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Byggnader förmedlar historia. En bygg-
nad kan läsas, liksom en bok. Bebyggel-
sen vittnar om samhällets utveckling och 

prioriteringar. Hantverksskicklighet och materi-
altillgång, men också lagstiftning och byggnadsi-
deal påverkar hur byggnader gestaltas och hur 
omgivningen ser ut. 

Den norrbottniska bebyggelsen förknippas 
ofta med norrbottensgårdar och ladlandskap, 
kyrkstäder, kåtor och aittor. Vidare har industri-
er som vattenkraft, gruvor och skogsbruk satt sin 
prägel på länets bebyggelse. 

En stor del av Norrbottens bebyggelse är emel-
lertid uppförd under andra delen av 1900-talet. 
Den är ett resultat av industrialismens välfärds-
samhälle, och har som regel mer gemensamt med 
en nationell byggnadskultur än den äldre, tradi-
tionellt och lokalt präglade bebyggelsen. 

Även om en stor del av byggnadsmassan är 
uppförd under senare delen av 1900-talet, är den 
paradoxalt nog ofta ”osynlig”. Den är en del av 
vardagslivet, ett självklart inslag i omgivningen. 

Modern arkitektur i Norrbotten  
jennie sjöholm

Ofta tycks det vara funktion snarare än estetiska 
överväganden som avgör vad som byggs och hur 
det byggda förvaltas. Bebyggelsen betraktas inte 
heller alltid som intressant; den är halvgammal 
och eventuella värden kan vara svåra både att 
uppfatta och uppskatta. Den är inte längre ny och 
för samtiden modern, men inte heller så gammal 
att den fått ett åldersvärde, eller att historiska 
värden tillskrivs den. Frågan är då, vilken bety-
delse har den? 

Norrbottens museum har sedan 2002 genom-
fört ett antal byggnadsdokumentationer i ett 
projekt kallat Modern arkitektur i Norrbotten. Do-
kumentationerna genomförs gemensamt av mu-
seets bebyggelse- och fotoverksamheter, och har 
resulterat i cirka trettio rapporter och ett omfat-
tande bildmaterial. 

Byggnaderna, de fysiska objekten, är att be-
trakta som primära källor. Beskrivningar, upp-
mätningar eller fotografier kan aldrig ersätta 
själva byggnaden. En dokumentation är alltid 
tidsbunden, och utformas med hänsyn till det 

Bilden till vänster: Sovringsverk, Kiruna. Anläggningen uppfördes av LKAB när bolaget började bryta järnmalm under jord. Den 
stod klar 1958, och ritades av arkitekt Hakon Ahlberg. Foto: Daryoush Tahmasebi ©Norrbottens museum.
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Föreningssparbanken, Boden. Bankbyggnaden uppfördes 1975, och ritades av arkitekt Göte Lundström, NAB Konsult. 
Foto: Daryoush Tahmasebi ©Norrbottens museum.

bakomliggande syftet med arbetet. Resultatet 
blir förhoppningsvis något som kan användas i 
olika sammanhang, men det är viktigt att vara 
medveten om att ”som man frågar får man svar”. 

Bakgrunden till länsmuseets dokumentation 
av Norrbottens yngre bebyggelse är bland annat 
att kunskapen om den är bristfällig. Det finns en 
handfull byggnader i länet som är allmänt väl-
kända, också i ett nationellt perspektiv. Det är 
kanske framför allt arkitekten Ralph Erskines 

verk, såsom Shopping i Luleå från 1955, känd som 
Sveriges första inomhusgalleria, som uppmärk-
sammas. Erskine är också känd för att ha gestal-
tat kvarteret Ortdrivaren i Kiruna, uppfört 1959-
1965, ett markant inslag i staden, liksom Ormen 
långe, ett flerbostadshus i Svappavaara utanför 
Kiruna. En annan nationellt välkänd byggnad 
är Kiruna stadshus, ritat av arkitekten Arthur von 
Schmalensee och invigt 1963. Det har bland an-
nat erhållit det prestigefyllda Kasper Salinpriset, 
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Sporthall, Malmberget. Sporthallen uppfördes 1959, och ritades av Thurfjells arkitektkontor. Arkitektkontoret ritade även det intil-
liggande badhuset, byggt 1968. Foto: Daryoush Tahmasebi ©Norrbottens museum.

som delas ut till byggnadsverk av hög arkitekto-
nisk klass. Dessa byggnader utgör dock undan-
tag, merparten av länets moderna arkitektur är 
relativt okänd och anonym. 

Samtidigt genomgår denna, relativt sett, unga 
bebyggelse stora förändringar. Byggnader byggs 
till och byggs om, ibland rent av rivs. Detta sker 
mestadels oreflekterat, uppenbarligen utan att 
bebyggelsen anses ha vare sig historiska värden 
eller upplevelsemässiga kvaliteter. 

Den arkitektur som dokumenteras utgörs av 
medvetet gestaltade byggnader, som är intres-
santa i något avseende. Det kan vara genom det 
arkitektoniska utförandet, på grund av konstruk-
tion eller byggnadsmaterial, eller genom att de 
representerar olika byggnads- eller samhälls-
funktioner. Dokumentationerna ska, sammanta-
get, ge en bild av vad som byggts i Norrbotten 
under perioden 1950 till nutid, där begreppet 
”modern arkitektur” tolkas i vid mening. 
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Hittills har museet dokumenterat allt från 
bostäder, såväl flerbostads- som enfamiljshus, 
till offentliga byggnader såsom medborgarhus, 
kiosker och vårdcentraler. Dokumentationerna 
tecknar en bild av välfärdssamhället, så som det 
gestaltas genom den norrbottniska bebyggelsen. 
Andra halvan av 1900-talet kännetecknas av ett 
offentligt byggande, där det allmänna tar ett 
stort ansvar för befolkningen. Sjukvård, sport- 
och fritidsaktiviteter, museer och samlingsloka-
ler hör till investeringarna i byggnadsbeståndet, 
men också förvaltningsbyggnader såsom lands-
tingshus och kommunhus. Bilismens utbredning, 

Sjöfartshuset Strömören, Luleå. Byggnaden invigdes 1970 och rymmer kontor för bland annat Luleå hamn och Sjöfartsverket. Sjö-
fartshuset ritades av arkitekt Mats Öhman, Riksbyggen, omgivningen gestaltades av landskapsarkitekt Gudrun Åström, NAB. 
Foto: Daryoush Tahmasebi ©Norrbottens museum.

med förändrade resvanor, andra möjligheter att 
lokalisera bebyggelse och byggnader som par-
keringsdäck märks också. Även industrianlägg-
ningar präglar byggnadsmassan. 

I artikeln visas några exempel på dokumente-
rade byggnader. Tre nyligen genomförda doku-
mentationer presenteras också mer ingående i 
årsboken: matsalen Minerva vid Sverigefinska 
folkhögskolan i Haparanda, Focushuset i Malm-
berget samt vårdcentralen i Övertorneå. Tidigare 
har ett urval av genomförda dokumentationer vi-
sats i vandringsutställningen Vilka hus! Vilka hus?, 
och även publicerats i en utställningskatalog. 

Bilden till vänster: Parkeringsdäck, Arvidsjaur. Parkeringsdäcket är uppfört i anslutning till Arvidsjaurs vårdcentral. Byggnaden 
stod klar 1981, och ritades av arkitekt Tage Isaksson, NAB Konsult. Foto: Daryoush Tahmasebi ©Norrbottens museum.
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Tingshuset, Piteå. Byggnaden uppfördes som tingshus, men nyttjas idag delvis av Piteå kommun. Tingshuset invigdes 1951, och 
ritades av arkitekt John Åkerlund. Foto: Daryoush Tahmasebi ©Norrbottens museum.

Björkskatakyrkan, Luleå. Kyrkobyggnaden är en stadsdelskyrka, som utgör en del av Björkskatans centrumanläggning. Kyrkan
invigdes 1978, och är ritad av arkitekt Dan Lundström, NAB Konsult. Idag hör den till länets övertaliga kyrkobyggnader.
Foto: Göran Dahlin ©Norrbottens museum.



187

källor och litteratur
Björkman, Anna & Sjöholm, Jennie, 2002. Do-

kumentation av modern arkitektur i Norrbotten: 
LKAB:s sovringsverk, Kiruna, Norrbottens mu-
seum dnr 2003/0434. 

Björkman, Anna & Sjöholm, Jennie, 2002. Do-
kumentation av modern arkitektur i Norrbotten: 
Sporthallen, Malmberget, Norrbottens museum 
dnr 2003/0432. 

Innerstedt, Fredrik, 2007. Dokumentation av mo-
dern arkitektur i Norrbotten: Sjöfartshuset vid 
Strömören, Luleå hamn, Norrbottens museum 
dnr 490-2007. 

Karlsson, Lina, 2004. Dokumentation av modern 
arkitektur i Norrbotten: Föreningssparkbanken, Bo-
den, Norrbottens museum dnr 488-2004. 

Karlsson, Lina, 2006. Dokumentation av modern 
arkitektur i Norrbotten: Parkeringsdäck, kv Läns-
mansgärdan 9, Arvidsjaur, Norrbottens muse-
um dnr 349-2006. 

Karlsson, Lina, 2005. Dokumentation av modern 
arkitektur i Norrbotten: Tingshus, Piteå, Norrbot-
tens museum dnr 488-2005. 

Karlsson, Lina & Sjöholm, Jennie, 2007. Vilka 
hus! Vilka hus?: modern arkitektur i Norrbotten, 
Luleå: Norrbottens museum. 

Nyström, Clara, 2010. Dokumentation av modern 
arkitektur i Norrbotten: Björkskatakyrkan, Luleå, 
Norrbottens museum dnr 142-2010. 

Riegl, Alois, 1982. ”The Modern Cult of Monu-
ments: It´s Character and It´s Origin”, Opposi-
tions: a journal for ideas and criticism in architec-
ture, New York: Institute for Architecture and 
Urban Studies, 1982:25. 

biografi
Jennie Sjöholm, f i Ystad 1974. Bebyggelse-

antikvarie vid Norrbottens museum, med mas-
terexamen vid Institutionen för Kulturvård, 
Göteborgs universitet. 


