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INLEDNING 
 
Denna rapport utgör en del av projektet Dokumentation av modern arkitektur i Norrbotten. 
Projektet bedrivs av Norrbottens museum och dess övergripande syfte är att öka kunskapen om 
efterkrigstidens arkitektur i länet, vilken i detta sammanhang ofta blivit förbisedd. Kunskaps-
uppbyggnad beträffande den idag moderna bebyggelsen är också en viktig förutsättning för 
framtida verksamhet. 
 
Norrbottens museums målsättning är att skapa en översikt över den bebyggelse som uppförts i 
Norrbotten under tiden 1950-2000, delvis genom ett antal ingående dokumentationer av 
enskilda byggnader/anläggningar. Dokumentationerna omfattar byggnader och miljöer 
representerande olika verksamhetskategorier; offentliga institutioner, lokaler för förvaltning och 
undervisning, industrimiljöer, bostäder och så vidare. Objekten är arkitektoniskt intressanta, 
tidstypiska, epokgörande, stilbildande eller på annat sätt särskilt angelägna eller omtalade. 
Byggnader i alla länets kommuner kommer att finnas representerade i materialet. 
 
Projektet som helhet är ett samarbete mellan museets bebyggelseantikvarier och fotografer och 
dokumentationerna är avsedda att resultera dels i en skriftlig rapport, dels i en fotodokumen-
tation. Avsikten är att materialet även ska utgöra grund för och resultera i publik redovisning. 
Som ett etappmål inom projektet kommer därför en utställning att uppföras under 2007, där 
bland annat ett objekt i varje kommun presenteras i ord och bild.  
 
Denna dokumentation av Boden kommunhus, kv. Granen 7 i Boden stad utfördes av Lina 
Karlsson sommaren 2004. Alla fotografier i denna rapport: © 2004 Norrbottens museum. Foto 
Lina Karlsson. Insamlat material finns tillgängligt i museets arkiv och bildarkiv.  
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HISTORIK 
 
Kommunhusens utveckling från 1860 fram till idag  
 
Kommunhus har under de 140 år sedan kommuner infördes i Sverige, speglat politiska föränd-
ringar, reformer och skiftningar i samhälleliga och arkitektoniska ideal - ja idéer och visioner 
om det svenska samhället. Kommunhuset har under hela denna tid varit kommunens kärna, 
centrum för den styrande makten och kommunens administration, med lite varierande betoning 
på de båda. Denna beskrivning av kommunförvaltningens och kommunhusens historia baserar 
sig helt på Karin Arvastsons text ”Kommunalhusens semiotik. Offentlighetens självbild i 1900-
talets Sverige” ur boken Ting, kultur och mening från 1995 och främst boken Offentlighetens 
materia. Kulturanalytiska perspektiv på kommunhus, skriven av Karin Arvastson och Cecilia 
Hammarlund-Larsson. Nordisk Uppslagsbok har till viss del använts som ”extrareferens”. 
 
”Förkommunal historia” 
Sverige har en lång tradition av lokalt självbestämmande. Från mitten av 1600-talet samlades 
”utvalda” invånare till sockenstämmor i sockenstugor och beslutade om bland annat fattigvård, 
skola och tillsyn av socknens allmänna byggnader. Stämman var en direktdemokratisk styrelse-
form och stadfästes i lag 1817. År 1843 lagstadgades att varje socken skulle ha en sockennämnd 
med verkställande makt. Städerna hade sedan medeltiden en annan typ av självstyre där 
rådet/magistraten med borgmästaren som ordförande hade den beslutande makten. Rådet 
sammanträdde i stadens rådhus,1 vilka uppförts i större städer sedan medeltiden. Här samlades 
också rådhusrätten och byggnaden innehöll ofta arrestlokaler, ibland även utskänkningslokal, 
handelsbod och gästgiveri. Rådhuset placerades på stadens centrala torg för att demonstrera dess 
stora betydelse. Ofta låg den bredvid stadens kyrka och dominerade tillsammans med denna 
stadens silhuett. Seden med ”mångfunktionsrådhus” och stadens torg som den självklara 
placeringen av stadshuset kom att leva kvar i de svenska kommunhusen fram till ca 1970.2
 
Rådhusens utformning och placering markerade deras status i samhället. De var monumental-
byggnader: imponerande och påkostade i jämförelse med övrig bebyggelse, ofta uppförda i sten 
för att ytterligare särskiljas från trähusen som dominerade de flesta städer. Vanligtvis var de fri-
liggande och hade klocktorn eller tornhuvar, mestadels placerade mitt på taket. Ofta var de även 
utrustade med urtavlor, något som länge kom att höra till kommunhusens karaktäristika. Någon 
”rådhusstil” fanns aldrig utan tidens arkitektoniska ideal rådde: på 1600-talet holländsk 
renässans och under 1700-talets slut var en klassiserande stil vanlig.3 Rådhusens karaktäristik i 
utformning, symbolik och placering övertogs sedan av stadshusen i slutet av 1800-talet. 
 
Endast de som ägde burskap - var ägare till eller verksamma inom en traditionell stadsnäring - 
hade tillträde till rådhuset. Detta retade den under 1800-talet allt starkare borgarklassen 
bestående av fria näringsidkare, oftast exkluderad från rådet. Under 1830-40-talet var det ett hett 
ämne i städerna, 4 vilket bidrog till kommunförfattningarnas uppkomst. 
 
Kommunernas tidiga historia 1860-1920 
Under 1858 års Riksmöte beslutades att förslag till nya former av det lokala självstyret skulle 
utarbetas. Detta lades fram under Riksmötet 1861/62 och mottogs entusiastiskt av borgarna men 
med skepticism av adeln. Förslaget innebar att kommuner, som de kom att kallas, gavs stor 
frihet gentemot staten, rätt att själva tillsätta förvaltning och styrelse och beskattningsrätt. 
Förslaget antogs och blev grunden för 1862 års kommunalförfattningar. Vid indelningen utgick 
man från socknarna och resultatet blev ca 2400 landskommuner, 90 städer och 10 köpingar.  

                                                 
1 Arvastson, K och Hammarlund-Larsson, C 2003 s. 36 
2 Ibid. s. 38 
3 Ibid. s. 39 
4 Ibid. s. 46 
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Nu inrättades också s.k. sekundärkommuner, landsting, för att handha sjukvårds frågor. 
Författningarna innebar också en sekularisering genom att kyrkan som tidigare behandlat många 
allmänna frågor, nu endast skulle hantera kyrkliga frågor och lokala skolfrågor. 5
 
Kommunfullmäktige, en representativt vald nämnd, blev de större landskommunernas högsta 
beslutande organ. Mindre kommuner hade kommunalstämmor som utgjordes av kommunens 
alla röstberättigade. I städer med över 3000 invånare var stadsfullmäktige högsta beslutande 
organ och i mindre städer fortsatte i stort sett det direktdemokratiska systemet med rådstugor. 
Kommunalnämnden inne verkställande makt i landskommunerna, i städerna hade drätselkam-
maren denna roll. Praktiskt ordnande i kommunen och ex fattigvård hörde till kommunernas 
åtaganden. Det skulle dröja decennier innan sådant som bostadsbyggande och skola låg på 
kommunens bord.6 Rösträtten i fullmäktige var proportionerad efter inkomst och den skatt man 
därmed bidrog med till de offentliga utgifterna. Låginkomsttagare, d.v.s. majoriteten av befolk-
ningen, betalade inte skatt och hade ingen rösträtt förrän allmän och lika rösträtt infördes 1919. 
Dock hade fler tillträde till det beslutande organet nu än innan kommunförfattningarna.7  
 
Denna tid var en intensiv stadshusbyggnadsperiod. Från 1860 till 1920 uppfördes stadshus i mer 
än var tredje stad, ofta i historiska stilar som nygotik, nyrenässans och senare nybarock. Den 
s.k. herrgårdsstilen var vanlig i början av perioden. I 1900-talets början fick de ofta en 
nationalromantisk utformning och ett decennium senare blev jugendstilen populär. Alla var de 
monumentala byggnader, uppförda i stadens centrum och påkostade både vad gäller arkitektur 
och inredning.8  
 
Stadshus uppförda på 1860- och 70-talet var ”borgarnas palats”. De var arenor för både det 
politiska och det sociala livet, ofta kombinerade stadshus och stadshotell. Medeltidsromantiken 
nådde sin höjdpunkt och många stadshus anknöt till medeltida bygge i material och stil; byggda 
i tegel och utrustade med tinnar och torn.9 De hade ofta en uttalat manifestativ karaktär och 
eftersom myndighetsutövning och beslutsfattande var de viktigaste funktionerna, fick dessa 
framträdande positioner i byggnaden. Ofta rymde stadshusen även polis, systembolag och annan 
verksamhet. Stadskommunerna övertog den gamla härskarelitens maktsymboler och gjorde dem 
till sina egna, kommunhusens storslagna utformning var ex ett övertagande av dennas idéer om 
ett starkt, härskarstyrt maktcenter. I landskommunerna där man inte hade samma behov av att 
manifestera sig i en byggnad, sammanträdde man ofta i sockenstugan eller hemma hos 
ordföranden. 10

 
Välfärdsstatens kommun- och stadshus 1920-1965 
I 1900-talets början började kommun- och stadshusen alltmer renodlas till administrativa och 
beslutande funktioner och borgarnas nöjesliv flyttade till andra lokaler. Rösträttsreformen 1919 
innebar att fler blev valbara till fullmäktige och denna fick med det en delvis annan samman-
sättning än tidigare och på 1930-talet började partierna alltmer organisera sig på lokal nivå. 
Kommunorganisationerna expanderade under 1900-talets första decennier och fick fler ansvars-
områden, främst genom socialdemokratins sociala reformer och överförande av alltfler åtagan-
den från den enskilde till samhället. Administrationen ökade och den allt vidare kommunala 
organisationen behövde nu större och modernare lokaler. Under 1930-talet började man därför 
uppföra moderna kommunal- och stadshus.11

                                                 
5 Arvastson, K och Hammarlund-Larsson, C 2003 s. 48-49 
6 Ibid. s. 50-52 
7 Ibid. s. 54  
8 Ibid. s. 69 
9 Ibid. s. 59-61 
10 Arvastson 1995 s. 56-57 
11 Arvastson, K och Hammarlund-Larsson, C 2003 s. 72-76 
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Under efterkrigstid blev det kommunernas uppgift att förverkliga den nya välfärdsstatens idéer 
och tanken om en stark offentlig sektor var huvudmål. Den lokala och nationella politiken 
kopplades samman allt mer och lokalpolitiken blev allt mer partibunden. Bland annat ökade nu 
skattepolitikens omfattning markant och åldringsvård och skolsystem reformerades. Bostads-
byggande blev också ett av de stora politiska åtagandena. Ett stort antal kommunal- och 
stadshus byggdes för att rymma den allt större organisationen. Det fanns i slutet av 1940-talet 
nära 3000 kommuner varav många med för litet invånarantal och därmed skatteintäkter för 
genomförande av välfärdsreformer. 1946-52 genomfördes därför storkommunreformen där 
främst landskommuner slogs samman och antalet städer och kommuner reducerades till drygt 
tusen. Kommunernas organisation omformades nu också; antalet förtroendevalda blev allt färre 
medan andelen anställda tjänstemän ökade.  
 
Under 1950- och 60-talet betonades det politiska samtalet och den fria debatten. Fullmäktige-
möten var enda sammankomsten i kommunen där alla medborgare hade fritt inträde och där för 
fick de kommunalhus som nu uppfördes (delvis redan under 1930-talet) ofta en i fasaden tydligt 
accentuerad och interiört rikt utsmyckad fullmäktigesal med påkostade material och 
specialdesignade möbler - byggnadens viktigaste rum. Stads- och kommunalhus utrustades vid 
tiden också ofta med en centralt placerad hall med överljus.12 Detta var det publika rummet, ett 
”mångaktivitetsrum för medborgarna” och oftast rikt utsmyckat. Andra, icke-offentliga delar var 
mer sparsmakade.13 Detta var dels för att skapa en länk mellan medborgarna och de beslutande 
och dels för att ge byggnaden en så offentlig, publik karaktär som möjligt.14 Stora glasytor 
användes också för att visa på offentlighet och öppenhet.  Epokens kommun- och stadshus 
följde den funktionalistiska normen ”form följer funktion” och därför fick de olika funktionerna 
ofta en egen yttre form. Det vanliga var att fullmäktigesalen fanns i en egen byggnadskropp och 
den administrativa delen i en annan, sammankopplade genom ex hallen eller ett lägre parti.15  
 
Mellan 1920 och 1965 byggdes främst som följd av storkommunalreformen ett stort antal 
kommunalhus och även stadshus i olika stilar och storlek, från monumentala till mer oansenliga. 
Dock fanns flera gemensamma nämnare: de fick likt tidigare en framskjuten, monumental 
placering i centrum och närmaste omgivning utformades omsorgsfullt med planteringar och 
torgbildningar, ibland hela parker. Politiker- och tjänstemannarollen skildes åt alltmer under 
perioden och deras olika placering i byggnaden visualiserades ofta i arkitekturen.16 
Tjänstemännens utrymmen var fortfarande underordnade politikernas men detta skulle förändras 
med tiden. Kommunhusen var fortfarande flerfunktionella och rymde ofta sociala institutioner 
som försäkringskassa, folktandvård och arbetsförmedling. 
 
Den exteriöra utformningen av kommunhusen var ett stort debattämne från 1940-talets slut. 
Arkitektkåren var delad i två läger där det ena förespråkade en renlärig funktionalism och det 
andra ville ha en modifierad, uppmjukad modernism av mer nationell karaktär; med ex tegel, 
sadeltak, järnsmidesdetaljer och markerade fönsterbågar och entréer istället för 
funktionalismens platta tak och minimalistiska putsfasader. Arkitekturstilen betraktades av 
många som demokratisk och folklig, inte så totalitär och dogmatisk som funktionalismen. Den 
blev vanlig för allt mellan bostäder och industribyggnader. Kommunhusen var genomgående 
påkostade byggnader under efterkrigstiden.17

                                                 
12 Arvastson, K och Hammarlund-Larsson, C 2003 s. 80-83  
13 Ibid. s. 90 
14 Ibid. s. 125 
15 Arvastson 1995 s. 58 
16 Arvastson, K och Hammarlund-Larsson, C 2003 s. 117-19 
17 Ibid. s. 125-26 
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Kommunhus med förändrat uttryck från 1965 fram till idag 
Tiden 1965-1990 är kommunhusens mest expansiva nybyggnadsperiod. Gestaltningen avviker 
nu också tydligt från den tidigare. Driven av en centralortsidé antogs 1962 kommunblock-
reformen som innebar att lands- och stadskommuner slogs samman till större enheter med en 
stad som centrum. Reformen genomfördes 1964-74 med 278 kommuner, idag några fler genom 
kommundelningar, som resultat. Begreppen stad och köping avskaffades 1971 och kommun och 
kommunfullmäktige blev allmängiltiga begrepp. Kommunhus blev det nya ordet för kommunens 
förvaltningsbyggnad. Begreppen kommunalhus och stadshus levde dock kvar parallellt.18 
Anledningen till reformen var att man behövde större enheter för bland annat en effektivare 
förvaltning och bättre nyttjande av skatteintäkter.  
 
Nu skedde även en ökad urbanisering; landsbygdsbefolkningen flyttade in till städerna, främst 
till industriregioner, vilket gav avfolkning av landsbygden och ett stort bostadsbehov i städerna. 
Detta ledde till miljonprogrammets omfattande standardiserade, prefabricerade byggen. 1960- 
och 70-talets kommunhus uppfördes med samma kraftigt industrialiserade byggmetod på de 
flesta håll i landet. De var stora byggnadskomplex uppförda till lågt pris, präglade av en lik-
formighet och en anonymitet som inte fanns i de tidigare kommunhusen. Kanske berodde detta 
också på att den av kommunförbundet organiserade arkitektorganisationen K-konsult anlitades i 
många fall. 40 kommunhus uppfördes under 1970-talet, under 80-talet 22. Därefter har bygg-
nationen stagnerat, delvis eftersom inga större reformer av kommunsystemet har genomförts.19  
 
Kommunhus speglar kommunblockreformens betoning av effektivitet, storskalighet och jäm-
ställdhet. Kommunernas allt större förvaltningsansvar blev vägledande för utformningen och 
fullmäktigesalen och hallen som tidigare var accentuerade, reducerades och förlorade sin form-
mässiga funktion. Ibland var salen inte ens placerad i huvudbyggnaden. De nya kommunhusen 
var i hög grad kontorsbyggnader, ofta i bara två våningar och låg men horisontellt stor volym. 
 
Man eftersträvade flexibilitet och öppenhet för att effektivt kunna sköta den ökade administra-
tionen och därför ersattes nu cellkontoren av det öppna kontorslandskapet. Man ville ha ett 
jämställt arbetsklimat utan hierarki och med samarbete över gränser.20 Den tidigare epokens 
höga, smala byggnader hade gett en ofrånkomlig hierarki men ledningen i de övre våningarna 
och de låga, vida byggnaderna var en effekt av att de öppna kontorslandskapen krävde stora, 
sammanhängande ytor. Flera kommuner återinförde dock snart cellkontor men man höll fast vid 
den låga byggnadsformen, även i senare uppförda kommunhus. Hierarkin kom tillbaka med 
cellkontoren som ordnades i olika avdelningar för olika ansvarsområden. 
 
Det var viktigt att byggnaderna kunde anpassas och förändras efter behov och expansion och 
därför fortsatte man med det additativa prefabricerade byggnadssättet som förenklade ut- och 
ombyggnad. Höghusmodellen användes dock fortfarande främst i Stockholmsregionen, delvis 
beroende på höga markpriser.21 Hela perioden försökte man av effektivitetsskäl samla alla 
förvaltningar i en byggnad.22

 
Under tidigare perioder hade kommunhusens arkitekter varit allkonstnärer och utformat allt från 
fasader och planlösningar till inredningar, vilket gav en enhetlig utformning. På 1970- och 80-
talet fick arkitekten mer rollen som samordnare av delar från befintligt sortiment. 
Specialdesignens tid var förbi och kommunhusen anpassades till tidens massproduktion, dock 
fortfarande i hög kvalitet, ofta inredda i gedigna material; marmorgolv, detaljer i ädelträ och 
funktionella, lätta möbler av framstående nordiska designers. 

                                                 
18 Arvastson, K och Hammarlund-Larsson, C 2003 s. 129-30 
19 Ibid. s. 131-32  
20 Ibid. s. 133 
21 Ibid. s. 137-38 
22 Ibid. s. 148 
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Kommunhuset placerades i den av kommunblockets orter som utsågs till centrum. Det var hela 
kommunens förvaltningsbyggnad och representerade hela området, mot tidigare staden och dess 
invånare. Ofta valde man därför att placera byggnaden utanför stadskärnan, på mer ”neutral 
mark”. En annan orsak kan ha varit kommunens tillgång på mark. Arkitekturen var nu mer 
neutral och man hade frångått den tidigare tydliga kommunhusutformningen. 
 
Den politiska funktionen blev nu också allt mer nertonad till förmån för förvaltningsfunktionen, 
en spegling av utvecklingen mot färre förtroendevalda och fler tjänstemän som pågått sedan 
mitten av decenniet.23 Symboler för maktutövande skulle avdramatiseras och gav kommunhus 
samma utformning som brandstationer, polishus etc. Under denna tids stora stadsomvandlingar 
revs många av de gamla kommunal- och stadshusen, betraktade som borgerliga och förlegade. 
Det som skapades var en företagsarkitektur, jämfört med tidigare kulturellt och ideologiskt 
färgad kommunhusarkitektur. 24  
 
Senare tiders kommunhus har haft sin utgångspunkt i 70-talets arkitektur men symbolism och 
ideologi har fått en renässans. Funktionalismen som stil, kombinerad med ett uttryck för en 
central, offentlig administration och en symbolism som inte varit tänkbar under 1970-talet 
karaktäriserar dessa byggnader. Sammanträdesrummen är åter betonade och påkostade och 
monumentalitet, representativitet och hierarkisk uppbyggnad är accepterat igen. Samtidigt är de 
moderna kommunhusen genom att de är just offentliga miljöer, ganska sterila miljöer med vita 
väggar och björkfaner. Demokrati och öppenhet är dock kraftigt betonat idag med stora glasytor 
och glasade tjänste- och sammanträdesrum: en visualisering av öppenheten. Det neutrala har här 
tagit en tydlig form och visar medvetet att det inte tar ställning för andra intressen än de 
allmänna.25

 
Kommunhusens roll och betydelse 
Kommunhusen är representanter för en lång offentlig tradition i Sverige. De har under mer än 
100 år varit plats för det lokala beslutsfattandet och med tiden allt mer av landets administration. 
Byggnaderna förmedlar genom sin utformning samhällets makt, funktion och betydelse. De är 
viktiga element i samhället och visar det offentligas ambition att förvalta samhällets intressen 
och visioner. De är tydliga markörer av samhällets förändring de senaste 150 åren och speglar 
synen på relationen mellan privat och offentligt, individ och kollektiv, människa och samhälle 
och inre och yttre. Samtidigt har man på olika sätt försökt ge byggnaderna en så neutral 
utformning som möjligt för att demonstrera deras allmänhet; till för alla och därmed med ingen 
speciell som målgrupp.26  
 
Kommunhusen har sällan haft varken folklig eller lokal anknytning i val av material, kulörer 
eller stil, utan istället präglats av en tydlig urbanism och internationalism och i stort sett följt de 
stilideal som varit rådande när de uppfördes. De har varit kommunens främsta sätt att 
manifestera sig - både under den borgerliga offentlighetens tid under 1800-talets slut och senare 
under den folkligt förankrade offentlighetens tid. De har därför med små undantag varit 
prestigebyggen, uppförda av ledande arkitektkontor med stora kapital och avskilda från övrig 
bebyggelse både i uttryck och storlek.27 Omställningarna i kommunhusens utformning har 
främst haft sin grund i kommunreformerna, förändringen från borgerlig till allmän offentlighet 
genom bland annat den allmänna och lika rösträtten och slutligen det samtida stilidealet.28  

                                                 
23 Arvastson, K och Hammarlund-Larsson, C 2003 s. 141-45 
24 Arvastson 1995 s. 59 
25 Ibid. s. 59-60 
26 Ibid. s. 60-62 
27 Ibid. s. 63-64 
28 Arvastson, K och Hammarlund-Larsson, C 2003 s. 33 
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Bodens historia och bildandet av Bodens kommun 
 
Mest troligt har bebyggelsen längs Luleälvens dalgång anor från medeltiden. Luleälven utgjorde 
tidigare både näringskälla och kommunikationsled. Bebyggelsen fick en strandnära lokalisering 
genom att ett småskaligt jordbruk delvis kombinerades med fiske. Långsträckta byar (radbyar) 
och ett rikt ladbestånd karaktäriserar landskapet på många håll. Byggandet av Malmbanan från 
kusten 1886 och Stambanan genom Övre Norrland 1894 gjorde Boden till en knutpunkt för 
länets järnväg och gav staden ett bra kommunikationsläge och en bra grund för utvecklandet av 
näringslivet. 1900 beslutade riksdagen om byggande av Bodens fästning, något som ytterligare 
satte fart på utvecklingen. 
 
Tätorten Boden är belägen vid Luleälven och Riksväg 97, 37 km norr om Luleå. Det har under 
hela 1900-talet varit en militärstad och militären tillsammans med kommunen och offentlig 
sektor har stått för merparten av sysselsättningen. Vad gäller sysselsatta inom industrin ligger 
staden långt under riksgenomsnittet. Boden stad fick en första stadsplan 1904. Namnet Boden 
kommer från äldre byanamn: Bodum och lite senare Bodebyn som betyder ”fäbodarna” 
respektive ”byn vid fäbodarna”. Kommunen är 4297 km2 och omfattar församlingarna 
Överluleå, Gunnarsbyn och Edefors (Harads).29 Dessa utgjorde tidigare var sin kommun men 
genom kommunblockreformen slogs de samman 1967. Överluleå kommun hade sina lokaler på 
Drottninggatan 11 i tätorten och Gunnarsbyn och Edefors hade sina kommunhus. 
 
 
Kommunhusets funktion ursprungligen och idag 
 
Den äldre delen av det nuvarande kommunhuset uppfördes som stadshus för Boden stad. Detta 
var innan kommunblockreformen när man hade stads- och landskommuner. Överluleå kommun 
huserade då i ett sekelskifteshus på Drottninggatan 11 (Poppeln 3). Under senare tid har 
Näringslivsförvaltningen och Framtidshälsan upptagit större delen av lokalerna.30 Det som idag 
tjänar som fullmäktigesal var ursprungligen även tingssal. Tingsrätten fanns i lokalerna från 
uppförandet av byggnaden 1957 till 2002 när den flyttades till Luleå. Förutom tingssalen 
disponerade de även två våningsplan i huvudbyggnaden. De övriga våningarna och den låga 
längan mot söder disponerades då av Boden stad.  
 
När Boden stad genom kommunblockreformen slogs samman med Överluleå, Edefors och 
Gunnarsbyns kommuner 1967, samlade man administrationen i Boden stads lokaler; den 
nuvarande äldre delen av kommunhuset. Eventuellt hade man också vissa förvaltningar och 
nämnder spridda i andra lokaler. Med tiden blev dock kommunen alltmer trångbodd och detta 
resulterade i att den nyare delen uppfördes åren runt 1980.  
 
Nu finns i komplexets bottenplan reception och lokaler för kommunala sammanträden. I den 
äldre delen huserar socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, överförmyndar-
nämnden och här finns även fullmäktigesalen. I den nya delen finns nämndesal, kultur- och 
fritidsförvaltning, kommunalråd, kommunledningsförvaltning med bland annat mark- och 
plankontor, miljö- och byggförvaltning och teknisk förvaltning.31 I de låga anslutningsdelarna 
på var sida om den nya kontorsdelen finns sammanträdesrum. 
 
Byggnadens funktion har knappt förändrats under åren utan har följt kommunförvaltningens 
generella utveckling mot alltmer centrerade enheter och det faktum att olika förvaltningar växt 
och reducerats i takt med samhällsutvecklingen. Ett exempel är socialförvaltningen som tidigare 
var betydligt mindre än idag när den upptar en stor del av den äldre huvudbyggnaden. 

                                                 
29 Norrländsk Uppslagsbok 1993 s. 100-103 
30 NSD 2004-08-10: Anrika bostäder fick ny ägare 
31 Informationstavla, Boden kommunhus östra entrén 2004-07-22 
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FÖRHÅLLANDEN OCH SKYDD 
 
Kommunhusets fastighetsbeteckning är Granen 7 och byggnaden upptar förutom det sydvästra 
hörnet hela kvarteret Granen. Tidigare beteckningar har varit BD-BODEN STG: 614 (upphörde 
1935-03-06) och BD-BODEN STG: 1263 (upphörde 1993-09-22). Fastigheten har också vid 
tillfälle, oklart när, haft beteckningen Granen 5.32 Belägenhets- och besöksadressen är Stads-
huset, Kyrkgatan 24 och postadressen är 961 86 Boden.33 Gatuadress är även Hellgrensgatan 3 
och fastighetens totala areal är 6645 kvm. Likt övriga centrala Boden är fastigheten belägen i 
Överluleå församling, Bodens kommun, Norrbottens län.34

 
 
Ägarförhållanden 
 
Taxerad och lagfaren ägare till fastigheten är Bodens kommun som ägt den alltsedan den 
uppfördes. Uppgifter om tomträttsinnehavare saknas här men man kan göra det rimliga 
antagandet att även tomten innehas av Bodens kommun.35 Granen 6 - ”Berlinhuset” - den 
fastighet som finns i det sydvästra hörnet av kvarteret, ägdes till alldeles nyligen (dagens datum: 
2004-08-11) av Bodens kommun. Kommunen har också nyttjat vissa lokaler i fastigheten men 
nu har byggnaden sålts till Bandstadens Fastighets AB.36

 
 
Planer och bestämmelser 
 
Den nu gällande stadsplanen upprättades 1978 inför uppförandet av den nya delen; helt 
skräddarsydd för den befintliga och den tilltänkta byggnadskroppen. Planen anger för hela 
byggnadskvarteret A - allmänt ändamål som användning. Den mark som inte var bebyggd eller 
avsedd att bebyggas, betecknades som mark som ej får bebyggas. Byggnadshöjder reglerades 
efter befintliga och planerade byggnadskroppar; tingsrätts/ fullmäktigebyggnaden fick högsta 
höjd 7,5 m och detsamma gällde de låga genomgångspartierna öster och väster om den nya 
delen. Den låga delen i söder fick max antal våningar bestämda till två och den äldre, höga 
huvudbyggnaden fick maxhöjd 32,0 m. den nya huvudbyggnaden fick maxhöjden 30 m. 
Eftersom dessa bestämmelser utgår från befintliga byggnader ger de en bra uppfattning om 
deras faktiska mått. Planen ger inget specifikt skydd utan kommunhuset omfattas likt alla 
befintliga byggnader av PBL:s varsamhetsbestämmelser. 
 
 
ARKITEKTERNA 
 
Den äldre delen ritades av bröderna Edvin, arkitekt och Gideon Bergenudd, ingenjör. 1942 
bildade deras far, byggmästare LF Bergenudd, tillsammans med tre andra bröder Bergenudds 
Byggnads AB i Boden. De drev även ett stort arkitektkontor under 1950- och 60-talet och 
uppförde och förvaltade många byggnader i staden. Därefter flyttade de arkitektkontoret till 
södra Sverige och verksamheten avtrappades efter hand. Företaget Bergenudds Byggnads AB 
finns fortfarande i Boden, dock med helt nya ägare.37 Gideon Bergenudd har bland annat 
tillsammans med Barry Widelund utformat Rörvikskyrkan på Prästholmen i Boden, invigd 
1973. Han utförde också 1968-69 en exteriör förändring av Hortlax kyrka i Piteå, uppförd 1913-
17, ritad av Edward Dahlbäck. 

                                                 
32 Fastighetsinformation Granen 7 2004-07-22 
33 Eniro: Gula sidorna Luleå 2004 
34 Fastighetsinformation Granen 7 2004-07-22 
35 Ibid. 2004-07-22 
36 NSD 2004-08-10: Anrika bostäder fick ny ägare 
37 www.bergenudds.com/foretag.htm 2004-08-10 
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Den nyare delen som invigdes 1980 ritades av Thorsten Åsbjer, då anställd vid NAB-Konsult i 
Luleå. Han har också varit verksam på FNNS i Umeå, där han bland annat ritat en byggnad för 
Föreningsbanken. För denna vann han arkitekturpriset Umespiran 1986. Idag är han vice VD 
vid Humlegården, Länsförsäkringars fastighetsbolag.38

 
 
UPPFÖRANDE OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Boden kommunhus är uppfört i 
två etapper: de östra byggnads-
kropparna i 1950-talets mitt 
och de västra i slutet av 1970-
talet. Inga större omgestalt-
ningar har skett. Funktionen är 
bevarad; offentlig förvaltning 
bedrivs i byggnaden idag likt 
när den uppfördes. Kommun-
organisationens förändringar 
har dock skapat ändringar 
inom förvaltningen. 
 
På situationsplanen från 
1956 har gårdsytorna ett 
annat utseende än idag. Här 
finns en parkering längs 
kvarterets östra kant och 
från entrén på östsidan finns gångvägar söderut mot Kungsgatan.39 Om gården utfördes på detta 
sätt är inte säkert, idag finns varken de beskrivna gångarna eller parkeringen. 

 
Från höger fullmäktigesalen, huvudbyggnaden och tegellängan. I bakgrunden 
den nyare huvudbyggnaden. Foto från sydost. 
Nbm acc.nr 2004:104:05 

 
 
Uppförandet och förändringar av den äldre, östra delen 
 
Den äldre delen är ritad av Edvin och Gideon Bergenudd, SAR i Örebro för Bodens stad. Mer-
parten av ritningarna är daterade 25.9.1956. De godkändes av Byggnadsnämnden 26.11.1957.40 
Byggnaden invigdes sannolikt 1957 men stod troligtvis inte helt klar förrän 1958. 
 
Byggnadens exteriör är oförändrad. Interiört 
har viss fast inredning ändrats; enstaka väggar 
har flyttats och hissar och dörrar har bytts ut. 
Innertakets metallister är desamma som i den 
nyare delen och därför troligtvis insatta i 
samband med uppförandet av denna. Ritning 
från 1972 föreslår en ombyggnad av 
plenisalen till fyra kontor (ej utfört).41 I övrigt 
finns inga förändringsritningar förutom en 
ansökan 1996 om uppförandet av den 
transformatorbyggnad som står vid 
fullmäktigesalens östgavel.42

 
Transformatorbyggnaden vid fullmäktigesalens östgavel. 
Nbm acc.nr 2004:104:16 

                                                 
38 www.humlegarden.se 2004-08-10 
39 Miljö- och byggförvaltningen Boden kommun: Situationsplan 1956-09-25 
40 Ibid. Nybyggnadsritningar 1956-09-25 
41 Ibid. Ombyggnad 1972-10-19 
42 Ibid. Ansökan om uppförande av mätstation dnr. 1996-104-235 
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Uppförandet och förändringar av den nyare, västra delen 
 
Ritningarna till den nyare delen är utförda av Thorsten Åsbjer vid NAB-Konsult Luleå 1976, 
ganska exakt tjugo år efter ritningarna till den äldre delen ritats.43 De godkändes av 
Byggnadsnämnden 29.11.1977 och byggnaden uppfördes från 1979 till 1980 eller 1981 av 
SKANSKA AB. Denna del har inte genomgått förändringar utöver normalt underhåll interiört, 
eventuellt har enstaka väggar också flyttats även här.  
 
 
BYGGNADSBESKRIVNING 
 
Kommunhuset är en komplex enhet som egentligen behöver en mer omfattade och djupgående 
beskrivning än vad som är möjligt här. Samtidigt är det komplexet i sin helhet, de olika 
byggnadskropparna tillsammans som gör det intressant och som skiljer det från andra, liknande 
kommunhus. Tillsammans utgör de olika byggnadsdelarna en inte instabil men absolut inte 
självklar helhet. De är inte oharmoniska tillsammans men skulle lika gärna kunna vara 
fristående; man måste se att de är sammansatta för att uppfatta dem så.  
 
 
Den omgivande miljön 
 
Kommunhuset är placerat mitt i 
Bodens stadskärna, nordost om den 
centrala punkten Medborgarplatsen. 
Hela centrum lutar lite från norr till 
söder och eftersom kommunhuset står 
i norra delen ger det intryck av att 
vara placerat ganska högt, trots att 
marken just där är alldeles plan. På 
alla sidor omges komplexet av lokala 
vägar, i norr Kvarngatan, i öster 
Hellgrensgatan, i söder Kungsgatan 
och i väster Kyrkgatan. Söder om 
kvarteret finns varuhuset Åhléns 
och en stor parkering, på övriga 
sidor hyreshus. I kvarterets 
sydöstra del finns en stor 
gräsmatta, i kvarterskanten avslutad med en häck. Mitt på denna gräsplan står en bronsskulptur 
föreställande ett barn som räcker en docka mot en vuxen person. Ca 50 % av kvarteret är enligt 
gällande stadsplan förbjuden att bebygga och överallt där det funnits möjlighet har man anlagt 
gräsmattor runt byggnaderna. Speciellt runt den nyare delen finns också rikligt med buskar 
planterade. Intrycket blir lummigt och nära ”hus i parkkänsla”. 

 
Foto mot kommunhusets från Medborgarplatsen i sydväst.  
Nbm acc.nr 2004:104:03 

 

 
Eftersom kommunhuset har två entréer, finns det två huvudsakliga sätt att närma sig det. Det 
ena är att komma från Hellgrensgatan och längs en gång belagd med stenplattor röra sig mot 
entrén på den äldre byggnadens östfasad. Det andra är att röra sig från Kyrkgatan mot den nya 
delens entréparti i norra delen av kvarterets västra sida. Till skillnad från den äldre entrén som 
ligger ganska långt från vägen, är denna i princip placerad på trottoaren. 

                                                 
43 Tekniska kontoret: fastighetsavdelningen Boden kommun: Nybyggnadsritningar 1976-12-17 
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Den äldre delens exteriör 
 
Byggnaden har en L-formad plan där fullmäktigesalen står i en rät vinkel mot huvudbyggnaden 
och den låga tegellänga som på samma linje som denna går ut som en förlängning. De två låga 
delarna anknyter starkt till varandra i både form, material och uttryck medan den tio våningar 
höga delen är mer individuell. De stora dimensionsskillnaderna gör att de olika delarna mer ger 
intryck av att vara fristående hus än delar av en enhet. Byggnaden är uppförd enligt principen 
”form följer funktion”, något som var vanligt under 1950-talets kommunhusbyggen. Olika 
funktioner har fått egna former, egna byggnadskroppar som sedan fogats till varandra.  
 
Huvudbyggnaden 
Byggnadskroppen har en enkel rektangulär form 
med en viss planförskjutning. Den norra gaveln 
saknar fönster medan den södra har ett 
tvåluftsfönster mitt på varje våningsplan som 
förstärker gavelns vertikala strävan. I söder är 
också det stora trapphuset placerat och detta 
markeras i fasaden som här skiljer sig från 
övriga fasader. Långsidornas sydkanter 
domineras av de släta betongplattorna, endast 
mycket små kvadratiska fönster med laserade 
träbågar smyckar partiets östra sida. Fönstren är 
placerade i sicksack och avslöjar trapphusets 
placering. Partiets västsida, där hisschakt är 
placerade, saknar fönster.  
 
Resten av fasaden täcks av täta fönsterband med 
mosaikbröstningar i grönt och violett. Fönstren 
bildar tillsammans med mosaiken vertikala band 
mellan halvrunda betongpilastrar som sträcker 
sig uppåt längs hela fasaden. Pilastrarna och de 
violetta mosaikränderna skapar ett regelbundet 
rutmönster. Pilastrarna dominerar dock genom 
sin skulpterade form och ger fasaden en 
större vertikal än horisontal riktning. Fönster 
sitter i liv med fasaden och endast pilastrarna 
bryter den annars jämna ytan. Upptill 
avslutas fasaden av en svagt utskjutande taklist. 

 
Den äldre huvudbyggnaden från sydost. 
Nbm acc.nr 2004:104:08 

 
Entrén finns på östfasadens mitt. 
Det består av ett uppglasat parti i 
vilket det finns en infälld marmor-
inklädd portkarm. Karmen rymmer 
idag automatiska skjutdörrar i 
aluminium och glas. Ursprungligen 
fanns här sannolikt glasinfattade, 
laserade trädörrar. Den uppglasade 
entrén är ett resultat av sin tids 
anda; den demonstrerar 1950-talets 
ledande tanke om den kommunala 
öppenheten och demokratin. 
Framför entrén är marken 
stenlagd och en trappa leder 
besökaren mot porten. 

 
Entrépartiet rakt framifrån mot väster. 
Nbm acc.nr 2004:104:14 
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Fullmäktigesalen  
Även denna har en rektan-
gulär form med själva salens 
sydfasad utskjutande mot 
söder som en stor mittrisalit. 
Fasaden är likt övriga klädd i 
rött tegel men är mönster-
murad med ett regelbundet 
mönster av inskurna romber 
med en kraftigt utskjutande 
tegelkopp i mitten. Närheten 
till den höga kontors-
byggnaden gör att denna 
del ger ett lågt intryck.  

 
Fullmäktigesalens sydfasad från söder. 
Nbm acc.nr 2004:104:06  

Fullmäktigesalens horisontalitet under-
stryks av de envåniga delarnas fönster 
på rad och fullmäktigesalens uppglasade 
nederdel. Mitt i denna horisontalitet 
reser sig dock fullmäktigesalens sadel-
tak med klockhuven som en liten spets. 
På baksidan finns ett antal fönster och 
tre dörrar, varav en är en entrédörr. 
Byggnaden har en låg betongsockel. I 
anslutning till den östra gaveln finns den 
senare uppförda transformator-
stationen. Den är helt anpassad till 
fullmäktigebyggnaden, klädd i rött 
tegel och med platt tak med liknande 
taklist som övriga byggnaden. 

 
Fullmäktigesalens baksida. Här ser man även hur 
byggnadskroppen är sammanfogad med huvudbyggnaden. 
Nbm acc.nr 2004:104:28 

 

 
”Sydflygeln” 
Denna tvåvåningsbyggnad har en 
låg och utsträckt profil. Fönstren 
sitter nära fasadlivet och är 
regelbundet placerade i en rödbrun 
tegelfasad. Sockel och taklist 
avslutar som band nertill respektive 
upptill. Trots sin låga profil jämfört 
med huvudbyggnaden ger hus-
kroppen ett solitt intryck genom den 
raka, osmyckade fasaden och de 
gedigna byggnadsmaterialen. Tegel 
kombineras med betongklädda 
fönsternischer och detaljer i 
koppar. Det mycket flacka 
sadeltaket är kopparklätt. 

 
Tegellängans västfasad och sydgavel. Här syns gavelns fönsterpartier, 
långsidans fönsteraxlar och den kraftiga taklisten. 
Nbm acc.nr 2004:104:25  

Dessa tre delar är till utformningen i hög grad självständiga men fysiskt är de intimt samman-
bundna. De båda låga längorna är inskjutna i den stora delen så det nästan ser ut som att de 
fortsätter in i byggnaden. Eftersom de två utseendemässigt är så lika, kan man nästan föreställa 
sig att de utgör en byggnadskropp som löper genom den stora delen. 
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Den nyare delens exteriör 
 
Denna del ger ett helt annat 
uttryck än den äldre och är 
också uppförd i en helt annan 
tid med andra arkitektoniska 
ideal och en annan kommunal 
organisation. Byggnaden 
förmedlar just det som 
beskrivs i historikkapitlet; att 
kommunhuset genom en 
neutral stillöshet representerar 
alla och därmed ingen. 
Samtidigt skiljer det sig från 
många samtida kommunhus 
genom sin höghusform och 
genom att vara uppfört med 
cellkontor i det öppna 
kontorslandskapets glans-
period. Tidens strävan att 
uttrycka demokrati är inte heller ett huvudtema i denna byggnad. Den slutna formen tillsam-
mans med den metallglänsande fasaden, de små fönstren och den neutrala, omarkerade entrén 
ger byggnaden ett betydligt mindre offentligt och öppet uttryck än 50-talsbyggnaden. 

 
Byggnaden från sydväst. Från vänster sammanträdessalen och entrépartiet, i 
centrum huvudbyggnaden. I bakgrunden den äldre delen. 
Nbm acc.nr 2004:104:01 

 
Att uppföra byggnaden kostade 25 miljoner, idag hade kostnaden varit det dubbla. Den är upp-
förd i exklusiva material; fasaden i aluminiumkassetter, marmorgolven, listverk i päronträ m.m. 
visar på att det är en byggnad värd att satsa kapital i. Man förmedlar att kommunförvaltningen 
är stark, stabil och viktig.  
 
Byggnadens långsidor täcks av 
fönster i grupper om fyra 
mellan vertikala pilastrar i 
släta plåtskivor. Fönstergrup-
perna bildar mindre av-
gränsade sektioner mellan 
pilastrarna och balanserar upp 
byggnadens monumentala 
form och stora tyngd. Fönstren 
är också regelbundet placerade 
i horisontella band, vilket 
anknyter till den äldre delen. 
Även om de båda byggnaderna 
är helt olika vad gäller 
material och uttryck, finns 
stora likheter i själva 
fasaduppbyggnaden.  

 
Den nyare delens västra långsida. Utseende och uttryck skiljer sig starkt 
från föregående bild som fotades snett mot fasaden. 
Nbm acc.nr 2004:104:20  

På den nya delen finns mellan fönstren kraftigt utskjutande, spetsiga plåtlister som gör att 
fasadens utseende markant förändras beroende på från vilket håll den betraktas. Listerna är inte 
synliga rakt framifrån och då blir fasaden relativt öppen och plan, men betraktar man fasaden 
från sidan, skymmer listerna fönsterytorna mer eller mindre och fasaden synes bara bestå av 
aluminium. Detta ger fasaden ett mycket slutet och nästan lite ogästvänligt uttryck. Gavlarna har 
en mer oregelbunden form än långsidorna, med bland annat utskjutande delar för trapphus. 
Merparten av fasaden är här fri från fönster. 
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Byggnaden har åtta våningar samt 
källarvåning och halv vindsvåning. 
Sockeln varierar från att vara dold av 
fasaden till ganska hög. Hälften av det 
platta taket täcks av rostfri plåt och har 
ett ganska högt räcke, även det klätt 
med rostfri plåt. Denna del av taket är 
tillgänglig och utsikten härifrån är 
otrolig; i princip ser man hela Boden 
stad. Den östra delen av takpartiet är 
högre och rymmer byggnadens 
ventilationsanläggning. Likt övrig fasad 
är den klädd i aluminium och taket är 
här av papp. 

 
Det plåttäckta taket. Till höger fläktbyggnaden i aluminium. 
Nbm acc.nr 2004:104:13 

 
Entré- och genomgångspartierna är friare utformade än huvudbyggnaden. De är uppförda i 
samma material men formerna är mer oregelbundna och öppna. Fönstren är ganska stora, fritt 
formade och placerade. Entrén i sig är inte så markerad eller självklar: förutom ett solfjäderlikt 
skärmtak i metall, är den inte mycket mer än en enkel dörr i fasaden. 
 
Fasaden är mycket skulptural, föränderlig i utseende och uttryck och känns tidlös. Till skillnad 
från den äldre delen som starkt utstrålar 1950-tal, är denna byggnad till utseendet nästan lika 
modern idag som när den uppfördes. Den har en plats i både 1970-, 80-, 90- och 2000-talet. 
Aluminiumplåten dominerar byggnaden totalt.  
 
 
Interiör 
 
De båda huvudbyggnaderna är 
byggda för likadana funktioner men 
olika dimensioner och proportioner 
har gett olika planlösningar. I den 
äldre, smala höga delen är trapphuset 
placerat längst mot söder och 
kontorsdelen finns norr om detta. En 
korridor löper längs byggnadens 
mittaxel och på var sida om denna 
finns ett tiotal kontor per våning. I 
dess norra ände finns en spiraltrappa. 
Interiören är ljus, med fönster i 
fasadlivet tätt placerade. Korri-
doren lyses dock bara upp av lys-
rör. I bottenplan finns en öppen 
foajé. 

 
Den öppna hallen i den äldre delen. Till vänster entrén och rakt fram 
trapphuset. 
Nbm acc.nr 2004:105:14 
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Den nyare kontorsdelen är bredare och här är 
trapphuset placerat centralt i byggnadskroppen. Det 
ger en korridor på var sida om detta i nordsydlig 
riktning och mittaxeln används för olika funktioner 
som toaletter, kopieringsutrymmen, samman-
trädessalar och förråd. Kontoren är placerade efter 
långsidans väggar likt i den äldre delen. Vånings-
planens sydligaste del rymmer ett kafferum. Inget 
solljus når korridorerna men de är ordentligt belysta 
artificiellt. De ganska små fönstren och 
metallisterna mellan dessa gör att även ljusinsläppet 
i kontoren begränsas, jämfört med den äldre delens 
fönster som är konstruerade för att släppa in ljus. 
I grunden följer dessa två planlösningar samma 
system med cellkontor placerade längs med en 
central korridor men den nyare delen med sitt 
”ölandskap” i mittaxeln, bär vissa drag av 1970-
talets öppna kontorslandskap. 
  

Till höger: Korridor på plan 5 i nya delen. 
Nbm acc.nr 2004:105:03 

 
Den del som rymmer fullmäktigesalen 
innehåller även en foajé i väster och 
överläggningsrum mot öster. I norr finns 
även diverse smårum för advokater, 
vittnen, åklagare och domare. Den låga 
tegellängan som sträcker sig mot söder, 
har planlösning lika den äldre 
huvudbyggnaden med kontor på båda 
sidor om en central korridor. Passagen 
mellan huvudbyggnaden rymmer i norr 
ett sammanträdesrum och detsamma 
gäller även entrépartiet i väster. 
Glasväggar i passagedelen gör att 
denna del är den kanske ljusaste i hela 
byggnadskomplexet. 

 
Foajén till fullmäktigesalen. Foto från väster, rakt fram dörren in 
till salen. 
Nbm acc.nr 2004:105:13 

 
 
MATERIAL OCH KONSTRUKTION 
 
Bodens kommunhus är ett sammansatt byggnadskomplex bestående av ett flertal olika 
strukturer och material. De bärande konstruktionerna är dock lika i de båda höga 
byggnadskropparna och gemensamt för hela komplexet är det stora nyttjandet av betong. 
 
 
Den äldre delen 
 
Denna byggnad är ett komplex i sig; med den nio våningar höga huvudbyggnaden, fullmäktige-
salen i öster och den längre tvåvåningslängan i söder. Inklusive källaren är den gamla delens 
totala yta ca 5700 kvm. Den nya delens yta skiljer sig inte mycket från denna, den är ca 6100 
kvm inklusive källare. Totalt utgör de ca 11800 kvm. 

 16



Huvudbyggnaden 
 
Den bärande, tidsenliga konstruktionen är ett pelardäck 
med betongpelare placerade i regelbundna rader. Dessa 
begränsar planlösningens möjligheter samtidigt som de 
gör planen fri i och med att innerväggar är icke-bärande 
och kan flyttas fritt. I denna del är de flesta pelarna i 
stort sett fristående, endast ”kopplade” till väggarna. Det 
stora trapphuset som upptar byggnadens södra gavel, är 
gjutet i betong. Fasaderna har en klädsel av fint slipade 
betongplattor. Långsidornas enluftsfönster har laserade 
träbågar och bröstningar under dessa är utförda med en 
fin mosaik i grönt och lila. Gavlarnas tvåluftsfönster är 
även de i laserat trä. Det platta taket är pappklätt.  
 
 
Del av den äldre huvudbyggnadens fasad med mosaik, betong-
pilastrar, fönsterband och sockel. 
Nbm acc.nr 2004:104:29 

 
Golv på entréplan är mönsterlagda i sten och väggar är här klädda med träfaner i listverk av trä. 
Trappor och trapphusgolv är i marmor och trappräcken är i svart smide med överliggare i 
lackerat trä. I trapphus och korridorer på de övre planen är väggar vitmålade, förutom 
hissväggen som är klädd i gult tegel. Varje våning har en egen färg, vilken bland annat 
återkommer i dörrlister och hissdörrar. Vita ribbinnertak är troligtvis utförda i trä. I det stora 
trapphuset finns också två hissar som funnits sedan byggnaden uppfördes, själva hissarna har 
bytts ut men lokaliseringen är den ursprungliga. 
 
Fullmäktigesalen 
Fullmäktige/tingssalen och dess 
flankerande enplansannex är 
uppförda i rött tegel i relativt små 
dimensioner. På fullmäktigesalens 
södra fasad är detta mönstermurat. 
Salen kröns av ett ganska brant 
valmat sadeltak; ett s.k. shingeltak 
(plattor med kärna av mineralfiber/ 
glasfiber, impregnerade och belagda 
med oxiderad asfalt och med ett 
ytskikt av krossad naturskiffer44). De 
låga delarna har flacka, nästan platta 
papplagda sadeltak med breda 
taklister i svartmålad plåt. Full-
mäktigesalens bottenvåning är 
uppglasad med stora fönster med 
brunmålade spröjsade bågar. 
Området runt detta fönsterparti är klätt i marmor. Övriga fönster är enluftsfönster med bruna 
metallprofiler, mest troligt ersättare för laserade träbågar och -karmar. Fönsternischerna är i 
ljusgrå, fin betong och närmast fönsterkarmen är de klädda med svartmålad plåt. 

 
Fullmäktigesalens sydfasad med mönstermurat tegel och den glasade 
bottenvåningen med marmoromfattning. 
Nbm acc.nr 2004:104:15 

                                                 
44 www.dinbyggare.se/artiklar och www.byggweb.se 2004-08-12 
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”Sydflygeln” 
Tvåvåningslängan som sträcker sig som en flygel mot söder 
har fasad i rött tegel. Enluftsfönstren på långsidorna är i samma 
utförande som fönstren på de låga partierna på var sida om 
tingssalen. Taket är också likadant som dessas. Sockeln i grå 
betong är ganska låg och i liv med tegelfasaden. Mitt på gaveln 
finns i varje våning en grupp med tre fönster. Dessa har 
vitmålade bågar och karmar i trä och fönsterbleck är i vitmålad 
plåt. Hela fönsterpartiet omges av en vit list och de horisontella 
partierna mellan fönstren är täckta med brunmålad falsad plåt. 
 
 
 

Ett av fönstren på den låga sydgående tegellängan. Fönsternischen är i 
betong och fönstren har brunmålade plåtprofiler. 
Nbm acc.nr 2004:104:27 

 
Den nyare delen 
 
Den bärande konstruktionen är i stort sett likadan 
som den äldre delens; en betongkonstruktion med 
bärande pelare. Pelarna är dock grövre och 
konstruktionen är inte lika synbar i denna byggnad 
genom att de flesta pelare är infogade i väggarna, 
inte fristående. Byggnaden har en fasad av 
kantknäckta aluminiumkassetter från dåvarande 
Gränges Aluminium (senare Korrugal, 1990 köpt av 
Plannja). Taket täcks av rostfri plåt och fläktkåpa på 
taket har papptak. Fönstren är i trä, vitmålade på 
insidan och utvändigt täckta av aluminiumprofiler. 
Fasaden är uppbyggd med regelbundna vertikala 
rader av fönstergrupper och mellan dessa löper släta 
lister. Sockeln är klädd med profilerad betong och 
trapphuset i byggnadens mitt är gjutet i betong. 
Genomgående har byggnadsmaterialen ingen 
lokal eller regional anknytning.  

Del av den nya delens östfasad. 
Nbm acc.nr 2004:104:31  

Interiört är golv i bottenplan, golv i 
trapphus och trappor i marmor. Den är av 
en annan typ än i den äldre delen, ljusare 
och varmare till färgen. Marmorn, i 
likformiga rektangulära plattor är lagt i 
band. Den äldre delens golv består av långa 
marmorplattor lagda i band, vilka möts mot 
raka linjer (ca 45° vinkel). Väggar på 
entréplan är av vitmålad väv med lister i 
trä. Innertaket i bottenplan är här likt i den 
äldre delen utfört med mässingsfärgade 
metallribbor som går från entrén i väster 
till den i öster. 

 
Trapphus i äldre delen. 
Nbm acc.nr 2004:105:16 
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Trapphusväggar är ljust beigemålade och 
släta, väggen där hissarna finns är däremot i 
vitmålad väv. Trappräcket är troligtvis i 
brons, alternativt i en annan ytbehandlad 
metall. Varje kontorsplan är ca 6-700 kvm 
och har likt den äldre delen en egen färg 
som går igen i både hissdörrar, tak, golv 
och lister. Våning fem i blått, sex i orange, 
sju i plommonlila o.s.v. Kontorskorridorer 
har beige korkmattor med ränder i 
våningsfärgen. Väggarna är i vitmålad väv 
och plåtribbtak är varvade med smalare 
ribbor i våningens färg. 

 
Trapphus i nyare delen. 
Nbm acc.nr 2004:105:06  

 
Entrépartiet i väster och partiet som 
förbinder den nya delen med den 
äldre, är byggda i en våning och i 
fasadmaterial lika den stora 
byggnadskroppen. Även invändigt är 
material och utseende detsamma. 
Konstruktionen är av typ som 
huvudbyggnadens men mycket enkel 
och lätt, taket bärs upp av endast ett 
par pelare.  

Partiet mellan de höga huskropparna från 
söder. 
Nbm acc.nr 2004:104:24 

 
 
KULTURHISTORISKA OCH ARKITEKTONISKA VÄRDEN 
 
Exteriör karaktärisering 
 
Byggnaderna är viktiga i stadsbilden och för stadens 
silhuett. Som helhet är kommunhuset mest intres-
sant. De två huvudbyggnaderna reser sig bredvid 
varandra med olika uttryck och visar på olika tiders 
arkitektur och kommunorganisationens utveckling.  
 
Den äldre huvudbyggnadens mosaikfasad är karak-
täristisk för byggnaden och dess samtid. De laserade 
originalfönstren kommer under 2005 sannolikt att 
börja bytas mot nya i aluminium. Nuvarande bågar 
är tunna och smidiga och förhoppningsvis väljer 
man nya med ungefär samma dimensioner för att 
bibehålla byggnadens lätta uttryck. Exteriören är 
harmonisk och lugn med en balanserad asymmetri. 

Fullmäktigesalens sydfasad med klockan och klockhuven. 
Nbm acc.nr 2004:104:06  
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Fullmäktigesalens karaktärsskapare är den mönstermurade tegelfasaden, den glasade, marmor-
karmade bottenvåningen mot söder och shingeltaket med den lilla klockhuven. Samtidigt som 
det är en tydlig 1950-talsbyggnad, är den väldigt traditionell med sitt skifferliknande tak och 
mönstrade tegelfasad. Sedan är den också utrustad med en väggklocka och en klockhuv - 
klockan som tidigt i historien blev en av rådhusens huvudsakliga symboler. Den låga sydlängan 
får sin karaktär främst av sin stora enkelhet och speciella är fönsternischerna i betong som 
bidrar till byggnadens tydliga prägel av sin tid. 
 
Den nyare delens exteriör är metall. Metall, slutenhet och hårdhet. Byggnaden präglas av 
anonymitet och neutralitet; en typisk kommunhusexteriör. Fasaden är solid och påkostad utan 
att vara utstuderad eller demonstrativ. Entrépartiet och passagedelen känns som små bihang till 
den stora bestämda kolossen mellan dem men lyckas ändå mjuka upp intrycket lite genom att ge 
komplexet en mer oregelbunden form. Som sagts förändras byggnaden mycket beroende av från 
vilket håll den betraktas. När den betraktas från icke-räta vinklar uppfattas den som sluten och 
kall, men står man exakt rakt framför byggnaden i väster öppnar den sig mer och ser mer stilren 
och sofistikerad ut.  
 
Det finns stora likheter mellan 
de båda huvudbyggnaderna: 
höjd, konstruktion, det 
interiöra färgschemat och den 
enkla fasaduppbyggnaden. 
Samtidigt är de olika i både 
utseende och stil; den äldre 
delens lättare uttryck med 
släta fasader i betong och 
mosaik kontrasterar mot 
aluminiumfasaden. Kontras-
terna gör också kommunhuset 
intressant ur historisk syn-
vinkel genom att det tydligt 
visar på utvecklingen inom 
Sveriges offentliga förvalt-
ning och synen på dennas 
roll i samhället under 1900-
talets andra hälft. 

 
De två byggnaderna utgör tillsammans en spännande bebyggelsemiljö. 
Nbm acc.nr 2004:104:19  

 
 
Interiör karaktärisering 
 
Interiören är genomgående en typisk kommunhusinteriör. Inredningen är enkel och sparsmakad 
med neutrala kvalitetsmöbler och rena ytor. Det är denna genuina enkelhet som präglar 
inomhusmiljön och även gör den representativ för kommunhus i allmänhet. Snarare än detaljer 
är det bristen på detaljer som karaktäriserar interiören. 
 
Det finns dock vissa speciella element som är viktiga för intrycket och det är dels att 
våningsplanen ”har olika färg”, dels trapphusen i marmor med omsorgsfullt utformade 
trappräcken i metall och trä.  
 
Det stora komplexets olika delar har ganska lika invändiga utformningar, vilket ger en 
sammanhållning interiört som är tydligare än exteriört. Att komplexet består av ett flertal 
sammanbyggda delar har också en förminskande effekt; huset blir överskådligt med olika 
funktioner i olika delar och utan stora, sammanhängande rum och ytor. 
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