ritning så är den mindre norra entrén på västra fasaden
åter på sin plats.
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Bild 14. Vykort från stationsområdet 1930-40-tal.

Från 1940 finns ritningar som visar planlösningen på alla våningar med föreslagna
ändringar. Det finns två ritningar på vindsvåningen (våning 2) som överensstämmer
relativt bra med varandra, den ena är mer detaljerad och har inredningen utritad. Det
som även finns är ett blad med planlösningen på alla fyra våningarna. Det kan röra
sig om eldragningar eller någon annan teknisk översikt. Detta är ritningar där det är
svårt att veta vad som utfördes. Å ena sidan påminner den ena av källarritningarna
om hur det ser ut idag, men den andra - en senare daterad ritning - visar på ett annat
förslag. Skillnaden mellan de båda ritningar är framförallt var dusch och toalett är
placerad. I det här fallet är det dock ingen fråga om vilket förslag som faktiskt
genomfördes. Ritningen daterad 19/3 1940 påminner i princip helt om dagens
planlösning, detta trots att rumsfunktionerna förändrats.

Ritningar version 1 från ca 1940 rörande källaren. Jämför denna med dagens ritning.
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Ritning version 2 från ca 1940 rörande källaren.

1940 bottenvåning.

En skillnad mot för ritningarna från 1932 återfinns på bottenvåningen i anslutning till
sydvästra entrén som då skulle ha ändrats. Där det 1932 planerades för toaletter,
återfinns på denna ritning inga spår av dessa. Istället finns här större rum, varav det
närmast entrén är en plats för ”portiern” där det bland annat finns en ”disk med
hissbart fönster” samt en telefonväxel. Dock ska det nämnas att detta kan vara
ändringar som planerades för denna ombyggnad ev. tyder vissa streckade/skrafferade
linjer om det. Det finns även utritat vart nya toaletter installerats, dessa anknyter till
var det i dagens planlösning finns en toalett och en dusch.
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Våning 1 1940, fortfarande ligger N åt vänster.

På den första ritningen rörande våning 1 (bilden ovan) från 1940 finns toalett och
tvättställ utritat i det rum som ligger direkt söder om det norra trapphuset. Detta bör
ha genomförts då det är ett utrymme som idag används som duschrum. Ingången till
rummet finns fortfarande i det norra trapphuset. Alla rummen har numera - väl
utmärkta på ritningen - tvättställ. Dubbeldörrarna som de var utformade 1932/34 är
borta och inredningen i rummen är förändrad. Rummen är blandade dubbelrum och
enkelrum. På den andra ritningen (ingen bild) från 1940 är rummet som ligger direkt
söder om det norra trapphuset utpekat som personalmatsal.

Vindsvåning 1940, fortfarande ligger N åt vänster.

På våning 2/vindsvåningen har de två sovrummen på den västra sidan av byggnaden
fått varsitt större badrum inritat. Dessa utrymmen har tagits ifrån det norra av de
båda sovrummens yta. Även i gavelrummen så tycks toaletter har byggts till rummen
och ett badrum med ingång från korridoren har flyttats något och ”moderniserats”.
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N
Bottenvåning inför renovering 1965 (de rum som existerade innan förändringen). Notera att ritningen är
vänd åt andra hållet jämfört med tidigare ritningar.

Förändring i köksdelen, denna ritning är upp och ner i jämförelse med ovanstående ritning.

Nästa förändring sker kring 1965 och ritningarna berör bottenvåningen och
restaurangen. TR driver hotellet och flera av deras hotell renoveras under 1960-talet.
Man vill frångå bordsserveringen och bygger självhämtningsdiskar enligt en ny
amerikansk modell. 12
Framförallt handlar det om renovering av köket, men även inredningsmässigt om
matsalsdelen. Utvändigt byggs en altan/uteplats som fortfarande finns på den södra
sidan. Troligen är det också nu ingången på den södra gaveln öppnas, den som idag
är huvudingång. Hotellet får nya skyltar till både taket och fasaderna och så byggs
vindfången om i anslutning till de två entréerna på den västra fasaden. Det finns även
en ritning som pekar på att vissa fönster och dörrar byts ut.

12

Duner, 1938-1988 Resandeservice i 50 år, s 34 ff.
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Bild 15. Restaurangens renoverade och nyinredda matsal.

Bild 16. Den nya självhämtningsdisken i anslutning till kassan.
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Fasad mot V och gavel mot S, 1965

Veranda, 1965

En fundering är om det även är nu som byggnaden
målas om och får sina vita lister och fönsterfoder,
samt att taket läggs om. På fotografier från ca 1915
kan vi se att järnvägshotellet från början haft ett
plåt- alternativt papptak. På 1930–40-talet visar
fotografierna en byggnad med ett tak som tycks
bestå av enkupiga tegelpannor, likt stationshuset
och på 1960-talet dyker bilder upp där takmaterialet
ser ut att vara det samma som återfinns där idag –
vilket vi tror kan vara eternit.
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Bild 17. 1965 – notera takmaterialet.

Bild 18. Järnvägshotellet 1990
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2007. Hur bottenvåningen troligtvis såg ut innan förändringarna/ev. resultatet av 1965 års renovering?!

2007. Ritningsförslaget för omdisponering av bottenvåningen.

Efter denna ombyggnad så dröjer det enligt de ritningar vi har hittat fram till 2000talet innan nästa renovering genomförs. På Kiruna kommuns byggnadskontor finns
ritningar inkomna 2007 men daterade 2001. Den första av dessa ritningar är troligtvis
hur det såg ut inför dessa renoveringar, ritningar som också visar att byggnaden inte
genomgått några större förändringar sen 1960-talet, då planlösningen påminner
mycket om den som utfördes då.
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De största förändringar är att den stora köksanläggningen från 1960-talet planeras att
byggas om till ett mindre kök. Även lobbyn vid entrén förändras och genomgången
bredvid trappan stängs igen. Vad som skett på de andra våningarna är svårare att veta
då ritningar från dessa plan saknas rörande de senaste ombyggnaderna. Men vad vi
kan se är att i princip alla hotellrummen på våning 1 har fått toaletter, med eller utan
dusch. Allmänna duschar har också installerats med anslutning från korridoren.
Det är från dessa ritningar vi har utgått från när dagens planlösning ritats eftersom
det är mycket som stämmer, framförallt på våning 1 och 2 samt källaren.
Bottenvåningen är den våning som förändrats mest utifrån dessa. Se mer om detta i
kapitlet om dagens byggnadsbeskrivning.
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ETNOLOGISKT PERSPEKTIV
Syftet med den etnologiska dokumentationen har varit att samla berättelser om
Järnvägshotellet. Intervjuerna har handlat om hotellets verksamhet, förändringar i
miljön, hur informanterna har trivts med arbetet samt speciella företeelser och
händelser de minns. De har berättat om sina egna erfarenheter och tankar men också
återgett berättelser de har hört om hotellet.
Förutom intervjumaterial har vi hittat arkivmaterial som berör Järnvägshotellet. I
Inger Paines intervjumaterial från 1976 finns bland annat en intervju med Anna
Fabricius som kom till Kiruna 1906 och arbetade på Järnvägshotellet. I Hjalmar Falks
handlingar på Landsarkivet i Härnösand hittade vi ett spår som leddes oss till
tidningen Norrskensflamman där man kan följa en turbulent tid i det unga Kiruna
där Järnvägshotellets III-klass restaurang spelade en central roll. Vi gjorde också
arkivsökningar i NSD:s och Kurirens klipparkiv från 1970-talet då Krogen Järnis
hade sin storhetstid och det ordnades trubadurkvällar som lockade mycket folk.
Dock hittade vi inga artiklar eller notiser om dessa kvällar men vi hittade artiklar från
början av 1980-talet som berättar om verksamhetens konkurs.
I detta kapitel kommer Järnvägshotellets verksamhet genom decennierna att
beskrivas utifrån arkivmaterialet samt det material som har samlats in under
projekttiden i form av intervjuer och kommentarer på sociala forum på Internet.

INFORMANTER
Vi vill få en heterogen informantgrupp bestående av människor i olika åldrar och
med olika erfarenheter från Järnvägshotellet. Samtidigt var vi tvungna att göra
avgränsningar för att hinna med arbetet inom utsatt tid. I ett tidigt skede fick vi höra
talas om att journalisten och fotografen Kjell Törmä hade intervjuat några av de
senaste hotellägarna. Det visade sig att vi fick möjlighet att använda hans
intervjumaterial i vår rapport. Norrbottens museum har genomfört fyra intervjuer
specifikt om hotellet men det har också ställts frågor om hotellet i intervjuerna som
gjorts om godsmagasinet och boställshuset som finns i närområdet. Sammanlagt är
det åtta personer som har intervjuats specifikt om Järnvägshotellet, av dem är två
kvinnor och sex män och samtliga har arbetat i huset. Förutom intervjumaterial
återges i rapporten också några av de kommentarer som samlats in via det sociala
forumet Facebook.
Informanterna har själva fått välja om de vill vara anonyma i texten därför återges
några med namn medan andra har anonymiserats. Citaten från Facebook har vi valt
att anonymisera. Intervjumaterialet finns arkiverat i Norrbottens museums arkiv 13.

13

Etnologisk dokumentation Dnr 272-2014.
34

EPOKER I JÄRNVÄGSHOTELLETS HISTORIA
Järnvägshotellet i Kiruna var ett av de första hotellen i det unga samhället och ännu
111 år efter att det öppnades erbjuds övernattning för resande. Dess historia går likt
en berg- och dalbanan med toppar då bokningskalendern har varit välfylld och
restaurangen känd för sin goda mat till perioder då verksamheten gått knaggligt och
personalen har fått betalt i inventarier istället för pengar. Detta är ingen fullständig
historik över Järnvägshotellet utan kan ses som några tillbakablickar från en
verksamhet med en lång historia.

DEN FÖRSTA TIDEN 1903-1930-TALET
På de flesta orter öppnades Järnvägshotellen av privata aktörer men längs de
nordligaste linjerna såg det annorlunda ut eftersom det inte kunde förutsättas ”att i
dessa trakter enskilda skulle vedervåga kapital på byggnadsföretag för ifrågavarande
ändamål”. Därför var det staten som såg till att Järnvägshotell byggdes i bl.a. Kiruna,
Gällivare, Jörn och Vännäs. 14
De hotell som SJ byggt arrenderades sedan ut till lämpliga näringsidkare. I Kiruna var
det nio sökande men det var brådskande att starta upp verksamheten och man hann
inte intervjua de sökande så utifrån ansökningarna föreslog Distriktsförvaltningen att:
”f.d. inspektoren Anton Johanson, hvilken enligt hvad Distriktsförvaltningen har sig
bekant, är förtrogen med härvarandet förhållanden och genom vidfogade intyg blifvit
synnerligen väl vitsordad från föregående verksamhet såsom restaurantör.” 15
Vi ska ta en närmare titt på verksamheten under källarmästare Johanssons tid dels
genom en av de anställdas berättelse men också genom att följa det som skrevs i
Norrskensflamman under hösten 1907.
Anna Fabricius (född 1888) var 17 år då hon kom till Kiruna. Hon hade redan hunnit
arbetat på Stadshotellet i Piteå några år. När kokerskan i Piteå skulle flytta till Kiruna
undrade hon om inte Anna ville följa med. De kom till Kiruna i oktober 1907 och
Annas första arbetsplats var Järnvägshotellet. I en inspelning som Anna själv har
gjort berättar hon om hur de anlände till ett mörkt Kiruna där gruvan lystes upp av
elektriskt ljus medan bebyggelsen låg i mörker. Vid hotellet tog vaktmästaren emot
dem och visade dem in genom den stora entrén och via ett serveringsrum in till köket
där trappan till vindsvåningen och deras rum fanns. Hon minns det som ”…ett
ordentligt och ganska snyggt rum som jag skulle bo i tillsammans med en annan flicka.” 16
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Arnell. Järnvägsepoken, s.5.
Arnell. Järnvägsepoken, s 25.
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Anna Fabricius egen inspelning.
15
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Anna var den yngsta av alla på hotellet och även om hon var anställd som kokerska
blev hon lite av en allt i allo, på följande sätt beskriver hon sitt arbete:
Jag hjälpte till vid spisen ibland, vid matlagningen
och fattades det folk vid annat håll så fick jag rycka
in där också. Dom hade ju "tredje klass" på den
tiden och där var det en ung flicka som stod och
sålde pilsner till järnvägsfolk och alla möjliga som
kom, och blev det för arbetsamt där fick jag hoppa
in och hjälpa till. Behövde dom hjälp vid ordinarie
matsalen så var det bara att ta på sig en snygg
klänning och hoppa in. Jag trivdes rätt så bra där,
fast jag trivdes mycket bättre i Piteå.
Anna 1975
Bild 19. Anna Fabricius

Anna tyckte inte det var lika trivsamt i Kiruna som det hade varit i Piteå och det
nämner hon också i sin inspelning. Hon förklarar att i Piteå hade de en särskild
personalmatsal som de också använde som samvarolokal när hotellet var stängt. I
Kiruna åt personalen i köket tillsammans med städerskor, uppasserskor och flickorna
från tvätteriet och diskrummet och andra anställda i området.
En annan anledningarna till att Anna inte trivdes var det som man kallade III-klass
restaurangen men som mer var likt en krog där det främst dracks öl. Egentligen
skulle gästerna också äta mat till för att få beställa öl men den maten eller
smörgåsarna åts sällan upp utan det var alkoholförtäringen som stod i fokus. Det
hade funnits en liknande krog vid Stadshotellet i Piteå men den fanns i ett av
gårdshusen så personalen på hotellet var inte lika medveten om stöket på krogen som
i Kiruna där den låg i samma byggnad.
Gästerna på hotellet var en blandning av handelsresande som bodde på hotellet och
nyanlända som kom för att söka arbete i Kiruna som ville ha en bit mat innan de
begav sig ut för att söka rum för natten. Det var en spännande blandning av såväl
människor från Tornedalen som södra Sverige och i sorlet hördes många olika
dialekter. 17
I artiklar och notiser i tidningen Norrskensflamman kan man under hösten 1907 följa
debatten om supandet på Järnvägshotellet och huruvida källarmästare Johansson
följer vin- och maltdryksförordningen eller inte. Agne Holmström är en av stadens
nykterhetsförespråkare som i detaljerade artiklar beskriver hur verksamheten
fungerar och driver frågan om hur hotellet styrs. Syftet med Järnvägshotellen var vid
denna tid främst att förse de resande med mat och dryck inte att släcka ortsbornas
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Theander. Anna Fabricius – en pionjär del 1.
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törst. Enligt artiklarna var dock majoriteten av de besökande i III- klass restaurangen
ortsbor. Här följer ett utdrag ur artikeln 24 augusti 1907 där Agne Holmström
beskriver sina observationer:

Sedan serveringslokalens dörrar en kvart timme före tågs ankomst öppnats, dröjer det inte
många minuter innan gästerna infinna sig. Den förtänksamme och om tidens dyrbarhet
underkunnige hotellvärden har två a tre biträden, som äro förskansade bakom disken, där
tillräckligt antal öl-lådor äro tillfinnandes. En febril brådska råder. Biträdena få icke tid
att draga korken ur ölbuteljerna utan den slås ned med en särskild för ändamålet
förfärdigad tingest. Brickor användas aldrig och någon utbärning till i lokalen placerade
borden har man varken tid eller plats för. Tjänsteandarna mottaga betalning, framställa de
rekvirerade buteljerna på disken varpå gästerna ombesörja det övriga. De, som lyckas få en
plats omkring borden, begagna sig av denna bekvämlighet, och alla de övriga hålla så gärna
till godo med att på stående fot och dirket ur flaskan njuta av den välvillige
källarmästarens våtvaror.
För att påvisa, att det icke är den resande allmänheten, som på detta sätt firar sin
ankomst till det mångomtalade gruvsamhället vilja vi särskilt pointera, att någon
nämnvärd tillökning i hotellgästernas antal icke kan förmärkas, då tågen hunnit anlända.
Om man så även erinrar därom att Kiruna är nattstation för såväl södra som norra
passagerartåget (undantagsvis expresståget) bör det väl tydlig framgå, att den publik, som
befolkar serveringslokalen, icke kan betecknas såsom resande.

Källarmästare Johansson svarar och det blir en offentlig diskussion mellan dem och
det verkar som Agne Holmström hade rätt i sina iakttagelser för det slutar med att
Johansson och en av hans uppasserskor i slutet av året står åtalade för att ha brutit
mot vin- och maltdrycksförordningen. Vad domen blev har vi inte hittat men
Johanssons tid som källarmästare tog slut och 1908 övergår verksamheten till nästa
arrendator hovmästare N.B Berggren som senare följs av fröken Vera Bylin 1915.
Vera Bylin blev den första kvinnan av fyra som drev verksamheten och överlät den
1919 till fru Hilma Nordström som 1924 följdes av fröken Emma Öijen. 1930 tog
Anna Nilsson över och när hon drog sig tillbaka tog Turisttrafikförbundets
Restaurantaktiebolag över. 18
Huruvida verksamheten fortsätter i samma anda som under Johanssons tid eller inte
har vi inte tittat närmare på. Man skulle kanske kunna få en bild av utvecklingen
genom fortsatta arkivstudier och genomläsning av Norrskensflamman och andra
tidningar.
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Arnell. Järnvägsepoken, s 24ff.
37

TR-TIDEN 1930-1960-TAL
1938 bildades TR (Trafikrestaurang AB) och SJ tog på så vis över verksamheten från
Turisttrafikförbundets Restaurantaktiebolag. Motivet var dels ekonomiskt men man
ville också försäkra sig om att servicen och maten skulle ha samma kvalitet runtom i
landet på såväl stationsrestauranger som på tågen. 19
Under 1940- och 1950-talet drevs stationsrestaurangerna på traditionellt vis och TR
blev känt för att servera bra mat. Järnvägshotellet i Kiruna var förutom hotell och
restaurang också servicepunkt för restaurangvagnarna på tågen. Det innebar att det
dels fanns lager med serveringsutrustning som porslin, dukar och engångsartiklar
samt att man försåg tågen med matvaror. Två av informanterna har berättat att det
gjordes smörgåsar som packades tillsammans med te, socker, kaffe och sötsaker som
sedan kördes ut med en särskild vagn till tågen. Han som körde ut vagnen kallade
furnerare.
Ann-Christine Hedqvist är en av informanterna och hon hörde av sig till oss via
Facebook. Hon reagerade på de flesta som svarade på frågorna om Järnvägshotellet
berättade om Järnis-tiden (70-talet) och att det var ett ställe dit man gick för att
dricka öl. Hennes bild av hotellet var en helt annan och den ville berätta om.
Ann-Christine var i 17-årsåldern då hon i slutet på 1950-talet arbetade på hotellet.
Hon arbetade i receptionen och till arbetsuppgifterna hörde bland annat att sköta
telefonväxeln, skriva matsedlar till restaurangvagnarna och hotellet, ta hand om inoch utcheckning hotellets gäster och ha koll på bongningskvitton. Hon tyckte det var
ett roligt arbete och hotellet var ett spännande ställe där det ständigt hände något.
Det var ofta fullbelagt på hotellet och Ann-Christine minns särskilt när mera kända
gäster gästade Kiruna t.ex. Riksteatern och landslaget i hockey. Receptionen var
bemannade hela dagarna och om natten arbetade en nattportier. Under den här tiden
hade restaurangen ett gott anseende och var känd för sin goda mat. Ibland var det så
många reserveringar att man det ordnades två dukningar. Restaurangen fanns i det
som tidigare hade varit I- och II-klass restaurangen och där var borden dukade med
vita linnedukar och porslin med TR:s logga. Köket minns hon att var stort och hade
modern utrustning. Det fanns också kallskänk och ett diskrum. Den som höll
ordning och reda i köket var köksmästaren.
Det som tidigare hade varit III-klass restaurangen var stängd och användes bara vid
vissa tillfällen. Ett sådant tillfälle var när handelsresande kom för att visa upp sina
varor. De kunde då få använda lilla eller stora uppackningen för att demonstrera och
sälja sina varor. Det kunde vara porslin, verktyg, kläder och såldes till privatpersoner
och näringsidkare.
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TR var ett företag som ständigt ville förnyas och utvecklas. Maten skulle vara av hög
kvalitet och personalen hade möjlighet till intern kompetensutveckling för att leva
upp till kraven. 1959 startades ett provkök i Stockholm där man tog fram nya
maträtter som skulle serveras på restaurangerna. Under 1960-talet började de
modernisera och bygga om hotellrestaurangerna enligt den ”amerikanska modellen”
med olika former av självservering och på de större stationerna byggdes pubar och
barer i anslutning till restaurangen. 20Även i Kiruna byggdes det om med en
självhämtningsdisk men man behöll bordsserveringen i den mindre delen av
restaurangen och den kom att kallas Intiman.

Bild 20. Den moderniserade matsalen.

Bild 21. Intiman

Ytterligare en av informanterna har arbetat under TR-tiden och det är Servitrisen som
har arbetat på hotellet både på 60-talet och under 70-talet. Första gången var i mitten
på 60-talet och då fick hon vara lite av en ”allt i allo” och t.ex. packa korgarna som
skulle ut till tågen. När hon senare återvände i slutet av 60-talet började hon arbeta
som servitris i Intiman. Det var fortfarande TR som drev restaurangen och de var
kända för sin goda mat, speciellt olika sorters biffar var populära bland gästerna. På
denna tid dukades det ibland i den stora salen (fd III klass restaurangen) för större
sällskap som hyrde den till olika tillställningar.

Bild 22, 23, 24. Exempel på reklamaffischer för maten.
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PRIVATA ENTREPRENÖRER 1970-1990-TAL
I slutet av 1960-talet började TR avyttra de mindre restaurangerna och hotellen. Efter
en ekonomisk kris 1971 behöll företaget endast restaurangerna i Stockholm,
Göteborg och Malmö och TR tiden i Kiruna var över. Fastigheten ägdes fortfarande
av SJ och via TRs arrendeverksamhet återgick man nu till samma modell som i
början av seklet och hyrde ut lokalen till privata aktörer som drev hotellet.

KROGEN J ÄRNIS
Verksamheten startades snabbt upp under ett nytt namn: Järnis och huset genomgick
en uppfräschning.

Bild 25. Vykort från 1970-talet som visar den nyöppnade restaurangen i det som tidigare hade varit
III-klass restaurang.

Servitrisen började arbetat på hotellet igen 1974 och blev nu kvar till 1979. Hotellet
drevs av privata entreprenörer och hon arbetade i receptionen där de hade hand om
rumsbokningar, telefonväxeln och serveringen till puben. Den stora salen hade
öppnats och var nu Krogen Järnis där det serverades mat och ordnades
underhållning. Den andra delen var öppen dagtid och där serverades dagligen lunch
som många av dem som arbetade i närområdet kom för att äta och kvällstid var det
pub. Järnis blev ett populärt ställe att gå till och det ordnades regelbundet
trubadurkvällar som lockade många besökare. Det var artister som Stefan Demert
och Jejja Sundström, Bengt Sändh, Björn Arabh, Björn Ehrling med flera.
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Det fanns en ”spelhall” dvs ett rum där det stod enarmade banditer samt flipperspel.
Det spelades friskt på maskinerna och i receptionen såg de alltid till att ha extra mynt
för det var många som ville växla till sig mer mynt.
Hotellet var fortfarande populärt som övernattningsställe även om rummen hade en
enkel standard. Det fanns inga duschar på rummen utan gästerna fick samsas i ett
gemensamt duschrum och endast ett fåtal av rummen hade egen toalett. Hotellet var
bemannat dygnet runt med nattportier och personalen arbetade för- och
eftermiddagsskift efter ett löpande schema. Servitrisen minns det som en rolig tid
och att det var en trevlig stämning i personalgruppen.
Det är många kirunabor som har nämnt trubadurkvällarna och det glada 70-talet när
man har frågat om Järnvägshotellet och vi blev nyfikna på den tiden. En av de
artister som uppträdde flera gånger i Kiruna var Bengt Sändh som turnerade runt i
Sverige under många år med sina visor och sånger. Till Kiruna kom han minst fyra
gånger under Järnistiden och stannade minst en vecka varje gång för att spela flera
kvällar. Vi kontaktade honom för att höra om han minns något särskilt från sina
spelningar i Kiruna under denna tid.
Bengt minns att det var väldigt roligt att spela i
Kiruna och att det var annorlunda. Han brukar
jämföra det med en scen ur en westernfilm där
Järnis var en Saloon långt ute i ödemarken. I
filmerna kommer männen ridande på sina hästar
som de binder fast i räcken men i Kiruna kom de
med bilar och hade motorvärmesladden
fastsnurrad kring nummerplåten som kopplades i
elstolpar i kylan. Om kvällarna fanns det en vakt på
krogen som likt en sheriff såg till att det inte blev
för stökigt under kvällen och de besökare som inte
kunde uppföra sig visades ut.

Bild 26. Bengt Sändh

Järnis var ett populärt ställe och många har vittnat om att det kunde bli ruffigt på
kvällarna och att det dracks friskt av alkoholhaltiga drycker. Majoriteten av besökarna
var de som arbetade på SJ och LKAB då de så kallade ”slipsnissarna” hellre gick till
Ferrum. Bengt bekräftar att det kunde bli stökigt på kvällarna men han anser inte att
det var ett typisk Kirunafenomen utan att det snarare var ett industriortsfenomen.
Det kunde se ut på samma sätt under hans spelningar i Västerås, Borlänge eller andra
industriorter. I städer präglade av handel eller annan näring var publiken oftast lite
lugnare och drack mera måttligt.
Trots att Järnis gick bra och trubadurkvällarna lockade mycket folk började det bli
svårt att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt. I tidningarnas klipparkiv hittar vi
en notis: ”Åtta mister sitt jobb” 21. Det är den dåvarande ägaren Björn Engdal som
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tvingas avskeda 8 av sina 23 anställda pga ökade personalkostnader. Man försöker
omorganisera verksamheten för att dra ner kostanden genom att hotellet blir ett
sommarhotell och viss matserveringen dras in. I början på 80-talet byter hotellet
ägare men inte heller de lyckas och i mars 1982 tvingas de nya ägarna, paret Boberg,
stänga hotellet. Orsak är att de anser att det är svårt att få lönsamhet i verksamheten
eftersom turistsäsongen är så kort och att hotellet börjar vara nedslitet och borde
renoveras. En ny lag som förbjuder spelautomater har också lett till att en viktig
inkomstkälla har försvunnit. Varken ägarna eller Peder Axelsson, som är ansvarig på
TR:s för arrenderande verksamhet, tror att hotellet kommer att öppna igen eftersom
byggnaden behöver en kostsam renovering. 22 Så efter att tre arrendatorer drivit Järnis
stängs hotellets dörrar 1982 och den första konkursen är ett faktum.

H OTELL F YRA VINDAR
Järnis rykte den sista tiden var inte det bästa. Lokalerna var slitna, rummen behövde
renoveras och det blev ofta blev bråk och slagsmål om kvällarna. Det fanns dock två
personer som ville ge hotellet en chans till. En av dem var Tore Lantto som hade
börjat arbeta på hotellet redan på 60-talet som nattvakt. Han köpte tillsammans med
Robert Andersson hotellet 1983. För att få en nystart och komma bort från ryktet
som skabbigt ölhak bestämde man sig för att döpa om verksamheten. Rummen och
lokalen fräschades upp på ytan och snart öppnades dörrarna för ”Hotell Fyra
Vindar”.
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Tyvärr fanns det inte möjlighet att intervjua Tore men vi fick kontakt med hans
systerson Martin Lidström som arbetat på hotellet tillsammans med Tore. Han blev
en viktig informant för tiden när Järnvägshotellets hette Hotell Fyra Vindar.
Starten för hotellet blev tung. Under 1980-talet skedde stora omorganiseringar inom
SJ och Fastighetsdivision bildades. Det ledde till att villkoren för att arrendera
Järnvägshotellet förändrades drastiskt och det blev mycket dyrare. Plötsligt stod de
nya hotellägarna inför valet att lägga ner verksamheten eller att anta ett erbjudande
från kommunen om att hyra ut samtliga rum med helpension till asylsökande under
ett års tid. Det fanns inte några val och i mitten på 80-talet stängdes hotellet tillfälligt
för allmänheten.
Efter det var det svårt att locka tillbaka kirunaborna och det faktum att man inte
hade alkoholrättigheter och endast serverade lunch begränsade också kundkretsen.
Krogdelen fanns kvar men var stängd och kunde hyras av sällskap för särskilda
event. Flera av informanterna som har arbetat i närområdet berättar att de under
1980- och 90-talet ibland åt lunch på hotellet och Tullverket hyrde ibland den gamla
krogen för större möten. Standarden har de beskrivit som medelmåttig. Trots
uppfräschningen var lokalerna var det en sliten miljö men det låg strategiskt till och
priset överkomligt.
Martin var redan som barn fascinerad av hotellet och tyckte om att lyssna på sin
morbrors berättelser från hans arbete som nattvakt. Så när Martin blev äldre inledde
han sin karriär som springpojk på hotellet under sommarmånaderna.

Jag var tolv år, -88, då jobbade jag där hela
sommaren och var ledig 4-5 dar på hela
sommaren. Hade ett sug efter pengar och
samtidigt tyckte jag det var fantastiskt roligt
så jag jobbade där konstant. Sen jobbade jag
där då alla somrar tills att jag slutade nian,
-91. Och då fick jag en fast tjänst. Jag
tänkte först att jag skulle ta ett sabbatsår
bara och börja gymnasiet ett år senare och
sen blev det året två och sen blev det tre år.
Så det slutade med att jag blev fast där -91 -94
Martin

Bild 27. Martin Lidström i källaren.
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Martin var egentligen anställd som receptionist men i praktiken var det ett ”allt-iallo” arbete. Det var på sommaren hotellet levde upp och även om det var ett
lågprishotell så fanns det en del stamgäster som återkom år efter år. Vintertid kunde
det vara glest med gäster och när SJ började omorganiseras och minskade på
personalen försvann en stor del av lunchgästerna. Hotellet hade en överenskommelse
med SJ att förse tågens bistrovagnar med smörgåsar och lite andra produkter.
I folkmun kallades det ännu för Järnis och även om de vinstbringande
spelautomaterna var borta fanns det kvar arkadspel och flipperspel i spelrummet som
nu lockade ungdomar som kom och hängde på hotellet efter skolans slut. Hotellet
var ett av de första ställena med att visa filmkanaler på tv:n så ibland kom det gäng
som istället för att gå och hyra en video bänkade sig i sofforna på hotellet för att se
film.
Martin tillbringade mycket tid på hotellet och han träffade de gamla stammisarna
som kom och tog en kopp kaffe på dagarna. Många av dem hade jobbat på LKAB
eller SJ och berättade gärna om stationsområdets glansdagar. En av dem var den
gamla Nattvakten som hade börjat jobba på Järnvägshotellet i slutet på 1920-talet.
Han berättade att 1939 blev det en stor förändring när TR tog över verksamheten
och det ansågs att verksamheten försämrades, bland annat var det då III klass
restaurangerna försvann. Från att ha varit ett fint hotell och en restaurang med bra
mat blev det till ”TR”. Martin å andra sidan fick under sin tid på hotellet höra om
”att på TR:s tid var det dukat med vita dukar och Rörstrands porslin och bra mat”.
Samma mönster men två olika årtionden.
Under denna tid fanns det inte någon stor personalgrupp på hotellet. Det var 3-4
som var ordinarie anställda och under sommaren anställdes det ibland någon
säsongsarbetare. Han trivdes med arbetet och sommarmånadernas mera hektiska
period uppvägde tristessen under vintern. Tore höll igång hotellet mer eller mindre
fram till slutet på 1990-talet. Då gick det inte längre och konkursen var ett faktum.
För andra gången på mindre än tjugo år gick verksamheten i konkurs och dörrarna
stängdes. Då Tore tog över hotellet köpte han det med all inventarier men denna
gång såldes allt lösöre på en öppen auktion så troligen finns det föremål från Järnis i
många kirunabors hem.

J ÄRNVÄGSHOTELLET ÅTERFÖDDS
I slutet på 1990-talet stängdes hotellet och byggnaden kallställdes. Eftersom hotellet
fortfarande låg strategiskt placerat vid järnvägsstationen och ingen ännu kände till
den kommande stadsflytten dröjde det inte länge innan fastigheten såldes. De nya
ägarna var familjen Jakobsson och deras visionen var att renovera byggnaden och
starta upp en hotellverksamhet igen. Innan renoveringen var klar sålde de hotellet till
Per-Erik Niva. Han drev Hotell E-10 och behövde mera rum för att kunna börja ta
emot större bussgrupper.
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Per-Erik Niva var en av dem Kjell Törmä intervjuade i sin dokumentation om
verksamheter i området som hör till Gruvstadsparken 1 och så här beskrev PerErik 23 hur han blev ägare av Järnvägshotellet:

Jag behövde ett hotell till och Järnvägshotellet var
ju något speciellt. Jag sprang där själv som ung.
Krogen Järnis var ett av de populäraste ställena i
mitten av 70-talet och mitt allra första julbord
tillsammans med min fru åt jag faktiskt där.
Sedan var jag också nyfiken på Järnvägshotellet.
Jag hade aldrig sett rummen på hotellet och de var
ju jättecharmiga.

Bild 28. Per-Erik Niva.

När renoveringen var klar hade hotellet 20 rum istället för 12. Ett rum skiljde sig från
de övriga och det var sviten, rum nummer 21. Det hade tidigare hade varit ett litet
rum och några förråd men var nu ombyggt till en svit med bubbelbad, sovloft och
rymliga ytor. Verksamheten kom igång och Per-Erik lyckades få avtal med flera
företag och bland annat började tågbolagen hyra rum för övernattning åt lokförarna.
Hotellets historia kände Per-Erik delvis till men han fick också höra många
berättelser från besökare som hade varit där tidigare under de år han drev hotellet. I
renoveringsarbetet mötte han också på tecken från det förflutna t.ex. anteckningar på
en murstock i det som skulle bli sviten som de i alla hast målade över. Från början
arbetade han mest själv på hotellet men snart anställdes personal för att driva
verksamheten. Per-Erik är en entreprenör och gillar att starta upp projekt så 2006
sålde han verksamheten till Patrik Junkka som drev hotellet i två år innan han sålde
det till LKAB 2008.

23

Törmä, Gruvstadsparken etapp1, s59ff.
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Bild 29. Bella El Salah tillsammans med sin dotter i före detta Intiman som nu är hotellets frukostsal.

Idag drivs hotellet av Bella Salah El-Din, som hyr fastigheten av LKAB. Han har
jobbat på olika hotell i Kiruna i ungefär 20 år och många av dem tillsammans med
den tidigare ägaren Per-Erik. Tillsammans med två anställda, som tar hand om
städning och frukostservering, driver Bella nu verksamheten. Det blir långa
arbetsdagar för Bella, från tidig morgon till sen kväll sju dagar i veckan med en paus
under dagen då han åker hem och umgås med sina barn om inte de kommer till
hotellet och hälsar på honom. 24
De senaste åren har det skett stora förändringar i området. I augusti 2013 stängdes
järnvägsstationen och nedmonteringen har börjat, spåren är borta och området töms
på aktiviteter och företagare. Tidigare låg Järnvägshotellet strategiskt vid stationen
men nu är den nya stationen 1,5 km bort och turisterna passerar inte längre hotellet.
”Det är så tyst nu, och alldeles mörkt på kvällarna” säger Bella, som ofta stått på perrongen
under tågens uppehåll i Kiruna för att byta några ord med tågpersonalen idag blir det
allt färre han träffar.

24

Törmä. Gruvstadsparken etapp1, s59ff.
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BESÖKARNAS MINNEN
Vilka minnen har då kirunabor från hotellet? För att få svar på bad människor dela
med sig av sina minnen från Järnvägshotellet på Facebook. Här är ett urval av svaren:
Little Gerhard har jag fått autograf av inne
på hotellet. Det fanns en lång trappa upp till
andra våningen där uppe stod idolen å skrev.
Massor av ungar var där. Borde ha varit
slutet av 50-talet. Troligen hade han uppträtt
där på kvällen men jag var för liten för att se
det
På 70- talet spelade många av våra
kända trubadurer och vissångare så
som Fred Åkerström, Turid,
Vreeswijk. Härlig stämning!

Jag arbetade vid SJ kring 56-70. Varje lördag
köpte vi deras goda omtalade ägg å kaviarsmörgåsar.
Grädde som hade blandats ihop med kaviaren.
Fantastiskt goda. Nämnas bör att även maten i
restaurangen var av hög klass.

För länge sedan, kanske under 60-talet, gick man och åt en god
middag där. Ofta åt man biff med smörstekt potatis, bossen på
Järnvägshotellet hette Svensson i efternamn. Denna meny
serverades på flera orter kanske också på restaurangvagnen. Min
farbror arbetade på Järnvägshotellet, ibland drog han glassmaskin,
”råkade” man komma förbi då vankades härlig glass.

Jag var där på fint restaurangbesök, mitt första.
Året var nog 1969. Jag hade på mig
sammetsklänning och vita spetsstrumpbyxor. Till
förrätt serverades vi räkcocktail i höga skålar.
Servitrisen lovade att bjuda mig på glass med
chokladsås om jag orkade äta upp all mat. Jag
orkade inte men hon kom med glassen.
Chokladsåsen var fantastisk.

Vårt långa sparkrace slutade på Järnvägshotellets
parkering. 60-talet. Här spelade vi flipperspel 60-70
talet. Sen smakade vi en och annan öl under andra
halvan av 70-talet. Givetvis ett landmärke i stan. Lite
kuriosa från mig. 

Jobbade på Järnis slutet av 70 början av 80, Då var
Anders och Inger Boberg som drev Järnvägshotellet. Köket
låg i mitten. Det fanns det som varit kanske 1
klassrestaurangen, där serverades Rotarylunch varje fredag.
Källaren var enorm, lite otäck tyckte jag. Med stora
kylrum och andra utrymme. Vill minnas att de hade en
stor förrådsbyggnad oxo, lite ovanför Järnvägshotellet. I
köket stod alltid en stor gryta och puttrade, det var den
som kockerskorna använde som fond till alla såser.

Stället levde en så undanskymd tillvaro. Enda
gångerna jag hade ärende ner till stationsområdet
var vid tågresor. Och så var det nog för de flesta.
Det var inget fik man bara råkade gå förbi och
slinka in på. Någonting med Järnvägshotellets
ålderdomliga karaktär gav också känslan av att
verksamheten egentligen borde ha upphört där.

Minns inte att vi hängde på Järnvägshotellet på
60-talet. Var väl där några gånger. Där fanns
en krog som serverade mat. Det satt gubbar vid
borden och drack grogg. Cigarettröken låg som
täta dimbankar i lokalen. Tror att det var ett
tillhåll för handelsresande som det hette på den
tiden. Stället kändes helskumt. Det här var
innan Ferrum byggdes.

Mycket rock and roll där sista vändan, i
en av Kirunas vackraste träbyggnad och
faktiskt mer bevarandevärd än
stationsbyggnaden.

I slutet på 1980-talet och början av 1990-talet
hände det att jag och någon kompis gick ner dit och
fikade. Det kändes alltid lite underligt att stället
fortfarande var öppet. Vi mötte någon enstaka
hotellgäst men annars var det tämligen folktomt,
vilket jag i och för sig tyckte var en del av tjusningen.
Det var som om hela kåken andades en svunnen tid.
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SAMMANFATTNADE REFLEKTIONER
De informanterna som har arbetat på Järnvägshotellet har haft väldigt positiva
minnen från sin tid på hotellet. På TR:s tid var en restaurang med gott anseende och
det vittnar också några av facebook-kommentarerna om. På 70-talet fortsatte
restaurangverksamheten men den utökades också med en pub och Krogen Järnis
blev ett populärt ställe att gå till om kvällarna. Från början ett nytt och fräscht ställe
men efter ungefär tio år hade det blivit ett skabbigt ölhak med slitna lokaler och
stökigt klientel. Konkursen var ett faktum och Järnis tid var över.
Hotellet öppnade igen 1982 som Hotell Fyra vindar, en verksamhet som drevs till
slutet av 1990-talet då även den gick i konkurs. På 2000-talet återuppstod
Järnvägshotellet och byggnaden renoverades. Huset har inte förändras särskilt
mycket utvändigt men invändigt skedde en stor ombyggnad kring 2000 och då
försvann ytterligare en del av den gamla Järnis-andan, det anser i alla fall de
informanterna som arbetat i huset tidigare.
Det är dock inte bara hotellet som har förändrats utan även miljön omkring. Det
började på 80-talet då det gjordes omorganiseringar inom SJ men dödsstöten för den
livliga stationsmiljön kom hösten 2013 då stationen stängde. Idag ligger hotellet mitt i
ett övergivet stationsområde och spåren som tidigare gick några meter från entré är
borta.
Många kirunaborna har starka minnen från Järnvägshotellet. Det var dit föräldrarna
tog med dem på det första ”riktiga” restaurangbesöket på TR-tiden och det var på
Järnis man för första gången vågade prata med den man spanat på en längre tid. På
Järnis man såg sina idoler live och sjöng med i visorna som spelades på vinylspelaren
hemma. Och det var i Järnis i spelhallen man spelade bort sina sista slantar i hopp
om storvinsten eller på flipperspelet för att slå kompisens rekord. Senare var det till
Hotell Fyra Vindar man kunde gå och hänga och se en film på istället för att gå till
vidoeuthyrningen.
Järnvägshotellet är en byggnad som många har en relation till men det finns en stor
skillnad mellan olika generationer. De som vi har intervjuat och som svarat på våra
frågor på Facebook är de som har minnen från 1960-90-talet. Någon undersökning
bland dagens unga kriunabor har vi inte gjort men i studien ”Vad är Kiruna värt?”
som Jennie Sjöholm gjorde 2008 besvarade skolungdomar i Hjalmar
Lundbohmsskolan en enkät om vilka miljöer de tycker är betydelsefulla för Kiruna.
Järnvägshotellet finns inte med bland deras svar. Skulle undersökningen ha gjorts i en
äldre målgrupp kanske resultatet hade sett annorlunda ut. För det är för de äldre
generationerna kirunabor har hotellet varit en viktig mötesplats.
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Sommaren 2014 tillbringar vi mycket tid på hotellet för att genomföra den
byggnadsantikvariska dokumentationen och för fotograferingen. Det låg ofta en
ödslig och övergiven stämning i huset. Det var inte många gäster och de vi oftast
mötte var Bella, hans barn eller någon av de båda städerskorna. Ibland kommer det
in någon bekant till Bella som satte sig i soffan i frukostrummet med en kopp kaffe i
handen och pratade med Bella. Det som tidigare var den pulserande Krogen Järnis är
i dag ett stort tomt rum där ett renoveringsarbete påbörjades men aldrig slutfördes
och där bråtet samlas i hörnen. Rummet har övergetts precis som stationsområdet
och väntar på att tömmas och nedmonteras. Hotellet är en skugga av sitt forna jag
och det är i människors minnen och berättelser hotellets glansdagar kommer att leva
vidare. Martin och hans morbror Tore är två personer som brytt sig om huset och
gillat Järnis av olika anledningar men även Martin som så sent som våren 2014
övernattade på hotellet anser att det är dags för hotellet att somna in.

Det är ju synd på ett sätt att det går i graven men samtidigt som det är
nu är det ju att försöka hålla liv i något som borde ha dött för länge sen.
Det finns ingen charm kvar. Ja det här finns egentligen inte kvar det
finns bara kvar i folks minnen. Han skämtade alltid själv, alltså Tore,
att det bästa vore nog en tändsticka. Så att det har spelat ut sin roll, det
kan nog gå i graven.
MartinLidström

Bild 30. Rälsen är borta och perrongen tom, färgen på skylten flagnar och platsmöblerna är solblekta.
Slitaget och ödsligheten breder ut sig omkring Järnvägshotellet.
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Bild 31. Fasad mot väst.

BYGGNADSBESKRIVNING IDAG
EXTERIÖR
Järnvägshotellet ansluter i stil till Boställhus 9G1 genom framförallt takutformningen,
samt den utkragade fasaden. Förutom de moderna tillbyggnaderna i form av
vindfång mot väst och altan/uteplats och vindfång mot syd, så är exteriören på
Järnvägshotellet mycket välbevarad. I jämförelse med fasadritningarna som
uppfördes inför bygget, så överensstämmer i stort sett alla fönster i både storlek och
utformning, samt fönsterfoder. Byggnaden har 3 synliga våningsplan – bottenvåning,
våning 1 och våning 2/vindsvåningen. Byggnaden har också en källare, men av denna
noteras inget på utsidan.
Byggnaden skyddas av en ytterpanel i varierad, men sammanhållen utformning.
Bottenvåningen har en stående locklistpanel med tre rader av tjocka spån – även
kallat fjällpanel – överst. Våning 1 samt vindsvåningen har liggande fasspontad panel,
vars nedersta del är utkragad. Under utkragningen finns en gles vitmålade tandfris
som förstärker denna fasaddetalj. Panelen är dock i dagsläget delvis i mycket dåligt
skick, men det är inget som syns på långt håll. Framförallt är det utkragningen, samt
kring knutarna – båda är hårt väderutsatta områden – som uppvisar värst skador.
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Bild 32. Dagen huvudentré.

Huvudentrén finns idag på den södra gaveln med anslutning från den uteplats/altan
som sträcker sig längsmed hela södra gaveln. Övriga entréer till byggnaden återfinns
på den västra och östra fasaden, men nödutgångar finns på både våning 1 och våning
2/vindsvåningen på både den norra och södra gaveln. Här finns även
utrymningsbalkonger av smidesjärn installerade med en stege som leder ner till
markplan. Dessa är svarta, vilket ger skenet av att vara inmålade i den mörka fasaden
och är därmed välanpassade till byggnadens utseende.
Fönstren på byggnaden är tillsynes av äldre modell och överensstämmer väl med
uppförningsritningarna i fråga om storlek och hur många rutor bågarna är spröjsade
i. Dock finns det obekräftade uppgifter som säger att de kan ha bytts ut vid något
tillfälle. Ett alternativt är annars att innerfönster satts in, vilket stämmer bättre
överens med den invändiga inventeringen som berättar att de flesta fönster har
kopplade bågarna.
Många av utbyggnaderna på den östra fasaden ser sentida ut, men de flesta finns med
redan på uppförningsritningen. Den enda som inte gör det är den s.k paviljongen,
utbyggnaden i det sydöstra hörnet, som byggdes till några år senare. I övrigt är det
enda som är utbytt dörrar och eventuellt fönster. Dörrvalen kan dock vara orsaken
till varför flera av byggnadsdelarna uppfattas som yngre än de är.
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Järnvägshotellets tak är av samma typ som Boställshuset, ett valmat sadeltak.
Takmaterialet däremot har varit svårare att identifiera, men eventuellt, med tanke på
tiden då det bör ha bytts (1960-tal), så kan det vara ett eternittak. Detta är viktigt att
tänka på inför en planerad rivning då det handlar om tiden innan man insåg det
hälsofarliga med asbest. Under inventeringen hittades även flera av takskivorna på
marken utanför hotellet.
Tre stora skorstenar av tegel pryder taket och mellan dem går ett fallskydd – en bro.
Mittemellan den södra och mittersta skorstenen sitter även en stor vit skylt med
”JÄRNVÄGSHOTELLET” skrivet i svart på. Skyltar med namnet på finns det
förresten gott om på hotellets fasader och dörrar. Taket är i övrigt fyllt av små svarta
rör och mindre skorstenar, om dessa är ventilationsrör, eller har någon annan
funktion är okänt.
Söder om hotellet finns en mycket lummig grönyta, full av träd, buskar och gräs.
Detta ledde vid sommarens fotografering till att det var mycket svår att få en
heltäckande bild på den södra gaveln. I övrigt omgärdas hotellet av asfalterade vägar
och parkeringsplatser.

Bild 33. Fasaddetalj. Sliten och rötskadad panel.

Den allmänna statusen på byggnaden är att den är sliten, men att den ändå uppfattas
som mycket välbevarad. Många är skönhetsfläckarna i form av rötskadad panel och
rost på plåttak och skorstenar, men dessa ser en inte förrän en kommer riktigt nära.
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VÄSTERFASAD

Västra fasaden som den var tänkt att se ut enligt uppföranderitningen 1903

Bild 34. Västra fasaden 2014
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Bild 35. Detalj fasaden.

Bild 36. Detalj kring utkragningen och tandfrisen.

Bild 37. Detalj fönster.
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VÄSTER
(BANGÅRD)
Fasad

Sockel
Fönster
bottenvåning

Beskrivning

Behandling

Kulör

Stående
locklistpanel med
infrästa stående
skåror längs med
hela locklisten på
framsidan (se bild).

Täckmålad
med plastfärg

Brun

Tjocka väggspån i 3
rader med rundade
avslutning nedåt på
de två översta
raderna, samt
omvänt (rundat
uppåt) på den
nedersta.

Täckmålad
med plastfärg

Brun

Liggande fasspont
som kragar ut på
mitten i övergången
mellan våning 1 och
bottenvåning.

Täckmålad
med plastfärg

Brun

Gles tandfris

Täckmålad

Vit

Under
utkragningen

Lister som
våningsavdelare
ovanför fönstren på
bottenvåning och
våning 1, ovan och
under fönstren på
vindsvåning, samt
stående knutlister
på bottenvåningen.

Täckmålad

Vit

Dessa målades till
ganska sent, ev.
1940-talet.

Fönsterfoder – raka
jämnbreda brädor,
på bottenvåning
dekorerande detalj
mot listen ovan (se
bild)

Täckmålad

Vit

Dessa målades i
samband med
listerna.

Vind och vattbrädor Täckmålad
Ingen synlig grund
-

Vit
-

10-lufts träfönster,
spröjsade bågar
med 4 resp. 2 rutor
per båge.

Täckmålade

Vit

Delvis mkt slitna.
Asfalt ända in på
byggnaden.
Äldre modell

4-lufts träfönster,
spröjsade med 4
resp. 2 rutor per
båge.

Täckmålade

Vit

Äldre modell
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Kommentar

Kallas ibland
”fjällpanel”

VÄSTER
(BANGÅRD)

Fönster övre
våning

Fönster
vindsvåning/
frontespis

Dörr

Tak

Beskrivning

Behandling

Kulör

Kommentar

8-lufts träfönster,
spröjsade med 4
resp. 2 rutor per
båge.

Täckmålade

Vit

Äldre modell

1-lufts fyrkantiga
fönster.

Täckmålade

Vit

Ev.
aluminiumfönster

1-lufts stående
rektangulära
fönster.
4-lufts fönster,
spröjsade med 4
resp. 2 rutor per
båge.

Täckmålade

Vit

Ev.
aluminiumfönster

Täckmålade

Vit

Äldre modell.
Något mindre
bågstorlek än
bottenvåningen.

6-lufts fönster,
spröjsade med 4
resp. 2 rutor per
båge.
3-lufts fönster,
spröjsade med 4
rutor per båge.

Täckmålade

Vit

Täckmålade

Vit

Äldre modell.
Något mindre
bågstorlek än
bottenvåning.
Äldre modell.

1-lufts fönster,
rektangulära,
plåtklädda kanter på
bågarna, samt
runtom.
Aluminiumdörr –
aluminiumram, med
fönster i övre
halvan och slät
skiva i nedre.
Valmat sadeltak
med platta
takplattor som kan
vara eternit.

?

Svart

Fabrikstillverka
de

Omålad
ram.
Svart
skiva.

Underbrädningen
på takutsprången är
av pärlspontat virke.

Täckmålad

Grå

Platt tak med
plåtklädd sidokant.
Takmaterial okänt,

Var noggrann med
att ta reda på
materialet innan
demontering ifall
att det är
eternitplattor. Vi
vet ej när taket
lades om, men på
bilder från 1960
talet tycks detta
taket ligga där.

Brun

Svart,
med
missfärg
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Takfönster infällda
i takfallet.

Vindfång. Kan det
vara koppar?!

VÄSTER
(BANGÅRD)

Skorsten

Beskrivning
men bör vara
takpapp som platta
taket på S fasaden
Stora
tegelstensmurade
skorstenar som
sträcker sig över
nock. Med
plåtförlängd
ovankant –
skorstenshuv.

Behandling

Kommentar

-ningar/
ärgning.
Bränt lertegel.
Plåthuven är
omålad.

Fyrkantig skorsten
av plåt.

Orange

Plåten mycket
rostig.

Svart

Funktion okänd.
Finns i varje hörn
på byggnadens tak.
Asfalterad mark runtomkring, ända in på byggnaden, används som
parkeringsplats.
Plåtrör – finns i
båda hörnen

Övrigt

Kulör

Svart
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ÖSTFASAD

Östfasaden som den var tänkt att se ut enligt uppföranderitningen 1903.

Bild 38. Östfasaden 2014
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Bild 39. Detalj av sockeln

Bild 40. Södra delen av fasad mot öst.

Bild 41. Fasad öst
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ÖST
(STADEN)
Fasad

Sockel
Fönster
bottenvåning

Beskrivning

Behandling

Kulör

Stående locklistpanel
med infrästa stående
skåror längs med hela
locklisten på
framsidan (se bild).

Täckmålad
med plastfärg

Brun

Tjocka väggspån i 3
rader med rundade
avslutning nedåt på
de två översta
raderna, samt omvänt
(rundat uppåt) på den
nedersta.

Täckmålad
med plastfärg

Brun

Liggande fasspont
som kragar ut på
mitten i övergången
mellan våning 1 och
bottenvåning.

Täckmålad
med plastfärg

Brun

Gles tandfris

Täckmålad

Vit

Under
utkragningen

Lister som
våningsavdelare
ovanför fönstren på
bottenvåning och
våning 1, ovan och
under fönstren på
vindsvåning, samt
stående knutlister på
bottenvåningen.

Täckmålad

Vit

Dessa målades till
ganska sent, ev.
1940-talet.

Fönsterfoder – raka
jämnbreda brädor, på
bottenvåning
dekorerande detalj
mot listen ovan (se
bild)

Täckmålad

Vit

Vind och vattbrädor

Täckmålad

Vit

Täckmålad

Grå
natursten
Vit

2-lufts fönster,
spröjsade med 6 rutor
per båge.

Täckmålad

Vit

10-lufts fönster – 5
små, 5 stora bågar.

Täckmålad

Vit

Huggen sten i jämna
stenblock. Delvis
fogad.
4-lufts fönster – 2
små, 2 stora bågar.
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Kommentar

Kallas ibland
”fjällpanel”. På
paviljongen är det
endast de två
nedersta raderna
av spån.

Delvis mycket
slitna.

ÖST
(STADEN)

Fönster övre
våning

Fönster
vindsvåning/
takfall

Beskrivning

Behandling

Kulör

Kommentar

10-lufts träfönster,
spröjsade bågar med
4 (stora) resp. 2 rutor
(små) per båge.
4-lufts fönster,
spröjsade med 4 resp.
2 rutor per båge.

Täckmålad

Vit

Äldre modell

Täckmålad

Vit

Äldre modell.

1-lufts fönster (små),
spröjsade i 2 rutor

Täckmålad

Vit

Äldre modell

10-lufts fönster,
spröjsade med 2
rutor, endast de stora
bågarna.
1-lufts fönster,
plåtklädda bågar, och
plåtklädda
foder/anslutning i
taket.

Täckmålad

Vit

Äldre modell.
Fönsterbågarna,
smalare än övriga.

-

Svart

Takfönster

-

-

1-lufts fönster,
spröjsat i 6 rutor.
Dörr

Trappa,
förstukvist

Tak

Plankdörr med
stående spontad
panel.

Täckmålad

Vit

Svårt att se detta
fönster i taket,
troligtvis äldre
modell.
Modern

Aluminiumdörr med
fönsterglas spröjsat i
6 rutor i överkant.

Fabriksmålad

Vit

Modern

Låg, fyrkantig
plåtdörr med stora
gångjärn.

Täckmålad

Vit

Hissdörr

Mycket låg
dubbeldörr med
tillsynes stående
jämnsmal lockpanel.
Farstubro byggd av
jämnbreda brädor,
med staket. Trappa
leder upp till bron.

Täckmålad

Vit

Placerad ovanför
hissdörren.

Avsats i trä byggt
som ovan, med
staket.
Valmat sadeltak med
platta takplattor som
kan vara eternit.

Virket
troligtvis
impregnerat.
Staketet
täckmålat.

Vid den N entrén.

Vit

Grå
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Vid hissdörren
Var noggrann med
att ta reda på
materialet innan

ÖST
(STADEN)

Beskrivning

Övrigt

Kulör

Kommentar
demontering ifall
att det är
eternitplattor. Vi
vet ej när taket
lades om, men på
bilder från 1960
talet tycks detta
tak ligga där.

Underbrädningen på
takutsprången är av
pärlspont.

Skorsten

Behandling

Täckmålad

Brun

Fallskydd – brygga –
strax nedanför nock
mellan skorstenarna.

Omålad
(?)

Stor takskyllt mellan
den södra och
mittersta skorstenen.

Vit, svart Står
”Järnvägshotellet”
text.

Falsat plåttak –
skivor.

Grå

Stora
tegelstensmurade
skorstenar som
sträcker sig över
nock. Med
plåtförlängd ovankant
– skorstenshuv.

Bränt lertegel.
Plåthuven är
omålad.

Orange/
rött tegel

Fyrkantig skorsten av
plåt.

Svart

Plåtrör – finns på
flera platser på
takfallet, bland annat i
båda hörnen

Svart
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Rostig. Kan ev. ha
varit målad i annan
kulör, men färgen
har i så fall flagnat
bort.
Plåten mycket
rostig.

Funktion okänd.

SÖDERGAVEL

Södergaveln som den var tänkt att se ut enligt uppföranderitningen 1903

Bild 42. Uteplats

Bild 43. Balkong

63

Bild 44. Taket över huvudentrén.

Bild 45. Balkong med äldre dörr.

Bild 46. Huvudentrén
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SÖDERGAVEL
Fasad

Sockel
Fönster
bottenvåning

Beskrivning
Stående
locklistpanel med
infrästa stående
skåror längs med
hela locklisten på
framsidan (se bild).

Behandling
Täckmålad
med plastfärg

Kulör
Brun

Kommentar

Tjocka långa
väggspån i 3 rader
med rundade
avslutning nedåt på
de två översta
raderna, samt
omvänt (rundat
uppåt) på den
nedersta.

Täckmålad
med plastfärg

Brun

Kallas i vissa
texter
”fjällpanel”

Liggande fasspont
som kragar ut på
mitten i övergången
mellan våning 1 och
bottenvåning.

Täckmålad
med plastfärg

Brun

Gles tandfris

Täckmålad

Vit

Under
utkragningen

Utanpåliggande
lister som
våningsavdelare
ovanför fönstren på
BV och vån. 1, samt
ovan och under
fönstren på
vindsvån. Även
samma list som
knutlister på BV.

Täckmålad

Vit

Dessa målades
till ganska sent,
ev. 1940-talet.

Fönsterfoder – raka
jämnbreda brädor.
På bottenvåning
dekorerande detalj
mot listen ovan (se
bild)

Täckmålad

Vit

Vind och vattbrädor
Huggen sten i jämna
stenblock.
6-lufts fönster,
spröjsade med 4
(stora fönster) resp.
2 (små fönster)rutor
per båge.

Täckmålad
Täckmålad

Vit
Grå
natursten
Vit

2-lufts fönster, stora
fyrkantiga bågar.

Täckmålad

Vit
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Delvis dold av
uteplatsen.
Äldre modell

SÖDERGAVEL
Fönster övre
våning

Fönster
vindsvåning

Dörr

Uteplats/ altan

Tak

Beskrivning
4-lufts fönster,
spröjsade med 4
resp. 2 rutor per
båge.

Behandling
Täckmålad

Kulör
Vit

Kommentar
Äldre modell

4-lufts fönster (inkl.
fönster på dörr) –
spröjsade med 4
resp. 2 rutor per
båge.

Täckmålad

Vit

Äldre modell

3-lufts fönster (inkl.
fönster på dörr).
Fyrkantiga bågar
spröjsade i 4 rutor.

Täckmålade

Vit

Äldre modell

1-lufts fönster, små
fyrkantiga.
Aluminiumdörr –
aluminiumram med
fönster i övre halvan
och ribbad skiva i
nederkant. Stort
handtag.

Täckmålade

Vit

Äldre modell

Spegeldörr med
fönster i ovanhalvan
(se fönster övre
våning), samt två
stående träspeglar
bredvid varandra i
nederkant.

Täckmålade

Vit

Balkongdörr/
nödutgång.

Enkeldörr med
träram – fönster i
ovanhalvan (se
fönster vindsvåning)
och slät skiva i
nederkant.
Plattform med
staket längs med
hela S fasaden byggd
i trä på grund av
betongpelare.
Åtkomst genom
trappa i Ö.

Täckmålad

Vit

Balkongdörr/
nödutgång.

Impregnerat
virke, samt
täckmålat
staket (dock
mkt slitet)

Brunt

Lampstolpar
placerade i
staketet med
jämnt
mellanrum.
Möblerat med
enklare stolar
och bord.
Var noggrann
med att ta reda
på materialet
innan
demontering
ifall att det är
eternitplattor.

Svart
(skiva och
handtag)

Valmat sadeltak
med platta
takplattor som kan
vara eternit.

Grå
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SÖDERGAVEL

Beskrivning

Behandling

Underbrädningen på Täckmålad
takutsprången är av
pärlspont.

Balkong

Övrigt

Kulör

Kommentar
Vi vet ej när
taket lades om,
men på bilder
från 1960 talet
tycks detta
taket ligga där.

Brun

Platt tak med
Svart
plåtklädd sidokant,
täckt med takpapp.
Balkong med
Svart
trampyta av rundade
glest satta
smidesjärn,
räcke/staket av
kantiga smidesjärn.
Hålls uppe av
konsoller i
smidesjärn med
utsirningar mitt på.
Utbyggnad vid uteplatsen - ett vindfång vid entrén.

Bredare
balkong på
våning 1,
smalare
balkong där
räcket förhöjts
något på
vindsvåning.

Brandstege i smidesjärn, fastmonterad på väggen, åtkomst från
balkongerna.
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NORRGAVEL

Norrgaveln som den var tänkt att se ut enligt uppföranderitningen 1903

Bild 47. Norrgaveln 2014
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Bild 48. Fönster, dörr samt balkong våning 2/vindsvåningen.

Bild 49. Den pärlspontade underbrädningen på takutsprånget.

Bild 50. Liggande fasspontpanel med utkragningen i nederkant.
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NORRGAVEL
Fasad

Sockel

Fönster övre
våning

Fönster
vindsvåning

Beskrivning
Stående locklistpanel
med infrästa stående
skåror längs med
hela locklisten på
framsidan.

Behandling
Täckmålad
med plastfärg

Kulör
Brun

Kommentar

Tjocka och långa
väggspån i 3 rader
med rundade
avslutning nedåt på
de två översta
raderna, samt
omvänt (rundat
uppåt) på den
nedersta.

Täckmålad
med plastfärg

Brun

Kallas ibland
”fjällpanel”

Liggande fasspont
som kragar ut på
mitten i övergången
mellan våning 1 och
bottenvåning.

Täckmålad
med plastfärg

Brun

Gles tandfris

Täckmålad

Vit

Under
utkragningen

Utanpåliggande lister
som våningsavdelare
mellan bottenvåning
och våning 1, samt
ovanför fönstren
mellan våning 1 och
vindsvåning. Stående
lister vid knutarna på
bottenvåningen.

Täckmålad

Vit

Dessa målades till
ganska sent, ev.
1940-talet.

Fönsterfoder – raka
jämnbreda brädor.

Täckmålad

Vit

Vind och vattbrädor
Huggen sten i jämna
stenblock, fogade.

Täckmålad
-

4-lufts fönster (inkl.
fönster på dörr) –
spröjsade med 4
resp. 2 rutor per
båge.
5-lufts fönster (inkl.
fönster på dörr) på
rad. Fyrkantiga bågar
spröjsade i 4 rutor.

Täckmålad

Vit
Grå
Ventilationshål.
natursten Marken sluttar
vilket gör att
sockeln delvis inte
syns.
Vit

Täckmålade

Vit

Äldre modell

1-lufts fönster, små

Täckmålade

Vit

Äldre modell
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NORRGAVEL
Dörr

Balkong/
utrymningsväg

Tak

Övrigt

Beskrivning
fyrkantiga
Spegeldörr med
fönster i ovanhalvan
(se fönster övre
våning), samt två
stående träspeglar
bredvid varandra i
nederkant.

Behandling

Kulör

Kommentar

Täckmålade

Vit

Balkongdörr/
nödutgång.

Enkeldörr med
träram – fönster i
ovanhalvan (se
fönster vindsvåning)
och slät skiva i
nederkant.
Balkong med
trampyta av rundade
glest satta
smidesjärn,
räcke/staket av
kantiga smidesjärn.
Hålls uppe av
konsoller i
smidesjärn med
utsirningar mitt på.
Valmat sadeltak med
platta, tunna
takplattor som kan
vara eternit.

Täckmålad

Vit

Balkongdörr/
nödutgång.

Svart

Bredare balkong
på våning 1,
smalare balkong
där räcket förhöjts
något på
vindsvåning.

Grå

Var noggrann med
att ta reda på
materialet innan
demontering ifall
att det är
eternitplattor. Vi
vet ej när taket
lades om, men på
bilder från 1960
talet tycks detta
taket ligga där.

Underbrädningen på Täckmålad
Brun
takutsprången är av
pärlspont.
Brandstege i smidesjärn, fastmonterad på väggen, åtkomst från
balkongerna.
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INTERIÖR

BOTTENVÅNING

Dagens planlösning, ej, skalenlig, redigerad av Jennie Björklund utifrån ritning från 2007, LKAB

Bottenvåning har 4 entréer, men det är entrén på den södra fasaden – genom rum
101 in i rum 103 – som är huvudingången. Den tidigare huvudingången – rum 107 –
används idag som nattingång, men resterna av att den varit huvudingång står att
finna i text på fönsterglaset på dörrarna. Entréerna vid rum 123 och 117 används
mycket sparsamt.
Bottenvåningen är indelad i offentliga samt privata delar och är en rätt brokig skara
rum utan någon egentlig röd tråd. Hotellgästerna har tillgång till frukostmatsalen som
finns i rum 102 och 103, där även receptionen återfinns. Utöver detta har gästerna
tillgång till foajén (rum 106) och den stora huvudtrappan som leder upp till våning 1.
Det finns ett hotellrum på våningsplanet (rum 115). Resten av våningsplanet är
avskärmat. Huvudtrappan har i och med flytten av huvudentrén tappat mycket av sin
status och att trappräckena målats starkt röda hjälper inte till i framhävningen av den
egentligen storslagna trappan. Istället känns kulörvalet malplacerat och ansluter inte
till någon annan inredning i byggnaden.
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Rum 104 och 105 hör samman med frukostmatsalen och innehåller diskrum, samt
kök/förberedelserum. Till resten av byggnaden – den norra delen - finns åtkomst
invändigt genom rum 110. Planlösningen samt inredning är rejält förändrad från
uppförningsritningarna, men gemensamma punkter i form av murstockar och
fönsters placering gör ändå att det går att avläsa den ursprungliga planlösningen med
hjälp av dessa. Stora förändringar har skett bara de senaste åren då flera nya rum
skapats och fortfarande under inventeringsarbetet skedde förändringar. I dagsläget
påminner den norra delen av byggnaden om en lägenhet med flera sovrum, allrum
och kokvrå. Rum 124, vars ursprungsfunktion var III klass matsal, är idag helt
oigenkännlig som detta. Förvisso är det det enda rummet som troligtvis har det
gamla taket kvar, men allt är vitmålat och det slitna trägolvet nerstänkt av färg. Enligt
nuvarande hyresgäst fanns planer på att öppna ett kafé, men när Järnvägsstationen
flyttades lades planerna på is. Detta har lett till att rummet lämnats halvfärdigt och
numera används till förvaring.
Toaletter och duschar är moderna tillägg med nya vitvaror och har inte beskrivits
djupare i inventeringen. Istället konstateras att platserna för vattenklosetter och
toaletter flyttats mycket genom åren. Detta hör ihop med att planlösningen för
bottenvåningen ändrats ofta. Genomgående för alla rum, utom rum 124, samt 106, är
att taket är sänkt och därmed täcker delar av fönstren. Detta uppdagades då det från
den invändiga inventeringen exempelvis står skrivet att fönstren i rum 103 har 5
lufter, men i exteriöra inventeringen har fönstren 10 lufter. Det skulle vara intressant
att ta reda på om det gamla taket i rum 103 fortfarande finns kvar under det nya.
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Bild 50. Rum 102

Bild 51. Rum 102

Bild 52. Rum 102
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102
frukostmatsal,
tv/datarum
Karaktär

2014

1905-1910 (?)

Kommentar

Diskar för
frukostbuffé, ett stort
matsalsbord, soffa
och soffbord, TV
och gästdator.
Material
Furuimiterat
laminatgolv

-

Har bl.a. annat kallats
paviljong, samt kafé.

Kulör
Träfärgat

Kommentar
Modernt

Bred golvlist i trä
Väv

Grönbetsad
Vit

Mitt på väggen går en
bred bård utförd av
ramar i trä med en
fastnitad
skinn/läderklädd
kudde i mitten.

Grönbetsad, grönt
läder/skinn

Träinramade skivor
av kork
Tunna
träskivor/brädor,
placerade glest,
uppsatta med rejäla
skruvar.

Grönbetsad ram

Bred taklist, som
påminner om en
bård, samma trä som
taket, avslutas i
nederkant av vanlig
trälist.
2-lufts träfönster,
spröjsade med 6
rutor, kopplade
bågar.

Omålad

Vit

Släta vitmålade
fönsterbrädor.

Vit

Se bild

Dörrar

Fönsterfoder med
”trappsteg” in/ner
mot fönsterrutorna.
Spegeldörr

Röd

Modern

Övrigt

Stora radiatorer under fönstren, vattenburen värme

Golv

Vägg

Tak

Fönster

Ev. lackad
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Troligtvis samma tak
som i 103, från 1960talets renovering

Bild 53. Rum 103 vy mot Ö. Notera pelarna, taket och golvet.

Bild 54. Rum 103 vy mot S.

Bild 55. Rum 103 vy mot V. Båset till höger är reception.

76

103 Matsal/
reception
Karaktär

Golv

Vägg

Tak

Fönster

Dörrar

Övrigt

2014

1903

Kommentar

Större öppet rum med
bord och stolar, mindre
bås med väggar
och/eller tak utplacerade
efter väggarna.
Reception finns i ett av
båsen.
Material
Tegelimiterat ”vinyl”golv (?)

1:a och 2:a
klassens
matsal/restaura
ng.

Finns inget kvar av
inredningen från
ursprungstiden. Dock en
förhoppnings om att det
gamla taket finns kvar.

Kulör
Orange

Kommentar
Svårdefinierat material.

Breda trälister, något
profilerade i ovankant
Väv

Röd

Breda snedställda
hörnlister.

Röd

Bård högst upp på
väggen mot taket, trälist
avslutar bården från
väggen.

Röd

Liggande bred fasspont

Impregnerade,
oljade/lackade.

Båsen. Sentida inredning.

Hörnlister/ knutlådor

Svartbetsad

Tunna träskivor/brädor,
placerade glest, uppsatta
med rejäla skruvar.

Vit

Bås, även luckorna på
receptionsbåset är
svartbetsade.
Taket sänkt i jämförelse med
tak i rum 106, finns det äldre
taket kvar ovanför?

Omlott spikade brädor.
Sämre virke, mycket
kvistar.
5-lufts fönster i trä,
kopplade bågar,
ytterbågarna spröjsade i
4 rutor.

Svartbetsade

Taket på båsen.

Vit

Se utv. fasad V för
jämförelse.

3-lufts fönster likt ovan.

Vit

Spegeldörr

Röd

Se utv. fasad S för
jämförelse.
Modern

Spegeldörr med
fönsterglas överst rutan.

Röd

Modern

Spegeldörr

Omålad, lackad

Modern

Gul

Slät enkeldörr
Vit
Modern
Radiatorer under fönstren, vattenburen värme.
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Toalett inbyggd i SÖ hörnet, modern.
Ett av båsen mot S väggen är byggt av samma virke som receptionsbåsens
tak och hörnlister och behandlade på samma vist, men det är inte byggt
lika gediget, utan istället med glest satta brädor. Funktionen är oklar, men
inredningen är från senare tid.
Två pelare mitt i rummet med ungefär samma färgsättning och behandling
som väggarna, större rött parti mitt på bara, dessa finns med på gamla
bilder, men är helt förändrade i utseende.
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Bild 57. Rum 104. Notera brickslussen i väggen.

104 diskrum
Karaktär

Golv
Vägg

Tak
Fönster
Dörrar
Övrigt

2014
Diskrum med
diskmaskin, diskho,
diskbänkar,
kastrullhyllor och även
kylskåp.
Material
Fyrkantiga små
stenplattor/ alt.
klinker
Kakelplattor

1903
Diskrum

Kommentar

Kulör
Ljusgrå

Kommentar
Där plattor saknas är det ifyllt
med cementbruk.

Väggskivor – träfiber
eller gips.

Vit

Plåt
Takskivor, gips
2-lufts träfönster,
kopplade bågar.
-

Vit

Ovanför diskbänken
Mycket missfärgade, fläckiga
Det ena fönsterglaset frostat för
insynsskydd
Ingen dörr, endast smal
öppning med dörrfoder runt till
rum 105
Bricksluss som installerades på 1960-talet finns kvar och enligt uppgift kan
luckan mot rum 102 tas bort.
Vit
Vit

Radiator nedanför fönstret.
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Bild 58. Rum 105

105 Kök
Karaktär

Golv

Vägg

Tak

Dörrar
Övrigt

2014
Kök/serveringsrum
med kylskåp, frys och
större arbetsbänk i plåt.
Material
Tegelimiterat ”vinyl”golv (?)

1903
Serveringsrum
tillsammans med
rum 109
Kulör
Orange

Kommentar
På 1960-talet var rummet
brickservering (?), alltså
hämta själv mat.
Kommentar
Likt golvet i 103, har hört
ihop.

Gjutet cementgolv
Kakelplattor

Grå
Vit

Väldigt lortigt och slitet

Väv

Gul

Stående brädor av olika
typ och bredd.

Röd, gul, vit

Väggskivor – träfiber.
Takskivor i olika form
och format – träfiber.

Gul, röd
Vit

Ett hopplock av olika
brädor.

Stor spiskupa i plåt
Omålad
Ovanför grill/frityr
Spegeldörr
Träfärgad/lackad Modern
Rummets S vägg är väggen på ett av båsen i rum 103.
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Bild 59. Rum 106

Bild 60. Rum 106

Bild 61. Rum 106

81

106 hall
(vestibul)
Karaktär

2014

1903

Natténtre och hall, med
anslutning till stora
trappan upp till våning 2.
Liten sitthörna i en nisch
bredvid trappen.

Golv

Material
Kalkstensgolv

Vestibul
(huvudentré till
hotellet) – samt del
av kontor
tillsammans med
rum 111.
Kulör
Brunröd

Vägg

Tegelimiterat vinylgolv (?)
Väv (glasfiberväv)

Orange
Ljusgul, gul

Tunna träskivor/brädor,
placerade glest, uppsatta
med rejäla skruvar.

Vit

Takskivor – träfiber eller
gips
1-lufts fönster, inga
synliga bågar.
Enkeldörr, fönsterglas i
ovandelen, stående panel i
nedre.

Vit

Slät enkeldörr

Vit

Spegeldörr, tung, troligtvis
modern, moderna
handtag.

Vit

Slät enkeldörr
Trapphuset är rum 207

Vit

Tak

Fönster
Dörrar

Övrigt

Röd
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Kommentar

Kommentar
Mässingslist över
skarven mellan
golvtyperna.
Likt golvet i 103.

Nersänkt tak ca 2 dm
från övrigt.
Fönster mot
vindfånget – rum 107.

Text på dörren:
”Reception”,
”Restaurang” samt
öppettider.

Bild 62. Rum 107

107
Vindfång/
Nattentré
Karaktär

2014

1965

Kommentar

Inglasad kur i
anslutning till
entréerna med
sittplatser, släpper in
mycket ljus.
Beskrivning

Vindfång utanför
huvudentrén

Vindfång i ungefär samma
utförande finns vid båda
entréerna på V fasaden, samt
vid nuvarande huvudentrén
på S gaveln.
Kommentar

Golv

Kalkstensplattor.

Brun
Brun

Vägg

Nersänkt
dörrplastmatta i större
delen av utrymmet.
Under mattan är
golvet gjutet.
Väv

Tak
Fönster

Slätputsat tak
Fyrkantiga, 1 lufts,
dubbelglasade
Stående avlånga, 1
lufts, dubbelglasade

Kulör

Skarpt gul, med
mittbård i
mörkröd.
Vit
Vita

Moderna kulörer och
färgtyper

Vita

”

1-lufts fönster, utan
synliga bågar

Troligtvis original från 1960
talet, uppfattas som
moderna.

Innerfönster
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Dörrar

Övrigt

Aluminiumdörr,
fönsterglas i
ovanhalvan, skiva i
den nedre.

Aluminiumfärgad, På fönstret finns bild av
nedre skivan
järnvägshotellet och text i
svart.
vitt ”Välkommen till
JÄRNVÄGSHOTELLET”
och ”NATTINGÅNG”.

Enkeldörr, fönsterglas
i ovanhalvan, stående,
spontad panel i nedre.

Röd
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Bild 63. Rum 109

109 Förråd
Karaktär

Golv
Vägg
Tak
Dörrar
Övrigt

2014
Mycket varmt rum,
förråd med
hyllförvaring,
frysbox, samt stor
tavla med knappar –
elektronik?
Material
Breda, men tunna
golvbrädor.
Väggskivor – träfiber
eller gips.
Slätputsat tak.
Spegeldörr
Infälld armatur i
taket.

1903
Serveringsrum
tillsammans med rum
105.

Kommentar

Kulör
Omålat, ev. lackad
furu.
Grön

Kommentar

Vit
Lackad furu

I NV hörnet finns
vitputsad murstock
från golv till tak.
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Modern

Bild 64. Rum 110

110 Hall
Karaktär

Golv
Vägg
Tak
Dörrar

Övrigt

25

Bild 65. Rum 110

2014
Hall, korridor, samt
förvaringsrum för
stora tvättkorgar.
Material
Breda, men tunna
golvbrädor.
Väv

1903
Handkammare – en
form av skafferi,
förrådsrum 25
Kulör
Omålat, ev. lackad furu.

Takskivor – träfiber
eller gips
Slät enkeldörr

Vit

Smal, slät enkeldörr
utan handtag eller lås

Grå

Kommentar
Reception från 1940
talet?
Kommentar

Mintgrön
Del av tak mot N
nersänkt 2,5-3 dm.

Vit

Spegeldörr
Lackad furu
Modern
Vägg mot rum 109 saknar taklist, en nyare vägg (vilket ritningar bekräftar).

http://www.synonymer.se/?query=handkammare (2015-04-09)
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Bild 66. Rum 111

111
WC/dusch
Karaktär

Bild 67. Rum 111

2014

1903

Golv

Toalett och duschrum,
skilda med en vägg och olika
golvnivå, men hör ihop nu.
Material
Klinkergolv, små fyrkantiga

Kontor
tillsammans med
del av rum 106.
Kulör
Grå

Vägg

Tegelklinker, större
fyrkantiga
Väv

Orange/rött
tegel
Blå, Gul

Tak

Kakel
Vit
Takskiva – träfiber eller gips. Vit

Fönster

Dörrar
Övrigt

Mindre takskivor med
Vit
plastlister över skarvarna
1-lufts träfönster, kopplade
Vit
bågar, ytterbågarna
spröjsade med 4 rutor,
innerbåge med mönstrat
fönsterglas – insynsskydd.
Spegeldörr
Vit
Radiatorer under fönstren, vattenburen värme.

Kommentar

Kommentar

Modernt material
Djupa fönsternischer

Tydligt att funktionen och planlösning varit annan innan.
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Bild 68. Rum 112

112 Allrum
Karaktär

Golv
Vägg
Tak
Fönster

Dörrar
Övrigt

2014
Tillsynes nyrenoverat
rum, användning
osäker, ett allrum.
Material
Breda, men tunna
golvbrädor.
Väggskivor – träfiber
eller gips.
Takskivor – träfiber
och/eller gips.
5-lufts träfönster,
stående kopplade
bågar

1903
Kök tillsammans med
rum 113.

Kommentar

Kulör
Omålat, ev. lackad furu.

Kommentar

1-lufts fönster,
liggande, avlånga,
inga synliga bågar
Spegeldörr

-

Överljusfönster mellan
rum 112 och 113

Vit

Modern

Slät, enkeldörr

Vit

Modern

Starkt röd
Vit

Nymålat vid tiden för
inventeringen.
Moderna träpersienner

Vit
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Bild 69. Rum 113

113 kök
Karaktär
Golv

2014
Avlångt, ljust rum
med köksutrustning.
Material
Plastgolv

Vägg

Väv

Tak
Fönster

Dörrar
Övrigt

1903
Kök tillsammans med
rum 112.
Kulör
Rödbrun botten med
stänkmönster.
Vit

Kommentar
Kommentar
Igensatt dörr mot N.

Kakel
Vit
Ovanför diskbänken
Slätputsat tak
Vit
1-lufts liggande
Överljusfönster mellan
avlånga fönster,
rum 112 och 113.
enkelglas, inga synliga
bågar
Köksinredning med över och underskåp, diskbänk och andra arbetsytor.
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Bild 70. Rum 115

115
Hotellrum
Karaktär

Golv
Vägg

Tak
Fönster

Dörrar
Övrigt

Bild 71. Rum 115

2014

1903

Kommentar

Hotellrum med liten
hall, inrett med
dubbelsäng och
skrivbord.
Material
Plastgolv
Väv

Rum

Kontor, telefonbås

Kulör
Träimiterat
Vit

Kommentar

Smala takskivor –
Vitbetsad
träimiterande ytskikt.
2-lufts träfönster,
Vit
kopplade bågar,
spröjsade ytterbågar i
4 rutor.
Spegeldörr med 3
Vit
speglar
Radiator under fönstret
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Del av vägg mot Ö är
igensatt dörr (mot 114),
dörrfoder som finns
kvar.
Modernt material
Vita, släta fönsterfoder
med trappstegslutning
inåt fönsterglaset.
Troligtvis äldre modell,
men nymålade.

Bild 72. Rum 116

116 Sovrum
Karaktär

Golv
Vägg
Tak

Fönster

Dörrar

2014
Litet sovrum,
möblerad med
enkelsäng.
Material
Laminatgolv
Väv

1903
”Matsal för tågpersonal”
tillsammans med rum
121, 122, samt delar av
114, 119 och 120.
Kulör
Ljust.
Mintgröna

Långsmala takskivor, Vit
lagda med
förskjutning bredvid
varandra – gips eller
trä.
2-lufts träfönster,
Vit
kopplade bågar,
spröjsade ytterbågar
i 4 rutor.
Spegeldörr
Lackad furu

Övrigt
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Kommentar

Kommentar

Jämför utvändigt.

Modern

Bild 73. Rum 118

118 Hall
Karaktär

Bild 74. Rum 118. Notera luckorna till vänster,
användes som mathiss tidigare.

1903
Serveringsrum –
tillsammans med del
av rum 119 och 120
– samt skafferi.

Kommentar
Vid tidpunkt för
inventering var lampor
trasiga, vilket försvårade
dokumentationen.

Kulör

Kommentar

Golv

2014
Lång hall som slutar i
en återvändsgränd.
Används som
avlastningsplats,
ansluter bl.a. till
trapphus upp till
våning 2 som endast
är nödutgång.
Material
Laminatgolv

Rödbrunt

Vägg

Plast alt.
linoleumgolv,
Väggskivor – träfiber.

Väv
Brädor/smala
träskivor
Slät enkeldörr

Väv
Vit

Tak
Dörrar
Övrigt

Vit

Grå

På Ö väggen mot
trapphuset finns luckor
till tidigare mathiss(?),
denna är fortfarande väl
utläsbar i väggen, men
används ej.
Osäker på material.

Något äldre modell.
Liten trappa i 2 steg
leder upp till dörren.
Rester i väggarna som vittnar vart igensatta dörrar funnits. (till rum 113,
samt rum 124)
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Bild 75. Rum 121

93

Bild 76. Rum 123

121 Hall,
pentry
Karaktär

Golv
Vägg
Tak

Fönster

Dörrar
Övrigt

2014

1903

Vid den N entrén på
den V fasaden. Dels
hall, dels pentry,
används mest idag som
avlastningsplats/förråd.

”Matsal för
tågpersonal” –
tillsammans med
rum116, 122,
samt delar av
114, 119 och 120.
Kulör
Omålat, lackat

Material
Laminatgolv

Kommentar

Kommentar

Väggskivor –
träfiberplattor, alt
träskivor + väv
Takskivor –
träimiterande ytskikt.

Mintgrön
Vitbetsat

Modernt material

Tunna träskivor/
brädor, placerade glest,
uppsatta med rejäla
skruvar.
2-lufts träfönster,
kopplade bågar,
spröjsade ytterbågar i 4
rutor
Enkeldörr/ med
fönsterglas ovandelen,

Ev. lackat

SV delen av rummet,
fyrkantigt utrymme
(ovanför pentryt) där taket
är ett par dm högre upp.

Vit

Omålad,

94

Bild 77. Rum 124 vy mot Ö. Rummet har tidigare varit bl.a. III-klass matsal, samt pub.

Bild 78. Rum 124 vy mot V.
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124 Sal
Karaktär

Golv

Vägg

Tak

Fönster

Dörrar
Övrigt

2014
Ett ”förstört” rum, en
påbörjad renovering
till kafé som inte tagit
hänsyn till rummets
karaktär! Färdigställdes
aldrig.

1903
”III-klass
matsal”

Kommentar
Har använts som fest- och
konsertlokal.

Material
Trägolv, smala brädor,
ev. original.

Kulör
Omålat

Väggskivor – träfiber
– med väv.

Vit

Kommentar
Slitet golv, orsaken beror delvis
på att golvet har haft
heltäckningsmatta under en
längre period. Golvet är även
skadat av färgfläckar, rispor och
slitningsskador i virket.
Slarvigt målat.

Vertikala och
horisontella breda
lister/brädor delar upp
väggen som en hög
bröstpanel drygt ¾
upp på väggen (se
bild).
Kassettak – träskivor
med lister i ett
fyrkantsmönster

Vit

Slarvigt målat.

I mitten av taket går
två parallella tjockare
lister/lådor, som vid
N väggen fortsätter
ner till golvet.
10-lufts träfönster
med kopplade bågar.
Ytterbågarna spröjsade
med 4 rutor (de
nedersta avlånga
bågarna), samt 2 rutor
(de översta fyrkantiga
bågarna).
Spegeldörr

Vit

Funktionen okänd.

Vit/
(mörkbrun)

Kan vara originalfönster. De
nedersta fönstren mot Ö var vid
tiden för inventeringen täckta
med träskivor. De fyrkantiga
fönsterbågarna mot Ö är endast
delvis övermålade med den vita
kulören, på dessa återfinns
istället en mörkt brun färg.
Äldre modell

Vit

Vit

Mot den S väggen finns ett parti murstock där det ev. skulle kunna finnas
en öppen spis bakom. Denna är idag helt övertäckt av en väggskiva. I
samband med demontering vill museet ha tillgång till att dokumentera
Inga kulörprover, eller färgstegar utfördes vid inventeringen.
Rummet är väldigt slarvigt målat och frågan är om en spraymaskin har
använts, tecken på detta finns vid fönstret på Ö väggen.
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VÅNING EN TRAPPA

Andra våningen präglas framförallt av hotellrum som alla har dörrar ut till den
genomgående korridoren som sträcker sig från södra till norra gaveln. Korridoren är
luftig och ljus med ljusinsläpp från fönster på gavlarna och även vid det stora
trapphuset (rum 207). På gavlarna finns även dörrar som leder ut till
utrymningsbalkonger och stegar. Väggarna är målade gula och alla snickerier –
inklusive dörrar och lister – är vita. Golvet är av trä och är behandlat med något som
gör det mörkare, färg eller färgad olja/lack/lasyr. Korridoren är avdelad genom
placeringen av två branddörrar (pardörrar) på varsin sida om det stora trapphuset.
Det stora trapphuset är huvuduppgången till våning 1 från bottenvåningen. Själva
trappstegen har samma behandling som golvet i korridoren, men räckena samt
snickerier på väggarna är målade med ett tjockt lager av en djupt röd kulör. Övriga
väggar går i samma gula kulör som väggarna i korridoren. Huvudtrappan är en av få
originaldetaljer som finns kvar i byggnaden och med det stora överljusfönstret som
finns i utrymmet så ger den ett ståndsmässigt intryck. Dock gör den skarpa röda
kulören, samt att det är ett sådant tjockt lager med färg, att detaljerna i snickerierna
går förlorade. En till trappa till bottenvåning finns i anslutning till trapphuset i rum
215, men ovanför dörren som leder till denna trapp finns en nödutgångsskylt, så
denna utgång används inte. Anslutning mellan våning 1 och våning 2 finns genom
två trapphus (rum 204 och 215) – ett i den södra halvan och det andra i den norra
halvan av våningsplanet. Båda trapphusen finns bakom stängda pardörrar. Trapporna
är smala och klädda med heltäckningsmatta.
Trots att hotellrummen har olika möblering, så känns de ändå enhetliga i det att
väggarna är tapetserade med tapeter i starka färger – antingen i gammelrosa, grön
eller mörkt blågrön kulör – och för fönstren hänger tunga mörka gardiner. Fönstren i
hotellrummen är alla av samma sort – 4-lufts träfönster med stående avlånga bågar
nertill som är spröjsade i 4 rutor och fyrkantiga ovanför som är spröjsade i 2 –
förutom i rum 211, som är rummet mittemot huvudtrappan, där fönstret är en båge
bredare. Golven är generellt av trä, men är annars svårbedömda i frågan om de är
gamla eller ej. De ger skenet av att vara gedigna trägolv med jämnbreda brädor, men
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är troligtvis slipade och omlackade/målade vid något tillfälle. Så troligtvis
originalgolv, men rejält renoverade. Hotellrummen har dubbla dörrar – breda
spegeldörrar med antingen 4 eller på något ställe 5 speglar – något som det genom
tiderna varit lite olika lösning på. I dagsläget finns en inner och en ytterdörr till
rummen, där den yttre dörren har en gipsskiva påspikad på insidan. Detta kan vi gissa
oss till beror på lyhördheten, men särskilt snyggt är det inte. Alla hotellrum har
toalett installerat. Dessa är modernt inredda med våtrumstapeter och golv, samt
vanliga vitvaror. Några av hotellrummen har också egen dusch. I rum 216 och 218 är
duscharna i egna rum. För de rum som inte har dusch så finns allmänna duschar i
rum 213, samt minst ett duschrum med anslutning från korridoren nära ingången till
rum 205. Dessa rum är kaklade på väggar och golv.
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Bild 79. Rum 201, ett enkelrum med bäddsoffa. Rummet är ett hörnrum med fönster åt både S och Ö.

Bild 80. Hotellrummen har allmänt två dörrar vid ingången.
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201
Hotellrum
Karaktär

Golv

Vägg
Tak
Fönster

Dörrar

Övrigt

2014

1903

Hörnrum med toalett,
möblerat med
enkelsäng, samt
bäddsoffa.
Material
Gediget trägolv av
jämnbreda brädor.

(hotell)Rum

Tapet
Slätt tak
4-lufts träfönster,
kopplade bågar,
ytterbågarna spröjsade i
4 resp. 2 rutor.
Spegeldörr

Spegeldörr

Kommentar

Kulör
Förslagsvis
oljat, alt. oljat
med
färgpigment.
Gammalrosa
Vit
Vit

Kommentar
Äldre golv, men troligtvis
slipat och behandlat med
något. Modern golvlist.

Vit

Äldre modell. Dubbla
dörrar, den yttre dörren har
en gipsskiva fastsatt på
insidan.

Vitbetsad

Modern
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Bild 81. Rum 202

Bild 82. Rum 202, dörr som leder ut till utrymningsbalkongen på S gaveln.
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Bild 83. Detalj rum 202. Rester av murstock i golvet?

Bild 84 Rum 202, detalj av dörr, notera säkerhetsglasen.
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202 Korridor

2014

1903

Karaktär

Huvudkorridoren på
våning 2 med anslutning
till alla hotellrum. Ett
ljust rum med ljuskällor i
korridorsändarna, samt i
anslutning till den stora
huvudtrappen (207). Två
branddörrar finns på
mitten, varsin sida om
huvudtrappen.
Material
Gediget trägolv.

Korridor

Stående speglar skadade
av breda lister/brädor likt en hög bröstpanel ca
¾ upp på väggen.

Ljust gul

Sista ¼ mot taket slät
vägg, avskild mot
bröstningen med en
enkel list.
Fyrkantiga takskivor –
träfiber eller gips.
3-lufts träfönster. Yttre
fönstret består av
kopplade bågar där
ytterbågarma är spröjsade
med 4 samt 2 rutor och
den andra bågens fönster
är av säkerhetsglas.
Innerfönstret är
enkelbåge och
enkelglasat.
Spegeldörr

Vit

Golv

Vägg

Tak
Fönster

Dörrar

Kulör
Ljust brunt lackat, eller
laserat.

Kommentar

Kommentar
Äldre golv som slipats och
lackats/målats för att se
äldre ut. Breda vita
golvlister, släta i ovankant.

Vit
Vit

Kombinerat med dörr med
fönster

Vit

Äldre modell, men med
nya handtag.

Spegel-pardörrar med
fönster - säkerhetsglas de två översta facken,
plåtskodd i nederkant,
dörrstängare. Stora
handtag i metall.

Vit

Skjutdörrar

Pardörrar med fönster –
säkerhetsglas - i
ovankant, indelat i två
fönster med liggande
avdelande list.
Nederhalvan plåtskodd
och slät. Stora handtag i
trä. Gamla gångjärn.

Vit

Branddörrar, skjutdörrar
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Övrigt

Slät enkeldörr med
Vit
Ev. äldre dörr, påspikad
fönster i ovanhalvan
skiva på insidan skulle
spröjsat i 4 rutor –
kunna peka på detta.
dubbla fönsterglas där
innerglaset är av
säkerhetsglas.
I golvet i anslutning till murstockar finns gjutna delar synligt någon dm ut
från väggen.
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Bild 85. Rum 205, vy mot Ö.

Bild 86. Rum/trapp 204

Bild 87. Rum 204 och 205, detalj golv- och trappyta.
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204 & 205
Trapphus,
hall
Karaktär

Golv

Vägg

Tak
Fönster

Dörrar

Övrigt

2014

1903

Hall med anslutning till
toalett (som ej går att
öppna) och
städskrubb, trappa upp
till våning 2.
Material
Heltäckningsmatta i
ribbat tyg.

Trapphus (rum
204), Linneskåp
och 2 klosetter
(rum 205)
Kulör
Blågrå

Kommentar
Sliten och blekt.
Mässingskodd på kanterna.

Våtrumsmatta

Ljusmönstrad

Väv

Gul, Vit

Städskrubb. Högt trappsteg
upp till skrubben.

Våtrumstapet

Rödstänkt på
vit botten
Vit

Fyrkantiga takskivor –
träfiber eller gips.
4-lufts träfönster,
kopplade bågar –
ytterbågarna spröjsade
med 4 och 2 rutor.

Kommentar

Städskrubb

Vit

1-lufts träfönster,
kopplade bågar,
fyrkantigt, spröjsat i 2
rutor.

Vit

Överljusfönster i
städskrubben

1-lufts fyrkantigt
fönster, enkelbåge och
glas.

Vit

Innerfönstret till
takfönstret.

1-lufts fönster,
enkelbåge spröjsat i 6
rutor, material okänt.
Spegeldörr

Omålat, ser
rostigt ut.
Vit

Äldre modell, nya handtag.

Slät enkeldörr

Ljusgrå

Dörrarna skjuts upp, inget
lås.

Pardörr med
Blå
säkerhetsglas i
ovanhalvan. Svarta
handtag.
Trappräcke i smidesjärn på ena sidan, träräcke med smideskonsoller/
hållare på den andra.
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Bild 88. Rum 207. Huvudtrappan.

Bild 89. Rum 207. Observera de starkt rödmålade snickerierna.

Bild 90. Rum 207, detalj trappräcke.
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207
Trapphus
Karaktär

2014

1903

Huvudtrappan mellan
bottenvåningen och
våning 1. Högt i tak med
mycket ljus.
Material

Huvudtrappa

Kulör

Kommentar

Golv

Trä

Blank lackat

Vägg

Nedre halvan – breda
profilerade stående lister
som jämt delar in väggen
i fack. Avslutas i
ovankant med en bred
profilerad
gördelgesimslist.

Röda lister och
ljust gula fack.

Har varit täckt av
plast- eller
heltäckningsmatta.
Listerna är målade
mycket tjockt med en
skarpt röd färg.

Övre halvan - mindre
väggskivor.
Fyrkantiga takskivor –
trä/gips?

Ljusgul

Tak
Fönster

Trappräcke
Övrigt

Kommentar

Vit

10-lufts träfönster, 5
Vit
Originalfönster
avlånga fönsterbågar
spröjsade i 4 rutor, 5
fyrkantiga fönsterbågar
(ovanför) spröjsade i 2
rutor.
Lätt profilerat/dekorerat Röd
Räcket är målat
virke på både stolpar och
mycket tjockt med en
räcken.
skarpt röd färg.
Huvudtrappan har tappat sin funktion som statussymbol i och med
flytten av huvudingång från den V till den S fasaden.
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Bild 91. Rum 208

208 Kontor
Karaktär
Golv

Vägg
Tak
Fönster

Dörrar

Övrigt

2014
Ett nästan omöblerat
rum, toalett i SÖ hörnet.
Material
Gediget trägolv av
jämnbreda brädor.
Tapet
Takskivor – träfiber eller
gipsskivor.
6-lufts träfönster,
kopplade bågar, 3
stående avlånga bågar
nertill, 3 fyrkantiga
fönsterbågar ovanför
ytterbågarna spröjsade i
4 respektive 2 rutor.
Spegeldörr

Spegeldörr modern

1903
(hotell) Rum

Kommentar

Kulör
Förslagsvis
oljat, alt. oljat
med
färgpigment.
Blågrön
Vit

Kommentar
Äldre golv, men troligtvis
slipat och behandlat med
något. Modern trälist.
Modern

Vit

Vit

Äldre modell. Dubbla
dörrar vid ingången, den
yttre dörren har en
gipsskiva fastsatt på
insidan – ljudisolering.

Vitbetsad

Toalettdörr
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Bild 92. Rum 209

209
Hotellrum
Karaktär

Golv

2014

1903

Hotellrum med
dubbelsäng och
tillhörande dusch/
toalett.
Material
Gediget trägolv av
jämnbreda brädor.

(hotell) Rum

Kulör
Förslagsvis
oljat, alt. oljat
med
färgpigment.
Gammalrosa

Kommentar

Kommentar
Äldre golv, men troligtvis
slipat och behandlat med
något. Modern trälist.

Vägg

Tapet

Tak

Takskivor – träfiber
eller gips.
4-lufts träfönster,
kopplade bågar, 2
stående avlånga bågar
nertill, 2 fyrkantiga
fönsterbågar ovanför.
Ytterbågarna spröjsade i
4 respektive 2 rutor.
Spegeldörr - enkeldörr

Vit

Vit

Äldre modell. Dubbla vid
ingången, den yttersta med
gipsskiva påspikad på
insidan

Spegeldörr - enkeldörr

Vit

Modern

Fönster

Dörrar

Övrigt

Moderna

Vit
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Bild 93. Rum 213

213
Duschrum
Karaktär

Golv

Vägg

Tak
Fönster

Dörrar
Övrigt

2014

1903

Kaklat badrum med
duschkabiner i 3 bås.

(hotell) Rum, som
då hörde samman
med rum 211
genom en dörr.
Kulör
Blå

Material
Rektangulära
kakelplattor, lagda
förskjutet
Våtrumsmatta
Enfärgade fyrkantiga
kakelplattor med olika
dekorationslister –
vågrätta, rutigt, eller
lodrätta lister i annan
färg.
Takskivor – träfiber
eller gips.
2-lufts träfönster,
kopplade bågar, 1
stående avlång båge
nertill, 1 fyrkantig
fönsterbåge ovanför.
Ytterbågarna spröjsade
i 4 respektive 2 rutor.
Spegeldörr med 4
speglar.

Kommentar

Kommentar
Flera kakelplattor sitter
löst.

Mörkgrå mönstrad
Vit
Marinblå
(dekorationsbårder
na)
Vit

Missfärgade kring fläkt.

Vit

Äldre modell. Färgen
flagnar rejält i
fönsternischerna.

Vit

Äldre modell.
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Bild 94. Rum 215, trapphuset våning 1.

Bild 95. Rum 215, trapphuset våning 2. Dörren till
vänster leder in till bastun.
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Bild 96. Rum 215, detalj av trappan med
mässinskodda kanter.

Bild 97. Rum 215, takfönster.

113

215 Trapphus
Karaktär

2014
Trapphus mellan
våning 1 och våning 2.

1903
Trapphus där även
ingång till rum 213
fanns.
Kulör
Blå

Kommentar

Vägg

Material
Ribbad
heltäckningsmatta
Väv

Tak

Väv

Vit

Fönster

1-lufts fönster,
fyrkantig, enkelbåge
spröjsad i 2 rutor.

Vit

Färgen flagnar mycket
och under finns en gul
nyans.
Äldre modell

1-lufts takfönster –
innerbåge enkelglas,
ytterbåge säkerhetsglas
Spegel-pardörrar med
fönster - säkerhetsglas
- de två översta facken,
plåtskodd i nederkant,
dörrstängare. Stora
handtag i metall.

Vit

Låsanordning

Vit

Skjutdörrar

Pardörrar, avlånga
inramade säkerhetsglas
ovanhalvan, slät
nederkant.

Vit

Skjutdörrar

Slät enkeldörr

Träfärgad

Modern

Slät enkeldörr

Vit

Nödutgång

Slät enkeldörr, tunt
dörrblad

Vit

Garderobsdörr

Golv

Dörrar

Övrigt

Kommentar

Gul

Igentejpad fyrkantig
Vit
Gammal mathiss?
lucka bredvid trapp
våning 2.
Vid nedre ansatsen finns ett vitmålat dörrfoder mitt på väggen mot S en gammal igensatt ingång till rum 213.
Trappräcke i smidesjärn på ena sidan, träräcke med smideskonsoller/
hållare på den andra.
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Bild 98. Rum 216

Bild 99. Rum 216, toalett till höger, dusch till vänster och utgång rakt fram.
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216
Hotellrum
Karaktär

Golv

Vägg
Tak
Fönster

Dörrar

Övrigt

2014

1903

Hotellrum med 2
enkelsängar, på varsin
sida ingången finns en
toalett samt ett
duschrum
Material
Trägolv (enklare
parkett), jämnbreda,
smala brädor, men i
olika längd.
Tapet
Slätputsat tak
4-lufts träfönster,
kopplade bågar, 2
stående avlånga bågar
nertill, 2 fyrkantiga
fönsterbågar ovanför.
Ytterbågarna spröjsade i
4 respektive 2 rutor.
Spegeldörr

(hotell) Rum

Vit

Äldre modell. Dubbla vid
ingången, den yttersta med
gipsskiva påspikad på
insidan.

Spegeldörr

Vit

Modern

Kulör
Målade/
betsade
mörkare

Kommentar

Kommentar

Blå (blågrön)
Vit
Vit
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Bild 100. Rum 220

220
Hotellrum
Karaktär

2014

1903
(hotell) Rum

Vägg

Hotellrum med två
enkelsängar mot varsin
vägg, med tillhörande
toalett.
Material
Trägolv/enkelt
parkettgolv, smala
brädor.
Tapet

Tak

Slätputsat

Vit

Fönster

4-lufts träfönster,
kopplade bågar, 2
stående avlånga bågar
nertill, 2 fyrkantiga
fönsterbågar ovanför.
Ytterbågarna spröjsade i
4 respektive 2 rutor.
Spegeldörr med 4
speglar.

Vit

Vit

Äldre modell. Dubbla vid
ingången, den yttersta
med gipsskiva påspikad
på insidan

Spegeldörr med 3
speglar

Vit

Modern dörr

Golv

Dörrar

Övrigt

Kulör
Betsade eller
oljade

Kommentar

Kommentar
Slitet

Grön
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VÅNING TVÅ TRAPPOR

Kontrasten mellan våning 1 och våning 2 kunde knappt vara större, i varje fall om en
bara tittar på korridorerna. Korridoren på våning 2 är mörkt blåmålad, utan naturliga
ljuskällor och det enda som bryter av mot mörkret är de vitputsade murstockarna
som på 3 platser sträcker sig likt valvbågar över rummet, samt de vita dörrarna till
rummen på våningen och taket. Tillsammans ger de ändå utrymmet en speciell
karaktär med kontrasterna av mörkt och ljust.
Hotellrummen på denna våning är dock likadant inredda som hotellrummen på
våning 1. Det finns 4 hotellrum – alla med minst dubbelsäng, samt en större svit på
den norra gaveln som innehåller 2 sovrum, plus allrum och rejält badrum. Det enda
som skiljer är att alla rummen här har nylagda laminatgolv istället för riktiga trägolv.
Annars är de tapetserade med samma variationer av kulörer – gammalrosa, mörkt
blågrön och grönt, förutom lägenheten som är helt klädd i träpanel på väggarna.
Förutom hotellrummen finns på våningen även en modern bastu (rum 314), samt ett
förråd som tycks ha avstannat mitt i en renovering (rum 316). Det finns även ett
antal dörrar längs med korridoren som saknar handtag och/eller lås och därmed inte
har kunnat inventeras. Genom rum 303 finns det en lucka i taket som sägs leda till
vinden, men inte heller denna har vi kunnat undersöka.
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Bild 101. Rum 310

301
Hotellrum
Karaktär

Golv
Vägg
Tak

Fönster

Dörrar

Övrigt

2014

1903

Gavelrum med
dubbelsäng +
enkelsäng, samt
tillhörande toalett
med dusch.
Material
Laminatgolv
Tapet
Slätputsat tak, brutet
mot S och V väggarna
– kortsidorna i
rummet.
1-lufts träfönster,
kopplade bågar,
ytterbågarna spröjsade
i 4 rutor.
Slät, blank enkeldörr

(hotell) Rum

Kommentar

Kulör
Ljust trä.
Gammelrosa
Vit

Kommentar

Vit

Balkongdörr mellan
fönstren

Vit

Modern

Spegeldörr

Vitbetsad

Modern

Enkeldörr med
fönster i ovanhalvan,
spröjsat i 4 rutor.

Vit

Balkongdörr till
utrymningsbalkong på
utsidan. Se fönster
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Bild 102. Rum 303

Bild 103. Rum 303

303
Hotellrum
Karaktär

Golv
Vägg
Tak

Fönster
Dörrar
Övrigt

2014

1903

Hotellrum med
snedtak och sängar ett
trappsteg upp. En stor
murstock avdelar
rummet på mitten.
Material
Laminatgolv
Tapet
Slätt tak, halvan mot
innerväggen platt,
halvan mot ytterväggen
brutet/sluttande.
1-lufts fönster,
enkelbågar med dubbla
glas.
Slät, blank enkeldörr

?

Kommentar

Kulör
Ljust trä
Blågrön
Vit

Kommentar
Modernt

Vit

Takfönster i snedtaket.
Moderna.

Vit

Modern

Spegeldörr
Vitbetsad
Modern
Lucka i taket till vid sovrumsdelen, enligt informant uppgången till
vinden. Svåråtkomlig.
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Bild 104. Rum 305, notera de vitmålade murstockarna som sträcker sig över korridoren.

Bild 105. Detalj skjutdörrar rum 305.
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305 Korridor
Karaktär

1903
? (Korridor)

Kommentar

Kulör
Blågrå

Kommentar

Vägg

2014
Mörkmålad korridor i
stor kontrast till den ljusa
korridoren på våning 1.
Material
Räfflad
heltäckningsmatta
Putsad

Mörkblå

Tak
Fönster
Dörrar

Liggande fasspontad
panel
Putsat
Spegeldörr med 3 speglar
Slät enkeldörr

Vit

Modern. Äldre modell på
dörrfoder.

Pardörrar, inramade
säkerhetsglas ovanhalvan,
nedre halvan slät.

Blå

Skjutdörrar

Golv

Vit
Vit

Modern

Äldre modell. 2 av dessa
dörrar är igensatta och går
inte att öppna i dagsläget.
På tre platser i korridoren sträcker sig byggnadens murstockar från golvet
vidare som rundade valvbågar över korridorspassagen i taket. Dessa är
vitputsade, i kontrast till väggarnas kulör.
Spegeldörr med 4 speglar

Övrigt

Mörkblå

Vit

Stora ljusbollar i taket, korridorens armatur.
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Bild 106. Rum 314, bastu.

314 Bastu
Karaktär

2014
Omklädningsrum och
bastu med träinredning.
Material

1903
?

Kommentar

Kulör

Kommentar

Golv

Kakel/Klinkerplattor

Ljusgrå

Vägg

Lackad

Fönster
Dörrar

Stående fasspontad
furupanel
Liggande fasspontad
panel, taket är brutet.
Slät enkeldörr

Övrigt

Tjock trädörr med spröjsat Lackat
Modern bastudörr
glas i mittpartiet.
Stor modern duschkabin placerad i omklädningsrumsdelen.

Tak

Lackad
Brunlackad

Modern

Träbänkar för att sitta på uppsatta på väggarna bastun, samt i
omklädningsrummet.
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Bild 107. Rum 316

316 Förråd
Karaktär

Golv
Vägg

Tak
Fönster
Dörrar
Övrigt

Bild 108. Rum 316

2014
Oinrett
förvaringsutrymme för
handdukar, resesängar
och diverse möbler.
Material
Hårt åtgånget trägolv
med jämnsågade
brädor, ev. spontade.
Uppspikade
träfiberskivor, delvis
spacklade i skarvarna.

1903
?

Kommentar

Kulör
Obehandlat

Kommentar
Vid ett parti är en golvbräda
halvt uppbruten, orsak?
Nerfläckat och slitet.
Synliga delar av takstolarna
mot V är inklädda med
masonitskiva.

Putsad/ slammad
Brutet tak. Uppspikade
träfiberskivor. Delvis
spacklade i skarvarna.
Spegeldörr med 4
speglar

Vit/ ljust grå
Omålat

Murstock

Vit

Äldre modell

Omålat
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Bild 109. Rum 319, vy mot N.

Bild 110. Rum 319

Bild 111. Detalj av de takbjälkarna med rejäla järn i anslutningarna.
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Bild 112. Rum 319

319 Allrum +
sovrum
Karaktär

Golv
Vägg

Tak

Fönster

Dörrar

Bild 113. Sovloft

2014

1903

Kommentar

Allrum i lägenhet,
inredd med soffgrupp,
matbord och kamin,
samt sovloft.
Material
Laminatgolv
Liggande fasspontade
släta brädor

?

1925 är rummet sovrum.

Kulör
Ljust trä
Omålat, ev
lackat

Kommentar

Putsad, trappstegsutformning mot
taknocken.
Sadeltak, valmat mot N
väggen. Synliga
takbjälkar av ohyvlat
virke. Underbrädning av
spikade släta brädor
med rundade kanter.
Placerade i olika
riktningar beroende på
utformning av taket.
1-lufts träfönster,
fyrkantiga kopplade
bågar, spröjsade i 4
rutor.

Vit

Murstock

Omålade,

Modern underbrädning,
takbjälkarna kan vara äldre
med gamla järn som håller
upp bjälkarna vid
valmningen.

Mörkröd
(inner-båge)

Äldre modell på fönster,
men modern målning.
Djupa fönsternischer som
används som blombrädor.

1-lufts fönster, små
fyrkantiga.
Spegeldörr med 4
speglar.

Mörkröd
Beigea speglar,
mörkröd ram.

Äldre modell, men modern
målning.

Enkeldörr med fönster i
ovanhalvan, spröjsat i 4
rutor likt fönstren.
Kopplade dörrblad(?).

Mörkröd

Balkongdörr, leder ut till
utrymningsbalkong.
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Modernt

Övrigt

Smal trappa upp till loftet.
Rödmålat räcke på loftet.
Rödmålade dörrkarmar.
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KÄLLARVÅNING

Ej skalenlig

Åtkomst till källarvåningen finns genom en trappa i rum 117 på bottenvåningen.
Källarvåningen är stor och ej överblickbar då korridoren (rum 005) som binder ihop
alla rum ej är rak, utan svänger runt hörn och skapar ”gränder”. Det förstärks även
av det faktum att lyset inte tänds från en strömbrytare till hela källaren, utan att där
finns flera som tänder varsitt utrymme.
Källarens användningsområde idag är framförallt förvaring, men här finns även
teknikrum för olika ändamål i byggnaden, samt tvättstuga. Utseendemässigt är
våningen indelad i en förrådsdel – där flera av rummen har förvaringshyllor i olika
utformning och en del som består av gamla kylrum – där dörrarna är tjocka
kyldörrar, samt väggarna klädda med plåt. Utöver detta finns även två duschrum
(rum 008 och 009), men dessa var det länge sedan de användes. Rum 006 är låst och
där har vi tyvärr inte kommit in alls.
Utrymmet är ändå relativt homogent i och med att kulörerna är enhetligt målade med
turkos (rum 005) och vitmålade väggar (övriga rum), samt gråmålade dörrar. Golvet
är ett gjutet betonggolv som antingen är målat med en grön eller grå kulör som båda
uppvisar stort slitage i form av färgbortfall. Överhuvudtaget är källaren på flera plan
mycket sliten och uppvisar gamla och nya fuktskador i taket, droppande maskiner i
teknikrummet, hål i golvet, dörrar som saknas eller plockats ner, samt dörrar som
inte går att öppna. Det som framförallt bör beaktas är att det finns många äldre rör
och på vissa varnas det till och med för att de innehåller asbest.
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Bild 114. Rum 001

Bild 115. Rum 002
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001 Förråd

2014

1903

Kommentar

Karaktär

Förrådsutrymme fyllt
med bråte.
Material
Gjutet betonggolv
Slammad murad
rektangulär (tegel)sten.

Tvättstuga, alt.
vedkällare.
Kulör
Grå
Vit

OBS, finns 2 ritningar
med olika planlösning.
Kommentar

Golv
Vägg

Tak
Fönster
Dörrar

Övrigt

Glest satta jämnstora
Turkos, samt grå.
brädor med reglar på
baksidan (som ett
staket).
Takskivor – träfiber
Vit
Stora fläckar.
eller gips.
Mycket enkel
Grå
plankdörr (av 5
stående jämnbreda
brädor ihopsatta med
3 liggande brädor).
Plaströr och små kopparrör i taket och längs med vägg.
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Bild 116. Förrådsdelen av korridoren.

Bild 117. Rum 005

Bild 118. Kylrumsdelen av korridoren.

Bild 119. Rum 005
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005 Korridor
Karaktär

Golv
Vägg

Tak

Fönster
Dörrar

Övrigt

2014
Korridor som
sträcker sig genom
hela källaren med
anslutning till i stort
sett alla rum.
Material
Gjutet betonggolv
Slammad murad
tegelsten

1903
Korridoren
existerade inte
som den gör
nu.

Kommentar

Kulör
Grön – men
mycket
färgbortfall
Turkos

Kommentar

Slammad murad
natursten

Turkos

Slammad gjuten
betong

Turkos

Slammat trä/timmer
Takskivor – gips eller
träfiber.

Turkos
Vit

Slätputsat

Vit

Gjutna valv

Vit

Plankdörr

Grå

Plankdörr med flera
borrade hål i
nederkant.

Grå

Enkeldörr, slät och
något bred

Grå

Slät och smal
enkeldörr

Grå

Spontad plankdörr

Grå

Plåtklädd slät
enkeldörr

Grå

Slät enkeldörr med
plåtklädd nederhalva.

Grå

Slät, låg, fyrkantiga
ståldörr

Grå

Hissdörr

Tjock slät ståldörr,
litet runt fönster i
ovankant.

Grå, samt 1
omålad.

Kyldörr. Färgen flagnar på
flera av dem.
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Taket är relativt lågt och längs
med det är flera stora plaströr
dragna, samt smalare plaströr
och små kopparrör. Några
äldre tjockare rör är bevarade
och igenkänns av att de är
målade i samma turkosa kulör
som väggarna
-

Bild 120. Rum 008

008 Dushrum
Karaktär

Golv
Vägg
Tak
Fönster
Dörrar

Bild 121. Rum 008

2014
Kakelklätt duschrum
med duschbås
bakom en vägg.
Används ej.
Material
Fyrkantiga sten- alt.
klinkerplattor.
Kakel – fyrkantiga
plattor.
Slätputsat
Saknar dörr

1903
Svale, alt.
outgrävt.

Kommentar
OBS, finns 2 ritningar med
olika planlösning

Kulör
Grå

Kommentar
Delvis missfärgat kring
avloppet.

Vit
Vit
-

Övrigt
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Dörr finns till det liknande
duschrummet (009), en slät
gråmålad enkeldörr – bör ha
varit samma här tidigare.

Bild 122. Rum 010

010 Förvaring
Karaktär

Golv
Vägg

Tak
Fönster
Dörrar
Övrigt

Bild 123. Rum 010

2014
Rum med tom
hyllförvaring, vissa
med gamla lappar på.

1903
Kolbox, alt.
outgrävt.

Material
Gjutet betonggolv
Slammad murad
tegelsten.

Kulör
Grå
Vit

Grovputsad

Vit

Kommentar
OBS, finns 2 ritningar
med olika planlösning.
Har senare varit bl.a. vin
och spritförråd.
Kommentar

Murad natursten
Vit
Fundament till murstock
Takskivor – gips.
Vit
Slät enkeldörr utan
Grå
handtag.
Stora hyllor med fyrkantiga jämnstora fack, byggda av brädor och
träskivor placerade mot S och N väggen, samt rakt ut på golvet från vägg
mot V.
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Bild 124. Rum 011, pannrummet. Notera den nerlagda pannan på golvet, samt de många rören i taket.

011 (Pannrum 2014
Karaktär
Utrymme för
värmepanna, elskåp
och andra liknande
aparater. Några
används, andra inte.
Material
Golv
Gjutet betonggolv
Vägg

Tak

Fönster
Dörrar
Övrigt

Slammade, gjutna
väggar
Putsad naturstensvägg
Takskivor, träfiber
eller gips

1903
Pannrum, samt
del av svale
(007)

Kommentar
Det gamla pannrummet,
används dock inte längre,
pannan ligger kvar på golvet

Kulör
Grön – men
mycket
färgbortfall
Vit

Kommentar
Fundamentet – byggt av
tegelstenar - till pannan finns
kvar på golvet.

Vit
Vit

Nästan helt täckt med rör i
olika storlek och ledningar
av olika slag. OBS! På ett av
rören varnas att det
innehåller asbest/eternit.
-

Slät stålklädd dörr
Grå
På vägg mot N där pannan tidigare stod, finns murstocken och
värmekanalerna kvar.
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Bild 125. Rum 013

Bild 126. Rum 013, detalj förvaring.
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Bild 127. Rum 013

013 Förvaring
Karaktär

1903
Matkällare

Kommentar
Senare mat- och
konservförvaring.

Kulör
Grå
Vit

Kommentar

Golv
Vägg

2014
Används i dagsläget som
förvaring. Hyllor med
lappar nertill vittnar
dock om tidigare
användning av rummet.
Material
Gjutet betonggolv
Putsade tegelväggar

Tak

Träskivor
Slätputsat tak på vass

Omålade
Vit

Slät enkeldörr, klädd
med träfiberskiva.

Omålad

Fönster
Dörrar
Övrigt
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Delvis missfärgade
Genom putsbortfall
noterades
takuppbyggnaden.
-

Bild 128. Rum 014

014 Torkrum
Karaktär

Golv
Vägg

Tak
Fönster
Dörrar
Övrigt

2014
Torkrum med
tvättlinor i taket.

1903
Outgrävt alt.
kolbox.

Kommentar
OBS, finns 2 ritningar med
olika planlösning

Material
Gjutet betonggolv

Kulör
Grå, flagnande
färg, samt
färgbortfall
Vit

Kommentar

Murad natursten

Vit

Delvis fundament till
murstock.

Slammad trävägg
Takskivor – gips.
Plankdörr med stående
spontad panel.

Vit
Vit
Grå

Slammade gjutna
väggar
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-

Bild 129. Utrymmet mot N

018
Tvättstuga,
förvaring
Karaktär

Golv

Bild 130. Utrymmet mot S.

2014

1903

Kommentar

Tvättstuga i utrymmet
längst åt S, utrymmet
mot N används som
förvaring.
Material
Gjutet betonggolv

Ej utgrävt, alt.
vedkällare.

OBS, finns 2 ritningar
med olika planlösning. Har
även varit bl.a. slaktrum

Kulör
Grönt, men
delvis rejält
färgbortfall
Omålad
Vit - färgen
flagnar delvis
rejält. Omålat
Omålat

Kommentar

Vägg
Tak

Räfflad blank plåt
Grovputsade takskivor –
gips och/eller träfiber.

Fönster
Dörrar

Plåtdörrar av samma
sorts räfflade plåt som
väggarna.
Mot norra väggen finns två skåp byggda av samma plåt som finns på
väggarna. I det ena finns gamla elskåp, det andra används till förvaring.

Övrigt
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Missfärgat, vattenskadat.

Bild 131. Rum 025

025 Förvaring
Karaktär

Golv
Vägg
Tak
Fönster
Dörrar
Övrigt

2014
Kaklat rum med
tomma hyllor av stål.

1903
Vedkällare alt.
bagarstuga.

Kommentar
OBS, finns 2 ritningar
med olika planlösning

Material

Kulör

Kommentar

Fyrkantiga stenplattor Ljusgrå
Fyrkantiga kakelplattor Vit
Takskiva – träfiber
Vit
eller gips.
Tjock slät ståldörr, litet grå
runt fönster i
ovankant.
Någon form av fläkt/kylsystem placerad i taket. Används dock ej.
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Bild 132. Rum 026

026 Förvaring
Karaktär

Golv
Vägg
Tak
Fönster
Dörrar
Övrigt

2014
Plåtklätt rum – både
väggar och tak – med
rutigt golv.
Material

1903
Vedkällare alt.
bagarstuga.

Kommentar
OBS, finns 2 ritningar
med olika planlösning.

Kulör

Kommentar

Fyrkantiga
Vita och röda i
Skulle kunna vara
kakel/cementplattor
rutmönster
Viktoriaplattor.
Korrugerad/räfflad
Omålad
blank plåt
Korrugerad/räfflad
Omålad
blank plåt
Tjock slät ståldörr, litet
Svåröppnad dörr p.g.a.
runt fönster i
ojämnt golv.
ovankant.
Någon form av fläkt/kylsystem placerad i taket. Används dock ej.
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Bilaga 1 Fotoförteckning

Bilaga 1 Fotoförteckning
Förteckning över bilderna som används i rapporten. Huvuddelen av bilderna är tagna av
bilderna Daryoush Tahmasebi och återfinns i Norrbottens museums bildarkiv under
Järnvägshotellet Accnr 2014-224. Dessutom har bilder lånats från Järnvägsmuseet i Gävles
(JVM) databas samt från Kiruna kommuns digitala bildarkiv och från Kringlans som är
Riksantikvarieämbetets databas. Ytterligare har några privatfotografier lånats för att
användas i rapporten.
Bildnr Accessionsnummer

Beskrivning

Fotograf

År

Flygbild
Stationsområdet
Järnvägshotell
Boställshus 9G1
Stationsområdet
Bangården
Bangården

D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
?
D Tahmasebi

2014
2014
2014
2014
1968
2014

Stationsområdet
Tioårsfest 1909
I-II klass restaurang
Intiman
Järnvägsstation
Järnvägshotell
Stationsområdet
TR-restaurang
TR-restaurang
Järnvägshotell
Järnvägshotell

B Mesch
?
T Dahllöf
T Dahllöf
?
?
?
?
?
S Walther
L.O. Karlsson

?
1909
1920-t
1920-t
1905?
1915?

Anna Fabricius
TR-restaurang
TR-restaurang
Affisch
Affisch
Affisch
Järnis
Bengt Sändh
M Lidström
Per-Erik Niva
Hotellägare Bella
Järnvägshotellet

G Wenström
?
?
M Lidström
M Lidström
M Lidström
?
?
?
K Törmä
D Tahmasebi
D Tahmasebi

1960-t
1966
1966
2014
2014
2014
1970-t

Fasad väst
Entré
Tak
Fasad väst
Panel
Fönster

D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi

2014
2014
2014
2014
2014
2014

Områdesbeskrivning
1
2
3
4
5
6
7

Bilden är nedladdad från www.hitta.se

LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0031
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0197
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0027
LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0050
Bild från NSD:s arkiv
LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0204

Järnvägshotellet och SJ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Jvm.KDAE04872
Kiruna kommuns bildarkiv 10000112
Jvm.KDAE04877
Jvm.KDAE04879
Jvm.KBAA02704
Jvm.KDAE04873
Jvm.KCAA00985
Jvm.KBDB1407102
Jvm.KBDB1407103
Jvm.KBDB1294703
Jvm.KDAA04307

1966
1966
1965
1990

Etnologiskt perspektiv
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Privat fotografi
Jvm.KBDB1407101
Jvm.KBDB14071
Privat fotografi
Privat fotografi
Privat fotografi
Vykort
NSD:s klipparkiv
Privat fotografi
Privat fotografi
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0723
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0331
Byggnadsbeskrivning - Exteriör
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0197
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0217
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0226
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0195
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0229
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0229

1990-t
2014
2014
2014
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0227
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0317
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0342
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0316
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0318
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0329
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0330
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0431
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0428
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0338
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0320
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0627
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0632
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0389

Fönster
Fasad öst
Detalj
Fasad öst
Fasad öst
Uteplats
Gavel
Tak
Balkong
Entré
Norra gaveln
Fönster
Tak
Panel

D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Rum 102
Rum 102
Rum 102
Rum 103
Rum 103
Rum 103
Rum 104
Rum 105
Rum 106
Rum 106
Rum 106
Rum 107
Rum 109
Rum 110
Rum 110
Rum 111
Rum 111
Rum 112
Rum 113
Rum 115
Rum 115
Rum 116
Rum 118
Rum 118
Rum 121
Pentry/Hall
Rum 123
Rum 124
Rum 124
Rum 201
Rum 201
Rum 202
Rum 202
Rum 202
Rum 202
Rum 204, 205
Rum 204, 205

D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
J Björklund
J Björklund
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Byggnadsbeskrivning - Interiör
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0306
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0304
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0307
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0267
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0275
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0278
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0293
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0290
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0257
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0258
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0260
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0249
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0839
LKAB_Järnvägshotell_FotoJB_2015_18
LKAB_Järnvägshotell_FotoJB_2015_19
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0752
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0754
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0122
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0138
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0747
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0739
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0156
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0114
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0105
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0174

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0182
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0236
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0238
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0528
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0543
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0367
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0371
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0414
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0417
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0507
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0720
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

.

LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0519
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0256
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0546
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0547
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0784
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0488
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0465
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0451
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0453
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0448
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0454
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0803
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0809
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0396
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0704
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0688
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0683
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0652
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0712
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0660
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0655
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0657
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0570
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0564
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0621
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0598
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0599
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0069
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0066
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0058
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0021
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0015
LKAB_Järnvägshotell_FotoDT_2014_224_0018
LKAB_järnvägshotell_fotoDT_2014_224_0049
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