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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.
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. En av byggnaderna som fortfarande används är ett stort rött
hus med sadeltak som har haft många olika namn under årens lopp och bl.a. kallats
för Stinsbostaden, Tullhuset eller Hotell Rallaren. Det är denna byggnad som står i
fokus i denna rapport och syftet har varit att göra en byggnadshistorisk och
kulturhistorisk dokumentation av boställshuset från dess uppförande fram tills idag.
Byggnaden står nu inför 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
huset under olika perioder.
Boställshuset 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. Miljön den ligger i är unik ur ett
nationellt perspektiv, i Kiruna finns nämligen en av Sveriges största samlingar med
bevarade SJ-byggnader och boställshuset var en av de första byggnaderna som stod
klar 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 om inte annat anges. 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
egentligen 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 människorna i Kiruna och när deformationszonerna
utvidgas ska även 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.
Ingen av dessa byggnader är byggnadsminne men det betyder inte att byggnaderna
inte är kulturhistoriskt värdefulla. De ingår alla i en unik miljö ur ett nationellt
perspektiv eftersom det i Kiruna finns ett av de största bevarade områdena med SJbebyggelse i Sverige. Bebyggelsen 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 tillhört SJ. Med detta som
utgångspunkt har vi valt att se dessa byggnader som viktiga representanter för SJbebyggelsen i vårt arbete.
Boställshus 9G1 är det av årets objekt som till ytan har känts som den mest
välbevarade, men samtidigt är det också den byggnad som genomgått den största
moderniseringen. Byggnaden har renoverats för att leva upp till dagens moderna
standard men man har också strävat efter att spara de gamla detaljer som gått att
återanvända t.ex. golv, dörrar, garderober etc. Detta har skapat en miljö där det
förflutna kompletterar det nya på ett effektivt vis med enkla medel.

SYFTE
En dokumentation kan inte ersätta byggnader, miljöer eller upplevelsen av att nyttja
dessa. Inom några år är byggnaderna vid stationsområdet rivna och då kommer de
endast att existera på bilder och genom berättelser om den tid då miljön var fylld av
liv och rörelse. 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
boställshuset ur olika perspektiv och återger dess historia och betydelse i det
sammanhang det funnits.
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METOD
Tyngdpunkten i byggnadsdokumentationen har varit att beskriva hur boställshuset
ser ut idag samt att synliggöra spåren av förändringar. För dokumentationen av
Järnvägsstationen utformade Länsstyrelsen i Norrbotten län en särskild matris och
den har återanvänts i detta arbete. Samtliga rum är inventerade men i rapporten
presenteras ett urval med rum som är representativa för förståelsen av byggnaden
och dess användning. Urvalet har gjorts av Norrbottens museum och i museets arkiv
finns inventeringsblanketter 1 från samtliga rum arkiverade.
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) är
301 och källarvåning från 001. Då de senaste uppförda ritningarna saknar
rumsnummer, samt att rumsindelningen förändrats avsevärt från äldre ritningar, har
rummen numrerats i samband med inventeringen. Byggnaden har beskrivits och
inventerats såväl 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 sparat i Norrbottens museums arkiv 2.
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
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 3.

Bebyggelseantikvarisk dokumentation, Dnr 33-2014
Etnologisk dokumentation, Dnr 272-2014
3 Fotografisk dokumentation Boställshus 9G1, Accnr 2014-223
1
2
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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 Boställshuset är
nuvarande fastighetsbeteckning Fjällrosen 23.

I samband med inventeringen av Boställshuset och i kontakten med en av våra
informanter, fick vi tillgång till den ritning som rörde planlösningen för boställshuset
idag. Utifrån denna ritning skapades en renritad planlösning som har använts vid
byggnadsdokumentationen.

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.
I en sökning i Norrbottens museum arkiv hittades en undersökning av SJ:s
bebyggelseområde i Kiruna som gjordes 1971. Det rörde sig om en fotografisk och
etnologisk dokumentation som genomfördes av Börje Rönnberg och Eva GesangKarlström. I materialet finns en frågelista som skickades ut till de boende i området
samt en rapport som Eva Gesang-Karlström sammanställt. Tyvärr ingick inte
boställshuset 9G1 i dokumentationen men materialet gav oss en del bakgrundsfakta
kring bebyggelsen i SJ-området.
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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
Kringlan, Riksantikvarieämbetets sökportal samt Norrbottens museums bildarkiv.
Dessutom har vi fått låna bilder av några informanter som används i rapporten.
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, Sveriges järnvägar 100 år, Åke Barcks Malmbanan
och 104 år på Malmbanan, samt byggnadsminnesutredningen som Sörmlands museum
gjorde om Nyköping 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.
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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 4 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 börjar sakta men säkert att synas. Det kan fortfarande dyka upp vilsna
resenärer som letar efter stationen, men de möts av tomma perronger där ogräset har
börjat bryta 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.

4

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 boställshuset
utpekat med gul pil.5

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 och
var knutpunkten för såväl persontrafiken som godstrafiken. Idag har området inte
någon större funktion 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 i 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 och Stationsgatan, som sammanband området med centrum, är
numera en gång- och cykelväg. Järnvägshotellet, som är placerat norr om
stationshuset, är den enda verksamheten på området som ännu är öppen för
allmänheten och drivs fortfarande som hotell.

5

Bilden är nedladdad från www.hitta.se 20.03 2015.
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Bild 2. Vy av stationsområdet från söder.

Bild 3. Järnvägshotellet med en öde perrongen som nu fungerar som parkeringsplats för hotellet.

Mellan stationen och hotellet finns en liten parkyta med mycket vegetation. Tidigare
har här bl.a. stått en kiosk 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.
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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 står 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 bygganden 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 6. 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.
Sydost om godsmagasinet fanns tidigare också ett kompletterande godsmagasin som
troligen uppfördes på 1950-talet och kan ses på bilder från 1960–70-talet. Under den
numer rivna bron fanns en kajvaktskur med travers för lastning av gods. Dessa
lastytor avvecklades när förutsättningarna för godstrafiken började förändras under
1980- och 90-talet.

66

Statens Järnvägar 1906-1931.
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Bild 6. Växtligheten bryter fram på den övergivna bangården.

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 gör sig påmint i form av
rötskadat virke och flagnande färg på byggnaderna, vittrande asfalt där ogräset växer
upp och uppstickande armering i betongperrongerna. Sabotage och klotter syns här
och var och drabbar alla byggnader.
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Bild 7. Järnvägsområdet 1903 i samband med konungens besök i Kiruna, med Boställshus 9C i mitten
av bilden. Längst ut till höger skymtas det södra hörnet av Boställshus 9G1.

BOSTÄLLSHUS, BETJÄNINGSHUS OCH SJ
Det första stationshuset uppfördes i Kiruna 1901 i samband med utbyggnaden av
Malmbanan och det första tåget mot Narvik avgick 15 november 1902. Förutom
järnvägsstationen byggde SJ samtidigt ett 40 m långt godsmagasin, som även det stod
färdigt 1901. Redan 1903 färdigställdes ett flertal bostadshus vid stationsområdet av
typen boställshus. Bostaden var under denna tid en förmån för SJ:s anställda och om
inte SJ-bostad fanns att tillgå på orten, så kunde inkvarteringsbidrag betalas till den
anställde. Enligt reglemente från 1901 så var det tjänstemän och ”betjänte” vid
statens järnvägar som kunde komma ifråga för fri bostad eller inkvarteringsbidrag.
Några av dessa tjänstetitlar var: distriktschef, ban- och maskindirektör, ban- och
maskiningenjör, trafikinspektör, byråassistent, stationsinspektör (stins), men även
”betjänte av lägre grad än vid banavdelningen banmästare, vid maskinavdelningen
eldare och vid trafikavdelningen kontorsbiträde”. 7 Vid sekelskiftet 1900 bodde
ungefär 40 % av SJ:s tjänstehavare i hus uppförda av SJ.
På grund av den stora bostadsbristen i Sverige under och efter 1:a världskriget när
många människor flyttade till städerna för att söka arbetet inom industrin så började
många av de större företagen bygga bostäder åt sina anställda. SJ följde denna trend
och vid 1920 års riksdag avsattes 17,5 miljoner kr för ”uppförande av nya bostadshus
vid kommunikationsverken”. Av dessa gick 3,2 miljoner kronor till SJ vilket innebar
7

Uppgifter från Järnvägsmuseet i Gävle.
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att det mellan 1918 och 1921 kunde uppföras ” 4107 st eldstäder” vilket var betydligt
mer än tidigare då det uppförts mellan 200-400 eldstäder per år. Efter denna period
minskar bostadsbyggandet igen. Troligen berodde det dels på sjunkande konjunktur,
men också på att SJ ändrade sina förutsättningar för tjänsteboende. Innan 1920 hade
bostad varit en löneförmån, men enligt en ny bestämmelse så skulle
”…tjänstemännen såsom vanliga hyresgäster förhyra sina tjänstebostäder efter i
huvudsak i orten gällande hyrespris…” 8
Tjänstebostäder hade sina för- och nackdelar och till viss del kunde det också
upplevas som ett ”bostadstvång” att vara hänvisad till en tjänstebostad. Frågorna
kring hyresersättningen och regler kring tjänstebostäder lyftes flera gånger på politiskt
håll de kommande decennierna. Hösten 1952 tillsattes en utredare för att göra en
översyn av bestämmelserna om hyressättning för tjänstebostäder samt utreda
begreppet tjänstebostad, som vid denna tidpunkt tolkades på olika sätt inom olika
statliga förvaltningsområden. Utredningen var klar 1955 och i betänkandet fastslogs
att ”…med tjänstebostad skall förstås lägenhet, som avses för viss befattningshavare
och måste bebos av denna med hänsyn till med befattningen förenade
arbetsuppgifter.”. 9 De nya reglerna började gälla 1962 och för SJ ledde det till att de
ca 8000 tjänstebostäderna med tiden minskades till ca 100 stycken. Nu var det endast
föreståndare för driftcentraler som var skyldiga att bo i de tjänstebostäder de blev
hänvisade till. 10
På många orter där SJ byggde stora områden med bostäder är dessa idag rivna eller
gravt förvanskade. Den samlade SJ-bebyggelse som fortfarande finns kvar i Kiruna är
unik och är därför en ovärderlig miljö som berättar om hur tätorten i Kiruna byggdes
upp kring gruvan och malmbanan.

8

SJ 1906-1931 s338 ff.
Tjänstebostäder 1955 s9 ff.
10
SJ bostadsområde i Kiruna etnologisk och bebyggelsehistorisk undersökning.
9
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BOSTÄLLSHUS 9G1
Uppföranderitningar för boställshus 9G1 har inte kunnat hittas, men olika källor
tyder på att byggnaden uppfördes kring 1902-1903 efter ritningar av Folke
Zetterwall. Ungefär samtidigt byggdes ett liknande boställshus (9C) söder om 9G1
och ritningarna till det finns bevarade. Byggnaderna var troligtvis inte helt identiska,
men påminner om varandra så pass mycket av det vi kan se på fotografier och
jämföra med senare daterade ritningar, att denna kan hjälpa oss i att med stor
sannolikhet förstå hur byggnadens planlösning såg ut vid uppförandet. Byggnaden
bestod av två lägenheter på varsitt plan inrymmande bl.a. sal, sängkammare,
barnkammare och kök och värmekällan var kakelugnar. På källarvåningen fanns
vedkammare och matsskafferi för lägenheterna. Lägenheterna på bottenvåningen var
avsedda för Stationsinspektören (stinsen) och på övervåningen bodde Baningeniören.

Uppföranderitning för Boställshus 9C. Inga uppföranderitningar har hittats till 9G1. (GLA)

Ett rykte som länge florerat kring boställshuset är att det skulle ha flyttats till Kiruna
från Riksgränsen på 1920-talet. Detta har vi inte hittat något belägg för. Dels finns
det ritningar som berör byggnaden från 1917 och på flera tidiga bilder kan man se
delar av byggnad 9G1. Däremot finns det andra byggnader på SJ-området som är
ditflyttade från Riksgränsen, dessa är dock placerade närmare Lokstallet. 11 Också i
inventeringen Norrbottens museum gjorde av SJ-bebyggelsen 1971 fastslås att huset
byggdes på plats redan 1902. 12
11
12

Kiruna Kommuns bevarandeplan 1986
SJ bostadsområde i Kiruna etnologisk och bebyggelsehistorisk undersökning.
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Detalj av ritning från 1917, rörande utbyggnad av boställshus 9G1 (GLA)

Från 1917 finns den första ritningen bevarad som rör 9G1. Ritningen är ett förslag
till utbyggnad åt norr, där bland annat en ny murstock och därmed också en ny
skorsten byggs till. Utbyggnaden innebär bland annat att båda lägenheterna får
badrum, vilket de inte haft tidigare. Utöver detta så får lägenheterna ett rum till, samt
en jungfrukammare. På ritningen finns även ritningar av fasaden mot banan och den
ena gaveln, men dessa ritningar stämmer inte överens med hur planlösningen är då
bara två skorstenar finns utritade där det efter tillbyggnaden borde ha funnits tre. Det
som dessutom skiljer dagens byggnad mot denna, är fönstren på gavelröstet – på
ritningen finns fem fönster på rad utritade. I dag finns där endast tre fönster och
panelens utformning samt utformningen invändigt visar inga tecken på att det
någonsin varit fem fönster. I övrigt är byggnadens planlösning i jämförelse med idag
är väl utläsbar.
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Bottenvåning och våning 1 tr, Ritning 1969. Notera framförallt den norra lägenheten i två plan. (Plan
& Bygg, Kiruna kommun)

Efter 1917 dyker inte nästa ritning rörande boställshuset upp förrän 1969. I fråga om
verksamhet så har inte byggnaden förändrats, den är fortfarande ett bostadshus. Den
största förändringen som noteras är att byggnaden numera har tre lägenheter istället
för två. Den nordligaste delen av huset är en lägenhet i två plan, med en nyinstallerad
trappa mellan våningsplanen i nordvästra hörnet, samt en trappa ner till källaren i den
södra delen av norra lägenheten. Ingen av dessa trappor finns kvar idag. Trappen ner
till källaren finns förvisso kvar, men är igensatt ovanifrån och kan inte användas.
Entrén till lägenheten återfinns mitt på den norra gaveln men är även den stängd
idag. I de andra lägenheterna noterar vi att de två mittenrummen mot den västra
sidan på båda våningarna slagits ihop till ett rum genom att nästan hela väggen
mellan rummen slagits ut. Kakelugnarna är utbytta mot de öppna spisar som
troligtvis är de samma som finns idag och vi kan även se att fönstren på den östra
fasaden i de sydöstra hörnrummen försvunnit.
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Bild 8. Från lägenheten på andra
våningen, öppning mellan
vardagsrum och matsal – de två
mittrummen på våningen. Bilden är
från sent 1940-tal.

Bild 9. Samma rum som ovan och nästan samma vinkel. Idag är öppningen är igensatt, men
fortfarande väl utmärkt. Notera även bröstpanelen och takbården.
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T.v. Bild 10. Exteriör mot det
sydöstra hörnet av byggnaden där de
yttersta fönstren på den Ö fasaden
finns kvar. Bilden är från tidigt 1950tal. Peter Hall/Privata.

Nedan. Bild 11. Det sydöstra hörnet
på byggnaden idag, utan fönster.

På 1980-talet blir delar av huset kontor då SRF Tal och Punkt flyttar in på
bottenvåningen. Från 1983 finns ritningar som är undertecknade att beröra
Tullverkets lokaler, men ett halvår senare dyker ett nytt förslag upp för byggnaden
men då står det Tal o Punkt AB på handlingarna. Förändringarna är likvärdiga men
med vissa skillnader. Det är förslag till utförandet och placering av en ramp, antingen
vid entrén mot söder eller entrén mot öster. I dag återfinns en ramp på den östra
sidan, men denna skiljer sig mycket i utförande mot dessa förslag så troligtvis handlar
detta om en tidigare ramp. Även placeringen av den tillgänglighetsanpassad toalett
skiljer sig på ritningarna, på den ena är den placerad i den södra delen av byggnaden
och på den andra i den norra delen. Det finns också många mindre förändringar med
flyttade väggar och dörröppningar. Dessa ritningar är svårtolkade och frågan är om
något av förslagen egentligen genomförs.
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Bild 12. Boställshuset och garaget som senare blev restaurang.

1984, tillbyggnad garage. (Plan & Bygg, Kiruna kommun)

På en ritning från 1984 som berör Tullverkets lokaler finns en ramp utritad på den
södra fasaden. Ritning behandlar i övrigt främst tillbyggnaden av ett garage mot norr.
I anslutning till entrén på den norra fasaden finns nu utritat en bastu samt
omklädningsrum. Förutom garaget så är det den nordöstra delen av byggnaden som
byggs om där två mindre rum byggs ihop och blir omklädningsrum, toalett och
städskrubb.
Från 2004 finns flera ritningar, det är då de nya ägarna börjar bygga om till hotell.
Garaget byggs om till restaurang med restaurangkök, där bl.a. garageportarna bytt ut
mot fönster och dörrar och toaletter installeras. Riktlinjerna för brandsäkerheten är
strikta och en mycket framträdande nödutgång som är byggd som en bro runt hela
huset med en stor trappa på baksidan mot väster uppförs. Invändigt öppnas väggar
20

upp som skapar bättre tillgänglighet mellan olika rum och två av trapporna i den
norra delen av byggnaden tas bort. Ritningarna berättar inte allt och troligtvis saknas
flera, men med hjälp av informanters berättelser har vi fått en inblick i vad som
gjordes vid ombyggnaden till hotell. Bland annat installerades toalett och badrum i
hotellrummen och några av de större rummen delades upp till flera mindre rum.
Hotell Rallarens tid blev kortare än de hade tänkt sig och 2010 sålde de byggnaden
till LKAB. Sedan några år används byggnaden av LKAB Malmtrafik AB som
övernattningsbostad åt norska malmtågslokförare. Inför denna verksamhet gjordes
vissa förändringar. Bland annat har nya ljudisolerande fönster monterats i de rum
som användas som sovrum och det har installerats ett bättre ventilationssystem i
byggnaden. 2014 skedde den senaste ombyggnationen. De två rummen på
nedervåningen längst åt söder gjordes då om till en lägenhet med ingång från utsidan.
Dörrarna invändigt som anslöt rummen till övriga huset byggdes igen och två
sovrum med varsitt badrum installerades. I utbyggnaden på den södra gaveln
installerades ett pentry.

Ritningar för ombyggnad till hotell, 2004. (Plan och Bygg kontoret, Kiruna kommun)
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Bild 13. Den mycket framträdanden brandtrappan på den västra sidan av byggnaden.

Bild 14. Entrén till lägenheten på södra gaveln.
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ETNOLOGISKT PERSPEKTIV
Det finns inte mycket skrivet om boställshusets historia och det krävdes en del
detektivarbete för att hitta lämpliga informanter. Från början var det ett så kallat
boställshus med lägenheter åt de högre tjänstemännen på SJ och i folkmun kallas det
idag Tullhuset eller Hotell Rallaren och längre tillbaka Stinsbostaden, namnen
avspeglar olika verksamheter som har huserat i huset de senaste årtiondena.
Dessa tre funktioner; bostad, kontor och hotell ville vi synliggöra i dokumentationen.
Efter många telefonsamtal och omfattande sökningar på internet hittade vi
informanter som kunde berätta om dessa tre perioder. I detta kapitel kommer husets
historia och de olika verksamheterna att beskrivas utifrån informanternas utsagor och
övrigt källmaterial.

INFORMANTER
Totalt har sex personer intervjuats. Två av dem, Ove och Peter, bodde i huset som
barn och deras berättelser ger oss inblick i perioden då huset var bostadshus. På
1980-talet byggdes delar av huset om till kontorslokaler. Först drev SRF Tal och
Punkt verksamhet i lokalerna på nedre våningen och efter dem flyttade Tullverket in
1986 och de blev kvar till början på 2000-talet. Den tiden har vår informant
Tulltjänstemannen berättat om och han var en av dem som arbetade åt Tullverket under
denna tid. När Tullverket hade flyttat ut stod huset delvis tomt fram till 2003 då Kirsi
Säisä och Jan Grönberg köpte det för att bygga om det till hotell. Kirsi och
Hotellarbetaren, som arbetade på Hotell Rallaren, har berättat om hotelltiden.
2010 köpte LKAB fastigheten och idag hyrs huset av LKAB Malmtrafik AB som
använder det som övernattningslokal för de norska lokförarna som kör malmtågen
mellan Kiruna och Narvik. Vi har intervjuat Projektledaren som har arbetat med att
anpassa huset efter lokförarnas behov. I texten kommer jag att hänvisa till
informanterna vid förnamn i de fall de har godkänt att deras namn används, de som
har önskat att få vara anonym har fått en pseudonym som avspeglar deras relation till
byggnaden. Intervjumaterialet finns arkiverat i Norrbottens museums arkiv 13.

BARNDOMSMINNEN FRÅN BANGÅRDSVÄGEN 4
Det var en utmaning att hitta någon som hade bott i huset på den tiden det var
bostadshus åt SJ:s anställda. För det första slutade huset att användas som lägenhet
under 1970-talet och för det andra var det tidigare vanligt att tjänstemännen flyttade
efter några års arbetet på en station. Det var på det sättet de anställda kunde avancera
och göra karriär inom SJ och Kiruna var en station som gav meriter vilka kunde
möjliggöra högre tjänster på större stationer.

13
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Vi fick kontakt med två personer som hade bott i huset som barn. Den ena är Ove
Anonsen som idag bor i Gävle. Han är född 1938 och tillbringade några av sina
ungdomsår i Kiruna när hans pappa Nils Anonsen arbetade som stins
(stationsinspektör) på stationen mellan 1949-51. Stinsen var den som hade ansvar för
driften och trafiken vid stationen och efter Kiruna flyttade familjen vidare till Malmö.
Den andra är Peter Hall som idag bor i Lysekil. Han föddes i Kiruna 1948 då hans
pappa Holger Bengtsson arbetade som baningenjör åt SJ. De bodde kvar till 1955 då
de flyttade vidare till Borås.
Ove bodde i den stora lägenheten på bottenvåningen med sina föräldrar Nils och
Gerd Anonsen medan Peter bodde i lägenheten ovanför med sina föräldrar Holger
och Margareta Bengtsson samt sin mormor Magda Hall. Båda nämner att det fanns
ytterligare en lägenhet i huset, det var en mindre lägenhet med egen ingång i den
norra gaveln. Så i slutet på 40-talet och början av 50-talet fanns det tre lägenheter i
huset.
L ÄGENH ETERNA

Ove minns att det var en stor och fin lägenhet som de bodde i och att de trivdes bra i
den. Det fanns ett ljust ”blomsterrum”, det var en tillbyggd del som stack ut från
huset med många fönster. I övrigt är hans minnen från lägenheten ganska vaga och
när jag ber honom beskriva huset sammanfattar han det i följande fraser: ”Fantastiskt
trevligt.” ”Sällskapshus.” ”Bra atmosfär.”

Bild 15. Ove Anonens föräldrar utanför lägenheten på Bangårdsvägen 4.
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Bild 16. Hallen

Bild 17. Köket

Bild 18. Mormors rum

Bild 19. Peter i vardagsrummet.

Fotografier från Peter Halls barndomshem på den övre våningen i Boställshus 9G1.

Peter berättar att de bodde i en stor lägenhet på den övre våningen. De gick in via
huvudentrén som de delade med dem som bodde i lägenheten på bottenvåningen.
Lägenheten bestod av en sängkammare, mormors kammare, ett vardagsrum med
öppenspis och matsalsdel, ett kök med en liten ”pigkammare” och ett badrum med
badkar där varmvattenberedaren hängde ovanför karet. På balkongen i trapphuset
förvarades vintertid fruset kött. Källaren har han inget minne av men han minns att
hans mamma och mormor kokade saft och sylt så troligen fanns det ett skafferi i
källaren. Kallvinden var stor och oinredd och Peter berättar hur han brukade stå i
trappan och titta på när gubbarna dunkade med käppar i taket för att få snön att rasa
ner. Där sparades också stora mörkläggningsskivor till fönstren som hade använts
under krigstiden.
I fotoalbum som Peter ärvt av sina föräldrar fanns flera fotografier från lägenheten i
Kiruna och vi har fått möjlighet att visa dem i denna rapport. Peter är lite osäker på
vilka färger det var i de olika rummen men väggarna gick troligen i någon gulvit
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nyans och i matsalen fanns det en brunmålad panel nertill och tapet ovanför. I
trappan upp fanns en brun korkmatta. Han berättar också att uppvärmingen
huvudsakligen skedde via ett vattenburet värmesystem med element men att de
eldade i den öppna spisen när de ville ha de extra mysigt.
Tyvärr saknar vi en planlösning över huset från denna tid. Vi har en från 1917 och en
från 1969 och någonstans däremellan har man dels byggt om från två till tre
lägenheter, man har tagit bort några av kakelugnar och byggt nya toaletter. Peter fick
se planlösningen från 1969 och den överensstämde med hans minnen av hur
lägenheten såg ut.

Ritning från 1969 som fyllts i utifrån Peters beskrivning: 1.Hallen 2.Sängkammare där Peter och hans
föräldrar sov 3.Mormors kammare 4. Vardagsrum med öppenspis 5.Matsal, kunde skiljas från
vardagsrummet med en skjutdörr 6. Kök 7. Pigkammare/Leksaksrum 8.Badrum 9.Toalett
10.Balkongen

OMGIVNINGEN

Utemiljön såg helt annorlunda ut på 1950-talet än det gör idag. Det fanns flera
mindre byggnader i anslutning till huset t.ex. vedförråd och tvättstuga. Peter minns
att det i tvättstugan ofta stod stora kittlar med hett vatten. Anledningen till att han
har starka minnen från den är att hans mamma förmanade honom att vara försiktig i
närheten av dessa. På baksidan av huset fanns en trädgård med en fontän och
flaggstång. Och i hörnet vid bottenvåningens ”blomsterrum” fanns en solplats,
marken var försedd med stenplattor och där stod ett bord med bänkar. Vid
tomtgränsen mot vägen fanns ett staket och smidda järngrindar.
Holger Bengtsson kom från västkusten så somrarna tillbringade de hos släktningar i
södra Sverige så därför har Peter mest minnen från mörka och kalla vintrar samt
slaskiga vårar i Kiruna. Han berättar att det om vintrarna gjordes en skidbacke i
slänten bakom huset mot centrum där han lekte och om vårvintern lekte han med
tövattnet som rann längs grusgången. Men han minns också att det fanns en fin
trädgård och solhörna med utemöblemang på bakgården.
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Uppe till vänster. Bild 20. Husets baksida med solplatsen.
Till vänster. Bild 21. Backen i slänten vintertid.
Ovan. Bild 22. Peter med sin mamma i stenpartiet mot
Stationsgatan.

Ove minns också att det fanns en fin trädgård men det han minns bäst var själva
järnvägsstationen och atmosfären kring den. Han följde ofta med sin pappa till
stationen och det var en spännande miljö fylld av liv och rörelse med persontåg från
såväl norr som söder, godståg som lastades och lossades vid godsmagasinet och ett
hotell med en restaurang som hade gott rykte.

Bild 23. Ove Anonsens pappa Nils Anonsen framför stationshuset
Bild 24. Nils Anonsen på sitt kontor i stationshuset.
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FRÅN BOSTAD TILL KONTOR
På ritningar från början på 1980-talet finns noteringar om ombyggnationer för SRF
Tal och Punkt AB. Det var en punktskriftsverksamhet inom Synskadades
Riksförbund som bland annat framställde böcker och tidningar med punktskrift.
Företaget startade 1984 och finansierades delvis av statligt sysselsättningsstöd,
verksamheten avslutades 1991. Från början höll de till i ”stinsbostaden” och enligt
ritningarna gjordes förändringar för att anpassa lokalerna till den nya funktionen bl.a.
nya eluttag och en ramp byggdes vid entrén. Tal och Punkt höll till i huset en kort tid
och troligen bara vissa delar av bottenvåningen.
T ULLH USET - NY VERKSAMH ET OCH NY FUNKTION

På 80-talet började Tullverket leta efter en ny lokal för sin verksamhet i Kiruna. Tal
och Punkt hade flyttat ut från ”stinsbostaden” och huset stod tomt. Efter
renoveringar och stora ombyggnationer öppnade Tullverket dörrarna till sina nya
lokaler 1986. På denna tid handlade Tullverkets arbete i Kiruna till stor del om
gränsbevakning mot Norge och Tulltjänstemannen beskriver arbetet såhär:
Så vi var ofta på vägen och gjorde kontroller och även i fjällvärlden. Vi hade
naturbevakning, vi skötte jakttillsyn, fisketillsyn, vi var ute på skoterpatruller
och kontrollerade hela området där. Hur folk rörde sig, om dom fiskade på fel
vatten eller om dom hade varit över med skoter på norsk sida då var det
våran uppgift att se till att flytta på dom till svensk sida för där fick man
köra men inte på norsk sida.

Förutom det gränsbevakandet arbetet skötte de också om klarering av gods som
transporteras över gränsen. Främst handlade det om företags gods men även
privatpersoner som behövde klarera varor kom till dem. Därför behövde de en lokal
som både fungerade för den gränsbevakande verksamheten som för kontorsarbete
och kundkontakter.
F ÖRÄNDRINGAR I BYGGNADEN

De största förändringarna som gjordes när Tullverket skulle flytta in skedde i det som
tidigare hade varit den mindre lägenheten på gaveln. Ingången stängdes och rummen
fick helt nya funktioner. På övervåningen inreddes två överliggningsrum som
behövdes när kollegor från andra tullstationer kom till Kiruna. Det behövdes också
bättre utrymmen för att byta om till tjänstekläder innan de åkte ut på uppdrag och
därför byggdes en del av huset om till omklädningsrum och bastu. Dessutom
byggdes ett rymligt varmgarage för deras bilar och skotrar. Garaget sammanfogades
med huset genom en passage på baksidan mot tågspåren.
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Rumsbeskrivning av bottenvåningen under tiden som Tullhus 1.Entré 2.Kontor 3.Kontor 4.Fikarum
5.Hall med toaletter 6.Mötesrum 7.Kök 8.Omklädningsrum med bastu 9.Träningsrum 10.Varmgarage
med genomgång till träningsrummet. Och på övervåningen fanns två sovrum.

Tullverket nyttjade inte hela huset. En stor del av den övre våningen var fortfarande
en lägenhet som hyrdes ut, kallvinden och källaren använde de inte heller i någon
större utsträckning.
ARBETSMILJÖ - CH ARMIG ELLER PROBLEMATISK?

Äldre hus upplevs ofta som charmiga och mer personliga än moderna byggnader och
det gäller även detta hus. Flera av informanterna har beskrivit miljön som positiv och
lyft fram inredningsdetaljer som man sällan möter i moderna kontorsbyggnader. I
följande dialog preciserar Tulltjänstemannen varför han trivdes i miljön.
-

Vad tyckte du om miljön som arbetsmiljö?
Mycket bra.
Varför det?
Bra luft, högt till tak. Det var ju en gammal byggnad alltså. Nej det var
bra, det var jättefint. Det var fin miljö inne i huset. Och så fanns det ju
öppenspis dessutom.
Elda ni i den?
Ja vi elda där ibland. Fixa någon ved och satte dit någon eld vi hade lite
sån här myssamlingar. Arbetsplatsträff och så på med en liten brasa.

Tullverket huserade i huset i ca 17 år och under den tiden gjordes inga större
förändringar eller renoveringar. Personalen hann upptäcka företeelser som också kan
känneteckna gamla hus t.ex. fönster som började kärva, att när den bittraste
vinterkylan kom var det svårt att hålla värmen uppe inomhus även om
värmesystemet gjorde sitt yttersta och att det på motsvarande sätt blev oerhört varmt
sommartid. Detta var trots allt enligt vår informant bara små petitesser och han
sammanfattar tiden i byggnaden på följande sätt: ”Jag trivdes bra där och för våran
verksamhet funkade det jättebra i och med att vi fick garaget, det var varmgarage så vi kunde ju ha
bilarna stående där och tvätta dom och däckbyten och sånt. Nej det var bra. En bra byggnad kan
man väl sammanfatta det.”
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På 80- och 90-talet var stationsmiljön fortfarande en livlig miljö med en fungerande
bemannad Järnvägsstationen och Järnvägshotellet (Hotell Fyra Vindar) var öppet.
Tullverket nyttjade hotellets tjänster vid större möten och middagar. I slutet på 90talet skedde det omorganisering inom Tullverket och i Kiruna slutade man med det
gränsövervakande arbetet. Det ledde till att lokalerna inte längre var lämpliga och
Tullverket flyttade ut.

FRÅN KONTOR TILL HOTELL
Efter att Tullverket flyttat ut i början av 2000-talet stod huset åter tomt, med
undantag för lägenheten på övre våningen som var uthyrd. Kirsi Säisä och Jan
Grönberg köpte huset och deras plan var att bygga om det till hotell. Den sista
hyresgästen flyttade ut ungefär 100 år efter att den första flyttade in och huset stod
än en gång inför en renovering och anpassning till en ny funktion. För att snabbt
komma igång med verksamheten började de med en form av vandrarhem som senare
övergick i hotellverksamhet.
Jag och min sambo Jan Grönberg köpte huset 2004 eller var det 2003. Då
var det först ett vandrarhem så att vi renoverade det samtidigt som vi hyrde
ut rummen. Så att när ett rum var färdigt hyrde vi ut det och så fortsatte vi
rum för rum. 2004 eller 2005 öppnade jag ett kafé där och skulle driva
det. Det tog ganska lång tid att få alla tillstånd. Då vart det kafé först och
sen restaurang blev det någon gång december 2006. Så då hade vi fått igång
alla rum och att blev det hotell.
Kirsi Säisä

OMBYGGNATIONEN

För att anpassa byggnaden till hotellverksamhet enligt dagens standard krävdes det
stora förändringar. För att få så många hotellrum som möjligt delades de största
rummen, de som tidigare hade varit vardagsrum, upp i flera mindre rum. Varje
hotellrum försågs med egen toalett och dusch eller bad. Trappan i den norra gaveln
upp till över våningen byggdes igen och även en trapp till källaren stängdes.
Tullverkets bastu och träningsutrymme byggdes om till en relaxavdelningen och
garagedelen förvandlades till reception och restaurang.
Utvändigt byggdes en utrymningsväg för rummen på den övre våningen i form av en
landgång och på baksidan fanns en uteplats med såväl sittplatser som badtunna i
anslutning till relaxavdelningen. På bakgården stod också fyra kåtor varav tre var
inredda som hotellrum.
Det mesta av arbetet gjorde de själva, Jan byggde och Kirsi inredde, med undantag
för moment som krävde fackmän som t.ex. rörmokare och elektriker. Kirsi och Jan
är båda intresserade av det gamla och det genomsyrar också renoveringen av huset.
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Vi tycker det gamla är charmigare. Båda två är
likadana. Vi tycker det är charmigare och det är
mera liv så då försöker vi anpassa oss efter hur
huset är. Och det var ju därför dom här rummen
där är så gammeldags på Rallaren, då köpte vi ju
inte nya möbler utan då byggde Janne sängarna
själv och sen var jag på alla möjliga loppisar och
antikaffärer och sökte gamla möbler och slipa upp
dom och in med sånt. Så det var bara gamla
möbler.
Kirsi Säisä

Bild 25. Ett av hotellrummen.

Bild 26. Möbler inköpta för att passa stilen i huset.

De strävade efter att spara så mycket som möjligt av den gamla inredningen och
byggnadsdetaljer så som lister och fönster som slipades upp och målades. I vissa
utrymmen var de tvungna att göra nya ytskikt för att rummen skulle bli funktionella
t.ex. i relaxrummet och bastuavdelningen samt alla toaletter på rummen. Garaget
som byggdes om till restaurang är också ombyggt med nya material.
Kirsi sökte också efter information om husets historia. Det sades att huset var flyttat
från Riksgränsen under tidigt 1900-tal och via Kiruna kommuns bildarkiv hittade hon
gamla bilder från omgivningen. I renoveringsarbetet kom de i kontakt med historien
på ett konkret sätt t.ex. när de rev upp den gamla korkmattan i trappan och hittade
en fantastisk trätrappa som de tog fram eller fyndet som de gjorde i trädgården:
Jag vet att det fanns mycket bilder på Rallaren. Alla dom här blommorna
som är där när man kommer från järnvägsstationen dom finns ju med på
bilderna så man ser ju att gården är väldigt lik. Och sen var det ju en fontän
där bak i huset som jag faktiskt grävde upp. Jag började gräva och kratta då
när vi köpte det och då såg jag att det var en mur, sån där gjuten, så jag tog
upp den där fontängrejen och då såg man såna där gamla kranar. Så vi satte
faktiskt igång den där fontänen. Så att den måste ju ha varit på den tiden då
de bodde där de högre tjänstemännen.
Kirsi Säisä

Kirsi minns tiden med Hotell Rallaren som trivsam, det var en spännande process att
se hur huset förändrades och hur verksamheten kom igång. Det enda hon kommer
på som var tungt var en del av byråkratin för verksamheten med olika tillstånd som
ibland tog mycket lång tid att få godkända.
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H OTELL R ALLARENS BÖRJAN OCH SLUT

Hotellet hade totalt femton rum, tolv i huset och ytterligare tre kåtor på gården som
var inredda som hotellrum. Utöver det fanns det en relaxavdelning med bastu,
badtunna och samvarorum. Ett av de gamla köken fanns kvar som hotellgästerna
kunde använda. Receptionen fanns i restaurangen som var öppen för såväl gäster
som allmänheten.

Bild 27. Garaget som byggdes om till reception och restaurang.

Antalet anställda varierade beroende på om det var hög- eller lågsäsong. I slutet var
det tre anställda och Kirsi som arbetade på hotellet. Det var ett variationsrikt arbete
och en av de anställda beskriver arbetet såhär:
Arbetet var mångsidigt, det ingick att vara i receptionen och att ha hand om
rumsbokningar och kontakt med gäster som checkade in och ut, att arbeta i
köket och under lågsäsongen ingick det också att städa rummen. Under
högsäsongen hade de ibland anställt en extra städerska. Hotellet serverade
frukost, lunchbuffé samt Ala carte meny på kvällarna och vid jultider hade de
speciella julbord med lokala delikatesser som lockade mycket folk.
Hotellarbetaren

Högsäsong för Rallaren var vintern med gäster från bland annat England, Tyskland
och Japan. Under sommaren var det mindre bokningar och då var det mest svenska
och norska besökare. Responsen från gästerna var väldigt positiv och många
upplevde miljön som charmig. Visst kunde det under riktigt kalla vinterdagar bli
kyligt i huset men det löste man genom att sätta in extra element i rummen och ge
extra filtar till de gäster som klagade. Det var snarare så att varma sommardagar
klagades det över värmen i rummen. Eftersom det var ett litet hotell blev det en
väldigt familjär atmosfär i huset.
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Hotellet lockade till sig ortsborna på olika sätt. Under november och december var
relaxavdelningen ofta uthyrd till företag som hade personalsammankomster innan
julen och "Rallarens julbord" med hemmagjorda lokala delikatesser blev snabbt en
populär tradition. Detta koncept driver de vidare på sin nya restaurang som finns i
anslutning till Hotell Artic Eden.
Under samma tid drev Per-Erik Niva Järnvägshotellet och Järnvägsstationen var
fortfarande Kirunas station så det var rörelse och aktivitet i området. De båda
hotellen samarbetade och ofta kom gästerna från Järnvägshotellet till Hotell Rallarens
restaurang för att äta. Och hade de fullbokat hänvisade de till grannens verksamhet.
Hotell Rallaren var också ett ställe dit resenärerna kunde gå för att äta eller ta en
kopp kaffe i väntan på att resa vidare.
När Kirsi och Jan köpte Tullhuset hade nyheten om Kiruna stads kommande flytt
ännu inte offentliggjorts. De hade betydligt större visioner för hotellet bland annat
ville de inreda den stora kallvinden till en svit. Men nyheten om stadsflytten satte
stopp för planerna och de hann inte driva hotellet många år innan LKAB hörde av
sig och ville börja förhandla om att lösa in fastigheten. 2010 sålde de Hotell Rallaren
med inventarier till LKAB och hotelltiden var över.
GÄSTERNAS RÖSTER

Via hemsidan Tripadvisor kan resenärer skriva recensioner från sina resor och
hotellvistelser. Även om hotellet sedan flera år är stängt så finns det omdömen av
verksamheten kvar i den virtuella världen.
Det är 23 personer som skrivit omdömen av Hotell Rallaren14 och vid en
genomläsning av dessa återkommer delvis samma reflektioner. Det som nästan alla är
mycket nöjda med är personalens och ägarnas bemötande, många uppskattar också
stilen och inredningen på hotellet. Gästköket där de kan tillreda sin egen mat
uppskattas av flera och många av de mera långväga gästerna har också sovit en natt i
lavorna som stod på gården. Till viss del ses hotellet som en kombination av hotell
och vandrarhem snarare än ett traditionellt hotell, denna jämförelse är såväl positiv
som negativ. De som inte har varit nöjda har klagat på att de störts av ljudet från
vägen och järnvägen, att det inte motsvarade deras förväntningar utifrån det pris de
betalat, att frukosten inte varit bra och att de upplevt rummen som bristfälliga på
något sätt. På följande sida finns två citat hämtade från webbsidan från hotellgäster
som ger oss en av en svunnen tid.

14

Info hämtad från webbsidan i mars 2015.
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Magi i minusgrader” ”Vårt rum var rymligt, snyggt och väldigt bekvämt.
Vyerna från vårt rum var magiska med de passerande tågen,
samiskinspirerad bastu och snö som yr på de tysta gatorna. Vår säng var
väldigt bekväm, och tillsammans med spa-badet bidrog det till en mysig och
njutbar upplevelse. Personalen var väldigt välkomnande och vänlig.
Erbjudande av service när som helst. Frukostbuffén var mycket bra och gav
oss tillräckligt med energi för att komma igång. Fastän det var nära
tågstationen tyckte vi att det var väldigt tyst och ljudet hade inget att klaga
på. Vi planerar att komma tillbaka för ett annat äventyr och skulle gärna
bo på detta unika hotell igen. (Omdömmet skrevs i mars 2012)

Inte som förväntat” Vi trodde att detta hotell skulle vara små och mysiga
med hög standard. Nej, det var mer ett första klassens vandrarhem.
Beläget mellan järnvägsstationen och huvudvägen till Narvik var det en
lite bullriga på natten. Badrummet var moderna men smala med lukt från
till avloppet. Det var 15 minuters promenad till centrum, men vi fick
passera en park som var lite skrämmande, både ett gäng loady ungdomar
och gäng äldre alkoholister hängde där. Ganska obehaglig. Frukost var
stora, men inte alltid helt färska. Dyra. (Omdömet skrevs i augusti
2010)Omdömet skrevs i augusti 2010)Omdömet skrevs i augusti 2010)

DEN SISTA HYRESGÄSTEN – LKAB MALMTRAFIK AB
Hotellet stängdes och huset stod åter tomt men det dröjde inte länge innan nya
hyresgäster flyttade in. Sedan 2011 är det de norska lokförarna som kör malmtågen
mellan Kiruna och Narvik som använder huset för övernattning. Tidigare hyrde de
rum på ett närliggande hotell men man ville hitta en billigare lösning och fick då upp
ögonen för det övergivna hotellet. I dagsläget har de kontrakt för ytterligare några år
innan de på grund av rivningen kommer att få söka efter en ny lösning för
övernattningarna. Lokförarna är anställda av LKAB Malmtrafikk i Norge och det är
ca 30 stycken som använder huset för överliggning eller vistas där under dagarna
medan de väntar på att tåget lastas för hemfärd.
F RÅN H OTELL TILL LOKFÖRARNAS NÄSTE

Det behövdes inte göras några stora förändringar för att anpassa huset till den nya
funktionen. LKAB hade köpt Hotell Rallaren med inventarier och hotellrummen var
fortfarande möblerade. Det som införskaffades var några praktiska saker som låsbara
skåp där lokförarna kan förvara sina personliga saker. Relaxavdelningen gjords om till
ett tv-rum med en soffgrupp, en större tv och tv-spel och bastuaggregatet byttes ut
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till en modern snabbstartad variant. I några sovrum som är tänkta att används
nattetid bytte man ut de gamla fönstren till nya ljudisolerade. Eftersom huset till stor
del stod tomt installerades ett ventilationssystem för att hålla igång cirkulationen och
göra miljön behagligare att vistas i och i köket sattes en ny spis in samt en
diskmaskin. Under åren har det gjorts underhåll vid behov, bland annat hade man
problem med att vattnet frös om vintern och därför grävde man en ny ledning från
Järnvägshotellet. Vår informant har arbetat som projektledare för processen att göra
om huset och han sammanfattar det såhär: ”Så det är lite omändrat men annars i övrigt så
är det ju som kvar från det när vi tog hand om det. Så det är inte så mycket som är förändrat från
det.” Det är också den känslan som infinner sig när man går husesyn. Rummen är
inredda med tavlor och möbler från hotelltiden och man förstår charmen de övriga
informanterna har berättat om. På väggarna syns delvis tecken kvar från hotelltiden
och även från tidigare.

Bild 28. I trappan finns hänvisning till rummen.

Bild 29. Spår från det förflutna på vinden.

I några av utrymmena har det gjorts större förändringar. Restaurangen används som
mötesrum och det nyttjas sporadiskt för mindre utbildningar och sammankomster.
Det är ett perfekt läge för mötesrum eftersom det är fristående och inte stör de
lokförare som sover. Det är det viktigaste kriteriet från lokförarna – att de inte ska bli
störda då de ska sova. Sommaren 2014 har man gjort ytterligare en ombyggnad, de
två rum som tidigare var hotellets Annexdel med egen ingång har byggts om till två
separata överliggningsrum. Tanken är att personal från andra orter t.ex. Gällivare
eller Luleå ska kunna använda dem när de är i Kiruna för kurser eller möten.
Eftersom lokförarna inte använder den delen och det ofta är brist på hotellrum i
Kiruna tänkte man att det vore ett bra sätt att använda mer av byggnaden när man
ändå hyr den.
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F ÖRÄNDRINGAR I OMGIVNINGEN

Miljön kring huset har förändrats mycket de senaste åren. 2013 stängde stationen och
nu är spåren upprivna. Den tidigare livfulla miljön är tyst och öde och de enda som
rör sig i området är de som har kontor i stationshuset, rivningsarbetarna som
fortsätter nedmonteringsarbetet samt en och annan hotellgäst till Järnvägshotellet.
Lokförarna har inte intervjuats men enligt vår informant har flytten varit
uppskattade.
Vi har fått bra feedback måste vi ju säga. För när vi väl satte igång det här,
dom var lite skeptiska men idag tror jag inte dom vill flytta för att dom har
fått det så bra här. Och dom har stora utrymmen. När dom var på Kebne så
då var det ju mera trångt. Det var tre sovrum och sen så hade dom en liten,
den är väl ungefär som det här köket, det sällskapsrummet dom hade. Så att
det var som lite trångt och bökigt. Och så hade dom ett liten liten pörte där
dom kunde ha sina grejer. Så att jag tror det är lite skillnad.
Projektledaren

Vår informant har arbetat många år inom såväl SJ och LKAB. Han har varit ansvarig
för att sköta om iordningsställandet av huset och är fortfarande involverad i att
verksamheten fungerar som det ska. Och han håller med lokförarna: ”Ja, jag har ju bott
in mig här. Jag har ju sprungit här så mycket. Det är väl lite pittoreskt. Så det är ju trevligt på sitt
sätt. … Gamla bostäder är ju, det finns ju en viss charm i det.”

INFORMANTERNAS REFLEKTIONER
Tullverket huserade i huset i många år och den tiden avspeglar sig i att huset
fortsättningsvis kallas Tullhuset av många. Det var när Tullverket flyttade in som
husets karaktär förändrades från privat till en offentlig. För vår informant
Tulltjänstemannen är huset en före detta arbetsplats och det är en miljö han har positiva
minnen från. När han passerar området idag tänker han att det är synd att husen ska
rivas men att det är också utvecklings gång:
Det är ju utvecklings gång men det är ju synd att man river såna där ställen.
Det är ju fina hus. Hade man kunnat få behålla dom så hade man ju…
Om inte annat så ser man ju hur man ska bygga. Det borde man lära sig
idag, alla som jobbar som byggnadsingenjörer, titta hur man byggde förut.
Inget problem med fukt och det är inget problem med… Ja, se och lär! Det
är väl det man tänker när man kör förbi där. För det var bra dagar där, det
var det.
Tulltjänstemannen
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De följande ägarna Kirsi och Jan lade ner mycket tid och energi på huset när de
byggde om till hotell och starta upp sin första hotellverksamhet. När de köpte huset
hade ingen ännu någon vetskap om de stora förändringar Kiruna idag står inför.
Kirsi kan ibland sakna tiden på Hotell Rallaren och minns sorgen när de var tvungna
att sälja:
Nä men det var ju tråkigt. Jag tyckte det var jättetråkigt. Alltså det är ju
självklart man har ju byggt där och gett sin själ åt det och det är ju… Så det
var ju jättetråkigt att sälja tyckte jag. Det här känns inte alls, alltså det
kändes mycket roligare att hålla på i Rallaren det var så litet, och det var så
mysigt och gammalt. Nej jag tycker det var trist, det var det. Men så är det,
man bor i en gruvstad.
Kirsi Säisä

Den nuvarande verksamheten LKAB Malmtrafik AB är troligen den sista som
kommer att drivas i huset. För vår informant Projektledaren som har arbetat många år
inom såväl LKAB som SJ och i stationsmiljön finns det ett nostalgiskt vemod i att
verksamheter försvinner, spåren tas bort och att husen kommer att rivas. Å andra
sidan har han kunskap i gruvdriften och inser att det måste ske, han skrattar lite när
han berättar om sin tid på stationshuset - inte hade de då någon tanke på att gruvan
och malmen skulle hota staden.
Ja vad ska jag säga jag kan ju inte säga något annat, för verksamheten
LKAB måste det ju ske. Men jag hade ju ingen åtanke om det då när jag
var där då tidigare. Javisst dom håller på att borra där borta, inte att det är
på väg att gå under backen här. Nog hade man väl ett hum av det då man
ser hur skivorna ligger och hur man har sett hur malmkropparna är
uppritade så visst lite hum hade man väl om det, men inte så att det skulle
ske under min tid.
Projektledaren

Denna tvetydighet som syns i citaten möter vi ofta på i kontakt med människor
under fältarbeten i Kiruna. Många tycker att det är synd att hus ska rivas och att
miljöer kommer att försvinna samtidigt som de anser att det är en nödvändighet och
måste ske för gruvans och stadens överlevnad.
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Bild 30. Vy från nordväst.

BYGGNADSBESKRIVNING IDAG
EXTERIÖR
I sammanhanget vid stationsområdet står Boställshuset 9G1 som en ensam version
av sin byggnadstyp, men ett stenkast bort finns den övriga bostadshus i en liknande
stil som också tillhör det så kallade SJ-området.
Huvudbyggnaden är uppförd i två våningar plus vind och källare. En relativt
homogen byggnad till utseende. Av den första tidiga utbyggnaden mot norr (1917)
finns inga synliga skarvar eller tecken på fasaden. Den enda platsen där det skulle
kunna anas att byggnaden är förlängd är på skorstenarna. Där skiljer sig nyansen på
teglet på skorstenen längst åt norr något mot de andra två skorstenarna.
Tillbyggnaden vid det nordvästra hörnet är det garage som uppfördes 1984 och som
senare byggdes om till restaurang. Denna byggnadsdel är byggd i ett plan, men
ansluter annars väl till huvudbyggnaden i form av fasad och takmaterial, liksom
kulörval. Så om inte det särskilt nämns att något rör tillbyggnaden, så gäller
kommande beskrivningen hela byggnaden.
Boställshuset har ett valmat sadeltak (tillbyggnaden endast sadeltak) som är täckt med
jämnstora skivor av ett korrugerat plåttak. På taket finns tre skorstenarna som alla är
lika till utseende. Byggnadens fasad är rödmålad i en kulör som påminner om
Falurödfärg, men är troligtvis en mer modern variant, kanske plastfärg. Fasaden är
klädd med stående locklistpanel på nedersta våningen, liggande fasspont på den
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andra våningen som avslutas nertill med en utkragning som en kjol runt byggnaden,
något som går igen i arkitekturen på flera av SJ-byggnaderna, bl.a. även på
järnvägshotellet. Utkragningen är dock delvis dold av en utrymningsbro som sträcker
sig från en nödutgång på norra gavelns andra våning, längs med hela väst och syd
fasaderna. Mitt på den västra fasaden finns en stor och iögonfallande
utrymningstrappa ner från bron. På gavelröstena mot syd och nord är den spontade
panelen snedspikad diagonalt och på den östra fasaden av tillbyggnaden är en del av
panelen stående spontade brädor. När och om panelen utbytts vid något tillfälle, har
vi inga uppgifter om, men generalskarvar finns i panelen på vissa platser som tyder på
att den lagats, alternativt att något suttit där som sedan satts igen. I övrigt ser panelen
ut att generellt vara i gott skick, men troligtvis är det färgen som är i gott skick, då det
noteras på flera platser kring utkragningen att panelen är rötskadad på särskilt utsatta
ställen, exempelvis hörnen.

Bild 31. Solhörna

Huvudentrén finns mitt på den östra fasaden och sitter på ett tillbyggt vindfång där
en balkong finns ovanpå med entré från andra våningen. Dock finns fler entréer och
framförallt på den östra fasaden, bland annat en i nästan direkt anslutning till
huvudentrén. Detta är troligtvis den tillgänglighetsanpassade ingången, då en ramp
finns byggd nära denna dörr. Andra entréer återfinns bl.a. på tillbyggnaden där det
finns en skylt som säger Reception, en rest från hotellverksamheten, entréer till
tillbyggnaden finns även från västra fasaden. På den södra gaveln finns ännu en
mindre tillbyggnad med egen ingång. Just den södra delen av bottenvåningen har
nyligen konverterats till en egen lägenhet och därav är ytterdörren här den enda
entrén till just denna del av byggnaden, då invändiga passager är igensatta. Vid både
huvudentrén och entrén till den södra lägenheten så finns enklare farstubroar utan
tak byggda. Väster om utbyggnaden i söder finns en liten altanliknande uteplats med
sittplatser och direkt väster om tillbyggnaden i norr finns en rejälare uteplats i
anslutning till utgången mot öst.
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Fönstren på byggnaden är blandade äldre och nya modeller. Mot öst är de allra flesta
av äldre modell, medan fönstren på andra våningen mot väst är helt och hållet
utbytta mot moderna modeller. Fönsterfodren är enhetligt målade i samma röda ton
som fasaderna och ovanför de flesta fönstren sitter en vattbräda stödd av små
profilsågade konsoler som ett skydd för fönstren.

Bild 32. Bakgården

Boställshuset är placerat på en liten höjd med grus-och lerlagda uppfarter till
byggnaden från nordväst och från sydväst med en grusplan framför huvudentrén
med möjlighet till parkering. Söder och väster om huset ligger en sliten gräsmatta
med bl.a flera stora träd planterade, några som står riktigt nära byggnaden. Norr om
byggnaden finns några husgrunder, samt en liten byggnadsruin.

Bild 33. Fönster
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VÄSTFASAD

Bild 34. Västfasaden 2014

Bild 35. Del av västfasaden, utbyggnad 2014

Bild 36. Uteplats mot väst.
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VÄSTFASAd
(Järnvägshotellet)
Fasad

Sockel

Fönster
bottenvåning

Fönster övre
våning
Dörr

Trappa,
förstukvist

Beskrivning

Behandling

Kulör

Kommentar

Stående locklistpanel

Täckmålad

Röd

Bottenvåning

Liggande fasspontad
panel, med utkragad
nederkant.
Sten – granit

Täckmålad

Röd

Huggna
jämnstora
stenblock,
cementbruk
över
skarvarna.

Rödtonad

Utkragningen
delvis dold av
utrymningsbron.
Ventilationsluckor
och hål på några
platser

Målad
Gjuten betonggrund
6 lufts fönster – 3 små Täckmålat
fyrkantiga fönster i
ovankant, 3 avlånga
stående i nederkant.

Ljusgrå
Vit

Äldre modell

4-lufts fönster – 2
små fyrkantiga fönster
i ovankant, 2 avlånga
stående i nederkant.

Täckmålat

Vit

Äldre modell

4-lufts fönster –
fyrkantiga bågar med
bred mitt- och
tvärposter.

Täckmålat

Vit

1-lufts fönster – smalt
avlångt fönster, smala
bågar, nästan gömda.
3-lufts fönster –
liggande ovanbåge, 2
stående avlånga bågar
nertill.
Enkeldörrar med
stående spontad panel
i trä, ovanhalvan
fönster med galler
över.
Trätrappa i 3 steg ner
från N dörren.

Täckmålat

Vit
Vit

Laserad

Altan/uteplats i trä
utanför tillbyggnaden.
Tak

Valmat sadeltak täckt
med skivor av
korrugerad plåt.

Indelat i
stora
jämnbreda
och långa
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Moderna ljudtäta
fönster

Brun

Omålat,
ev.
impregner
at virke.

Modernt

Omålat,
ev.
impregner
at virke.
Svart

Modernt

Modernt

VÄSTFASAd
(Järnvägshotellet)

Skorsten

Övrigt

Beskrivning

Behandling

Kulör

Kommentar

Svart

Modernt

skivor.
Sadeltak täckt med
korrugerad plåt.
3 likadana uppbyggda
av bränt lertegel.
Indelat i två delar där
den övre är en ½ till
¼ tegelsten bredare
än nedre halvan.

Orange

Original ? På varje
skorsten finns
fastmonterad
stege. Finns en
liten färgskillnad
mellan de två
södra och den mot
norr (tillbyggd
1917).
Utrymningsväg byggd i trä med konsoller under likt en smal balkong
längs med hela fasaden – glest och smalt räcke av rödmålat (smides)järn.
På mitten av fasaden sträcker sig en rejäl trätrappa med räcken ner till
marknivån från avsatsen.
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ÖST FASAD

Boställshus 9 C, ritning 1901

Bild 37. Öst fasaden 2014
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Bild 38. Detalj av fönster, samt panel på den östra fasaden. Notera även
utkragningen i nederkant.

Bild 39. Fönster

Bild 40. Huvudentrén på den östra fasaden.
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ÖSTFASAD
(STADEN)
Fasad

Sockel

Beskrivning

Behandling

Kulör

Stående
locklistpanel

Täckmålad

Röd

Liggande
fasspontad panel,
med utkragad
nederkant.

Täckmålad

Röd

Huggen

Rödtonad
(ev från
målning av
fasaderna)

Stående spontad
panel.
Sten – granit

Fönster övre
våning

Ventilationsgaller

4-lufts fönster – 2
små fyrkantiga
bågar i ovankant, 2
avlånga stående i
nederkant.

Täckmålade

Vit

Grunden till
tillbyggnaden ej
synlig på denna sida.
Äldre modell

2-lufts fönster, 1
fyrkantig båge i
ovankant, stående
avlång båge
spröjsat
horisontellt på 2
rutor i nederkant.

Täckmålade

Vit

Äldre modell

2-lufts fönster, 1
fyrkantig båge i
ovankant, stående
avlång båge med
frostad ruta i
nederkant.

Täckmålad

Vit

Gjuten grund
Fönster
bottenvåning

Kommentar

1-lufts fönster,
liggande
rektangulära, inga
synliga bågar
4-lufts fönster – 2
små fyrkantiga
bågar i ovankant, 2
avlånga stående i
nederkant.
5-lufts fönster stående
rektangulär båge
spröjsat 2 rutor,
fyrkantiga bågar –

Täckmålade

Vit

Vit

Vit
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Tillbyggnad.
Placerade där
tidigare garageportar
suttit.
Äldre modell

Äldre modell.
Placerade
runtomkring
balkongdörr med
fönster. (Se även

ÖSTFASAD
(STADEN)

Dörr

Trappa,
förstukvist

Beskrivning
1 ruta, liggande
rektangulär båge
spröjsat i 2 rutor.
Enkeldörr – slät,
med fönster i övre
halvan.

Behandling

Tak

Kommentar
balkongdörr här
under, samt inv.
rum 201.)
Huvudingång,
placerad på utbyggt
vindfång.

Täckmålad

Grön/
blågrön

Enkeldörr,
”illusion” av breda
stående brädor.

Täckmålad

Vit

Modern modell

Spegeldörr med
fönster i ovankant,
indelat i 4 rutor
med spröjs.

Täckmålad

Vit

Balkongdörr (se
även inv. rum 201)

Enkeldörr med
stående spontade
brädor, fönster i
ovankant med
galler över.

Laserad/
lackad

Brun

På utbyggnaden

Enkeldörr –
fiskbensmönstrad
panel, snedställt
fyrkantig fönster
upptill.
Stor farstubro
byggd i trä, som
leder till båda
ytterdörrarna.
Delvis inramat av
staket.

Lackad/
laserad

Brun

På utbyggnaden

Omålat, ev.
impregnerat
virke.

Sentida tillbyggnad

Omålat, ev.
impregnerat
virke.

Sentida tillbyggnad

Trappa med 3 steg
upp på farstubron,
byggt i trä med
staket på båda
sidor.

Balkong

Kulör

Ramp i järn med
järnräcke upp på
farstubron från
söder.
Ovanpå
vindfånget vid
huvudentrén.
Staket av trä med
tätt satta brädor.
Golv av takpapp
Korrugerad plåt

Sentida tillbyggnad

Omålat, ev.
impregnerat
virke

Indelat i
stora
jämnbreda
skivor.
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Svart

Modernt

ÖSTFASAD
(STADEN)
Skorsten

Övrigt

Beskrivning

Behandling

3 likadana
uppbyggda av
bränt lertegel.
Indelat i två delar
där den övre är en
½ eller ¼
tegelsten bredare
än nedre halvan.

Kulör

Kommentar

Orange
Original? På varje
tegel – ev.
skorsten finns stege
en liten
fastmonterad.
nyansskillna
d med de
två södra
och den
mot norr
(tillbyggd
1917).
På tillbyggnaden mot N finns en utbyggnad vid den N entrén som
utifrån kan uppfattas som ett vindfång. Taket har en liten annan lutning,
men hör annars väl samman med byggnadens övriga material.
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SÖDERGAVEL

Södergavel från 1903, ritning rörande det liknande boställshuset 9C. I jämförelse med dagens byggnad
skiljer sig fönstren på vindsvåningen, samt utbyggnaden på bottenvåningen.

Bild 41. Södergavel 2014, Boställshus 9G1

49

SÖDERGAVEL Beskrivning
Fasad
Stående
locklistpanel

Sockel

Fönster
bottenvåning

Täckmålad

Röd

Snedspikad
spontad panel.
Sten – granit

Täckmålad

Röd

Huggen

Rödtonad

4-lufts fönster – 2
små fyrkantiga
fönster i
ovankant, 2
avlånga stående i
nederkant.

Täckmålad

Vit

Täckmålad

Vit

Täckmålad

Vit

Täckmålad

Vit

Äldre modell

3-lufts fönster –
liggande
rektangulär
ovanbåge, 2
stående
rektangulära
bågar nertill.
3 st 1-lufts
Täckmålad
fönster bredvid
varandra med
rödmålad
mittpost. –
stående fönster
spröjsade i två
fönsterrutor.
Enkeldörr i trä –
Täckmålad
nedre 2/3 stående
smala ribbor,

Vit

Modernt modell

Vit

Äldre modell (se
även inv. vind)

3-lufts fönster –
stående avlånga
fönsterbågar.

Fönster
vindsvåning

Dörr

Kommentar

Liggande
fasspontad panel,
med utkragad
nederkant

2-lufts fönster –
stående avlånga
fönsterbågar.

Fönster övre
våning

Behandling Kulör
Täckmålad
Röd

3-lufts fönster liggande
rektangulär
ovanbåge, 2
stående
rektangulära
bågar nertill.
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Grön/blågrön

Igensatta
öppningar med
brädor på
utbyggnaden.
Äldre modell

SÖDERGAVEL Beskrivning
fönster i översta
1/3.
Trappa,
Trappa och
förstukvist.
farstubro byggd i
trä.
Tak
Valmat sadeltak
med korrugerad
plåt.
Övrigt

Behandling Kulör
Omålad, ev.
impregnerat
virke
Svart

Kommentar
Sentida
tillbyggnad.

Indelat i
Modernt
stora
jämnbreda
skivor.
Utrymningsväg byggd i trä likt en smal balkong längs med hela
fasaden med räcke av rödmålat (smides)järn. Vid sydöstra hörnet
finns rödmålad stege monterad på fasaden ner till marken/farstubron.
Utbyggnad – som ett fyrkantigt burspråk med fönster samt dörr åt alla
3 håll - som är ingång till den nya lägenheten på S gaveln.

Bild 42. Entré söder gavel
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NORRGAVEL

Bild 43. Norrgavel 2014.

Bild 44. Norrgavel
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NORRGAVEL Beskrivning
Fasad
Stående
locklistpanel.

Sockel

Fönster
bottenvåning
Fönster
vindsvåning

Dörr

Balkong

Tak

Övrigt

Behandling
Täckmålad

Kulör
Röd

Liggande
fasspontad panel,
med utkragad
nederkant.

Täckmålad

Röd

Snedspikad panel.
Sten – granit

Täckmålad
Huggen

Röd
Rödtonad

Gjuten
betonggrund
1-lufts fönster,
fyrkantigt, frostat
glas i bågen.
3 st 1-lufts fönster
bredvid varandra –
avlånga fönster,
med rödmålad
mittpost.
Enkeldörr i trä –
nedre halvan panel
av stående smala
ribbor, fönster i
översta halvan
spröjsat i 4 rutor.
Balkong/
nödutgång med
staket runt och tak
ovanför,
balkongavsatsen
stödd av två
trekants konsoller
under.
Valmat sadeltak
med korrugerad
plåt.

Målad

Ljusgrå

Täckmålad

Vit

Täckmålad

Vit

Täckmålad

Grön/blågrön Nödutgång från
våning 2.

Lackad/ ev.
impregnerat
virke på
staket.
Röd (på
avsats,
konsoller och
tak).
Svart

Kommentar

Ventilationsgaller

Indelat i
Modernt
stora
jämnbreda
skivor.
Utrymningsväg byggd i trä likt en smal balkong längs med halva
fasaden med glest och smalt räcke av rödmålat smidesjärn. Utgår från
balkongens V sida.
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INTERIÖR
Fastän Boställshuset är i tillsynes mycket gott skick och är välrenoverat, så är det
ändå svårt att på flera inredningsdetaljer veta om det är original eller tillfört senare.
Många av trägolven är synbart äldre, men ytskiktet nytt. Till stor del bör det ändå
vara bevarat, men som sagt, ytskiktet är ändrat. Detta märks framför allt på våning 1.
Till viss del kan dock golvet vara återlagt, att det legat i ett annat rum innan, men nu
återfinns på ny plats. För på många platser är det klart och tydligt i vissa mindre
utrymmen att golvet höjts rejält. Detta då äldre golvmaterial kan skymtas i exempelvis
garderober.
Rörande moderna golvmaterial, samt tak och vägmaterial, så är
materialbestämmelserna svåra, därav är beskrivningen av dessa material i matriserna
baserade på okulära gissningar utefter vad de ser ut att vara och vi reserverar oss för
fel.

BOTTENVÅNING

Planlösning bottenvåning med numrering.

Boställshuset är inrett i en enhetlig stil där framförallt inredning och konst på
väggarna är den gemensamma nämnaren, men även kulörsättning. Nya och gamla
detaljer blandas och skapar ”hemtrevliga” lokaler med stora ljusinsläpp i och med de
många fönster som finns.
Bottenvåningen är indelad i två delar med separata entréer. Under 2014 styckades de
två rummen längst åt söder (103 och 104) av genom att en dörröppning sattes igen
mellan rum 102 och 103, för att bli en egen lägenhet med egen entré i rum 115.
Lägenheten består av två sovrum med tillhörande varsitt badrum, samt ett litet pentry
som återfinns i den lilla utbyggnaden på gaveln (115).
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Till resten av byggnaden finns huvudentrén på den östra fasaden med ingång till rum
101. Framförallt är det på våning 1 där sovrummen finns, men även på
bottenvåningen finns två rum (105 och 106) som är inredda för att kunna användas
som sovrum. I rum 105 finns bland annat en av husets tre (?) öppna spisar. I övrigt
finns på bottenvåningen ett större pentry/kök med bord och stolar, ett allrum med
soffa, storbilds TV och dator, ett relaxrum med dusch och bastu, ett förvaringsrum
med låsbara skåp och så tillbyggnaden mot norr som är inredd som ett konferensrum
med större bord, stolar och projektorer och i tillbyggnaden finns även ett
restaurangkök. Ingången till tillbyggnaden finns genom en dörr i västväggen i rum
111. Golvet i rum 112, 113 och 114 ligger nästan 1 meter längre ner än i 111, så en
trapp finns för att komma ner.
Generellt så finns gamla skåp och garderober bevarade, trots att flera av rummen är
omdisponerade och nya väggar uppsatta. Många äldre dörröppningar är igensatta och
nya öppnade, men oftast så är platserna för de igensatta dörrarna väl utmärkta i
väggarna. I rum 108 som är en korridor är de igensatta dörrarna och nya väggarna
många. Här har även en trappa som lett ner till källaren funnits, men exakt vart
denna gått upp är osäkert. Dock finns trappan kvar under golvet (se källarvåning).
Även vid golv- och taklisterna märks den ändrade planlösningen i huset. Det finns
många äldre lister bevarade, de flesta är breda med antingen släta eller på olika vis
profilerade i ovan/nederkant. På grund av nyuppsatta väggar så kan vissa lister
försvinna ut i intet när en ny vägg slagits upp framför dem. Dock är detta inte
noterbart på samma vis rörande golvmaterialen som är mycket varierade. Delvis flera
olika sorters trä-, parkett- eller laminatgolv, men också andra golvmaterial som
påminner mer om plast, i de mer allmänt använda rummen.

Bild 45. Rum 106.
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I de rum där badrum installerats som inte varit där ifrån början har de blivit lite som
”rum i rummet” som utmärker sig genom att ha ett annat vägmaterial framförallt.
Detta gör att tilläggen är enkla att läsa i rumsutformningen.
Uppvärmningen i byggnaden är vattenburen värme och i princip all belysning, alla
armaturer är modern.

Bild 46. Rum 115

Bild 47. Rum 115
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Bild 48. Rum 101

101 Hall +
vindfång
Karaktär

Bild 49. Rum 101

2014

1903
Förstuga

Golv

Entré med trapphus upp
till andra våningen, samt
trappa ner till källaren
bakom en dörr.
Material
Rejält trägolv

Vägg
Tak

Träskivor
Träskivor

Vit
Vit

Fönster

Smala 2-lufts fönster,
nedersta bågen indelad i 2
rutor, översta 1,
innerbåge + ytterbåge (ej
kopplade)
Tung dubbeldörr/
branddörr

Vit

Enkeldörr/branddörr

Vit

Enkeldörr med fönster
(med smått galler) i
ovanhalvan.

Vit

Dörrar

Övrigt

Kulör
Mörkbetsat

Vit

Kommentar

Kommentar
Stor grå matta på golvet.
Vita breda golvlister, slät
ovansida.
Högt i tak. Taklist: lika
som i 102

Lika bred som en
enkeldörr

Ytterdörr/dörr till
vindfånget

Enkeldörr, trä, slät
Vit
Stor skåp för brandlarm på väggen. Vindfång utanför.
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Bild 50. Rum 102

102 Kapprum
Karaktär

Golv
Vägg

Tak
Dörrar

Bild 51. Rum 102

2014
L-format rum, delvis
avdelat med en dörr
(står dock öppen),
korridor/kapprum +
toalett.
Material
Tegel/stenimiterat
plast/vinylgolv

1903
Expedition

Kommentar

Kulör
Orange
spräckligt

Kommentar
Modernt golv. Bred golvlist,
profilerad i ovankant.

Över 2/3 väv

Grå

Nedre 1/3 träskivor,
med trälist över
skarvarna –
bröstpanel.

Vit

Väv
Träskivor, med lister
över skarvarna (enkelt
kassettak).
Spegeldörr

Vit
Vit

Bred, ”trekants”-taklist

Vit

Modernt handtag och lås

Bred, tung dörr

Vit

Dubbeldörr
(branddörr)

Vit
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Smal, slät enkeldörr

Vit

Toalett

Slät enkeldörr

Vit

Ytterdörr

Spegeldörr, modern
Vitbetsad
Förvaringsskåp längsmed vägg mot V. Mycket rör i taket och på väggar.
Flera igensatta dörröppningar. Toaletten: standard liten toalett helt i vitt,
förutom golvet som är grått klinker.

Övrigt

Bild 52. Rum 103

103
Sovrum
Karaktär

Golv

Vägg

2014

1903

Kommentar

Ljust sovrum med
tillhörande badrum.
Material

Expedition

Nyrenoverat sovrum 2014

Kulör

Kommentar

Plastgolv

Träfärgat

Parkettimitation

Tegel/stenimiterat
plast/vinylgolv

Orange
spräckligt

Modernt golv

Fyrkantiga små
klinkerplattor
Väv

Svart

Moderna

Stående ohyvlade
brädor

Vit

Spontade brädor

Vit

Platsbyggd garderob

Vit

Ljusgrå

Toalett
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Stora kakelplattor
Tak
Fönster
Dörrar

Övrigt

Stora takskivor –
träfiber eller gips.
4-lufts träfönster,
kopplade bågar,
öppnas utåt.
Slät enkeldörr

Grå
marmorimiterat
(modernt)
Vit
Vit

Vita släta foder och vit
fönsterbänk/nisch.

Vit

Modern

Tung trädörr
(branddörr)

Vit

Slät enkeldörr

Vit

Enkel modern
plankdörr med externa
brädor placerade som
en spegeldörr, slät
skiva på insidan

Mörkbetsad
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Toadörr

Bild 53. Rum 106

106
Sovrum
Karaktär

Golv
Vägg
Tak
Fönster

Dörrar

Övrigt

2014

1903

Kommentar

Rum med sovrumsmöbler
och ett badrum i
anslutning. Dock är
rummet inget typiskt
sovrum p.g.a. bl.a. stort
dörrparti i S väggen.
Material
Parkettgolv
Träfiberskivor

Rum
(sovrum)

Rummet är tillsynes oanvänt

Kulör
Ljust trä
Ljusgrå

Kommentar
Slitet
Breda, släta, vita golvlister.

Stående, jämna brädor
Takskivor – träfiber eller
gips.
6-lufts träfönster; 3
fyrkantiga fönster i
ovankant, och 3 avlånga
nedanför. Kopplade bågar.
Slät, bred, tung enkeldörr.

Ljusgrå
vit

Utsidan av toaletten.

Vit

Vitmålade fönsterfoder och
fönsterbänk. Stängs med
haspar. Äldre modell.

Vit

Kan vara en äldre dörr
bakom.

Igensatt stor bred
dubbeldörr, troligtvis varit
skjutdörrar mellan två
rum. (se bild)

Vit

Används i dagsläget som en
sänggavel med bl.a. lampor
uppsatta på den.

Modern
Spegeldörr
Vit
Toaletten är placerad i ett hörn av rummet som ett rum i rummet,
inredningen är modern, med klinkergolv och kakel. På grund av toalettens
placering, så hamnar den platsbyggda garderoben i nordvästra hörnet som i
en nisch/alkov. Garderoben är troligen original.
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Bild 54. Rum 107

Bild 55. Rum 107
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107
2014
Kök/pentry
Karaktär
Rum med fullständig
köksutrustning (kyl,
spis, diskmaskin) och
inredning.
Material

1903

Kulör

Kommentar

Golv

Stenimiterat
plast/vinylgolv

Grå (spräckligt)

Vägg

Väv

Ljusgrått

Modernt golv. Bred, vit
golvlist, något profilerad i
ovankant.

Vägg mot N täckt med
skåp, kylskåp, kakel.
Skåpinredning från
golv till tak.
Takskivor – trä eller
gips
4-lufts fönster,
kopplade bågar,
öppnas utåt, stängs
med haspar.
Slät enkeldörr

Vit

Spegeldörr

Tak
Fönster

Dörrar

Övrigt

Kommentar

Tambur/
serveringsrum

Vit
Vit

Äldre modell

Vit

Nödutgångsskylt ovanför

Vitbetsad

Modern

Slät enkeldörr
Vit
Vitvarorna är nya, skåpinredning äldre.
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Bild 56. Rum 108

108 Hall/
Korridor
Karaktär

Golv
Vägg

Tak
Dörrar
Övrigt

Bild 57. Rum 108

2014

1917

Kommentar

Hall/korridor med
anslutning till flera
rum. Till rummet
inkluderas även en
städskrubb.

Del av kök

Material
Laminatgolv
Väv

Kulör
Ljust trä
Vit

Fler partier med brädor
igensatta dörrar, samt flera
öppningar utan dörrar. Detta
är ett utrymme där
planlösning ändrats mycket
genom åren.
Kommentar

Stående, ohyvlade
brädor

Vit

Liggande korta brädor
Väv

Vit
Vit

Igensatta dörrar

Brädtak
Vit
Slät enkeldörr, olika
Vit
Rejäla vitmålade dörrfoder
bredd
Rummet ligger ett halvt trappsten ner, jämfört med rum 107

64

Bild 58. Rum 110

110 Toalett/
dusch/bastu
Karaktär

Bild 59. Rum 110

2014

1917

Kommentar

3 rum i ett. Hall/
omklädningsrum,
duschrum, samt bastu.
Material
Tegelimiterat golv likt
det i rum 102.

Badrum

Delar av rummet har
tidigare varit platsen för
den N entrén.
Kommentar

Mörk gråsvart

Vägg

Rektangulära
sten/klinkerplattor,
fogade.
Väv

Tak

Spontad stående träpanel
Väv

Omålad/lackad
Vit

Spontad brädor
1-lufts träfönster, dubbla
bågar, det yttre
fönsterglaset frostat och
mönstrat.
Slät och enkel

Omålad, lackad
Vit

Glas

Genomskinligt
mörkt glas

Golv

Fönster

Dörrar

Övrigt

Kulör
Orange

Vit

Färgen flagnar rejält

Vit
Modern dörr

Slät och enkel
Vit
Igensatt dörr, används ej
Tre separata rum som blivit ett rum, likheter och olikheter mellan dem.
Men de är renoverade med moderna material. Duschkabin i glas, samt en
bastu med aggregat och sittbänkar i trä.
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Bild 60. Rum 111

Bild 61. Rum 111
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111 Allrum/
tv-rum

Karaktär

Golv

Vägg

Tak

Fönster

Dörrar

2014

1917

Kommentar

Stort
allrum/nöjesrum
med soffa, stor TV,
datorer mm.
Anslutande toalett.
Material
Trägolv – parkett el.
laminat.

Rum (sovrum)

En trappa har funnits
mot väggen i norr.

Kulör
Kulören lutar åt
lackad mahogny,
annars mörkt betsad.

Kommentar

Rektangulära sten-/
klinkerplattor (likt
110)

Gråsvarta

Klinkergolv, små
fyrkanter.
Liggande, spontade
breda brädor.

Svart

Väggskivor –
träfiber eller gips.

Vit

Marmorimiterat
kakel
Spontade brädor

Vit och grå

Takskivor – trä.

Vit

4 lufts träfönster, 2
stora, 2 mindre
rutor, kopplade
bågar.

Vit

1–lufts fönster,
avlångt stående utan
synliga bågar.
Slät enkeldörr
Bredare enkeldörr,
slät

Övrigt

Mörkbetsade, eller
lackade.

Bröstning som sträcker
sig drygt 1/3 upp på
väggen från golvet.
Modern.

Badrum

Furu
Rester av gammal vägg i
taket (?)
Stängs med haspar

Modernt
Vit

Modern

Vit

Igensatt och används ej.

Enkeldörr, brädor
Vit och mörkbetsad
Modern
som ram runt
kanterna av samma
typ som
bröstpanelen, slät
insida.
Stora breda lister runt dörrar, ingångar (utan dörr) och fönster som är i
samma material och kulör som bröstpanelen. Rummet är renoverat med
moderna material.
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Bild 62. Rum 113

Bild 63. Rum 113

Bild 64. Rum 113
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Bild 65. Rum 114

113 + 114
Kök &
matsal
Karaktär

Golv

Vägg

Tak

2014

1984

Kommentar

Stort rum med bord
och stolar, bar, köksdel
med disk och kallskänk.
Toalett och förråd.
Material
Stora fyrkantiga
stenplattor (äkta?) med
fog.

Bilgarage

Rummet har varit
hotellreception och
restaurang, i dagsläget mer en
konferensanläggning.
Kommentar

Gjutet grovt
betonggolv
Väggskivor - trä

Grå

Liggande spontade
breda brädor

Mörkbetsade
eller lackade

Bröstning likt rum 111,
modernt.

Liggande spontade
breda brädor

Mörkbetsade
eller lackade

Likt bröstningen, men hel
vägg

Fyrkantigt kakel

Vit

Stora fyrkantiga
kakelplattor
Takskivor – gips eller
trä.

Vit och grå
(mormorimiterat)
Vit

Spontade liggande
brädor

Vit

Kulör
Gråspräckliga

Vit

Spetsigt tak
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Jämnbreda brädor
Fönster

Dörrar

Stora, breda 1-lufts
fönster.

Placerade där de gamla
garageluckorna varit.

4-lufts fönster,
kopplade fyrkantiga
bågar, med bred
liggande mittpost.
Öppnas utåt.
Ytterdörr med litet
snedställt fyrkantigt
fönster i ovankant.

Vit

Enkel slät

Lackad furu

Ytterdörr i trä, med
Säkerhetsfönster på
ovanhalvan, imiterad
spontad panel i nedra
halvan.

Vit

Slät enkeldörr
Skjutdörr av träskivor
Övrigt

Vit

Den liggande mittposten är så
bred att det står vaser på den.

Omålad träskiva

Omålad skiva
Vit
Vit

Slät, enkeldörr
Bänkar, avlastningsbord, hyllor etc. byggda under de stora fönstren (f.d.
garageportarna) mot Ö.
Flera externa el-radiatorer igång, samt värmeväxlare.
Köket är indelat i en köksdel, en diskdel och ett vindfång där kylskåp finns.
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VÅNING EN TRAPPA

Andra våningen är mycket lik bottenvåningen i fråga om planlösning och
färgsättning, med skillnaden att trapphuset med avsats och entré till balkongen finns
här, samt att alla rum på hela våningen är tillgängliga. Området kring trappen och
balkongen (rum 201) är en plats där ”chabby cheak”- stilen fått ta över, detta
framförallt i och med bevarandet av äldre kulörer i utrymmet mellan fönsterbågarna
och på dörrarna.
Den stora skillnaden mellan våningsplanen ligger i användningen då rummen på
detta plan framförallt är vil-/sovrum med tillhörande badrum. Framförallt noteras att
flera rum är avdelade och har tidigare varit del av ett större rum. Ett exempel är rum
204, 208 och 209 som under bostadstiden var matsal och vardagsrum. I väggen
mellan det som var vardagsrum och matsal fanns en stor öppning. Detta är idag
igensatt så platsen för denna öppning är väl avläsbar i väggen och används i rum 209
som sänggavel. Även utrymmet som idag består av rum 202 och 205 har tidigare varit
samma rum, detta förtäljs genom den låga bröstpanel som återfinns i båda rummen
och som inte finns i några andra rum. Fönsterbänken i 202 är också avvikande mot
alla fönsterbänkar i hela huset som är relativt entydiga i sin enkelhet.
Alla rum mot den västra fasaden används som sovrum – med rum 204 som undantag
– och i samband med att nuvarande hyresgäster flyttade in, så byttes alla fönster ut
mot ljudtäta. Rum 203 och 213 är så kallade vilorum och hade inte samma krav på sig
att vara tysta, så i dessa finns fortfarande äldre fönster kvar. Alla rummen har också
tillbyggda badrum likt sovrummen på nedervåningen. Även här är de flesta
nyuppförda väggarna av annat material och lätt avlästa, t.ex. genom att de är byggda
av ohyvlade brädor. Alla badrum är modernt inredda med vägg- och golvmaterial i
form av klinker och kakel i olika storlek och kulör. Badrummet som hör till rum 213
har också en extra funktion i form av att en dörr i väggen här leder ut till
nödutgången som sträcker sig runt fasaden utvändigt i form av en bro.
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Liksom bottenvåningen finns flera äldre väggfasta garderober bevarade. Särskilt
intressant är garderoben i rum 209 där dörren, samt hyllplanen är bemålade. En teori
finns att detta utrymme använts som vitrinskåp, eller skafferi, eftersom det är
lokaliserat i det rum som var matsal. I två rum finns öppna spisar bevarade. En i rum
207 och en i rum 204. Båda är vitputsade med omfattningar och lister i orange
lertegel. Spisen i rum 204 är något större än den i 207, och har en rundad utformning
med en fågel ornamenterad i putsen på murstocken ovanför, vilket kan bero på att
denna funnits i vardagsrummet. I rum 206 finns rester och tecken i trägolvet i det
nordöstra hörnet av stenplattor och som pekar på att här har det tidigare stått en
kakelugn.
Flera av dörrarna till sovrummen är riktigt tunga och gnisslar. En fundering finns om
detta är gamla dörrar som byggts om, eller om dörrarna är utbytta? Dörrarna är
nämligen inte enhetliga i fråga om storlek, men till ytan är de alla släta och vita.
Golven är varierade, men består framförallt av olika sorters trä- eller parkettgolv med
blandad behandling och/eller detaljnivå i mönster. De flesta är välskötta och tycks
nylackade och delvis nyslipade. Golvlisterna är liksom bottenvåning av relativt
enhetlig sort – breda med antingen slät eller något profilerad överkant. Väggarna
tycks vara tillverkade av någon form av träfiberskivor, troligtvis är de även
tapetserade med strukturväv som det sedan målats på då de inte är helt släta.
Väggarna är annars enhetligt vitmålade, förutom de nybyggda väggarna som ofta fått
en ljust gråblå kulör, dessa skiljer sig också åt i form av material.
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Bild 66. Trappan upp till övervåningen.

Bild 67.

Bild 68. Hallen våning 2
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Bild 69. Hallen våning 2

Bild 70. Balkongen
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Bild 71. Balkongen

Bild 72. Detaljer

Bild 73. Detaljer
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201 Trappa/ 2014
hall/balkong
Karaktär
Ljus trappa som leder
upp till en hall med stora
ljusinsläpp + intill
liggande hall åt Ö med
för byggnaden unika
attribut i form av
bröstpanel, tak och
speciell fönsterbräda.
Material

1903

Kulör

Kommentar

Golv

Trägolv

Mörklackat

Äldre golv, smala brädor,
nylackat, men patinan kan
ses igenom.

Trägolv (ev. parkettgolv)

Ljuslackat

Trägolv
Tunna väggskivor –
träfiber eller gips.

Ljuslackat
Vit

Väggskivor – träfiber.

Ljust grå/lila

Låg bröstpanel av
träskivor och trälister.
Takskivor – träfiber eller
gips.

Vit

Lockpanel, jämnbreda
brädor
1-lufts träfönster,
enkelglasade, indelade i 2
rutor med spröjs.

Vit

Fyrkantiga 1-lufts
träfönster, enkelglasade.

Vit

Mindre 1-lufts träfönster
indelat i två rutor med
spröjs.

Vit

4-lufts träfönster,
kopplade bågar, öppnas
utåt.
Slät, lite bredare
enkeldörr

Vit

Slät trädörr

Vit

Modern

Slät enkeldörr

Vit

Äldre modell

Tunn, slät enkeldörr

Vit

Garderob

Slät, med glas i ovankant
– fönster med 4 rutor

Vit på insidan,
utsidan

Inre balkongdörr,
medvetet att spara patinan

Vägg

Tak

Fönster

Dörrar

Kommentar

Trappa,
förstuga

Äldre, med patina

Vit

Vit

Dubbla bågar på alla
fönster med stort
mellanrum mellan bågarna
i rum 201. Mellan
fönsterbågarna mot
balkongen finns medvetet
rester av flera äldre kulörer
på fönstren bevarade.
Bland annat mörkt gråblå,
grå m.fl. (se bild)

Vit
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Övrigt

indelade med profilerad
spröjs –

(mellanrummet
mot den yttre
dörren) grå,
med synliga
nyanser av
äldre kulörer
där det flagnar

Spegeldörr med fönster i
ovankant, indelat i 4
rutor med spröjs.

Vit på utsidan,
grå, med
Yttre balkongdörr
fläckar av ännu
äldre kulörer på
insidan (mellan
de båda
dörrarna).

Dubbla pardörrar, släta

på insidan.

Branddörr
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Bild 74. Rum 203

203
Vilorum
Karaktär

2014

1903
Herrum

Golv

Vilorum med toalett
och garderob.
Material
Trägolv

Svart

Vägg

Små fyrkantiga
klinkerplattor
Väggskivor
Liggande spontade
brädor

Ljusgrå

Tak

Fönster
Dörrar

Övrigt

Kommentar

Kulör
Ljuslackat likt 202

Kommentar

Vit

Vit och grå,
marmorimiterade
Vit

Takytan har struktur.

Slätputsat tak
3-lufts träfönster,
kopplade bågar.
Spegeldörr

Vit
Vit

Äldre modell

Vit

Modern

Slät, enkeldörr

Vit

Äldre handtag

Klinkerplattor
Takskivor – träfiber
eller gips.

Bredare enkeldörr,
Vit
Äldre modell, garderob.
med tunn ram runt
kanterna.
I garderoben är golvet uppbrutet och hyllorna har trillat ner. Varför?
Mestadels skräp i garderoben och ingen kompletterande information
noterades.
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Bild 75. Rum 205

Bild 76. Rum 205

Bild 77. Detalj rum 204
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Bild 78. Rum 204. Notera gärna golvet, ett av de mer välbevarade parkettgolven i byggnaden.

Bild 79. Rum 204 Öppen spis.

Bild 80. Detaljer
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Bild 81. Rum 206

Bild 82. Rum 206

Bild 83. Rum 206
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204,205,206
2014
Övernattningslägenhet
Karaktär
Sovrum, allrum
samt hall, toalett
och badrum
tillsammans i en
liten lägenhet.
Material
Golv
Parkettgolv – rutor
(se bild)
Stenimiterande
vinyl (?) golv
Parkettgolv (inga
mönster, smala
brädor, kallas något
särkskilt, kika upp)
Vägg

Tak

Fönster
Dörrar

Övrigt

1903

Kommentar

Sal

Skriver vilket rum det gäller
inom parentes om det
skiljer mellan rummen.

Kulör
Omålat, lackat

Kommentar
Rum 204. Välbevarat.

Mörkt
gråspräcklig

205. Modern

Omålat, lackat

206 - Sämre kvalitet än i
204.

Klinker
Väggskivor

Orange
Ljusgrå

Toalett och badrum

Delvis putsad
murstock, synliga
tegelstenslister

Vit

204 - Detaljerad
putsutsmyckning, se bilder.

Låg bröstpanel av
träskivor och lister i
ovan- och
nederkant.

Vit

205

Väggskivor

Vit

Kakel
Jämna ohyvlade
brädor, ej spontade.

Gråspräckligt
Vit

Badrum
204

Lockpanel likt taket
i 202

Vit

205

Takskivor – träfiber
eller gips.
3-lufts fönster. Två
stående bågar, med
liggande ovanför.
Slät enkeldörr

Vit

Slät, tung enkeldörr

Vit

Spegeldörr

Vit

Vit

Moderna, ljudtäta.

Vit

Modern

Slät enkeldörr
Vit
204 - Radiatorer under fönstren.
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Modern
Äldre modell

Rundad öppen spis, med kalkstensplattor på golvet framför. Spisen är
utsmyckad ovan på murstocken med ett motiv av en fågel (ripa?)utförd
i putsen.
206 - På väggen mot SÖ finns 3 vitmålade, platsbyggda garderober som
sträcker sig från golv till tak.
I NÖ hörnet syns vart troligtvis en kakelugn har stått – murstock och
ventilationsgaller i ovankant.
På Ö väggen mellan garderoben och N väggen, syns rester av en
gammal dörröppning till rum 203 på väggytan.
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Bild 84. Rum 207

207 Allrum
Karaktär

Golv
Vägg
Tak
Fönster
Dörrar

Övrigt

2014
Sparsamt möblerat rum,
med kylskåp, soffa och
bänkar.
Material
Stora fyrkantiga
stenimiterande
golvplattor
Spikade väggskivor –
träfiber eller gips.
Takskivor – träfiber eller
gips.
4-lufts träfönster,
kopplade bågar
Bredare, slät dörr, med
dörrstängare i ovankant

1903
Serveringsrum

Kommentar

Kulör
Gråspräckliga

Kommentar

vit

Synliga överspacklade
spikhål.

vit
vit

Äldre modell

Vit

Branddörr som står öppen.

Släta, bredare enkeldörr

Vit

2 st:: är något olika i höjd,
men annars lika.

Slät, trädörr
Radiator under fönstret.

Vit

Branddörr som står öppen

I NÖ hörnet finns platsbyggt skåp från golv till tak i äldre modell. Övriga
skåp är moderna.
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Bild 85. Rum 209

Bild 86. Rum 209

Bild 87. Rum 209

85

Bild 88. Rum 209

86

209
Sovrum
Karaktär

Golv

Vägg

Tak

Fönster
Dörrar

Övrigt

2014

1903

Stort sovrum med
toaletten byggd inuti
rummet.
Material
Modernt parkettgolv

Sängkammare
Kulör
Omålat, lackat

Kommentar

Små fyrkantiga
klinkerplattor
Bröstpanel av träskivor
och lister, indelade i
fönster med tjock
rundad list i ovankant.

Svarta

Toalett

Väggskivor – träfiber
eller gips

Ljusgrå

Väggskiva – träfiber.

Vit

Igensatt dörröppning som
numera agerar sänggavel.

Kakelplattor,
marmorimiterat
Takskivor – träfiber eller
gips.

Grå och vit

Toalett

Vit

Taket har struktur och är
därmed inte helt slätt.

Slätputsat tak.
3-lufts fönster. Två
stående bågar, med
liggande ovanför.
Tung, slät enkeldörr

Vit
Vit

Toalett
Moderna, ljudtäta.

Vit

Gnisslar rejält.

Slät enkeldörr

Vit

Spegeldörr

Vit på utsidan,
men på insidan
grundad i brunt,
med målningar
och text skrivet.
Se bild.

Radiatorer under fönster.

Kommentar

Vit

Äldre modell. Garderoben
kan ev. ha varit skafferi och
bilderna styrker ev. det då
de delvis föreställer glas och
flaskor. Men det mesta är
blomstergirlanger.

Den målade garderobens golv är mycket lägre och visar ett äldre
mahognyfärgat trägolv med smala brädor. Invändigt på hyllorna är
garderoben målad i en beigegrön färg.
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Bild 89. Rum 210

Bild 90. Rum 210

Bild 91. Rum 210
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210 hall
Karaktär

2014
Hall och städskrubb –
genomgång till sovrum
Material
Trägolv

1903
Del av kök

Kommentar

Kulör
Ljust lackat

Vägg

Väggskivor – träfiber
eller.

Tak

Takskivor – träfiber
eller gips.
4-lufts träfönster,
kopplade bågar
Släta, tunga enkeldörrar

Grå,
i garderoben
beige
Vit

Kommentar
Golv med patina, trots
nylackat.. Golvet i
städskrubben lite högre och
slitnare.

Golv

Fönster
Dörrar

Slät, bredare enkeldörr

Övrigt

Vit

Taket har struktur och är
därmed inte helt slätt.
Äldre modell

Vit

Rumsdörrar

Vit

Branddörr, står öppen

Slät enkeldörr,
Vit
Städskrubbsdörr
ordentligt handtag
Ett rum med många vinklar och vrår, relativt enhetligt ändå.
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Bild 92. Rum 212

Bild 93. Rum 212

Bild 94. Rum 212
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212 Sovrum

2014

1917

Kommentar

Karaktär

Sovrum och toalett

Rum (sovrum)

Golv

Material
Trägolv med patina

Kulör
Ljust lackat

En trappa har funnits mot
väggen i norr.
Kommentar
I garderoben slitnare, men
ev. återanvänt från annan
plats.

Smått fyrkantigt
klinkergolv
Väggskivor – träfiber
eller gips. Täckta med
strukturpapp eller väv.

Svart

Toalett

Liggande brädor, grovt
uppsatta med stor spik

Vit

Kakel marmorimiterat
Takskivor – träfiber eller
gips.
3-lufts fönster. Två
stående bågar, med
liggande ovanför.
Slät och tung enkeldörr

Vit och grå
Vit

Vägg

Tak
Fönster
Dörrar

Övrigt

Ljusgrå, vitt i
garderoben

Vit

Toalett
Taket har struktur och är
därmed inte helt slätt.
Moderna, ljudtäta.

Vit

Modern

Slät, enkeldörr

Vit

Något äldre modell. Toalett

Slät, enkeldörr
Radiator under fönstret.

Vit

Öppen spis i hörnet mot SÖ – vitputsad, med lister av tegelstenar. På
golvet runt spisen ligger polerad grå kalksten.
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Bild 95. Rum 213

213
vilorum
Karaktär

Bild 96. Rum 213

2014

1917

Vilorum och toalett

Kommentar

Golv

Material
Trägolv, breda brädor

Jungfrukammare
(sovrum), samt
badrum (toalett).
Kulör
Kommentar
Ljust lackat

Vägg

Väv

Ljusgrå

Kakelplattor, marmorerade
Takskivor – träfiber eller
gips.
4-lufts träfönster, kopplade
bågar.
Smal, tung och slät
enkeldörr.

Vit och grå
Vit

Toalett

Vit

Äldre modell

Vit

Modern

Slät, bred enkeldörr,

Vit

Modern

Tak
Fönster
Dörrar

Övrigt

Slät enkeldörr, fönster i övre Vit
Nödutgång mot N,
halvan – spröjsat i 4 rutor.
balkong utanför.
Radiator under fönster, samt på toaletten vägg mot N.
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VÅNING TVÅ TRAPPOR/VINDSVÅNING

Trappan upp till vindsvåningen är målad i en stark blå kulör på pärlspont. Trappan
känns förnämare än vinden och frågan är om den använts till något annan innan den
blev den kallvind som den är idag? Mitt på väggen finns även en ram/ett
fönsterfoder runt en spånskiva, som att det här har kunnat finnas ett fönster eller
alternativt en lucka/hiss av något slag.
Vinden är en konventionell kallvind med ljusinsläpp genom fönster på båda gavlarna.
Utrymmet är inte indelat i några rum, utan är en stor öppen yta utan särskilt mycket
saker förvarade där. Förutom räckena till trappen, så är det permanenta inslagen i
inredningen byggnadens tre murstockar som alla är vitputsade. På den södra sidan av
murstocken längst åt söder finns en målning daterad 1920-talet bevarad. Att
utrymmet är så tomt beror med all sannolikhet på det stora ventilationssystem som
installerats i byggnaden när nuvarande hyresgäster tog över. Ventilationsrören är
placerade över stora delar av ytan på vinden och gör den delvis svåråtkomlig på
grund av detta. Rören är stora, isolerade och skyddade med silverfärgat omslag.
Takkonstruktionen är väl avläsbar och anses genom en okulär besiktning vara
någorlunda original och i mycket gott skick. Taket är uppfört med takstolar, med
speciallösningar för de valmade/brutna gavlarna. Underbrädningen är jämn och
brädorna, liksom bjälkarna i takstolarna, samt timmerytterväggarna är bandsågade.
Även golvet är tillverkat av smala träbrädor som kan vara original.
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Bild 97. Vinden med de moderna ventilationsrören.

Bild 98. Vinden. Notera målningen på murstocken.

Bild 99. Vinden
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Bild 100. Vinden. Jämn och fin takkonstruktion, med takstolar och underbrädning.

Bild 101. Trappan upp. Notera den blå panelen på väggarna.
Bild 102. Vy mot stationsområdet. Notera fönstren.
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Vinden

2014

Karaktär

Stor öppen kallvind

1903,
tillbyggd 1917
Vind(?)

Material

Kulör

Golv

Jämnbreda, smala
brädor.

Omålat

Vägg

Bandsågade, liggande
stockar/timmer

Omålat

Pärlspont

Blå

Öppen takkonstruktion
– synliga takstolar och
reglar.

Omålat

Tak

Fönster
Trapp
Övrigt

Kommentar
Ritning finns ej från
uppförandet, varav vi bara kan
spekulera att detta även var en
kallvind då.
Kommentar
En stor ventilationsanordning
finns installerad på vinden och
täcker upp stora delar av
golvytan.

På väggen mot V i trapphuset
finns ett parti med en
blåfärgad ram med omålad
träfiberskiva i. Vad har funnits
här? Fönster? Lucka? Hiss?

Jämnbreda, ohyvlade
Lucka i taket vid södra
Omålat
brädor.
murstocken
1-lufts träfönster
Omålat
Äldre modell. Tätat med drev
spröjsade i två rutor.
(lin?) runtom, inga foder.
Enkelbågar.
Trä, med järnskodda
Omålat
Patina
kanter.
Tre murstockar, slammade med troligtvis cementputs.
På södra sidan av den södra murstocken finns en målning (se bild) daterad
1922.
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KÄLLARVÅNING

Källaren är ett relativt litet utrymme och består av ett trapphus med hall (002) och
två rum på varsin sida av trappen. Ett lite större rum (003) som används till
tvättstuga och ett lite mindre (001) som framförallt är ett förråd. I båda rummen
finns hyllor uppsatta längs med väggarna för förvaring, i övrigt är rummen sparsamt
möblerade.
I ett utrymme bredvid trappen, bakom väggen mot väst, finns en form av panna/alt.
varmvattenberedare placerad. Detta utrymme hade vi dock inga möjligheter att nå
under inventeringen och får lämna det tillsvidare.
Rummen i källaren har till största del gjutna och murade väggar och golv – förutom
trapphuset som har timmerväggar, men utrymmet känns inte fuktigt eller på något vis
ruggigt. I rum 003 finns en dörr vid en liten utbyggnad från väggen mot väst. Denna
går att öppna och innanför finns en trappa som är igensatt uppifrån. Trappen
används i dagsläget till förvaring.
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Bild 103. Rum 001

001 Förråd
Karaktär

1903
Del av vedkällare.

Kommentar

Golv

2014
Förrådsrum med hyllor
och frysbox
Material
Gjutet betongolv.

Kulör
Mörkgrönt

Vägg

Murad natursten, putsat

Vit

Kommentar
Sprucket och
slitet golv

Gjutna betongväggar,
putsade.

Vit

Stående brädor

Vit

Platsbyggda hyllor i trä

Vit

Tak
Dörrar
Övrigt

Glest uppsatta jämnbreda
Vit
brädor
Se rum 002
Rör (avlopps?) finns dragna längs med väggar och tak.
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Osäkert hur
väggen ser ut
bakom.

Bild 104. Rum 002

002 Trappa
& hall
Karaktär
Golv
Vägg

Tak
Dörr
Trapp
Övrigt

Bild 105. Rum 002

2014

1903

Förvaring och hall,
trappnedgång
Material
Gjutet betonggolv
Liggande timmerstockar

Trappnedgång.

Stående brädor

Omålat

Stående spontad panel

Lackat

Kulör
Omålat
Omålat

Bild 106. Rum 002

Kommentar

Kommentar

Gjutna betongväggar
Vit
putsade
Ohyvlade, bandsågade
Omålat
jämna brädor.
Plankdörr, liggande,
Omålat
Långa svarta gångjärn av
jämna spontade brädor
äldre modell.
Korkmatta, alternativt
Brunspräcklig
linoleumgolv, järnskodda
trappsteg.
Stor panna under trappan, varmvattenberedare?
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Bild 107. Rum 003

Bild 108. Den igenbyggda uppgången

Bild 109. Den igenbyggda uppgången
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003
Tvättstuga
Karaktär
Golv
Vägg

Tak
Dörrar

Övrigt

2014

1903

Förråd samt
tvättstuga.
Material
Gjutet betonggolv

Matkällare

Murad natursten,
putsad.

Vit

Putsade väggar, ev.
gjutna.

Vit

Stående brädor

Vit

Murat tegelstenar
Bandsågade brädor

Vit

Kulör
Ljusgrått, blankt

Plankdörr, liggande,
Omålat
jämna spontade brädor

Kommentar

Kommentar
Mycket sprickor och slitna
partier, samt
missfärgningar

Rester av slamning
Ser ut som det är målat på
mörkt underlag.
Hög tröskel av rejält
timmer, liksom
dörrkarmen på ena sidan.

Spegeldörr
Vit
Bakom dörr mot V finns en trappa som tidigare lett upp till våning 1.
Denna är dock igensatt ovanifrån, men trappan finns kvar. Utrymmet
används dock idag mer som förvaring.
Flera rör dragna längst taket, och från taket ner i golvet.
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Bilaga 1 Fotoförteckning

Fotoförtecknig
Förteckning över bilderna som används i rapporten. Huvuddelen av bilderna är tagna
av Daryoush Tahmasebi och återfinns i Norrbottens museums bildarkiv under
Boställshus 9G1, Accnr 2014-223. Övriga har bilder lånats från Järnvägsmuseet i
Gävles (JVM) databas samt från Kiruna kommuns digitala bildarkiv. Ytterligare har
några privatfotografier lånats för att användas i rapporten.
Bildnr Accessionsnummer

Beskrivning

Fotograf

År

Flygbild
Stationsområdet
Järnvägshotell
Boställshus 9 G1
Stationsområdet
Bangården

?
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi

2014
2104
2104
2014
2014

Stationsområdet
Bostad vån 2
Rum 209
Boställshus 9 G1
Boställshus 9 G1
Boställshus 9 G1
Fasad mot väst
Gavel mot söder

Borg Mesch
H Bengtsson
D Tahmasebi
H Bengtsson
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi

1903
1940-tal
2104
1950-tal
2104
2104
2104
2104

Boställshus 9 G1
Bostad vån 2
Bostad vån 2
Bostad vån 2
Bostad vån 2
Utemiljö
Utemiljö
Utemiljö
Stationsmiljö
Stationsmiljö
Hotellrum
Hall vån 2
Restaurang
Detaljer
Vinden

?
H Bengtsson
H Bengtsson
H Bengtsson
H Bengtsson
H Bengtsson
H Bengtsson
H Bengtsson
?
?
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi

Nordvästra fasaden
Solhörna
Baksidan
Fönster detalj

J Björklund
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi

1940-tal
1940-tal
1940-tal
1940-tal
1950-tal
1940-tal
1950-tal
1950-tal
1950-tal
1950-tal
2104
2104
2104
2104
2014
2104
2104
2104
2104
2104

Västfasaden
Utbyggnad
Västfasad
Östfasaden

D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi
D Tahmasebi

2104
2104
2104
2104

Områdesbeskrivning
1
2
3
4
5
6

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
LKAB_Godsmag_FotoDT_2014_172_0204

Boställshus, betjäningshus och SJ
7
8
9
10
11
12
13
14

10000007, Kiruna kommuns bildarkiv
Privat fotografi, Peter Hall
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_444
Privat fotografi, Peter Hall
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0033
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0327
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0010
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0005

Etnologisk dokumentation
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Privat fotografi, Ove Anonsen
Privat fotografi, Peter Hall
Privat fotografi, Peter Hall
Privat fotografi, Peter Hall
Privat fotografi, Peter Hall
Privat fotografi, Peter Hall
Privat fotografi, Peter Hall
Privat fotografi, Peter Hall
Privat fotografi, Ove Anonsen
Privat fotografi, Ove Anonsen
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0627
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0557
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0286
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0098
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0701

Byggnadsbeskrivning - exteriör
30
31
32
33
34
35
36
37

LKAB_Tullhus_FotoJB_2015_16
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0007
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0017
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0006
Exteriör
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0008
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0012
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0016
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0029
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38
39
40
41
42
43
44

LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0528
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0524
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0094
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0003
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0024
LKAB_Tullhus_FotoJB_2015_17
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0326

Östfasaden
Östfasaden
Östfasaden
Sydgavel
Sydgavel
Norrgavel
Norrgavel

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

2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104

Rum 106
Rum 115
Rum 115
Rum 101
Rum 101
Rum 102
Rum 102
Rum 103
Rum 106
Rum 107
Rum 107
Rum 108
Rum 108
Rum 110
Rum 110
Rum 111
Rum 111
Rum 113
Rum 113
Rum 113
Rum 114
Rum 201, trappan
Rum 201, trappan
Rum 201
Rum 201
Rum 201, balkongen
Rum 201, balkongen
Rum 201, dörr
Rum 201, fönster
Rum 203
Rum 205
Rum 205
Rum 204, Detalj
Rum 204
Rum 204 Spis
Rum 204 Detalj
Rum 206
Rum 206
Rum 206
Rum 207
Rum 209
Rum 209
Rum 209

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
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
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
D Tahmasebi

2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104

Byggnadsbeskrivning - interiör
45
46
47
48
49
50
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
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0174
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0080
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0090
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0097
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0107
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0112
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0119
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0059
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0173
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0158
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0160
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0200
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0199
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0235
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0226
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0250
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0252
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0283
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0287
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0286
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0302
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0552
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0547
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0509
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0511
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0523
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0527
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0521
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0519
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0657
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0584
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0583
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0620
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0601
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0615
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0619
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0627
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0630
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0629
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0412
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0441
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0473
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0469
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88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0451
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0401
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0397
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0409
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0349
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0364
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0367
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0334
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0341
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0718
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0726
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0738
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0719
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0742
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0731
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0772
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0752
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0757
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0755
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0764
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0779
LKAB_Tullhus_FotoDT_2014_223_0778

Rum 209, detalj
Rum 210
Rum 210
Rum 210
Rum 212
Rum 212
Rum 212
Rum 213
Rum 213
Vinden
Vinden
Vinden
Vinden
Vinden
Vinden
Rum 001
Rum 002
Rum 002
Rum 002
Rum 003, tvättstuga
Rum 003, dörr
Rum 003. Fd trappa

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

2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104
2104

Bilaga 2 Ritningsförteckning
Ritningsförteckning rörande Boställshus 9 G1
Årtal
(1901)

1969

Beskrivning
”Ritning till Boställshus vid Kiruna” – uppförande ritning för Boställshus 9C, som
tros ha varit en likadan byggnad som 9G1.
”Förslag till om- och tillbyggnad” – utbyggnad mot norr, bl.a. nya rum och ny
murstock.
”Planer” – ritningen visar hur planlösningen ser ut i de 3 lägenheterna.

1983

”Tillbyggnad ramp och RWC” – Tullverkets lokaler

1983
1984

”Ombyggnad” – SRF, Tal och punkt, rör också förslag till ramp och RWC.
”Tillbyggnad garage” – tillbyggnad vid nordvästra hörnet, samt nyupptagen
direktingång till garaget genom husets västra fasad.

2004
Ca 2004 <
Ca 2004 <
Ca 2012 <

Ombyggnad av garage till restaurang/servering.
Fasadritning av västra långsidan. Uppförande av utrymningsbro, samt trapp.
Planlösning
Planlösning

1917

Norrbottens museum
Box 266, 971 08 Luleå
Storgatan 2
Tel 0920-24 35 02
norrbottens.museum@nll.se
www.norrbottensmuseum.se

