
Arkitektur i Luleå 

Om arkitekturhistoria i allmänhet 

Gammalt i ny form 

Arkitekturhistorien är en historia om nytänkande och återanvändning. 

När de arkitektoniska idealen genom århundradena växlat och idéer och stilar gradvis 

övergetts då nya tankeströmningar blivit dominerande läggs det uttjänade formspråket ofta 

inte till vila för gott. Så småningom återupptäcks och återuppväcks gamla arkitekturstilar för 

att återigen sätta sin prägel på människans byggande, men i modifierad form då gamla ideal 

anpassas till samhällets nya tankar och idéer.  

En blick bakåt i tiden visar att särskilt ideal och formelement från den grekiska och 

romerska antiken har varit aktuella många gånger genom århundradena. Termen 

klassicism betyder inom arkitekturen att det klassiska formsystemet med dess 

proportioner och element återanvänds, om än sammanhangen, tillämpningen och 

benämningarna varierar. 

 
Det antika templet Pantheon med sin triangulära gavel. Foto Wikipedia 



 
Länsstyrelsens byggnad från 1901 med den klassicerande tempelgaveln som kröner byggnadens 

mittparti. 

 

Det alldeles nya 

Egentligen kan man säga att man under arkitekturhistorien radikalt bara brutit tre gånger 

med arvet från antiken.  

Det skedde första gången under medeltiden då gotiken växte fram i norra Frankrike 

och frambragte uppåtsträvande, svindlande katedraler, andra gången vid sekelskiftet 

1800-1900 då naturens organiska mjukhet var utgångspunkten för jugend-stilen, eller 

l'Art Nouveau som den också kallas, och tredje gången vid 30-talets början, då 

funktionalismen gjorde entré och förespråkade det funktionella boendet samt gjorde 

rent hus med dekorationer utan teknisk funktion.  

Verkligheten försvårar en strikt indelning 

Det kan vara svårt att få en samlad bild av arkitekturhistorien; ofta samsas olika stilideal 

under samma period, och inte sällan i samma byggnad — även om vissa arkitekturstilar slår 

igenom på bredare front och skapar mer renodlade byggnader. 

Genom arkitekturhistoriens gång har också rått en viss eftersläpning; nya stilar och 

ideal har ofta kommit senare till de mindre städerna, där de också många gånger fått 

en till enklare förhållanden anpassad, provinsiell karaktär, såsom fallet ofta är i 

Luleå. 



 
Luleås nygotiska domkyrka från år 1893 

 

 
Katedralen i Chartes, byggd under 1100-1200-

talen och en av gotikens främsta byggnader. Foto 

Wikipedia 

 

 

 

 

Bergströmska gården 

Rådstugatan 7 

Detta är Luleås enda handelsgård från tiden före stadsbranden 1887. Den uppfördes 

1826 av handlanden Christoffer Bergström på vad som då var en strandtomt. 

Gården är enligt sakkunskapen det bästa svenska exemplet på den finska empiren, 

som i sin tur hade sina rötter i den ryska träbyggnadskonsten. Denna finsk-ryska 

träarkitektur utmärktes bland annat av tunga, plastiska former och en myckenhet 

dekor och det var troligen under 1840-talet Bergströmska gården fick sin 

karakteristiska, rikt utarbetade panel. 

Fasaderna ramas in av en kraftig, profilerad taklist och av hörnen som är markerade 

med rusticerade hörnpilastrar. I den övriga utsmyckningen märks bland annat den 

så kallade frontespisens — det centrala trekantiga parti som på både fram- och 

baksidan höjer sig ovanför taklisten — kraftiga tandlist, listverket som löper mellan 

botten- och övervåningen och som på mittpartiet övergår i en meanderfris och de 

spröjsade lunettfönstren.  

Under 1930-talet togs två skyltfönster samt butiksentré upp i fasaden mot gatan. 

   



År 1992 förklarades gården med tillhörande flygelbyggnad, gårdshus, härbre, 

lusthus samt ett garage, uppfört under 1940-talet, som byggnadsminne. 

 
Bergströmska gården 

Brandfors magasin 

Stationsgatan 35 

Carl Brandfors var på sin tid en framstående man i Luleå. Han satt bland annat i 

stadsfullmäktige, ägde flera fastigheter samt var engagerad i olika företag. Tillika 

införskaffade han år 1907 Luleås första bil.  

Den här byggnaden uppfördes 1902 för att tjäna som magasinsbyggnad åt 

Aktiebolaget Carl Brandfors Järn & Maskinaffär. Det är ett tämligen påkostat 

magasin, vanligare hade varit att uppföra en magasinsbyggnad i trä.  

 

I början av 1990-talet restaurerades byggnaden och inreddes med bostäder, fasaden 

med grå spritputs och röda tegelorneringar vid fönster och hörn upprustades men 

dess ursprungliga utseende bevarades. Huset har pulpettak med lukarner, vilka 

alltså är de små takfönstren som kan sägas utgöra en självständig mindre 

uppbyggnad. 

Mellan andra och tredje våningen fanns på gaveln tidigare en stor skylt med texten 

BRANDFORS. 



 
Brandfors magasin 

Domkapitlet 

Stationsgatan 40 

Det här är troligen det första hus som byggdes i Luleå efter den stora stadsbranden 

år 1887. Det uppfördes år 1888 av den förmögna byggherren Carl Otto Bergman, som 

bland annat ägde malmfyndigheterna i Malmberget. 

   

Den putsade symmetriska fasaden med de kraftfullt utformade dekorativa detaljerna 

anknöt till 1880-talets rådande nyrenässansstil, liksom sockelvåningens framtoning 

av putsad kvadersten. Under den här tiden lät man gärna hela fasaden ha en 

enhetlig, ljus kulör. Även Domkapitlets fasader var, då liksom nu, ljusa, däremot var 

den ursprungliga huvudingången som var glasverandan på gården, målad i en mörk 

färg. Den är för övrigt, om än numera ombyggd, fortfarande målad i en mörkare 

kulör än det övriga huset. 

Trots att byggnaden tycks vara uppförd i sten döljer sig ett timmerhus under 

domkapitlets putsade yttre, ett på 1800-talet inte ovanligt dräktbyte. Det gjordes 

både för att ge huset ett brandskydd och för att förläna det ett modernare utseende. 

1904 blev huset biskopsgård och 1920 köpte Luleå stift fastigheten där numera stiftets 

administration håller till. 



 
Domkapitlet 

Domkyrkan 

Historien bakom byggnaden 

Domkyrkan är den tredje kyrkan på samma plats. Från 1667 stod här en enklare träkyrka 

som på slutet av 1700-talet ersattes med den mer påkostade Gustafskyrkan, som i sin tur 

förstördes i stadsbranden 1887.  

År 1888 påbörjade man byggandet av den nya kyrkan och år 1893 var den klar för 

invigning. Arkitekt var Adolf Emil Melander. Då kallades den för Oscar Fredriks 

kyrka efter kung Oscar II och var inte en domkyrka, det blev den år 1904 i och med 

att Luleå blev ett eget stift.  

Byggnadens utformning 

Domkyrkan har en korsformig grundplan, den är 54 meter lång och 35 meter bred, 

kyrktornet är drygt 60 meter högt.  

Kyrkan är uppförd i rött tegel i tydligt nygotisk stil med sin rikt artikulerade fasad, 

sina spetsbågiga byggnadselement, system av murförstärkande strävpelare och de 

många dekorativa spetsiga miniatyrtornen; de så kallade fialerna. Också typiskt för 

den här stilen är de pampiga rosettfönstren ovanför sidoentréerna och trepasset, den 

enklare blomliknande dekorationen ovanför huvudentrén. Man ser i byggnaden hur 

fönster och arkitekturdetaljer samverkar till att lösa upp fasaden och förstärka 

kyrkans höjdsträvan, vilket är karaktäristiskt för nygotikens kyrkor. 

Förändringar av interiören 

Kyrkan har genomgått två omfattande renoveringar då mycket av dess interiör omgestaltats. 

På 1930-talet, då funktionalismen inspirerade till enkelhet i byggandet med ljusa, släta, 

ytterst dekorfattiga ytor, revs den mörka träinredningen med alla dess nygotiska träsniderier 

ut och vita väggar och vitputsade tegelvalv ersatte de ursprungliga väggmålningarna och 



stjärndekorerna i taket. I kyrkans entréer kan man dock ännu se rester av den ursprungliga 

interiören. 

 
Domkyrkan 

Bertil Franklin ledde 1981 års renovering då kyrkan fick sin nuvarande, fortfarande ljusa, 

men något varmare interiör med bland annat läktarbarriärer i rött och guld. En mindre 

renovering, där bland annat den södra läktaren återställdes till full storlek, avslutades 2004. 

Miljön runt kyrkan 

År 1876 stod innerstadens nuvarande kyrkogård klar. Fram till dess hade lulebor begravts 

runt den första träkyrkan och runt Gustafskyrkan. Ett fåtal kvarvarande gravstenar minner 

om de faktiskt tusentals människor som lagts till vila runt kyrkan . 

Man kan lägga märke till att man i området som omger domkyrkan har velat bevara 

en miljö med äldre hus och att man även vid utformandet av det betydligt 

modernare Kyrkans hus anknutit till närliggande byggnader genom husets skala, 

fasadmaterial och färgsättning.  

Ebeneserkyrkan 

Storgatan 43 

1861 bildade baptisterna en församling i Luleå och 1905 började man bygga sitt 

ståtliga tempel efter ritningar av John Wikberg. På nyårsdagen 1906 kunde man 

förrätta invigningen.  



Kyrkan blev dock så småningom dyr i underhåll och 1973 sålde baptisterna sin 

kyrka. Under senare år har kommunen, fram till invigningen av Kulturens hus år 

2007, disponerat byggnaden för konsertverksamhet.  

Kyrkobyggnaden, som utgör ett karaktärsgivande inslag i centrummiljön, uppvisar 

många drag av jugendkaraktär: helhetsintrycket är mer hoptryckt och kraftfullt än 

lätt och uppåtsträvande, flera byggnadsdetaljer präglas av mjuka linjer och välvda 

former  - se till exempel de stora spetsbågiga fönstrens spröjs och det runda tornet - 

och byggnaden har flera olika takformer. 

Den ljusa slätputsen döljer den ursprungliga tegelfasaden.  

 
Ebeneserkyrkan 

 

EFS-kyrkan 

hörnet Smedjegatan - Stationsgatan 

Historien bakom byggnaden 

EFS historia i Luleå börjar med att Luleå stads missionsförening bildades i augusti 1880. 

Snart därefter anslöts föreningen till EFS centrala och riksomfattande styrelse. EFS i sin tur är 

inte en egen kyrka, utan en missionsorganisation med kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan. 

När Luleå stads missionsförenings bönehus brann ner i den stora stadsbranden 1887, 

tog det två år tills dess det nya bönhuset, nuvarande EFS-kyrkan stod klar. 

Byggmästare var E Hjelm.  



Då byggnaden tidvis hyrdes ut till sjömansmissionen fick den namnet 

Sjömanskapellet. Eftersom stadens kyrka, Gustafskyrkan, också den blivit lågornas 

rov i branden användes bönhuset även av stadsförsamlingen som gudstjänstlokal i 

väntan på den nya kyrkan, den nuvarande domkyrkan.  

År 1979 fick kyrkan sitt nuvarande namn och samma år tillkom tillbyggnaden mot 

gården. 

 
EFS-kyrkan 

Byggnadens utformning 

Byggnaden har getts ett uppåtsträvande uttryck med sina spetsbågiga fönster krönta av höga 

spetsgavlar och med de ännu högre uppdragna spetsgavlarna som uppåt avslutar 

sidorisaliterna — de svagt utskjutande sidopartierna av långsidans fasad. 

Under slutet av 1800-talet strävade man efter att när man byggde i trä ta tillvara dess 

särskilda egenskaper och möjligheter till dekoration, istället för att som tidigare 

imitera stenarkitetkturen. Det är märkbart i den tämligen rikt utarbetade 

fasadbehandlingen, och särskilt i de vackra lövsågningsarbetena under takfoten och 

längs spetsgavlarnas takavslut. Sammantaget är kyrkan ett fint exempel på trägotik. 

f.d. Epidemisjukhuset 

Kvarteret Kungsfåglen 

År 1938 ritade Bertil Höök epidemisjukhuset. För den norrbottniska 

arkitekturhistorien är detta en viktig byggnad eftersom det är ett i Luleå sällsynt fint 

och tydligt exempel på funktionalismens byggstil med sin släta vitputsade fasad, det 

platta taket, tvåluftsfönstren och de halvrunda, utskjutande balkongerna. 

Byggnaden restaurerades under 2005 — 06 och även om dess inre förändrats är dess 

funktionalistiska yttre förtjänstfullt bevarat. Det före detta epidemisjukhuset ingår 

numera i gymnasiebyn. 



Om arkitekten 

Bertil Höök (1903 - 1977) hade eget arkitektkontor i Luleå men arbetade mycket även i länets 

övriga kommuner och hans produktion i länet var stor och spände över många områden. 

Förutom vårdbyggnader ritade han till exempel även stadsplaner, kyrkor och skolor. Under 

många decennier var han Luleås sjukhusarkitekt, en uppgift som övertogs av hans son Jan 

Höök (f 1929), som utförde sitt sista uppdrag för lasarettets räkning år 1990. Hööks 

arkitektbyrå ansvarade med detta för utformningen av Luleå lasarett under mer än ett 

halvsekel. 

 
f.d. Epidemisjukhuset 

 

 

f.d. Kuriren-huset 

hörnet Kyrkogatan - Stationsgatan 

Byggherre Nils Petter Isaksson sökte bygglov för före detta Kuriren-huset år 1889 och 

samma år uppfördes huset och tidningsverksamheten flyttade in. Arkitekt var 

dåvarande stadsbyggmästaren Oscar Larsson.  

Husets inre är ombyggt många gånger, men dess yttre, med den unika plåtfasaden 

som söker efterlikna murblock, är bevarad sedan 1898.  Tidigare var "fogarna" 

målade i avvikande färg för att ytterligare förstärka illusionen av murblock. Fasaden 

är nu rödbrun med våningsband och hörn i brunt.  

Liksom i domkapitlets fasad ser man här en påverkan av nyrenässansen i fasadens 

strikt symmetriska uppbyggnad och även i de horisontala listverken och i de 

antikiserande hörnkedjorna som flankerar entrén.  



Hösten år 2008 flyttade Norrbottens-Kurirens verksamhet ut från huset. 

 
f.d. Kuriren-huset 

Flemströmska stenhuset 

hörnet Stationsgatan - Prästgatan 

I början av 1900-talet fanns i Luleå en ofta anlitad byggmästare vid namn Flemström. 

(Han var till exempel byggmästaren bakom ÄPK-huset som också presenteras i 

denna arkitekturguide.) Det här huset, som länge kallats "Flemströmska stenhuset", 

byggde han år 1899 och behöll det sedan i sin ägo. Nu, drygt hundra år efter dess 

tillkomst, är huset ännu relativt välbevarat till exteriören.  

I Luleå finns inte många hus med en sådan fasad, som både är slätputsad och 

artikulerad. Exteriören visar på influenser från olika tider och stilar: det ser i mångt 

och mycket ut som ett sent 1800-talshus, till exempel i de små dekorativa 

balkongerna med smidesräcken, i krysspostfönstren och i hur man arbetat med olika 

material och kontrasterat slät och grov puts mot varandra och låtit fasaddekoren visa 

på konstruktiva element såsom valvslagning ovanför fönstren.  

Samtidigt bär huset drag som pekar framåt i tiden, mot 1900-talets tidiga arkitektur, 

till exempel den släta putsen och den droppformade dekoren under takfoten som 

varslar om jugendstilens mjuka former.    



 
Flemströmska stenhuset 

Frimurarnas Ordenshus 

Skeppsbrogatan 20 

Grunden för den nutida frimureri-verksamheten växte fram i England och Skottland 

under senare delen av 1600-talet. Den utformades som ett etiskt-filosofiskt system 

som ska verka för personlig utveckling, bland annat genom att ge ökade kunskaper 

om livets mening.    

Till Sverige kom frimureriet på 1700-talet och år 1907 bildades i Luleå en 

frimurarförening. Efter en drygt tjugo år lång ambulerande tillvaro fick frimurarna i 

Luleå sina egna lokaler, då frimurarnas hus, ritat av ingenjör Erik Ahlrén från Boden, 

invigdes i november 1930. 

Fasaderna som nu är i ljusblå slätputs var tidigare rosa. Byggnaden är med sina släta 

fasader i mättad kulör och återhållsamma utsmyckningar i antikinspirerade former - 

såsom till exempel portens och fönstrens omfattningar - en lågmält stilfull 

representant för tjugotalsklassicismen. Husets interiör är också sevärd - men sällan 

öppet för allmänheten. 

Tittar man närmare på byggnadens relieffris ser man en gestaltning av olika 

samhällsfunktioner; domarväsendet, hantverkare, köpmän - vilket väl kan sägas 

gestalta frimureriets grundtanke om att samla män av skilda samhällskategorier, 

yrken och åldrar.   



 
Frimurarnas Ordenshus 

Grahnska huset 

Stationsgatan 46 

J Felenius lät 1897 bygga detta hus och Eduard Grahn köpte det 1916 för att här 

öppna en skeppshandel vars storhetstid inföll under första världskriget.Under senare 

delen av 1800-talet tog man gärna tillvara träets möjligheter till variationer och 

dekorationer i fasaden. Man utrustade ofta husen med snickarglädje och klädde dem 

i kombinationer av stående och liggande bräder. Här delar listverk in fasaden i 

omväxlande liggande och stående fasspontpanel som målats vit. Troligen var 

fasaden målad i en ljus kulör redan från början. 

Om man går in på gården ser man husets tämligen ståtliga veranda med 

snickarglädje. 

 
Grahnska huset 

Gymnasiebyn - Kvarteret Kungsfågeln 

Repslagargatan 4 



1996 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att samla Luleås olika 

gymnasieskolor, som hittills legat utspridda i olika stadsdelar, i en gymnasieby på 

centrumhalvön. Gymnasiebyn, som består av flera olika byggnader som sinsemellan 

ligger inom gångavstånd, är indelad i åtta kvarter.  

Om Kvarteret Kungsfågeln 

Kvarteret är egentligen ett mycket stort kvarter som förutom det gamla lasarettsområdet 

även omfattar länsresidenset och Vita duvan, det tidigare fängelset (båda dessa byggnader 

presenteras på egna sidor i denna guide över arkitektur och offentlig konst).  

När man pratar om kvarteret som en del av gymnasiebyn avser man det 

tomtområde, vackert beläget vid Lule älv, som omfattar två före detta 

lasarettsbyggnader, nu hopbyggda, det fristående gamla epidemisjukhuset (som 

också behandlas på en egen sida), en ny, lägre byggnad samt det likaledes nybyggda 

Hälsans hus (som även det getts en separat presentation). Kvarteret invigdes 2006 

och rymmer ett flertal gymnasieprogram med både praktiska och teoretiska 

inriktningar.  

Nybyggnationerna i den gamla lasarettsmiljön 

De tidigare lasarettsbyggnaderna är tillbyggda med ett gemensamt större entréparti som 

med sina uppglasade väggar stiger fram som en ljuslåda i kontrast till de två andra 

huskropparnas mer slutna tegelfasader. Tillbyggnaden livar förtjänstfullt upp de två andra, 

lite monotona husfasaderna och förnyar deras uttryck då den förtar mycket av den 

"lasarettskänsla" som annars vilat över byggnaderna. Till detta bidrar även det nya 

utanpåliggande trapphuset och den omsorgsfullt utformade miljön vid entrén och vidare 

ned mot älvstranden och Hälsans Hus. 

Den nyuppförda byggnaden ligger tätt intill en av de före detta 

lasarettsbyggnaderna. Med sin ljusa, på längden konvext välvda fasad, stora fönster 

och relativt låga höjd skiljer den sig radikalt i form och format från de två 

lasarettsbyggnaderna och bidrar därmed också den till att skänka en ny känsla åt 

miljön. Samtidigt fungerar den också som en sammanhållande länk och övergång 

mellan lasarettsbyggnadens monumentala fasad i rött tegel och det nedanför 

liggande, betydligt mindre epidemisjukhuset i ljus puts. 

Arkitekterna bakom Kvarteret Kungsfågeln är Tage Isaksson, SWECO och Mats 

Jakobsson, MAF Arkitektkontor. 



 
Det nybyggda entrépartiet sammanbinder de två tidigare lasarettsbyggnaderna. Därbakom ser man 

det utanpåliggande trapphuset 

 
Den nya, lägre byggnaden med sin rundade yttervägg 

Hushållningssällskapets hus 

Köpmangatan 2 

Hushållningssällskapet har funnits i Norrbotten sedan 1814 och det arbetar för att 

utveckla Norrbottens landsbygd och småföretag genom rådgivning och 

utvecklingsprojekt.  

Sällskapets hus är ritat av Olof Lundgren och det uppfördes i början av 20-talet.  

Det är en 20-talsbyggnad i alla bemärkelser; ett fint exempel på detta decenniums 

klassicism med sin symmetriska, lugnt enhetliga uppbyggnad, sin ljusa, mättade 

kulör, det relativt flacka sadeltaket och de antikinspirerade fasaddetaljerna såsom 

lisenerna - de svagt utskjutande, släta, vertikalt stående murbanden -, de 

halvcirkelformade lunettfönstren och de markerade hörnen. Huvudentréns 



utformning är också i 20-tals klassicistisk stil med den centrala placeringen och med 

pardörrarna utförda som smala, höga spegeldörrar.  

 
Hushållningssällsskapets hus 

Hälsans hus 

Repslagargatan 2 

Hälsans Hus, som ingår i Luleå Gymnasieby, ligger vackert på en strandtomt vid 

älvmynningen i Kvarteret Kungsfågeln. Huset började byggas 2002 och var färdigt 

att tas i bruk under vårterminen 2003.  

Här bedrivs all idrotts- och hälsoverksamhet för gymnasiebyns cirka 3000 elever och 

även motion och friskvård för kommunens skolpersonal. Inom huset ryms lokaler för 

många olika aktiviteter, såsom bollsporter, styrketräning, dans och teoretiska 

lektioner. Här finns även en äventyrshall med en 11 meter hög klättervägg.  

Utomhus finns planer för streetbasket och beachvolleyboll samt en stor yta av 

konstgräs. 

Husets utsida speglar dess inre mångfald; olika husvolymer ställda mot varandra 

bildar en varierad byggnadskomposition med olika vinklar, höjder och takfall. 

Huvuddelen av byggnaden är utförd i tegel, men här finns även väggpartier i andra 

färger och material och särskilt äventyrshallen markerar sig på husets utsida med en 

lutande utbyggnad i gult trä med stora glasfönster. Lekfulla byggdetaljer och en 

mångfald fönster av olika storlek och fason bidrar också till att ge huset dess livliga 

och fantasifyllda framtoning och det tycks som om arkitekturen vill signalera: detta 

är ett hus fyllt av möjligheter. 



 
Hälsans hus sett från vattnet 

Arkitekt: Tage Isaksson. 

 

Karlsvik och magasinen i Karlshäll 

Karlsvik 

 

Karlsvik är ett bostadsområde vid en vik av Lule älv, beläget ungefär en mil från Luleå 

centrum. Det räknas som en av Luleås stadsdelar men känns mer som en egen by. 

Området byggdes upp kring industrin. Först på plats var en ångsåg som anlades 

1874 och drygt 30 år senare startades här ett järnbruk. I Karlshäll, i direkt anslutning 

till Karlsvik, fanns mellan åren 1912 — 62 ett träsliperi.  

Numera finns ingen industriverksamhet just i Karlsvik, men här finns många 

kulturhistoriskt värdefulla industrilämningar och bostadsområdet består ännu idag 

till stor del av äldre arbetarbostäder, i huvudsak uppförda av de industrier som 

verkat här. Dessa byggnader uppvisar många drag typiska för arbetarbostäder från 

1800-talets slut och 1900-talets början; de är enklare byggnader med timrade 

stommar och var från början indelade i många små lägenheter, ofta om två rum med 

utedass. Områdets nyare bebyggelse är väl anpassad till den äldre.  

Karlsvik kan idag sägas vara en av Norrbottens bäst samlade äldre arbetarmiljöer - 

bland annat tack vare sitt, från annan bebyggelse avskiljda, läge.  



Magasinen i Karlshäll 

Magasinen i Karlshäll är några av Sveriges största träbyggnader. De 

byggdes för att tjäna som massamagasin åt träsliperiet och är idag de enda 

kvarvarande byggnaderna från denna industri. Det ena magasinet 

uppfördes omkring 1913 och det andra år 1927. 

De är två röda, drygt hundra meter långa och smala byggnader som ligger utsträckta 

vid vattnet, synliga från alla stränder kring viken. Eftersom de byggdes för förvaring 

och lagring har de har enkla, släta plankväggar och är invändigt hallbyggnader utan 

mellanväggar. Magasinen har längs långsidorna en rad dörrar av varierande bredd 

och på kortsidorna finns höga portar, dimensionerade för att köra in och ut varor.  

Magasinen i tyskarnas tjänst 

I mars 1940 lades driften vid träsliperiet ned då kriget medförde exportsvårigheter. 

Magasinens historia mellan 1941 — 1943 speglar en dyster period, då de under dessa 

åranvändes för lagring av förnödenheter, exempelvis konserver och fodersäd, som tyskarna 

behövde i kriget.  

 
Arbetarlänga i Karlsvik 

 
Kortsidan på ett av magasinen. Här kunde tågen köra rakt in i magasinet för lossning av gods 

 



Verksamheten sköttes av privata firmor enligt regeringarnas överenskommelser och i 

förråden arbetade mellan 20 och 30 man. Tyska fartyg seglade in till träsliperiets hamn och 

lossade sina varor som så småningom fördes vidare med tåg, mestadels till de tyska 

trupperna i Norge. Dagligen gick det minst ett tåg från Karlshäll till den tyska krigsmakten 

och sammanlagt räckte varorna till för att försörja mellan 15 – 20 000 tyskar dessa år. Efter 

denna period har magasinen även fått öknamnet tyskmagasinen.  

Magasinen idag 

Nuförtiden nyttjas magasinen bland annat av föreningen Malmbanans vänner. 

Magasinen förklarades år 2001 som byggnadsminnen, och förutom att vara ett av få 

bevarade monument över Sveriges samarbete med tyskarna under kriget, bildar de 

tillsammans med arbetarbostäderna i Karlsvik en miljö som representerar det tidiga 

1900-talets industrisamhälle. 

Kulturens hus 

Norra hamn 

Kulturens Hus invigdes i januari 2007. Inom dess väggar ryms bibliotek, konsthall, 

två konsertsalar, ett café, en restaurang och kongressverksamhet. 

Arkitektbyrån bakom byggnaden är Tirsén och Aili och ansvarig arkitekt var Hans 

Tirsén, vars förslag vann i den tävling kommunen anordnat, till vilken både svenska 

och utländska arkitektbyråer var inbjudna. 

Fasaden ut mot Norra hamn är i det närmaste helt uppglasad, så att besökaren 

erbjuds en vidsträckt utsikt över fjärden. Byggnaden manifesterar sig i stadsbilden 

med sin storlek och sina enorma glasytor, men samspelar ändå med sina röda 

träpartier med de röda träbyggnaderna på andra sidan vattnet som rymmer 

Norrbottensteatern, Teaterhögskolan, Dansmagasinet och Luleå Gymnasiebys 

estetiska program. (Dessa träbyggnader anknyter i sin tur i material och utformning 

till de fem gamla hamnmagasinen, byggda mellan 1924 och 1935, som tidigare fanns 

på platsen.) 

Byggnaden invändigt 

Interiören präglas av rymd och ljus. Foajén är en mäktig ljusgård som sträcker sig genom tre 

våningar. Smäckra kolonner bär upp våningsplanen som är öppna ut mot ljusgården och 

tillsammans med de stora glasfasaderna gör detta att byggnaden utmärks av öppenhet och 

genomsiktlighet. 

Väl värda extra uppmärksamhet är husets fasta utsmyckningar: i biblioteket 

"Livstycken" av Kerstin Hedström och "Luftspeglingar" av Jorma Puranen, mittemot 



Turistbyrån "På moln du stod" av Jan-Anders Eriksson och på våning fem "Vad deras 

ögon såg" av Jorma Puranen och "Ran, havsdrottningen och hennes döttrar vågorna" 

av Brita Weglin. Till husets utsmyckningar hör även det utomhus belägna 

"Silverträdet", som syns på fotot ovan och som är skapat av Monica Gora.  

 
Kulturens hus 

 
Interiör, Kulturens hus 

Korsets kapell 

Innerstadens kyrkogård 

Historien bakom byggnaden 

Byggnaden, vid invigningen Norrlands första krematorium, stod färdig 1930. Den ritades av 

dåvarande stadsarkitekten i Linköping, Erik Lundgren, och var ett resultat av att för nya 

gravar tillgänglig mark i Innerstadens kyrkogård började ta slut.  

Att etablera en ny kyrkogård var dock en besvärlig fråga av både känslomässiga och 

ekonomiska skäl. Med de nya möjligheterna till de betydligt mindre 

utrymmeskrävande så kallade urngravarna som krematoriet erbjöd, kunde den 

gamla kyrkogården utnyttjas mer och längre än vad som annars varit möjligt.  



Byggnadens utformning 

Byggnadens gestalt har framför allt hämtat inspiration från 20-talsklassicismen, men det är 

en klassicism som har börjat syfta fram mot funktionalismen. 20-talsklassicismen visar sig 

främst i den markerade sockeln, det brutna taket, i de markerade hörnen och i de 

sparsmakade antikiserande fasaddekorationerna under fönster och vid entrén. 

Den annalkande funktionalismen visar sin påverkan i den ljusa, slätputsade fasaden 

och i tvåluftsfönstren som är infattade i tunna bågar. Fönstrens speciella 

mönsterspröjsning röjer dock snarare klassicistisk påverkan. 

Byggnaden används inte längre som kapell, men väl som kolumbarium, (det vill säga 

som förvaringsplats för urnor), med möjlighet för anhöriga att besöka platsen.    

 
Korsets kapell 

Landstingshuset 

Robertsviksgatan 7 

Historien bakom byggnaden 

Landstingshuset, invigt år 1976, byggdes som ett svar på de allt fler och utvidgade uppgifter 

som staten ålade landstingen under den period som välfärdssamhället tog form. Innan 

centralförvaltningen för landstinget på detta sätt samlades fanns den som mest spridd på 

fem olika gatuadresser, vilket naturligtvis försvårade det interna samarbetet och dessutom 

kunde verka förvirrande för medborgarna. 

Byggnadens utformning 

Byggnaden, som ritades av arkitekt Göte Lundström, NAB-konsult, var representativ för sin 

tid med sitt rationella utförande och sina mycket enhetliga, slutna plåtkassettklädda fasader. 

Den består i sitt ursprungliga skick av fem fyravåningsflyglar orienterade i öst-västlig 



riktning som vinkelrätt binds ihop av sammanbindningsflyglar i öster. En lägre 

tvåvåningsbyggnad binder i de två nedre planen samman andra och tredje flygeln från norr 

räknat.  

Det är ett hus som inte vill vara skrytigt och pretentiöst utan som utformats för att 

vara en praktisk arbetsmiljö och som speglar 70-talets demokratiska iver bland annat 

genom att arbetsrummen är nästan identiska till storlek och utformning. 

Arbetsrummen har utsikt mot vattenspegeln i väster — främst för att reducera 

solvärmeproblem, men också med tanken att ingen skulle behöva ha utsikt över 

kyrkogården i öster. 

  

Förändringar pågår 

Länge var byggnadens exteriör i huvudsak oförändrad, men år 2002 - 03 uppfördes 

Stadsvikens vårdcentral (vars arkitekt var Mats Jakobsson, MAF Arkitektkontor) som 

ett annex till Landstingshuset. Påbyggnaden ansluter till husets sydligaste flygel.  

År 2008 påbörjade en större ombyggnad som beräknas vara färdig någon gång i 

början av år 2010 och som sker under ledning av Kenneth Söderlund, MAF 

Arkitektkontor. Ombyggnaden sker dels för att åtgärda skador, till exempel genom 

nya tak med förändrade fall för att stoppa läckage, dels för att förändra 

Landstingshusets hittills slutna, lite borgartade uppsyn och ge det en mer inbjudande 

och öppen framtoning. Plåtkassetterna försvinner och istället får 

fyravåningsflyglarna putsade ytor medan sammanbindningsflyglarna kläs i zinkplåt. 

Fasaden bryts upp med större, inglasade ytor och den låga entrén med det kraftigt 

utskjutande taket omgestaltas.  

Tidigare kunde man i mötet mellan vårdcentralen, med sitt varierade utförande i 

form och fasadmaterial, och den likformigt uppbyggda förvaltningsbyggnaden se ett 

närmast pedagogiskt åskådliggörande av två tiders arkitektoniska ideal, men i och 

med ombyggnaden ges landstingshuset en gestalt som släktar med annexets.    

 
Landstingshusets huvudfasad som den såg ut fram till år 2008 



 
Stadsvikens vårdcentral 

 

Lejonet 

Skeppsbrogatan 37 - 41 

Lejonet, före detta Rättscentrum, är kanske inte direkt en vacker byggnad, men den 

har onekligen en stark karaktär, som tillsammans med dess tidstypiska framtoning 

gör den väl värd att uppmärksamma.  

Huset uppfördes som en ren myndighetsbyggnad, som dess tidigare namn skvallrar 

om framför allt för rättsväsendet med polisen och domstolsväsendet, men även för 

andra myndigheter. Man kan tycka sig se ett samband mellan husets arkitektur och 

de hyresgäster det byggdes för att hysa: med sin slående storlek och sitt bastanta och 

tämligen slutna uttryck signalerar byggnaden makt och orubblighet. 

Byggnadens utformning 

Byggnadsarbetet för Rättscentrum påbörjades 1975 och 1977 stod huset färdigt. Det blev en 

byggnad med massiva, fyrkantiga huskroppar med en sex våningar hög huvuddel och fem 

något lägre flyglar; tre i sydlig riktning - där de med huvuddelen bildar komplexets 

huvudfasad - och två mot norr.  

Tiden för Rättscentrums uppkomst var år av energikris och höga energipriser och det 

var därför viktigt att den  



 
Lejonet 

stora byggnaden skulle kräva så lite driftsenergi som möjligt. Detta avspeglar sig i husets 

rakt igenom rationella konstruktion och i fasaderna med deras bruna, trapetsprofilerade 

plåtbeklädnad och de relativt små fönstren som är ganska glest placerade.  

Förändringar under de senaste decennierna 

Tidigare upptog stadens häkte nästan hela våning 6, men då det flyttade till stadsdelen 

Porsön påbörjades 1997-98 en förändring av hur husets disponerades i och med att privata 

företag flyttade in. Namnet Rättscentrum blev alltmer missvisande och vid slutet av 90-talet 

fick därför byggnaden namn efter det kvarter den står på och nästan helt fyller upp: Lejonet. 

I samband med detta förändrades till viss del huvudfasaden, främst genom att delar av dess 

flyglar kläddes med kassetter i aluminiumplåt och nya skyltar sattes upp. I huvudsak är 

dock husets exteriör oförändrad. 

Byggnaden ritades av arkitekt Lennart Alexis, som stod för A:et i MAF 

Arkitektkontor AB i Luleå.  

LKAB:s huvudkontor 

Varvsgatan 45 

År 1981 fattade LKAB beslutet att flytta sitt huvudkontor från Stockholm till Luleå. 

Då hade frågan om var huvudkontoret borde vara beläget länge - och stundom 

animerat - dryftats och debatterats i såväl tidningar som stugor.  

Våren 1982 inbjöd företaget till en arkitekttävling, som Hans Tirsén, då anställd vid 

FFNS Arkitekter i Luleå, vann. Ett krav på det nya huset var att det skulle vara 

kompakt och effektivt med bra driftekonomi, och 1983, efter en rekordkort 

projekterings- och byggtid, stod det klart.  



Huset samspelar i sin yttre komposition vad gäller höjd och form med 

Hamnkontorets byggnad i kvarteret bredvid. Fasadmaterialen symboliserar 

järnhanteringen, där den grå betongen i sockelvåningen motsvarar urberget, den 

svarta betongen järnmalmen, den rostfria plåten på takvåningen den färdiga 

produkten (stålet) och den gyllene flaggstångsknoppen som kröner byggnaden 

representerar förtjänsten. Bland gruvfolk i Kiruna – som verkat för att 

huvudkontoret skulle flyttas dit – kallades, på grund av den svarta färgen, 

byggnaden för "likkistan".  

 
LKAB:s huvudkontor 

Golvet i husets entré är belagt med kluvna och polerade borrkärnor som hämtats från 

gruvan och i entréhallen finns en stor fondvägg utförd i lättbetong som föreställer en 

gruvvägg med malmkroppar och inslag av olika mineraler. Den är utförd och huggen av 

inredningsarkitekt Lasse Ljunglöf. 

Länsstyrelsen 

Stationsgatan 5 

Historien bakom byggnaden 

Axel Oxenstierna reformerade år 1634 den svenska statsförvaltningen, och i samband med 

det inrättades länsstyrelserna, som fick en chef i varje län – landshövdingen.  

Under de sekler som förflutit har förstås länsstyrelsernas roll förändrats: från början 

var deras viktigaste uppgift att kontrollera fogdarna så att skatten drevs in på rätt 

sätt, medan dagens länsstyrelser på många olika sätt främjar länets utveckling utifrån 

de uppdrag som regering och riksdag ger.  

Under senare delen av 1800-talet var Landskansli och Landskontor – det som då 

utgjorde länsstyrelsen - lokaliserat i en flygelbyggnad till det år 1857 uppförda 

residenset. Men verksamheten behövde mer utrymme och 1901 stod det nya 

landsstatshuset, som det då hette, klart.  



Byggnadens utformning 

Huset, ritat av F R Ekberg och H T Holmgren, uppfördes i gult tegel, det var två våningar 

högt och skapade med sitt upphöjda läge en fond för Köpmangatan i dess östra ände. 

 
Länsstyrelsen sedd från Köpmangatan 

Såsom varande en myndighetsbyggnad gavs dess fasader en tämligen påkostad utformning 

med bland annat dekorationer i avvikande färg, profilerade listverk och betonade 

fönstervalv. Fasadernas utformning bär drag av nyrenässans framför allt i sin symmetriska 

utformning, sin uttalade betoning av våningen en trappa upp som den förnämare och i den 

klassicerande tempelgaveln som kröner det utskjutande mittpartiet.   

Under årens lopp har Länsstyrelsen behövt ytterligare lokaler: på 1920-talet fick 

huset sin tredje våning och på 40-talet tillbyggdes en huskropp vinkelrätt mot den 

ursprungliga byggnaden. Till denna senare huskropp fogades sedan i sin tur ännu en 

byggnad på 1960-talet.  

 

Mjölkuddskyrkan 

Mjölkuddsvägen 285 

I Luleå kommun finns ett antal stadsdelskyrkor, byggda under 1960-80-talen. Dessa 

kyrkor byggdes i en mindre skala och utformades inte så mycket för att imponera 

och påminna människan om hennes litenhet som för att inbjuda till gemenskap och 

andakt i ett lite intimare sammanhang och under mer demokratiska former.  

Byggnadens utformning 

Mjölkuddskyrkan, som invigdes i september 1969, har som främsta kännetecken sitt stora 

kupolformade tak, facetterat för att reflektera ljus. Kupolkonstruktionen för tankarna till 

kyrkorna som byggdes under den första kristna tiden, med Hagia Sofia, byggd på 500-talet i 

dåvarande Konstantinopel (nu Istanbul) som det mest berömda och storslagna exemplet. 



Kyrkobyggnaden karakteriseras av kontraster: närmast lysande höjer sig kupolen 

över den annars ganska låga, slutna och kantiga kyrkobyggnaden. Kupolen tycks 

tala om en prakt och härlighet som höjer sig över jorden, ett intryck som ytterligare 

förstärks av att kupolen är skild från tegelmurarna och vilar på ett band av 

fönsterglas. 

 
Mjölkuddskyrkan 

Den övriga kyrkobyggnaden å andra sidan, tycks med sina fasader murade i skiftande brunt 

tegel och sin långsträckta form nästan trycka sig mot marken; förbindas med jorden. 

Kupolen och dess bruna huskropp kan ses bilda ett motsatspar som alltid är aktuellt i 

kyrkliga sammanhang: himmel och jord. 

Utomhusmiljön 

Klockstapeln som tornar upp sig bredvid den lägre kyrkobyggnaden är med sin höjd, 

avskalade utformning och lite överraskande ljusblå färg ett landmärke för kyrkan. Med sin 

placering leder den besökaren mot kyrkans port som man når via en enkel plan med gräs 

och grus, omsluten av kyrkan och den mittemot stående församlingsgården, även den murad 

i det skiftande bruna teglet, samt av kyrkmuren. 

Kyrkan ritades av arkitekterna Bertil Franklin och Gertrud Edberg, MAF 

arkitektkontor, och för den konstnärliga utsmyckningen i interiören svarade Pär 

Andersson. 

Norrbottens museum 

Storgatan 2 

Norrbottens museum är, liksom landets övriga länsmuseer, ett "kulturhistoriskt 

museum". Ordet kultur inbegriper här alla yttringar av mänskliga aktiviteter och 

museet omfattar följaktligen en mängd skilda verksamheter, till exempel arkeologi, 

etnologi, konst, bebyggelse och byggnadsvård, för att bara nämna några. Allt arbete 

museet bedriver syftar dock till kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling. 



Dåvarande länsarkitekt Eberhard Lovén ritade museets byggnad som stod klart för 

invigning 1936.  

Museet bär med sin platta, knappt utsmyckade fasad med fönster utan omfattningar 

och spröjs på tydliga influenser av funktionalismen, samtidigt som den i sin 

symmetriska gestaltning, portalliknande entré, brutna takform och halvvåning 

mellan takfallen - den så kallade mezzaninvåningen - visar på influenser från 20-

talsklassicismen.  

Byggnadsmaterialet var ett ovanligt val; tegelfasad var tämligen sällsynt inom både 

funktionalismen och klassicismen. 

 
Norrbottens museum 

Norrbottensteatern 

Norra hamn 

Norrbottensteatern bildades 1967 som Sveriges första regionteater (numera finns det 

16 till runt om i landet), och den producerar föreställningar för barn, ungdomar och 

vuxna i Luleå och i länets övriga 13 kommuner. 

Efter att i många år fått arbeta i provisoriska lokaler fick teatern 1986 ett eget hus. 

Hans Tirsén, då på FFNS Arkitekter ritade.  

Byggnadens utformning - nytt med gamla förebilder 

Färgen och formen återknyter till de fem hamnmagasin i rödmålat trä som byggdes mellan 

åren 1920 och 1935, då Norra hamn var stadens huvudhamn med en intensiv sjöfart. Under 

seklernas gång blev magasinen en viktig del av stadsbilden, men allteftersom försämrades 

deras skick och det blev med nya tider och stadens utveckling - med åtföljande flyttning av 

dess hamnar - allt svårare att finna någon vettig funktion för dem.  



Men i och med Tirséns utformning av den nya byggnaden blev det möjligt att riva 

magasinen och ändå bevara Norra hamns karakteristiska utseende: det ursprungliga 

gavelmotivet behölls och det över gavlarna uppstickande scenhuset drogs in så långt 

som möjligt från vattnet och likaså är väggpartierna mellan gavlarna något indragna, 

fasaden uppfördes i faluröd träpanel med vita snickerier, portarna är svarta och 

fönstren smala och stående. Därtill återskapades även den gamla träkajen, men nu 

försedd med arkad, utescen och sittmöjligheter. 

Teaterhuset rymmer tre scener av varierande storlek, en foajé, ateljéer, verkstäder 

och förråd. 

Magasinen - mer än Norrbottensteatern 

I hamnmagasinen finns även den 1996 startade Teaterhögskolan som tillhör Luleås Tekniska 

Universitet och som har ett nära samarbete med teatern. Där ryms också gymnasiets 

estetiska program, Norrlands entreprenörgymnasium, danslokaler för Luleå Rytmik- och 

Balettförening, samt företaget Hemma Gastronomi.    

 
Hamnmagasinen som främst upptas av Norrbottensteatern, men som även rymmer andra 

verksamheter 

 



 

Pontusbadet 

Bastugatan 6-8 

Efter andra världskriget pågick under några intensiva decennier byggandet av det 

svenska folkhemmet, i vilket en satsning på offentliga byggnader med särskild tanke 

på allmänhetens fromma ingick. I Luleå, vars folkmängd fördubblades mellan åren 

1921 och 1951, krävdes stora investeringar i allmännyttigt byggande.  

Pontusbadet, vars funktion var både pedagogisk, med gratis skolbad så att alla barn 

gavs möjlighet att lära sig simma, och hygienisk, var en av de sport- och 

fritidsanläggningar som uppfördes under den här perioden.  

   

Arbetet med Pontusbadet startade redan 1946, men det skulle dröja ända till januari 

1957 innan invigningen kunde ske. Arkitekter till detta nordliga, stilfulla badets 

tempel var Jan Ericsson, Torgny Gynnerstedt och Bengt Ågren. Fasaden är i ljus 

marmor, nästan helt uppglasad ut mot fjärden i Norra hamn, och den fristående, 

eleganta BAD-skylten är ett landmärke för alla Luleåbor. 

  

Byggnaden invändigt  

Interiören är i stilig 50-talsanda (numera något förvanskad, även om ursprungsstilen 

fortfarande är urskiljbar) med detta decenniums påtagliga omsorg om utformning, 

konstnärlig utsmyckning och val av byggmaterial. Den påkostade anläggningen skulle 

tillfredsställa fler önskningar än att bada hos den besökande medborgaren, och utformades 

därför som ett miniatyrcentrum med café, herr- och damfrisering och träningslokaler.  

Notera gärna träreliefen av Ivan Jacobson i entréhallen och mosaiken av Pär 

Andersson vid barnbassängen. 

Pontusbadet förklarades som byggnadsminne år 2003.  



 
Pontusbadet 

 
Pontusbadets stora bassäng. Foto Lena Nilsson 

 

Posthuset 

Storgatan 53 

Posthuset är egentligen ett byggnadskomplex bestående av tre huskroppar, men det 

är främst posthallen med tillhörande lägre entrédel som vänder sig mot Storgatan 

som man lägger märke till. Den delen, liksom kontorsdelen längs Kungsgatan, 

invigdes i mars 1954. Byggnadskomplexets norra och tredje del i korsningen 

Kungsgatan – Skeppsbrogatan byggdes 1986.  

Byggnadens utformning 

Posthallen har en kvadratisk planform. Exteriört kännetecknas den av de lätt inåtlutande 

fasaderna och de anslående, stora och bågförmade fönstren som följer det korsvälvda takets 

form. Fasaden mot Storgatan är också försedd med en rad av sju enluftsfönster, vars 

trapetsform — bredare nertill och smalare upptill — följer byggnadens lutande form. 

Fasaderna är i gulbrun puts, enkelt dekorerade med ett stilfullt rombmönster i 50-talsanda. 



Byggnaden har, tack vare det lite oväntade sätt som de geometriska formerna nyttjats i 

kombination med en tämligen stram elegans, en något särpräglade framtoning.  

 
Posthuset 

 

Byggnaden invändigt 

Posthallens inre, den tidigare publika postlokalen, följer i stort dess yttre form och är en 

mäktig kvadratisk lokal där taket utgörs av ett stort korsvalv. Rummets ljus, åstadkommet 

av de stora fönstren och den ljusa färgsättningen på väggar och tak, förstärker ytterligare 

känslan av rymd. Tidigare var postkassorna placerade i en båge runt rummet och som kund 

kunde man slå sig ned i dess mitt och medan man väntade på sin tur begrunda lokalens 

storlek och arkitektoniska kvaliteter. Hallen är numera, på grund av Postverkets 

organisatoriska förändringar, stängd för allmänheten.  

Om arkitekten 

Lars-Erik Lallerstedt (1910 — 1978) tog i slutet av 1940-talet över efter sin far, Erik 

Lallerstedt, som postens chefsarkitekt och ritade under återstoden av 40-talet och under 50-

talet ett flertal postbyggnader runt om i landet. Han har bland annat ritat Stockholms 

bangårdskontor på Klara Strand 6 och hans posthus i Sundsvall från 1955 är klassat som 

byggnadsminne. En annan av Lallerstedts mer kända byggnader är det fjärde Hötorgshuset i 

Stockholm från 1966.  

Residenset 

Residensgatan 21 

Historien bakom byggnaden 

Byggnaden med sina två flyglar uppfördes 1852-1857, efter att Kungl. Maj:t avgjort att 

länsstyrelsen skulle flytta från Piteå till Luleå, som alltså därmed blev residensstad.  



Byggnaderna utgjorde från början både residens och länsstyrelse då en av flyglarna 

inrymde landskansli och landskontor, det vill säga dåtidens länsstyrelse. Arkitekt för 

residenset var Ludwig Hawerman.  

Byggnadens utformning 

Egentligen skulle en sådan här myndighetsbyggnad uppföras i sten, men man fick dispens 

för att bygga i trä, bland annat därför att man var osäker på om det annars skulle vara 

möjligt att hålla huset varmt. Därför står nu Sveriges enda residens i trä i Luleå. (Tidigare 

fanns även ett träresidens i Mariestad, men på grund av förändringar i länsindelningen är 

detta inte längre ett residens.) 

Att bygga i sten var förnämare än att bygga i trä, därför skilde sig under det tidiga 

1800-talet vanligtvis inte träarkitekturen från stenarkitekturen – utan den senare var 

för den förra ett ideal som man gärna hämtade form och förebilder ifrån.  

Men residenset gavs ett delvis nytt, friare formspråk där träets speciella egenskaper 

tilläts att utnyttjas mer, ett arkitektoniskt stilideal som skulle komma att utvecklas 

alltmer under 1800-talets senare hälft.   

De nya strömningarna kommer tydligast till uttryck i fasadens dekorativa detaljer 

såsom den sågade bågfrisen (som återfinns i olika varianter under listverket mellan 

våningarna och under takfoten) och takets kraftiga utsprång med dess kvadratiska 

spegelfält växlande med konsoler med snidade droppar.  

 
Residenset 

 
Takets utsprång med spegelfält och konsoler med snidade droppar 



Riksbankshuset 

Storgatan 22 

När Riksbanken 1903 kunde flytta in i sin nybyggda pampiga byggnad hade banken 

redan bedrivit verksamhet i andra lokaler i Luleå i trettio år. Byggnaden, som ritades 

av arkitekt Fredrik Olaus Lindström, rymde ursprungligen även post- och 

telegrafstation. 

   

Det nya riksbankshuset skulle - såsom anstod en sådan viktig myndighetsbyggnad - 

te sig värdigt och imponerande, och vid utformandet av byggnaden hämtades 

inspiration från nybarocken, som var en historiserande stil som utvecklades under 

slutet av 1800-talet. Den i sin tur hämtade former och motiv från barocken — en 

arkitekturstil som passade väl för att gestalta storslagna och påkostade byggnader.  

Riksbankshusets ljusputsade fasader har mitt - och sidorisaliter (de svagt 

framskjutande partierna av fasaden), den förra betonad genom en tämligen rik 

utsmyckning vars många buktande och frodiga former hämtats ur barockens 

ornamentförråd. Entrén betonas med en rundbågig portal i avvikande sandsten som 

kröns av en kartusch — en dekor som gärna användes under barocken. 

  

Ursprungligen var fasaderna svagt rosa, men inför stadens 300-årsjubileum år 1921 

målades byggnaden om i vitt. 

 

Om man går in på innergården ser man ett trapphus i form av ett rundat torn krönt 

av en stilig lökkupol - Luleås enda lökkupol, för övrigt. 

 
Riksbankshuset 



 

Seminariet 

Rektorsgatan 36 

Historien bakom byggnaden 

Folkskolan som skolform existerade i Sverige mellan 1842 — 1972. I klass 1och 2 undervisade 

för det mesta småskollärare och i klass 3 till 8 folkskollärarna. 

Vid sekelskiftet 1900 var behovet av småskollärare i Övre Norrland tillgodosett 

genom de många mindre småskoleseminarier som landstingen upprättade. Däremot 

rådde en allvarlig brist på folkskollärare vilket ledde till att man år 1907 upprättade 

ett folkskoleseminarium i Luleå. Efter att ha fått flytta runt mellan olika mer tillfälliga 

lokaler kunde utbildningen 1911 flytta in i sitt nya, för ändamålet byggda hus på 

Östermalm.  

Vid den här tiden var Östermalm praktiskt taget obebyggt och det knorrades en del 

om att seminariet låg så långt från staden.  

Byggnadens utformning 

I seminariets byggnad samsas influenser från olika arkitekturstilar. Husets ganska kompakta 

form visar på att det byggdes under jugendstilens dagar, liksom fasadens kombination av 

slät- och spritputs. De mjukt svängda linjerna i frontespisen — det gavelliknande parti som 

bildar en fortsättning av fasadens mittparti ovanför taklisten — och takkupornas rundade 

form talar också om jugendpåverkan. Under den här perioden hölls också byggnaderna 

gärna överlag i en enhetlig kulör, utan dekorationer i avvikande färger, dock med 

sockelvåningen i en mörkare färgton, såsom man kan se på seminariets fasader. Husets 

brutna tak med brant nedre takfall var också en vanlig konstruktion under den här 

stilepoken.  

Men seminariet har också diskreta klassicerande drag, såsom lisenerna - de svagt 

utskjutande, släta, vertikalt stående murbanden som bidrar till att framhäva 

byggnadens mittparti och hörn, samt sidoentréns omfattning med pilastrar — de 

flata väggpelare som inramar porten.  

Hösten 1920 stod ännu en skolbyggnad som hör till seminariet färdig. Huset är i sin 

yttre dräkt ett syskon till den första byggnaden, med mycket likartad 

fasadbehandling, men här har 20-tals klassicismen börjat utöva sitt inflytande och 

gett det fler och tydligare klassicerande drag, i till exempel dess trekantiga frontespis. 

De båda husen har under senare tid byggts ihop. 



 
Seminariet 

 
Seminariets sidoentré  

Kvinnorna gör entré 

Från början var endast manliga sökande välkomna tillseminariet, men så småningom, från år 

1919, öppnades skolan för även kvinnliga seminarister. Detta Luleås samseminarium var det 

första i landet och verksamheten följdes nogsamt av Skolöverstyrelsen, som tydligen fann att 

det djärva experimentet föll väl ut då fler seminarier så småningom beviljades samma 

möjlighet. 

Förändringar under modern tid 

Folkskollärarutbildningarna i Sverige upphörde 1968 då lärarhögskolor infördes i hela 

Sverige och 1977 inkorporerades lärarhögskolan i Högskolan i Luleå (nuvarande Luleå 

Tekniska Universitet) som en institution för lärarutbildning. 

Senare flyttades undervisningen till universitetsområdet och nu bedrivs den 

kommunala vuxenutbildningen i de tidigare seminarielokalerna. 



Shopping 

Storgatan 51 

Shopping var Europas första inomhusgalleria och en skapelse av avsevärd 

modernitet i lilla Luleå vid invigningen 1955. Arkitekten Ralph Erskine skapade här 

en labyrintisk anläggning med en mängd småbutiker kring en ljusgård genom fyra 

tämligen låga våningar. Erskine fick idén till att, som han uttryckt det, "ta in gatan i 

huset" och därmed skapa en klimatskyddad shoppinganläggning, när han stod och 

frös i ett öppet, blåsigt och kallt shoppingcenter i Kanada. 

   

Från början hade Erskine ritat en hög hotellbyggnad ovanpå lågdelen i 

tvåvåningsskala, men den delen av komplexet blev betydligt lägre än i 

ursprungsplanerna. I och med att Shopping 1990 tillfogades en byggnadskropp på 

fem våningar med lägenheter blev hela byggnaden mer i samklang med Erskines 

ursprungliga vision.  

Mycket av Shoppings karaktär ligger i det modernistiska materialvalet; i exteriören 

den ovanligt profilerade aluminiumen som elegant varieras med stora skyltfönster, i 

interiören betong. 

   

I interiören råder ett - om än till viss del bortrestaurerat - 50-talsmässigt formspråk, 

där den numera sorgligen nedlagda äggformade biografsalongen i sprutbetong var 

särskilt elegant. Golvmönstret i bottenvåningen, som kan ses från alla våningar, är 

också värt att lägga märke till i sin tidstypiska utformning.  

Om arkitekten 

Ralph Erskine (1914 – 2005) kom från England till Sverige 1939. Han var lockad av den 

svenska funktionalismen och av tankeströmningarna kring det påbörjade svenska 

folkhemsbyggandet, där det fanns ett nära samband mellan formgivning, arkitektur och 

socialt ansvarstagande. Erskine blev kvar i Sverige i resten av sitt liv och verkade både här 

och utomlands som en erkänd, aktad och samhällsengagerad arkitekt med människans bästa 

som främsta prioritet.  

Utmärkande för Erskines arkitektur är hans medvetna och typiska användande av 

vinden och ljuset vid utformandet av byggnader och stadsplaner, och några av de 

byggnader han ritat i Sverige är Stockholms Universitet, Lilla Bommen i Göteborg 

och kvarteret Ortdrivaren i Kiruna. 



 
Shopping 

 
Shopping, interiör 

Språklådan 

Kvarteret Lärkan, Storgatan 3 

Historien bakom byggnaden 

Den 4 september 1858 bestämde Kungl. Maj:t att det högre elementarläroverk (varifrån 

eleverna kunde fortsätta direkt till universitetet) som man beslutat att förlägga till 

Norrbotten skulle placeras i Luleå. Drygt två månader efter detta beslut avgjorde Luleås 

borgare att de inte skulle nöja sig med att rusta upp det hus som då användes som 

skollokaler, utan att det skulle byggas nytt och större. 

Huset som byggdes var ett av de första stenhusen i Norrbotten, och det stod färdigt 

att tas i bruk den första oktober 1862. Alltsedan dess har byggnaden använts för 

undervisning (under senare decennier främst i språk, därav dess namn), numera 

ingår den i Luleå Gymnasieby och ligger i vad som benämns kvarteret Lärkan. 



Byggnadens utformning 

Under 1800-talet gav man gärna skolbyggnaden en klassicerande framtoning för att 

framhäva husets koppling till klassisk bildning. Språklådan är utförd i en enkel 

klassicerande stil med rena linjer och ett fåtal strama dekorationer. Framsidans fasad har två 

våningar och är symmetriskt utformad med centrerad port och regelbundet   

 
Språklådan 

placerade fönster, mellan våningarna löper ett listverk och takfoten är profilerad. 

Bottenvåningen är i kvaderputs och dess fönster saknar omfattningar medan den andra 

våningens fasad är i slät puts och har klassicerande fönsteromfattningar  

(- under arkitekturhistoriens gång har det varit praxis att ge högre liggande våningar en 

förnämare framtoning än bottenvåningen).   

Under 1999 påbörjades en varsam renovering och restaurering av Språklådan, man 

vinnlade sig då särskilt om att behålla dess ursprungliga utseende.  

Klicka på någon av nedanstående rader för att komma tillbaka till sidan du var på: 

Stadshotellet 

Storgatan 15 

 

Innan Stadshotellet uppfördes fanns på den här platsen en stor grop, populärt kallad 

"Vällinggropen". Den fungerade som en tämligen oreglerad handelsplats där man bland 

annat kunde köpa ärtsoppa och pannkaka och understundom roa sig i besökande nöjesfält. 

   

1904 stod det pampiga stadshotellet klart, som förutom hotell och restaurang även innehöll 

salar för stadens förvaltning och som var ritat av arkitekterna Karl O Smith och Fredrik 

Olaus Lindström.  

   



Hösten 1959 brann hotellets vindsvåning och i och med detta förlorade byggnaden 

hörntornets huv och artikulerade mittparti samt utsmyckningar på taket. 

Fasaden är typisk för det sena 1800-talets kvardröjande stilideal: bottenvåningen är 

betonad med slät sandsten och grovhuggna listverk och fönsteromfattningar, de 

övriga våningarna är tämligen slätt utformade i tegel och med dekorativa 

ornamenteringar.  

 
Stadshotellet  

Stadshuset 

Rådstugatan 11 

Stadens då nya stadshus invigdes på nyåret 1958. Det var ritat av arkitekt Bo 

Cederlöf som fått uppdraget i konkurrens med 16 andra förslag i den tävling som 

Luleå Stad utlyst.  

Byggnadens utformning 

Det är med sina nio våningar en av Luleås högsta byggnader och bröt vid uppförandet med 

stadens gamla, betydligt lägre skala. Högst upp finns en takterrass som erbjuder en 

vidsträckt utsikt över Luleå med dess bebyggelse, grönska och många vattenspeglar.  

Stadshuset är ett hus som, om än det vid första anblicken kan tyckas aningen 

monotont och enkelt i sin gestalt, är utfört med omsorg och finess. Det visar till 

exempel det utskjutande, lägre partiet ovanför entrén som rymmer sessionssalen och 

som på ett intressant sätt varierar  fasaden formmässigt, och det syns även i valet av 

marmor som fasadmaterial och i den generösa mängden fönster; hela 750 stycken. 

   

Byggnaden invändigt 

De offentliga utrymmena invändigt visar en formsäker 50-talselegans. Den är särskilt 

märkbar i det smidda räcket en trappa upp i nonfigurativt, geometriskt lekfullt mönster 



utformat av konstnären Fred Leyman och i det vackert utformade trapphuset. Där skänker 

den uppglasade väggen ljus och utsikt och trappräcket har med sin skinnbeklädnad fått en 

påkostad gestaltning. 

 
Stadshuset 

 
Räcket av Fred Leyman 

 
Trapphuset 



Lise-Lott Larsson beskriver hur det gick till när dagens stadshus uppfördes under 1950-talet. 

Ingår i Stadsarkivets årsbok 2004. 

Svartöstaden 

Historien bakom samhällets uppkomst 

Mot slutet av 1800-talet hade industrialiseringen på allvar kommit igång i Luleå med framför 

allt sågverk, järnverk och malmhamn. Den expanderande industrin medförde en snabb 

befolkningsökning som i sin tur ledde till en svår bostadsbrist, som blev än värre med den 

stora stadsbranden år 1887.  

En ekonomiskt sinnad man, konsul Robert Asplund, förstod att det gick att tjäna 

pengar på att sälja tomtmark till den snabbt växande arbetarbefolkningen. Då 

malmhamnen, där malmen från Gällivare lastades om från tåg till båt och vars 

verksamhet krävde många arbetare, låg på halvön Svartön var här bostadsbehovet 

stort. Asplund köpte skogsskiften på Svartön och lät en lantmätare ruta in dem i 

kvarter, tomter och gator. Platsen fick namnet Svartöstaden.  

Svartöstaden tar form 

Här uppstod nu snabbt upp ett samhälle av enkla träkåkar som arbetarna byggde åt sig och 

sina familjer. År 1901 hade samhället vuxit till drygt 2000 invånare och blev 

municipalsamhälle, det vill säga, det var inte en egen kommun men vissa regler för städer 

kunde tillämpas, till exempel rätt till beskattning.  

1933, efter drygt 30 års förhandlingar, blev Svartöstaden en del av Luleå, vilket 

innebar förbättringar av till exempel skola, vägar och vatten- och elförsörjning.  

 
Gata i Svartöstaden 



 

Från fattigdom till historiskt värdefull idyll 

Medan Svartöstaden vid sin tillkomst och under många decennier präglades av relativ 

fattigdom är dagens Svartöstaden något av en idyll med sina många trähus och smala gator. 

Området är omgivet av industrimark, som, även om industrierna understundom hotat 

samhällets existens med buller och utsläpp, också tjänat dess fortlevnad genom att hålla 

området avskärmat från annan bebyggelse. Svartöstaden är nu något tämligen unikt i 

Sverige; en välbevarad arbetarkåkstad från förra sekelskiftet. 

Tornhuset 

Kyrkogatan 10 

Detta är det ena av de två tornhusen på var sida av domkyrkan - det andra är "38:an". 

Efter stadsbranden stod här ett hus färdigt redan 1891, men det huset förstördes i en 

brand och dagens byggnad stod klar 1898. Gårdshuset är dock kvar sedan 1891. 

Byggherre för huset var konsul Robert Asplund (samme man som kan sägas ha 

grundat bostadsområdet Svartöstaden). 

Huset uppvisar, förutom vad som är nämnt i samband med 38:an, även andra 

karakteristika för större byggnader uppförda i städerna under 1800-talets allra sista 

decennium: 1880-talets krav på strikt symmetri i fasaden har ersatts av en mer 

asymmetrisk utformning som visar sig bland annat i fönstrens placering som inte är 

exakt regelbunden då de i högre grad än vad som tillåtits under tidigare decennier 

följer husets planlösning. Här på Tornhuset är dessutom långsidans port inte 

centrerad och risaliternas - de svagt framskjutande partierna av fasaden - storlek och 

placering följer inget symmetriskt schema vilket ger en oregelbunden indelning av 

husets fasader. De tämligen släta, bara sparsamt dekorerade fasaderna utförda i tegel 

och vit puts anknyter också till detta decenniums ideal. 

Dekorativa smidesdetaljer var vanliga och här återfinns de som järnräcken runt vad 

som kan ses som små takterrasser som husets uppdragna valmtaksparterier utgår 

från.  



 
Tornhuset 

Trappgavelhuset 

Storgatan 13 

Byggnaden ritades ursprungligen som bankhus till det tämligen kortlivade 

bankföretaget BankAB Stockholm – Övre Norrland. År 1889 fick man bygglov och 

1903 stod huset färdigt. 

   

Ritningarna var utförda av Aron Johansson som också var arkitekten bakom 

Riksdagshuset. Utmärkande för hans byggnadskonst var den omsorgsfulla 

behandlingen av fasadmaterialet, vilket oftast var sten. Detta visar sig såväl i 

Riksdagshuset som i Trappgavelhusets fasader, utförda i ljusröd tuktad sandsten 

med släthuggna partier i lister och andra fasaddetaljer. 

Byggnaden är utförd i en borgartad medeltidsdräkt - ett inte ovanlig formspråk 

under senare hälften av 1800-talet - med en väldig trappgavel som kröner 

huvudfasaden mot Storgatan och ännu en trappgavel och en tornutbyggnad i 

fasaden mot Rådstugatan. Huvudfasaden accentueras ytterligare av ett centralt 

burspråk och bankens emblem i bronskartusch på gaveln. 

   

Även om husets yttre tycktes uttrycka en romantisering av äldre tider doldes i dess 

inre en nymodighet: detta var Luleås första byggnad med indragna vattenledningar.  



 
Trappgavelhuset sett från korsningen Storgatan - Rådstugatan 

Vita duvan 

Stationsgatan 3 

Cellfängelset Vita duvan, tillika Luleås första profana stenhus, byggdes 1856 under 

1800-talets stora fångvårdsreform. Huvudsyftet med reformen var straffa lagbrytaren 

med frihetsberövande och isolering i stället för de urgamla kropps-, skam- och 

botstraffen. Fångens isolering var tänkt att — under en fängelseprästs ledning — 

leda till insikt om begångna brott och till själslig utveckling. 

   

Fångvårdsstyrelsen, som lät bygga 44 nya fängelser mellan 1844 — 99, hade en egen 

arkitekt som också ritade Vita duvan, Carl Fredrik Hjelm. Vita duvan hade bara 17 

celler och var därmed det minsta av dessa fängelser och det enda som byggdes i så 

kallad panoptikmodell: en niohörnig form där cellerna låg i två våningar i en yttre 

ring runt ett centralt galleri. Den raka längan är en tillbyggnad från år 1892. 

När synen på fångvård under 1900-talet förändrades blev cellfängelserna alltmer 

omoderna och 1979 upphörde Vita duvan att fungera som fängelse. På 1980-talet 

byggdes Vita duvan ut ännu en gång, denna gång med lokaler som används av 

Länsstyrelsen. 

   

Vita duvan förklarades 1992 som Byggnadsminne. 



 
Vita duvan 

ÄPK-huset 

hörnet Prästgatan - Varvsgatan 

ÄPK är en förkortning för Järnvägens Änke- och Pupillkassa, och det var den som lät 

uppföra huset. När det stod färdigt 1916 var det en av stadens största byggnader och 

en av de absolut modernaste - med centralvärme. Arkitekt var Folke Zetterwall. Det 

byggdes för att rymma bostäder och kontor för SJ men ägs numera av Lulebo och är 

invändigt ombyggt med moderna lägenheter. 

   

Byggnadens utformning 

Exteriören med sin lite tunga och slutna framtoning visar på influenser av 

nationalromantiken, en tongivande arkitekturstil under 1910 — 20-talen. Under den här 

perioden utfördes fasaderna gärna i tegel eller puts och ÄPK-husets fasad är visserligen 

restaurerad och lätt förändrad men dess tunna slamning där teglets struktur lyser igenom är 

ganska typisk för den här perioden.  

Vanligt var också att låna byggelement från äldre nordeuropeisk arkitektur, här har 

det skett i form av borgartade fasaddetaljer såsom till exempel valvöppningar och 

tandsnittslister. De mönsterformer som tegel och puts bildar runt övre våningarnas 

fönster på gavelröstet är nya  



 
ÄPK-huset 

för 1900-talet men ryms inom nationalromantiken, då de tycks ha hämtat inspiration från 

äldre tider och ytterligare förstärker den lite borgaktiga känsla som huset inger. En rolig och 

annorlunda detalj är fasadmönstret av de insatta runda naturstenarna.  

Om arkitekten 

Folke Zettervall (1862 - 1955) var mellan åren 1895 - 1930 SJ:s chefsarkitekt. Under dessa år 

hann han rita cirka 260 stationshus, många längs inlandsbanan Orsa - Gällivare, men hans 

byggnader återfinns också över resten av landet. Därtill ritade han även banvaktarstugor, 

godsmagasin, uthus, lokstallar med mera, så sammantaget stod han bakom flera tusen 

byggnader. Med denna stora produktion hann Zettervall naturligtvis prova olika uttryck och 

stilar, han ritade bland annat gärna stationshus i trä i en rustik, nationalromantisk anda, och 

tegelbyggnader av hög arkitektonisk kvalitet, som bland annat återfinns vid Riksgränsbanan. 

Han omgestaltade även landets tre största stationer: centralstationerna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö. 

Örnäskyrkan 

Byggnadens utformning 

Kyrkan, som invigdes 1963, är en byggnad med stram utformning och tydlig karaktär. Den 

är uppbyggd av kubisk-geometriska former, där själva kyrkrummet utgör huvudvolymen 

och övriga delar, såsom sidokapell, kyrktorg, Mariakor och sakristia avtecknar sig som från 

den utskjutande volymer.  

Taket med sina tre kopparplåtstäckta tunnvalv är en kontrast till dessa kantiga 

former liksom den halvrunda absiden som avtecknar sig på den annars platta östra 

väggen. Strax ovanför absiden finns ett bladsmycket kors som reser sig över takets 

högre och bredare mittvalv. Kyrkan ger ett slutet intryck; fönstren är få och de 

bastanta väggarna är murade i brunt tegel.  



Byggnaden invändigt 

Som kontrast till kyrkans slutna och strama yttre är atmosfären i kyrkans inre välkomnande 

med dunkel belysning och en varm färgsättning. Kyrkorummet är en salskyrka vars tydliga 

fokus är koret, främst på grund av den praktfulla gyllene mosaiken som med sin 100 

kvadratmeter stora yta fyller upp absiden och även breder ut sig på omgivande väggar. 

Mosaiken är komponerad av Pär Andersson och föreställer det himmelska Jerusalem med 

Guds tron högst upp i bildfältet. 

Utomhusmiljön 

Örnäskyrkan är omgiven av gräsmattor och bildar tillsammans med det friliggande 

församlingshemmet, även det uppfört i brunt tegel,  två sidor av en gård som på övriga 

sidorna inramas av en låg tegelmur. Intill kyrkans entré står en låg klockstapel, tillverkad av 

stålbalkar och med tre fritt hängande klockor. 

Arkitekt till Örnäskyrkan var Bertil Franklin, som stod för F:et i MAF Arkitektkontor 

(som startades 1939 av arkitekterna Bertil Matsson, Lennart Alexis och Bertil 

Franklin). 

 
Örnäskyrkan sedd från öster 

 



 

 

Östra skolan 

Kungsgatan 38 

Historien bakom byggnaden 

Under slutet av 1800-talet steg Luleås folkmängd i snabb takt; år 1890 bodde 4 745 personer i 

staden, varav 733 var barn i skolåldern, och tio år senare hade både antalet invånare och 

antalet skolpliktiga barn fördubblats. Nya skollokaler var av nöden och år 1889 fattade man 

beslut om att uppföra ett nytt skolhus av sten för cirka 650 barn. För att finansiera bygget tog 

man ett 40-årigt amorteringslån på 300 000 kronor.  

Huset som ritades av Fredrik Olaus Lindström (som även ritat riksbankshuset och 

som var en av arkitekterna bakom stadshotellet) stod färdigt 1901. 

Byggnadskommittén föreslog anslag till taklagsöl, men detta beviljades icke. 

Däremot beviljades anslag till elektrisk belysning och eftersom det var relativt 

ovanligt med möjlighet till varma bad i hemmet inrättades några år senare, år 1908, 

en badavdelning i skolans källare. 

Byggnadens utformning 

Skolhuset blev en pampig byggnad; man ser i till exempel de spetsbågiga fönstren, de på 

höjden uppbyggda sidorisaliterna (de svagt utskjutande sidopartierna av fasaden) i fasaden 

mot Kungsgatan och entréns form av en spetsbågig portal tydliga drag av nygotik. I övrigt är 

huset inte gotiskt uppåtsträvande i sin utformning utan ger ett tungt och kraftfullt intryck, 

där sockelvåningens grövre sten i kontrast mot de annars putsade fasaderna, 

fönstergrupperingarna och variationerna i takfallen är typiska för stenarkitekturen i slutet av 

1800-talet.  

År 1943 kompletterades huset med en funktionalistiskt utformad flygel i slät puts 

och i början av 2000-talet anslöts till denna en matsalsbyggand i mörkgrönt trä, ritad 

av Arkitekthuset Monarken. 

Två betydelsefulla herrar 

Bronsmedaljongerna på fasaden mot Kungsgatan utfördes av bildhuggare Oskar Berg. Den 

ena föreställer Johann Heinrich Pestalozzi, som var en schweizisk pedagog och författare av 

stor betydelse för införandet av folkskolor i hela Europa, inte minst i Sverige. Den andra 

medaljongen avbildar greve Torsten Rudenschöld, som fick titeln "Sveriges förste 

skolinspektör" och som med en inflytelserik eldsjäls iver även han arbetade för 

uppbyggandet av folkskolor i landet. 



Östra skolan lades ned 1980 och öppnades åter 1985. Efter cirka 10 år med varierande 

pedagogisk verksamhet blev den 1996 åter en kommunal grundskola. 

 
Östra skolans långsträckta fasad mot Kungsgatan 

 
Den spetsbågiga portalen mot Kungsgatan. På ömse sidor syns bronsmedaljongerna utförda av Oskar 

Berg 

38:an 

Stationsgatan 38 

Domkyrkan flankeras på var sida av ett tornhus, varav 38:an är det ena och 

"Tornhuset" det andra. Källarmästare Öhman fick 1889 bygglov för 38:an. 



I fasaden som - förutom den sidoställda entrén - är symmetriskt uppbyggd med 

regelbundet placerade fönster och mitt- och sidorisaliter och som har tämligen 

kraftigt modellerade utsmyckningar i form av listverk, hörnkedjor och klassicistiska 

fönsteromfattningar speglar 38:an, liksom de närliggande Domkapitlet och före detta 

Kuriren-huset, 1880-talets förkärlek för ett renässansinspirerat formspråk.  

Men både 38:an och Tornhuset visar också på byggnadsideal som gjorde sig gällande 

lite senare, under 1890-talet.  Typiskt för mer påkostade hus i städerna blev livligt 

varierade taksilhuetter med tornspiror och torn och över taklisten uppskjutande 

gavelpartier. Att kombinera fasadmaterial, i 38:ans fall gul puts och gulrött spiktegel, 

var också vanligt under den här perioden. Spikteglet, som är bevarat från husets 

tillkomst, är ett sällsynt fasadmaterial i Luleå. 

 
38:an 

 


