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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 fotodokumenta-
tion. 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 Lodjuret 10/13 i Kalix, utfördes av Lina Karlsson, Norrbottens 
museum sommaren 2006. Alla fotografier i denna rapport: © 2006 Norrbottens museum. Foto 
Lina Karlsson. Insamlat material finns tillgängligt i museets arkiv och bildarkiv. 
 
 
Tack till Birgitta Andersson, ABF Kalix som visade runt i byggnaden och bidrog med värdefull 
information. 
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HISTORIK  
 
Kort om Kalix historia 
 
Trakten för dagens Kalix började befolkas för flera tusen år sedan. Halvnomadiserade stammar 
av samiskt ursprung sökte sig hit norrifrån längs den älv de gav namnet Kalasätno – den kalla 
älven. Kalasätno blev även ursprunget till namnet Kalix, som föregåtts av varianter som Kaliss 
och Calix. På latin betyder Calix kalk och därför har staden nattvardskalken som stadsvapen. 
 
Redan på 1000-talet pågick sjöväga handel i området och 1482 omtalades Kalix första gången 
som socken. 1644 delades storsocknen Kalix i pastoraten Överkalix och Nederkalix. Töre 
lämnade kommunen under 1900-talets första hälft och blev egen kommun, innan Töre och 
Nederkalix åter förenades 1966 i nuvarande Kalix kommun.  
 
Kalix kyrka invigdes 1472. Under medeltiden låg bebyggelsen i strandnära lägen efter älven och 
kusten och 1543 fanns 27 byar och 142 gårdar i det som nu utgör Kalix kommun. Centrala 
Kalix växte under 1800-talet när köpmän och hantverkare började etablera sig runt den tidigare 
glest befolkade kyrkstaden. Den nuvarande centralorten började få sin form på 1930-40-talet 
och upplevde en intensiv expansion på 1970-80-talet med offentlig utbyggnad i centralorten och 
byarna samt flera affärscentra och villa- och flerbostadshusområden i centrum. 
 
Jordbruk och boskapsskötsel, jakt, fiske och skogsbruk utgjorde länge huvudnäringarna. Speci-
ellt fiske och sjöfart har varit betydande i detta kustrika område och på 1700-talet blev Kalix ett 
centrum för skeppsbyggeri. Från 1660-talet har man brutit och bearbetat malm i området. Först 
anlades Kalix kopparbruk och runt sekelskiftet 1800 anlades ytterligare två bruk, också för 
järnmalm. Sågverksindustrin har varit viktig i kommunen sedan 1840-talet, med flera sågverk 
samhällsframväxt i direkt anslutning till dessa. 1  
 
Kommunens yta är 1 815 km2 och har drygt 17 000 invånare (9,8 inv./km2).2 Idag är elektronik-
industri, främst IT-industri, träförädling och verkstadsindustri viktiga näringar i kommunen.3
 
 
Kort om EFS 
 
EFS – Evangeliska Fosterlandsstiftelsen – är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, 
med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom4. Samfundet har 
svenskt, närmast norrländskt ursprung. Det Lutherläseri som ledde till omslaget från gammal-
läseri till nyläseri i Norrland i 1800-talets början har här fått en fortsättning.5
 
Officiellt bildades organisationen 1856 och dess missionsföreningar har sedan dess verkat inom 
Svenska kyrkan, men också haft andra samarbetspartners. De enskilda föreningarna är helt 
självständiga och den centrala organisationens roll är främst att samordna resurser och arbete.6  
 
EFS är i sin lära lutherskt ortodox och pietistisk och står på den evangelisk-lutherska bekän-
nelsens grund. Gudstjänsten har en icke liturgisk form med fri bön och personlig vittnesbörd 
samt egen sångbok.7 Sedan 1989-90 vigs EFS-pastorer till präster i Svenska kyrkan.8 EFS har 
sin främsta utbredning i södra Norrbottens kustbygder, Västerbotten och norra Ångermanland.9

                                                 
1 http://kalix.se/templates/Page_802.aspx 2006-11-21 
2 http://www.kalix.se/tlklx/view.cfm=oid=9096 2006-05-18 
3 http://kalix.se/templates/Page_778.aspx 2006-11-21 
4 http://www.efs.nu/portal/page?_pageid=53,38286&_dad=portal&_schema=PORTAL 2006-11-21 
5 Gustafsson, Bernt. Svensk kyrkogeografi (1971) Lund: CWK Gleerups bokförlag 
6 http://www.efs.nu/portal/page?_pageid=53,38286&_dad=portal&_schema=PORTAL 2006-11-21 
7 Gustafsson, Bernt. Svensk kyrkogeografi (1971) Lund: CWK Gleerups bokförlag 
8 http://www.efs.nu/portal/page?_pageid=53,38286&_dad=portal&_schema=PORTAL 2006-11-21 
9 Gustafsson, Bernt. Svensk kyrkogeografi (1971) Lund: CWK Gleerups bokförlag 
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Kort om ABF 
 
ABF - Arbetarnas Bildningsförbund - är det största och äldsta av Sveriges verksamma studie-
förbund. Förbundet har en decentraliserad organisation och är aktivt i landets alla kommuner. 
ABF skall enligt sin grundsats bedriva en fri och frivillig bildningsverksamhet grundad på jäm-
likhetens, solidaritetens och demokratins principer. Det bildades 1912 på initiativ av Rickard 
Sandler som en samarbetsorganisation för bildningsarbete inom arbetarrörelsen. Den domi-
nerande verksamhetsformen är studiecirklar. Förutom grundorganisationerna har även andra 
organisationer som bostadskooperationen och hyresgäströrelsen varit anslutna till förbundet.10

 
 
FÖRHÅLLANDEN OCH SKYDD 
 
Byggnaden har fastighetsbeteckningarna Kalix Lodjuret 10 och Kalix Lodjuret 13. Tidigare 
beteckning är BD-Kalix Lodjuret 10 (upphörde 18.3.1989), ursprungliga beteckningar för 
nuvarande registreringsenhet är Kalix Lodjuret 3, 4 samt 5. Fastighetens totalareal är 639 kvm 
(land).11 En fastighetsavstyckning genomfördes 4.6.1982 och innebar bildandet av Lodjuret 1312 
på Köpmannagatan 21 (västra huskroppen). Fastigheten Lodjuret 10 med adress Köpmanna-
gatan 23 bestod nu av kyrklokalen i öster med det låga entrépartiet i byggnadskomplexets mitt. 
Byggnaden har idag inget skydd. 
 
 
Planer och bestämmelser  
 
Gällande detaljplan är beslutad 21.10.1988.13 Vid ansökan om byggnadslov fanns en fastställd 
stadsplan och fastigheten var rättsligen bildad. 1955 hade också en byggnadslovskarta upprättats 
för tomten. Denna medger byggnation i läge och storlek ungefär som nuvarande byggnad. 14

 
 
Ägarförhållanden 
 
Fastigheten har haft ett antal ägare och hyresgäster. Nederkalix Lutherska Missionsförening 
(EFS) köpte en del av fastigheten 29.5.1909 och förvärvade resterande stycke 1952. EFS 
uppförde sedan nuvarande byggnad och var ensam ägare fram till 1982 när avstyckning och 
försäljning av Lodjuret 13 ägde rum.15

 
Lodjuret 10 
EFS Missionsförsamling sålde 2000-09-22 Lodjuret 10 till Granås Blommor AB. 13.5.2002 
såldes den vidare till Kalix Blommor & Ting AB16 och 19.2.2004 köptes den av de nuvarande 
ägarna Karl Patric och Erling Micael Weiberg (inskrivning 19.4.2004).17

 
Lodjuret 13 
Ny ägare till Lodjuret 13 blev 1982 S.A. Englund AB. Fastigheten köptes sedan 1987 av H.N. 
Hallströms & Nisses Bygg AB som 1989 sålde den till Skapusgruppen AB. 1995 köptes den 
sedan av Norrtornet AB som 1997 sålde den till Arostornet AB. 1999 köptes den av Emmoths 
Kalixfastigheter AB 18 som 28.11.2000 sålde den till nuvarande ägare ABF Kalix.19

                                                 
10 Nationalencyklopedin Band 1 1989 Ord: ABF 
11 Kalix kommun Plan & Miljö: Fastighetsregister objekt LODJURET 10 2006-07-25 
12 Skellefteå tingsrätt Inskrivningsmyndigheten: Fastighetsinformation Lodjuret 10 och Lodjuret 13 2006-11-24 
13 Kalix kommun Plan & Miljö: Fastighetsregister objekt LODJURET 10 2006-07-25 
14 Ibid. Nybyggnad av kyrka och affärshus Byggnadslov Dnr B 140/68-69 
15 Skellefteå tingsrätt Inskrivningsmyndigheten: Fastighetsinformation Lodjuret 10 och Lodjuret 13 2006-11-24 
16 Ibid. 
17 Kalix kommun Plan & Miljö: Fastighetsregister objekt LODJURET 10 2006-07-25 
18 Skellefteå tingsrätt Inskrivningsmyndigheten: Fastighetsinformation Lodjuret 10 och Lodjuret 13 2006-11-24 
19 Kalix kommun Plan & Miljö: KIR info LODJURET 13 2006-08-10 
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ARKITEKT OCH ÖVRIGA MEDVERKANDE 
 
Byggnaden ritades av Erik Lindgren, arkitekt SAR på LPS Arkitekter Konstruktörer AB i 
Umeå. Samma år, 1969, ritade Lindgren också en villa i Sofiehemsområdet, Umeå. Detta är en 
brutalistisk villa i mörkbrunt tegel som uppvisar många likheter med byggnaden i Kalix. Villan 
har slutna, strama fasader med oregelbunden fönstersättning och burspråk i glas och trä, kraftigt 
utskjutande takfot mot gatan och en uppglasad gårdsfasad. Också denna har likt affärs- och 
kyrkobyggnaden i Kalix uppdragna gavelfasader i tegel mellan vilka flacka tak ligger nersänkta. 
I samma område finns ytterligare en villa som Lindgren ritade 1966.20

 
Lindgren har varit verksam runt om i landet och bland annat utformat ett flertal byggnader för 
EFS, därav uppdraget att gestalta föreningens lokaler i Kalix.21 Hans senaste arbetsplats är 
Tema: arkitektur och projektering där han är verksam vid företagets Uppsalakontor. LPS 
Arkitekter Konstruktörer AB heter idag LPS Konstruktörer AB och arbetar främst med 
byggnadskonstruktion och projektering. 
 
 
Övriga medverkande 
 
Byggherre var Nederkalix Lutherska Missionsförening. Entreprenör för Värme-, Fläkt- och 
Elinstallationer var Anderssons värme, Umeå. Vid ombyggnationerna i 1980-talets början var 
S.A. Englund AB byggherre och Ingenjörs AB Rörinstallationer utförde övriga installationer. 
Vid förändringarna 1985 utfördes A- och K-ritningar av Byggmästare SA Englund AB och 
ansvarig byggledare var Gunnar Hjelm. VVS-, Va- och Värmeinstallatör var Gullängets Rör AB 
och Ventilationsinstallatör var K-E Karlssons Plåtslageri AB.22

 
 
UPPFÖRANDE OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Uppgifterna nedan är uteslutande hämtade ur bygglovshandlingar tillgängliga i Kalix kommuns 
Plan & Byggavdelnings arkiv.23  
 
 
Uppförande 
 
Byggherre och tillika första ägare var Nederkalix Lutherska Missionsförening som 1968, genom 
ordförande Johannes Nordqvist, ansökte om förhandsbesked på byggnadslov för nybyggnation 
av kyrka och affärshus a tomt nr 10 i kv. Lodjuret i Kalix samhälle.24  
 
Vid tiden pågick en revidering av Kalix stadsplan, delvis p.g.a. trafik- och planeringsproblem. I 
avvaktan på generalplanekommitténs ställningstagande till trafikanordningar i området och på 
stadsarkitektens inrådan, bordlades ärendet av Byggnadsnämnden 4.4.1968. Det fanns bland 
annat oklarheter angående trafiklederna i och i anslutning till kvarteret, där exempelvis Brunns-
gatan föreslogs stängas för biltrafik. Man ville också invänta den planutredning för kv. Lodjuret 
som upprättades av stadsarkitekt Bertil Mattsson, Luleå. Denna färdigställdes 19.6.1968. Enligt 
gällande stadsplan från 1947 skulle trevånings bostadshus uppföras längs Köpmannagatan men 
detta var inte längre aktuellt i slutet av 1960-talet p.g.a. centrumområdets utveckling och nya 
krav på exempelvis parkeringsplatser. Därför rådde också byggnadsförbud i området. 

                                                 
20 http://www.umea.se/download/18.1382718810a4aa4f727800021780/arkitekturguiden.pdf 2006-11-23 
21 Lindgren, Erik 2006-11-24 
22 Kalix kommun Plan & Miljö: Handlingar Lodjuret 10 Byggnadslov etc. 
23 Ibid. Handlingar Lodjuret 10 Byggnadslov etc. 
24 Ibid. Nybyggnad av kyrka och affärshus Byggnadslov Dnr B 140/68-69 
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Förhållanden fanns dock som talade till byggnationens fördel. Byggnadslovet överensstämde 
med Mattssons utredning som i ett förslag förordade centrumbebyggelse i området. De flesta av 
berörda grannar hade inte någon erinran mot byggnationen. (Närmaste granne överklagade 
byggnadslovet hela vägen upp till kungl. Maj:t men utan bifall i någon instans.) Nederkalix 
Lutherska Missionsförening ansökte 17.3.1969 om dispens från rådande byggnadsförbud och 
gällande stadsplan och efter flera återremitteranden lämnade Byggnadsnämnden 24.4.1969 
dispens för den begärda byggnationen på Lodjuret 10. Bygglov utfärdades 8.5.1969. Ett villkor 
för byggnadslovet var att det framtida behovet av parkeringsplatser skulle säkerställas genom ett 
avtal mellan byggherren och kommunen. När detta avtal var ingånget överlämnades byggnads-
lov till sökanden (4.12.1969). Ansökan om tillstånd för rivning av befintliga byggnader på 
LODJURET 10 inkom till Kalix kommun 30.6.1969 och tillstyrktes av stadsarkitekten 
14.8.1969. På tomten fanns äldre byggnad som av nyttjande och estetisk synpunkt av ålder 
måste anses ha tjänat ut.25  
 
En första uppsättning ritningar upprättades 4.2.1969 och dessa reviderades 4.3.1969. I den första 
versionen hade byggnaden endast ett plan med undantag av kyrkan som fick en förhöjd våning. 
De reviderade ritningarna visar byggnaden som den kom att uppföras. Förslaget innebar också 
en delvis annorlunda planlösning och mindre källarutrymmen än senare förslag. Bygglovs-
handlingarna var upprättade av LPS Arkitekter Konstruktörer AB, Umeå 30.6.1969. Arkitekt 
var Erik Lindgren, Arkitekt SAR. Värme-, el- och fläktritningar upprättades av Anderssons 
värme i Umeå 21.1.1970. Bygglovsritningarna följdes i stort sett utan avvikelser. 
 
 
Förändringar 
 
Uppgifterna nedan är hämtade ur bygglovshandlingar tillgängliga i Kalix kommuns Plan & 
Byggavdelnings arkiv.26  
 
Få förändringar gjordes första tiden sedan byggnaden uppförts. Medan den östra delen endast 
förändrats försumbart genom inredning av kök på entréplan och solarieavdelning i källaren, har 
den västra kontorsbyggnaden genomgått stora omgestaltningar både exteriört och interiört p.g.a. 
funktionsförändringar och förändrade behov. Det är en levande byggnad som trots att den idag 
helt rymmer funktioner som står relativt långt från dem den uppfördes för, klarat förändringarna 
utan att helt tappa sin karaktär. 

 
Förändringar Lodjuret 10 
Få lovpliktiga åtgärder har varit aktuella i nuvarande Lodjuret 10. En solarieavdelning inreddes 
på källarplanet 2004. Enligt handlingarna (beviljade 28.4.2004) skulle företaget drivas av LH 
Företagen AB. 2.4.2004 ansökte Mikael Stenberg om bygglov för ändrad användning av entré-
planet till caféverksamhet. Detta innebar en viss avvikelse från gällande detaljplan där lokalen 
var avsedd som samlingslokal, men byggnadsnämnden beviljade lov 4.5.2004. Ändringarna 
innebar främst inredning av cafékök i den tidigare samlingssalen samt lov för uteservering.27

 
Förändringar Lodjuret 13 
På 1980-talet satte nya ägare sin prägel på byggnaden.1981 köpte S.A. Englund AB fastigheten 
av EFS och i flera omgångar planerades ombyggnationer av lokalerna. När Kalix kommun och 
radiobutiken flyttade in i lokalerna gjordes omfattande renoveringar och ombyggnationer av 
huskroppens alla våningsplan. Lokalerna förändrades från butiks- och lagerlokaler till kontors-
avdelningar med köksavdelning på varje plan. Vilket år detta skedde är dock osäkert och det 
finns ett flertal ritningsuppsättningar från 1980-talet som visar sådana förändringar. 

                                                 
25 Kalix kommun Plan & Miljö: Handlingar Lodjuret 10 Byggnadslov etc. 
26 Ibid. Handlingar Lodjuret 10 och Lodjuret 13 Byggnadslov etc. 
27 Ibid. Handlingar Lodjuret 10 Byggnadslov etc. 
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De flesta av förändringarna planerades sannolikt 1982-83. Ritningarna för ombyggnation upp-
rättades 5.5.1982 och reviderades 9.9.1982, 17.11.1982 och 20.4.1983 (bv).28 Bygglov för 
ombyggnad av affärslokalerna beviljades 2.6.1983. Bygglovshandlingar upprättades av ägaren 
S.A. Englund AB. Ingenjörs AB Rörinstallationer utförde övriga installationer. 
 
Den största förändringen bestod i att den uppglasade gatufasaden ersattes av en fasad i liggande 
spontpanel med nuvarande fönstersättning. Mot gatan var de två planen öppna och interiören 
hade etagekaraktär med butik i två öppna plan. Övre plan och källarplan nåddes genom en 
öppen trappa i förpartiet. Under 1980-talet togs trappan till övre plan bort och ett nytt bjälklag 
slöt våningarna hela vägen fram till fasadlivet. Trappan till källaren finns kvar men är idag ur 
funktion.  
 
Bygglovsritningarna innebar också ändring av den tidigare öppna butikslokalen till kontorsav-
delning i det nordöstra hörnet på entréplan. De visar också uppförande av en trappa i befintligt 
schakt i källaren och uppförande av trappa i nytt trapphus på nordfasaden, uppförande av sophus 
på baksidan norr om byggnaden och förändring av skyltar på fasaden mot Köpmannagatan. 
Trapphuset har en relativt provisorisk karaktär och är i det närmaste oisolerat. Där detta står, 
fanns tidigare en gårdsentré som idag är igenmurad men fullt synlig. Merparten av ett 
fönsterband i hela fasadens längd på övre plan byggdes nu bort. 
 
Huvuddelen av förändringarna ovan genomfördes under 1980-talets första hälft och sannolikt 
modifierades främst planlösningarna för att passa kommunen som hyresgäst. Tänkt hyresgäst 
var från början NSD. Ombyggnationen ledde till en tvist med den närbelägna Filadelfiaförsam-
lingen angående fem nya fönster i västfasaden på bottenplan, vilket kan ha försenat arbetet. 

 
Det finns också vissa frågetecken runt när dessa förändringar kom till stånd eftersom en ritning 
från 1985 visar en öppen butikslokal på entréplan. 21.2.1985 erhölls byggnadslov för ombygg-
nad av affärslokal. Sökande och byggherre var åter S.A. Englund AB som också själva utförde 
A- och K-ritningarna. VVS-, Va- och värmeinstallatör var Gullängets Rör AB och 
ventilationsinstallatör var K-E Karlssons Plåtslageri AB.29

 
En planskiss från 7.11.1988 visar en sluten kontorsavdelning i västra delen av entréplanet. På 
denna ritning är också fönster på västfasaden utritade. Om det rör sig om en förändringsritning, 
idéskiss eller uppmätning är oklart. Planskissen är utförd av S.A. Englund AB. Från 1990-talet 
finns inga bygglovshandlingar och sannolikt är att inga större förändringar ägde rum.  
 
Inför ABF:s inträde i lokalerna 2001 gjordes en relativt omfattande renovering av lokalerna för 
att inrymma ABF i tre plan och frisersalong på del av entréplanet. Planlösningen ändrades 
delvis, väggar målades om och en hiss installerades. Väggmålningar och utsmyckningar på övre 
plan utfördes av elever från Furuhedsskolans estetlinje. Bygglovshandlingar upprättades av 
Arkitekthuset Monarken och är upprättade 11.1.2000. Bygglov beviljades 19.9.2001.30

 
 
Aktuella förändringar 
 
Inga förändringar verkar vara planerade. Vad som kommer att ske i Lodjuret 10 när Myggan 
café & lunchbar flyttar ut våren 2007 är dock oklart. 

                                                 
28 Kalix kommun Plan & Miljö: Handlingar Lodjuret 13 Byggnadslov etc. 
29 Ibid. Handlingar Lodjuret 13 Byggnadslov etc. 
30 Ibid. Handlingar Lodjuret 13 Byggnadslov etc. 
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FUNKTIONER FRÅN UPPFÖRANDET TILL IDAG 
 
Byggnaden uppfördes dels som kyrka för Nederkalix Lutherska Missionsförening, dels som 
affärsbyggnad. Sedan dess har den inhyst ett flertal olika hyresgäster. Från 1969 fram till 1980 
disponerade Öhmans möbelaffär hela den västra huskroppen. Efter att möbelaffären flyttat ut, 
inreddes lokalerna till kontor för Kalix kommun; sannolikt näringslivskontoret på entréplan 
samt Kultur & Fritid och skolkontoret på övre plan. En mindre butikslokal inreddes också på 
entréplanet, dit M.O. Nilssons radiobutik flyttade från lokaler på Strandgatan. Butiken ägdes 
sannolikt av bröderna Holmgren. 
 
 Efter att kommunen flyttat ut ur lokalerna stod de tomma en period innan ABF flyttade in 2001. 
PRO och Folksam hyr in sig i enstaka rum i ABF:s lokaler på övre plan och i den tidigare radio- 
och TV-butiken finns frisersalongen Kalix frisörerna. Källaren som tidigare rymde lokaler för 
lager och uppackning av varor, kapprum, hobbyrum och fotolabb, rymmer nu lokaler för ABF, 
bland annat en samlingssal och ett mindre kök.  
 
De tidigare kyrklokalerna rymde blomsterbutik från 2000 till 2004, först ägd av Granås 
Blommor AB fram till 2002 och därefter av Kalix Blommor & Ting AB.31 I varje fall sista tiden 
var det en Interflorabutik. Idag rymmer dessa lokaler Myggan café & lunchbar (flyttar ut maj 
2007, till ”Jonssonhuset” längre västerut på Köpmannagatan) och The & Kaffe shop i foajén. I 
källaren finns solariet Solkällan. 
 
 
BYGGNADSBESKRIVNING 
 
Byggnaden är uppförd i rödbrunt tegel och det är kyrksalens välvda, massiva fasad som domi-
nerar dess exteriör. Den har en asymmetrisk planform, oregelbunden fönstersättning och flacka 
tak. De panelade fasaderna har låga socklar klädda i kopparplåt och tegelfasaderna möter 
asfalten vid marklinjen. Lodjuret 10 är i sig mest arkitektoniskt och estetiskt intressant men 
också byggnaden i sin helhet, uppförd och länge brukad för både religiösa och kommersiella 
funktioner samt hur detta tar sig uttryck i utformningen av dess olika partier, är av intresse ur 
flera perspektiv.  

Översikt från sydost. Närmast i bild Lodjuret 10. 
Nbm acc.nr 2006:168:12 

                                                 
31 Skellefteå tingsrätt Inskrivningsmyndigheten: Fastighetsinformation Lodjuret 10 och Lodjuret 13 2006-11-24 
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Byggnaden i sin omgivning 
 
Huset har en central placering i Kalix stadskärna, i östra delen av den huvudsakliga handels-
gatan Köpmannagatan och i närheten av kommunhus och andra centrumfunktioner. Runt om 
finns i övrigt två- och trevåningshus med butiker i bottenplan och i öster finns ett öppet torg 
som gör att kyrkan med sin välvda fasad står fri i stadsbilden. Norr om torget finns Folkets 
hus/UniverCity i ett stort postmodernistiskt komplex. I nordväst har Pingstkyrkan en byggnad.  
 
en bred trottoar längs Köpmangatan 
och torget i öster är belagda med 
gatsten i betong. En relativt stor 
bakgård mot norr är asfalterad och 
inhägnad med staket i svart smide.  

Köpmannagatan från öster. Torget och Lejonet 10/13 till höger. 
Nbm acc.nr 2006:168:01 
 

Lodjuret 13 med ABF:s entré till vänster och frisersalongen till höger. 
Foto från söder. 
Nbm acc.nr 2006:168:04 
 

Lodjuret 10 fotograferat från söder. Den massiva tegelmuren 
dominerar byggnaden mot gatan och torget. 
Nbm acc.nr 2006:168:10 

 
 
Exteriör beskrivning 
 
Komplexet består av tre samman-
satta partier; längst västerut en två 
våningar hög, närmast kvadratisk 
affärsbyggnad som med entré och 
fönsterband öppnar sig mot gatan, 
längst österut en byggnadskropp 
som till volymen är i det närmaste 
identisk med den andra men med en 
helt sluten, osmyckad och fönsterlös 
tegelfasad som välver sig mot gata 
och torg och mellan dessa ett en 
våning högt, inskjutet parti som 
binder samman de båda övriga och 
utgör entréparti till östdelen. 
 
Byggnadens flacka, pappklädda tak 
ligger nersänkta mellan robusta 
tegelgavlar. Den saknar takutsprång 
och har kopparbleck bockade över 
fasadlinjen. En stor ventilationshuv 
på västdelen stör dock effekten av 
de nersänkta taken. Fasadteglet är 
vackert ojämnt i bränningen och 
skiftar från klart brunrött till mörkt 
brunt. Liggande träpaneler i fasaden 
är spontade och mörkt brunlaserade. 
Större fönsterpartier har karmar i 
teak eller liknande träslag. Mindre 
fönster har bågar och karmar mörkt 
brunlaserat trä. Hängrännor och 
stuprör är utförda i koppar.  
 
Lodjuret 13 har två entréer mot 
gatan samt personalingång på gårds-
sidan. Entrén till Lodjuret 10 finns i 
det låga mittpartiet. Dörrar är ut-
förda i mörkt brunmålad aluminium 
och försedda med fönster. 
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Lodjuret 10 
Lodjuret 10 har mot öster och söder 
en helt osmyckad, massiv tegelfasad 
som välver sig runt sydosthörnet. 
Nordostfasaden är uppglasad med 
stora fönster mellan smala, kraftigt 
framskjutande betongpelare. Hela 
partiet ligger inskjutet mellan 
massiva tegelmurar. Fönstren har T-
spröjs i teak. Fönsterbröstningar är 
utförda i liggande panel och ett 
kraftigt takutsprång ovan fönstren är 
utfört i liggande spontpanel. Väst-
fasadens sydhörn mot gatan har ett 
vertikalt, panelklätt parti med ett 
högt fönster. Taket är ett flackt 
pulpettak som sluttar mot norr. 

Uppglasat fasadparti mot norr. Materialen samspelar och intrycket är 
samtidigt tungt och öppet. Lodjuret 10 från nordväst. 
Nbm acc.nr 2006:168:19 
 

Mittpartiet till synes nersänkt mellan de högre tegelgavlarna. Skylten 
Interflora är kvar ovan gårdsentrén. Foto från norr 
Nbm acc.nr 2006:168:22 

 
Mittpartiet har helt plant tak och en 
högre kopparklädd sockel under 
stora fönsterpartier. Mot gatan 
avslutas fasaden med ett välvt, 
panelklätt parti. Fasaden mot gården 
har ett stort fönsterparti i en fasad 
av liggande panel.  

 
Lodjuret 13 
Sydfasaden mot gatan är klädd i 
liggande panel med bröstning i 
ljusgrått skivmaterial på entréplan. 
Fasaden har en låg kopparklädd 
sockel och enluftsfönster i trä, i 
bottenplan fristående och på övre 
plan i fönsterband som sträcker sig 
hela fasadlängden. Dörren till ABF 
är nersänkt till markplan medan 
entrén till frisersalongen åter höjts 
upp och sitter någon decimeter ovan 
marknivån. Övre delen av gårds-
fasaden mot norr och det utskjutande 
trapphuset är panelklädda likt 
gatufasaden. Nedre delen av fasaden 
är tegelklädd.  
 
 
 
 
 
 
Till höger: Lodjuret 13 från nordost. 
Nbm acc.nr 2006:168:24 
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Över det nordöstra hörnet löper ett fönsterband och i bottenplan finns ett mindre fönster och en 
personalingång. Den tegelklädda gaveln har fem enluftsfönster i varje plan, regelbundet 
placerade mot gavelns norra hörn. Här finns också en brandtrappa. Mellan de förhöjda 
tegelgavlarna ligger ett mycket flackt sadeltak med längre takfall mot norr.  
 
 
Interiör beskrivning 
 
Alltsedan byggnaden uppfördes har Lodjuret 10 med kontorsvåningar och Lodjuret13 med 
kyrksal samt entréutrymmen i det låga mittpartiet, interiört varit helt oberoende av varandra, 
både vad gäller funktioner och utseende.  
 
Lodjuret 10 
Invändigt är Lodjuret 10 mer sam-
manhållna än exteriört. I mittpartiet 
finns en rymlig entré och innanför 
denna mot norr ett stort kök, 
tidigare samlingssal. Källaren nås 
genom en rak trappa i entrépartiet 
och upptas av en solarieavdelning 
med foajé, korridor och hytter.  
 
Den före detta kyrksalen nyttjas 
idag som cafélokal och är inredd 
med fristående bord och stolar samt 
fasta soffgrupper. I det nordvästra 
hörnet finns caféets disk.  
 
De höga väggarna är utförda i tegel 
av varierad bränning. Västväggen i 
tegel är vitmålad och avslutas vid 
sydvästhörnet av ett högt fönster. I 
dess mitt finns lokalens entré i form 
av en välvd port, omfattad med ljust 
brunmålat foder i trä. Öst- och 
sydväggen saknar fönster och det 
ansenliga fönsterpartiet med fyra 
stora rutor med brunlaserade 
ramverk och T-spröjs som närmast 
upptar hela nordväggen, står för 
lokalens ljusinsläpp tillsammans 
med fönstret vid sydvästhörnet. 
Fönsterpartierna skiljs invändigt åt 
av pelare i råbetong.  

 

Interiör kyrksalen, Lodjuret 10. Rakt fram i bild podiet längs öst-
väggen, till vänster det stora fönsterpartiet. Foto från väster. 
Nbm acc.nr 2006:169:21 
 

Interiör kyrksalen, Lodjuret 10. Till höger i bild salens entré och 
cafédisken, i dess mitt blomstermontern. Foto från nordost. 
Nbm acc.nr 2006:169:24 
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Golvet är utfört i grått sten-
material i kvadratiska, stora 
plattor. Mot östväggen finns 
en upphöjd estrad. Lokalen 
har innertak i gles furupanel. 
Från taket hänger ett antal 
tunna ljusramper med spot-
lights. Vid sydväggen finns 
en monter i ljust gulmålad 
slätpanel som tillkom när 
lokalen rymde blomsteraffär. 
Uppställd på denna finns en 
samling äldre radioapparater.            Smidesräcke och podium i salen. Foto från norr. 

                     Nbm acc.nr 2006:169:30 
 

  

 
Bild till höger: 
Entréhallen. Till vänster skymtar 
The & Kaffebutikens disk.  
Nbm acc.nr 2006:169:34 
 
Bild längst till höger: 
Trapphuset i entrén. Tegelfasaden 
löper in i interiören och den 
långsmala trappassagen omges av 
stora glaspartier i teakkarmar. 
Nbm acc.nr 2006:169:36 
 
Entrépartiet rymmer en the & 
kaffeshop och nyttjas inte till 
fullo. Golvet är i material lika 
kyrksalen och väggar är 
gulmålade. Taket är skivklätt 
och rakt över detta sitter 
lysrörsarmaturer i rät linje. 
 
Lodjuret 13 
Denna fastighet har som beskrivits genomgått flera för-
ändringar och förvandlats från butiks- och lagerlokaler 
till kontors- och samlingslokaler samt en mindre butiks-
lokal. Kök och toaletter finns på varje plan, sannolikt 
sedan kommunen hyrde in sig här. Enluftsfönster med 
kopplade bågar, på entréplan invändigt vitmålade och på 
övre plan mörkt brunlaserade. Fönsterbänkar är tillver-
kade i marmor, trä eller som i fikarummet på övre plan i 
perstorpslaminat. 
 
 

 
 
 
 
Korridor i ABF:s lokaler, entréplan, Lodjuret 13. På fotot också taket 
med bjälklaget och friliggande installationer. Foto från norr. 
Nbm acc.nr 2006:169:03
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Entréplan rymmer ABF:s reception, 
kontor och fikarum samt en frisersalong 
med egen entré från gatan. Bjälklagen 
med de kraftigt profilerade stålplåts-
profilerna är synliga och vitmålade. 
Ventilations- och elinstallationer ligger 
fritt under bjälklaget. Närmast sydväg-
gen där bjälklaget är senare tillkommet, 
är innertak utfört i skivor av vitmålat 
gipsmaterial. Väggar är ljust målade 
och golven har ljust bruna plastmattor. 

Korridor på övre plan, Lodjuret 13. 
Nbm acc.nr 2006:169:11 
 

Samlingssalen i källaren, Lodjuret 13. 
Nbm acc.nr 2006:169:17 
 

Foajén i källaren med väggmålning och träsnitt. 
Nbm acc.nr 2006:169:14 
 

Frisersalongen. Foto mot entrén i söder. 
Nbm acc.nr 2006:169:20 

 
Frisersalongen i huskroppens östra del 
har rödsvart plastmatta, nougatfärgade, 
målade väggar och plant, vitt skivtak 
med synliga balkar. Lokalen är rymlig 
och har en öppen plan. 
 
På övre plan finns en stor hall med sitt-
hörna, ett antal studierum och ett fika-
rum. Väggar är målade i olika brutna 
vita nyanser och har plastmattor i olika 
färger. Det svagt lutande innertaket är 
utfört i vitt skivmaterial och lysrörs-
armaturer i taket står för merparten av 
belysningen. Våningsplanet är i ABF:s 
regi och Furuhedsskolans estetlinjes 
utförande inrett med väggmålningar, 
tavlor och skulpturer på temat kunskap. 
 
Källaren nås genom trapphuset på 
gårdssidan och saknar helt fönster. Här 
finns foajé/fikarum för deltagare i 
studiecirklar och en samlingssal för 
stora möten eller dans. Här finns också 
ytterligare ett sammanträdesrum som 
dock används sällan eftersom det inte är 
ljudisolerat mot den stora salen. Taken 
är i likadant utförande som på entréplan. 
Foajén/ fikarummet har väggar i grå-
laserad panel och en stor väggmålning 
på ena kortväggen, beige plastmatta och 
delvis innertak i vitt gipsmaterial. 
Samlingssalen har parkettgolv, vita 
väggar med bård i brösthöjd och en 
spegelklädd kortvägg.  
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MATERIAL OCH KONSTRUKTION 
 
Uppgifterna här är hämtade från den tekniska beskrivningen tillhörande bygglovshandlingarna 
och är upprättad redan 9.4.1964. Det är därför relativt osäkert hur väl beskrivningen stämmer 
överens med den byggnad som uppfördes fem år senare. Merparten av uppgifterna bör dock 
vara korrekta och mycket är också svårt att kontrollera. 
 
Byggnaden är uppförd på grund av morän. Den är grundlagd dels på utbredda plattor, dels med 
platta på mark med kantbalk och dels med källare, dels utan. Både ytter- och innerväggar är 
bärande. Dessutom finns i Lodjuret 13 bärande pelare i betong. Källarytterväggar är utförda i 
betong. Bärande källarinnerväggar är utförda i betong och isolerade med lättbetong. Ytterväggar 
i affärsdel är utifrån och in tillverkade av ½ stens mörkt rödbrunt fasadtegel, 5 cm mineralulls-
skiva och 20 cm lättbetong.  Ytterväggar i kyrkdel är utförda i ½ stens mörkt rödbrunt 
fasadtegel, 10 cm mineralullsskiva samt 1 stens fasadtegel. Övriga innerväggar är utförda som 
regelväggar klädda med gipsskivor respektive profilpanel. Bjälklag är utförda med platsgjuten 
betong i armeringsprofil i stålplåt. Över källare är bjälklaget isolerat. Trappor tillverkades i 
betong.  
 
Yttertaket utfördes med en fackverkstakstol, underlagstak i råspont och takbeläggning i papp. 
Yttertak över uppvärmt utrymme utfördes med underlagstak i profilpanel respektive gipsskiva. 
Fönster utfördes som tvåglas isolerglas. En oljepanna med pannskorsten i tegel installerades. 
Värmefördelningen skedde med pumpcirkulatorer och ventilationen var mekanisk.  
 
 
KULTURHISTORISKA OCH ARKITEKTONISKA KVALITETER 
 
Denna byggnad sätter sin prägel på Kalix stadskärna och hör faktiskt till de äldsta byggnaderna i 
denna del av staden. När den uppfördes var den sannolikt ett modernt utropstecken i 
stadsbilden, med en säregen form och en egenartad sammansättning av funktioner. Den utgör 
också idag ett lokalt landmärke och är genom sin form och placering mot torget i öster, en tydlig 
och väl synlig solitär. Den inordnar sig samtidigt i stadsbildens struktur genom sina dimensioner 
och sin färgskala. 
 
Byggnadens är relativt liten men dess enskilda element som murar och fönster, har ansenliga 
dimensioner. Dess konstruktion är funktionell och explicit; med murlika, bärande väggar, 
blottade bjälklag och pelare. Den är anpassad till byggnadens material och utformning och 
bidrar till dess solida, kraftfulla uttryck. 
 
Lodjuret 13 har genomgått vissa ovarsamma ombyggnationer i förändringen från butik till 
kontor. Funktionsförändringen är i sig inte nödvändigtvis någonting negativt för byggnadens 
kulturhistoriska kvaliteter men ombyggnaden av nord- och sydfasaderna har inneburit estetiska 
försämringar där sydfasaden helt i glas ersatts av en panelklädd, traditionell kontorsfasad. 
Byggnaden uppfördes med en skarp kontrast mellan den öppna glasfasaden och kyrksalens 
solida, slutna tegelfasad. Förhållandet mellan dessa fasader är inte beaktat vid ombyggnationen 
utan den nya funktionens behov har varit allena styrande. I sitt nuvarande utförande är den 
mindre säregen i förhållande till sin omgivning. Också uppförandet av trapphuset på gårdssidan 
är ett tillskott som snarare förtar än tillför byggnaden kvaliteter. 
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Exteriör karaktärisering 
 
Lindbergs byggnad domineras idag 
av dels sina massiva, förhöjda 
tegelfasader, vilka likt murar omger 
de flacka taken, dels kyrksalens 
välvda form mot gatan och torget. 
Den har en funktionalistisk, närmast 
brutalistisk utformning med flacka 
tak, oregelbunden fönstersättning 
med stora glaspartier och en horison-
tell grundform. Den är fri från rent 
dekorativa element och formerna och 
materialen samverkar till en 
harmonisk helhet, samtidigt som den 
tydligt utgörs av sammansatta delar, 
utformade och förändrade efter sina 
olika funktioner. 

Fönsterpartiet på nordfasaden, Lodjuret 10. Foto från nordost. 
Nbm acc.nr 2006:168:20 
 

Byggnadens höga murar som höjer sig över taklinjerna och breder ut 
sig utom grundformen, Lodjuret 13. Foto från väster. 
Nbm acc.nr 2006:168:09 

 
Här uppvisas stor formkänsla och 
omsorg om materialen. Tegel, glas, 
betong, trä och koppar har använts 
utifrån sina egenskaper och förutsätt-
ningar. Resultatet är ett byggnads-
verk som trots sin ringa storlek fyller 
en viktig funktion i stadsmiljön. 
Dess ursprung i 1960-talet är mycket 
påtagligt och som exempel på god 
arkitektur från tiden, står den sig väl. 
Detta trots de ombyggnationer, utan 
vilka byggnaden hade varit än mer 
intressant ur främst estetisk 
synpunkt.  
 
 
Interiör karaktärisering 
 
Interiört utgörs bygganden av två klart avskiljda delar där den ena genomgått mycket omfat-
tande förändringar; från en i det närmaste helt öppen planlösning till slutna kontorsmiljöer och 
där den andra i stort har kvar sin ursprungliga interiör. Kyrksalen är det estetiskt mest intres-
santa rummet med sin höga, välvda tegelvägg och stora fönsterparti längs nordväggen. Det är ett 
vackert rum med rena former och ärliga, väl valda material. Byggnadens övriga interiörer utgörs 
idag av relativt traditionella kontors- och undervisningslokaler samt mindre affärslokaler. De 
helt omgjorda interiörerna påverkar dock inte byggnadens uttryck i samma omfattning som de 
konsekvenser dessa fått på exteriören. Att interiörerna trots att de genomgått stora omdaningar 
fortfarande står i samklang med exteriören, visar på konstruktionens flexibilitet och byggnadens 
stilmässiga stabilitet.  
 
Byggnaden är i sig inte förskönad genom dekor eller utsmyckningar utan både exteriört och 
interiört är form och material karaktärsskapare. Utsmyckning förekommer men är klart 
underordnad formernas och materialens inflytande över byggnadens uttryck. 
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