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INLEDNING 
 
Denna rapport utgör en del av projektet Dokumentation av modern arkitektur i Norrbotten som 
bedrivs av Norrbottens museum. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om 
efterkrigstidens arkitektur i länet, vilken i detta sammanhang ofta blivit förbisedd. Kunskaps-
uppbyggnad beträffande denna bebyggelse 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 
de ingående dokumentationerna är avsedda att resultera dels i en skriftlig rapport, dels i en 
fotodokumentation. 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 ett objekt i varje kommun presenteras i ord och bild.  
 
Denna dokumentation av Medan m.m. – medborgarhus, sport- och simhall och skola, kv. 
Kyrkostaden 1:288 i Arjeplog, Arjeplogs kommun, utfördes av Lina Karlsson, Norrbottens 
museum sommaren 2006. Alla fotografier i denna rapport: © 2006 Norrbottens museum. Foto 
Lina Karlsson 23.5.2006 – 24.5.2006 där inget annat anges. Insamlat material finns tillgängligt i 
museets arkiv och bildarkiv.  
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HISTORIK 
 
Medborgarhuset m.m. är en anläggning med flera funktioner och användningar. Här har en 
begränsning gjorts till att ge ett kortfattat historiskt sammanhang till funktionen Medborgarhus. 
Funktionerna skola och sport- och simhall är dock lika viktiga som denna för anläggningens 
utseende och användning.  
 
 
Kort om Medborgarhusens och Folkets hus historia 
 
Under 1890-talet framträdde Folkets Husföreningar som en del av arbetarrörelsen, med syfte att 
uppföra samlingslokaler där arbetarklassen kunde diskutera politik.1 Under rörelsens pionjärtid 
1890-1920 var mark ofta privatägd och borgerliga kommuner gjorde visst motstånd, vilket kun-
de göra det svårt för föreningarna att få tillgång till områden att bygga på.2 På 1890-talet började 
arbetarrörelsen även anlägga parker ”för möten och nöjen i skötsamma och nyktra former”. 
Först av dessa festplatser var Möllevångsparken i Malmö, befäst som Folkets Park 1893.3 
Folkets Husföreningarnas Riksorganisation (FHR) bildades 1932, med främsta uppgift att till-
varata de lokala föreningarnas intressen, speciellt gällande Folkets Husbyggande. Efter en stark 
period följde en nergång på 1950-talet innan organisationen åter växte på 1970- och 80-talet.4  
 
Stockholms borgmästare Carl Lindhagen lade 1917 fram en motion om uppförande av 
Medborgarhus, med argumentet att föreningslivet behövde samlingslokaler men att dessa skulle 
vara samhällsägda. 1936 uppfördes Medborgarhuset på Södermalm i Stockholm som ett av de 
tidigaste, ersättande en äldre Folkets Husbyggnad. Arbetarrörelsen var dock kritisk till de kom-
munuppförda Medborgarhusen. Enligt Margareta Ståhl på Folkrörelsearkivet blev det vanligt att 
främst borgerligt styrda kommuner uppförde Medborgarhus under den s.k. folkhemsperioden 
som följde på pionjärtiden. Under en period kallades båda typerna Medborgarhus men sedan 
blev namnet Folkets Hus vanligare igen.5 Den principiella skillnaden mellan Folkets hus och 
Medborgarhus, är att de förstnämnda är uppförda och drivna av arbetarrörelsen, de senare av 
kommunen. Blandformer mellan ägande- och förvaltningsformerna har dock alltid förekommit.  
 
Funktionella skillnader mellan typerna är bland annat att Medborgarhus saknar Folkets Hus roll 
som politiskt diskussionsforum. Ståhl menar att den samverkan som i Folkets Husföreningarna 
fanns mellan arbetarrörelsen och andra ickepolitiska folkrörelsers föreningar, var svårare att 
skapa i kommunägda hus, speciellt i kommuner med borgerlig majoritet. Folkets Husfunktioner 
som bibliotek, scener och badhus inrymdes i Medborgarhusen6 och från 1970-talet uppfördes de 
ofta som allaktivitetshus med biografer, danspalats, möteslokaler och restauranger.7 Kulturhus 
delar uppförande- och förvaltningsform med Medborgarhusen men inrymmer enbart kultur-
funktioner. Av Folkets Hus fyra verksamhetsområden kultur, nöje, bildning och föreningsliv, 
har Medborgarhusen främst övertagit de tre förstnämnda. Den sista är mindre självklar.8
 
Idag är främst de ideologiska skillnaderna mellan Folkets Hus och Medborgarhus inte lika 
framträdande som tidigare och många Folkets Hus har uppgått i kommunal ägo.9 Utöver 
byggnads- och affärsverksamheten har FHR också utökat sin verksamhet till att också stödja 
mötes- och föreningsliv, kultur och utbildning.10

                                                 
1 Nationalencyklopedin Band 6 1991 Ord: Folkets Husrörelsen 
2 Ståhl, Margareta 2006-06-01 
3 Nationalencyklopedin Band 6 1991 Ord: Folkets Park 
4 Ibid. Ord: Folkets Husrörelsen 
5 Ståhl, Margareta 2006-06-01 
6 Ibidem. 
7 Berg, Sara 2006-06-01 
8 Ståhl, Margareta 2006-06-01 
9 Berg, Sara 2006-06-01 
10 Nationalencyklopedin Band 6 1991 Ord: Folkets Husrörelsen 
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Kort om Arjeplogs historia 
 
Arjeplog är Sveriges till ytan fjärde största kommun med 12 945 km2. Av 3 159 invånare (2005) 
bor 2000 i samhället, vilket ger 0,3 invånare/km2. Floran består till större del av fjällflora. Skyd-
dade områden i form av en nationalpark, ett djurskyddsområde samt tretton naturreservat finns i 
kommunen (totalt 150 210 ha). 8 727 sjöar, däribland Sveriges djupaste insjö Hornavan, gör 
Arjeplog till landets vattenrikaste kommun. Samhället Arjeplog är omgivet av vatten och berg 
och från Öberget i samhällets centrala delar kan man vid klart väder se de fyra grannkommu-
nerna Sorsele, Jokkmokk, Arvidsjaur och Saltdal i Norge.11

 
Tillgång till jakt, fiske och bär har under årtusenden medfört möjligheter att livnära sig i områ-
det. Redan för ca 10 000 år sedan beboddes trakten. På 1700-talet började nomadiserade samer, 
främst vid goda fiskevatten, ersättas av en mer bofast befolkning. Det första nybygget anlades 
1720. Omfattande krigföring gjorde Sveriges behov av kontanter stort i 1600-talets början och 
därför började Norrbottens första gruvföretag bryta silverfyndigheter i Nasafjäll i Arjeplog 
1635. 1659 brändes anläggningen av danskar och norrmän och först år 1779 återupptogs 
brytningen. Lönsamheten var dock dålig och redan 1810 upphörde verksamheten. Arjeplog har 
en rik samisk kultur. Samiska var kommunens huvudspråk fram till 1900-talets början. Sjukvård 
var en sen företeelse i Arjeplog och först 1922 besattes en fast läkartjänst i kommunen, genom 
att den då nyutbildade 26-årige Einar Wallqvist kom till kommunen för att stanna livet ut. 

 
Kommunens första kyrka, Sofia Magdalena, stod färdig 1642. 1760 påbörjades bygget av en ny 
kyrka vid Hornavans strand. En utbyggnad av denna korsformiga kyrka 1894, gjorde den till en 
av två svenska kyrkor med kor i väster. Arjeplogs marknad tillkom (likt första kyrkan) genom 
kungligt förordnande av drottning Katarina 1640. Förordnandets syfte var att stimulera sam-
hällsbildningen och kristna befolkningen. Ännu idag hålls höst- och vintermarknad i Arjeplog.12

 
Redan på 900-talet gick en handelsväg från Arjeplog till Norge. Många av dagens färdvägar har 
en lång historia. 1974 färdigställdes Silvervägen (väg 95) från Skellefteå och Piteå, över Älvs-
byn och Arjeplog till Bodö i Norge. Dess tillkomst har betytt mycket för turistnäringen i 
kommunen.13 En annan viktig näring är den biltestverksamhet som pågått i kommunen sedan 
1972. Idag utgör denna en stor verksamhet och bilföretag från Europa, Japan och Korea testar 
komponenter här. Den idag kraftigt moderniserade rennäringen är viktig för kommunens samer, 
medan den tidigare stora skogsindustrin idag är mer än halverad. Vägverkets Bil- och 
körkortsregister utgör en stor arbetsplats med ca 65 anställda. Kommunens medborgarkontor 
Tingsbacka med kommunala och statliga myndigheter som Statens Fastighetsverk, Polisen, 
Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen, är en av de största arbetsplatserna.14

 
 
FÖRHÅLLANDEN OCH SKYDD 
 
Fastigheten omfattar Medborgarhuset, Hornavanskolan samt Sport- och simhallen i Arjeplog. 
Gemensam fastighetsbeteckning är idag Kyrkostaden 1:288 och adressen är Strömvägen 23. 
Kyrkostaden 1:3 anges som ursprunglig beteckning, med omregistreringsdatum 22.9.1993.15 
När sport- och simhallen uppfördes i 1960-talets slut, hette den fastigheten Arjeplogs Prästbord 
1:4.16 Medborgarhuset och de första etapperna av Hornavanskolans uppfördes på fastigheten 
Kyrkostaden 1:1. Fastigheten ägs av Arjeplogs Kommun. Lagfarten är daterad till 1898.17 An-
läggningen har inget skydd. Inga rivningshot eller större förändringsplaner finns dock i nuläget. 

                                                 
11 www.arjeplog.se/info/allmant.php 2006-05-17 
12 www.arjeplog.se/info/historia.php s. 1 2006-05-17 
13 www.arjeplog.se/info/historia.php s. 2 2006-05-17 
14 www.arjeplog.se/naringsliv/ 2006-05-19 
15 Fastighetsregisterutdrag Kyrkostaden 1:288 2006-05-22 
16 Handlingar Arjeplogs Prästbord 1:4: Bygglovshandlingar Sporthall  
17Fastighetsinformation Kyrkostaden 1:288 2006-06-02 
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Planer och bestämmelser 
  
Stadsplanen för Medborgarhuset fastställdes 23.6.1982 och angav användningen till allmänt 
ändamål i maximalt två våningar.18 Vilken plan som gällde innan denna upprättades är ej 
undersökt här. Om 1982 års plan är gällande idag är ej utrett men eftersom den föreskriver en 
maxhöjd på två våningar måste den ha reviderats eller ersatts i samband med uppförandet av 
Hornavanskolan. Skolan är sannolikt uppförd på tidigare prickad mark (bebyggelseförbud).  
 
Kommunen har i över ett sekel ägt merparten av områdets mark men fastighetsbildningarna har 
ändrats ett antal gånger. 16.5.1983 gjordes en fastighetsreglering mellan Kyrkostaden 1:3 och 
Arjeplogs Prästbord 1:4 samt avstyckning från Kyrkostaden 1:3. Åtgärden utfördes i syfte att 
åstadkomma en lämplig fastighet för uppförandet av Medborgarhus. Den avstyckade fastigheten 
fick namnet Kyrkostaden 1:288. 19

 
28/5 2001 fattades beslut om fastighetsreglering där den tidigare 3 467 kvm stora fastigheten 
Kyrkostaden 1:288 utökades med ca 6 hektar mot söder, sydväst och sydost. Marken togs från 
fastigheterna Kyrkostaden 1:3, Öberget 1:1 och 1:2, också de ägda av Arjeplogs kommun. 
Åtgärden överensstämde inte helt med gällande plan, dock med planens syfte. Orsaken var ett 
behov av utökning av området för allmänt ändamål.20 Regleringen genomfördes 28.6.2001.21

 
 
ARKITEKTER OCH ÖVRIGA MEDVERKANDE 
 
Byggnadsetapperna har utförts av tre huvudsakliga arkitektkontor; Sport- och simhallen ritades 
och konstruerades av NAB med arkitekt Heiko Becker-Sassenhof, Medborgarhuset ritades av 
Thurfjell Arkitektkontor AB, Luleå och ingenjör Karl-Axel Carlsson och Hornavanskolan är 
ritad av TM Konsult AB och arkitekt Bengt B. Sundgren. 
 
 
NAB Konsult och Heiko Becker-Sassenhof 
 
NAB Konsult (Norrbottenskommunernas Arkitekt- och Byggnadskontor) startade i början av 
1950-talet och ägdes av kommunerna och landstinget i Norrbotten. Det var länge länets utan 
konkurrens största arkitektkontor med hundratals anställda och kontor i flera av länets kommu-
ner.22 1998 köptes NAB Konsult av VBB. 1999 köpte Arkitektföretaget FFNS en majoritetspost 
i VBB och det gemensamma moderbolaget SWECO bildades. I Luleå finns företaget finns 
representerat i NAB:s tidigare egenritade huvudkontor.23

 
NAB Konsult stod under flera decennier för en stor del av de framför allt de offentliga bygg-
nader som uppfördes i länet, oftast som generalkonsult. Här kan nämnas Strömbackaskolan 
Piteå, färdigställd ca 1973, Piteå stadshus (1968-69), Föreningssparbanken Boden (1975), Land-
stingshuset Luleå (invigt 1976), Bodens Kommunhus (utbyggnad invigd 1980) och P-däck i 
Arvidsjaur (1980), av vilka de sista fem finns representerade inom detta dokumentationsprojekt. 
 
Sport- och simhallens arkitekt Heiko Becker-Sassenhof (f. 1928) är utexaminerad från tekniska 
högskolan i Karlsruhe 1952. Han var länge verksam i Piteå men har idag kontor i Lenhovda.24

                                                 
18 Fastighetsregisterutdrag Kyrkostaden 1:288 2006-05-22 
19 Handlingar Kyrkostaden 1:288: Avstyckning och fastighetsreglering berörande Arjeplogs Prästbord 1:4 och Kyrkostaden 
   1:3, beslut 1983-05-16 
20 Ibid. Avstyckning och fastighetsreglering berörande Arjeplogs Prästbord 1:4 och Kyrkostaden 1:3, beslut 1983-05-16 samt 
   Fastighetsreglering berörande Kyrkostaden 1:3,1:288, Öberget 1:1och 1:2, Akt 25-F2001/250 verkställes 2001-06-28 
21 Fastighetsregisterutdrag Kyrkostaden 1:288 2006-05-22 
22 Hultin, O. 1983 s. 19 
23 www.sweco.se 2005-06-27 
24 SAR Medlemsmatrikel 2002: Heiko Becker-Sassenhof 
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Thurfjell Arkitektkontor AB 
 
Medborgarhuset ritades av Karl-Axel Carlsson, ingenjör och då anställd på Thurfjells Arkitekt-
kontor i Luleå.25 Företaget som står bakom Medborgarhusets utformning, grundades av arkitekt 
Jan Thurfjell på 1950-talet. Thurfjell avlade arkitektexamen vid Chalmers 1949 och arbetade 
sedan på NAB i Luleå innan han startade den s.k. Thurfjellgruppen26 som kom att omfatta 
kontor i ett flertal svenska städer.  
 
Thurfjell byggde med Luleå som utgångspunkt upp ett flertal kontor, först i Norrlandsstäder, 
sedan ibland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Thurfjells Arkitektkontor AB var ett av de 
första nationella arkitektbolagen i Sverige. Företaget gick i första ledet i mycket av branschens 
nydaning under 1950- och 60-talet, både vad gäller organisation och byggnadsproduktion. 
Bland annat gjorde Thurfjells mycket tidiga försök med prefabricerat byggande. Thurfjell-
organisationen har växt, krympt och förändrats under åren och även bytt namn. När Thurfjells 
Arkitektkontor köpte upp kontoret ARKAB i Luleå antog man det namnet på hela företaget.27 
Idag går företaget under namnet Tema Arkitekter AB (Temagruppen) och har kontor i 
Stockholm, Uppsala, Sundsvall, Malmö och Visby.28

 
 
TM-Konsult AB 
 
TM(Teknisk Merkantil)-Konsult AB har varit arkitektkonsult, byggnadskonstruktör samt 
beskrivningsutförare under alla etapper av Hornavanskolans uppförande. Företaget grundades 
av Lars Holmgren 1966 och sysslade inledningsvis med arkitekt- och konstruktionsuppdrag. 
Snart tillkom även VVS-avdelning och därefter El-avdelning. Idag finns totalprojekterings-
företaget på sex platser i landet med Lyckselekontoret som huvudkontor och företaget 
presenterar sig som det ledande privata konsultföretaget i Norrlands inland med en marknad 
från Stockholm i söder till Gällivare i norr. Exempel på pågående projekt är ett buddhistiskt 
tempel i Fredrika och en terminalbyggnad vid Lycksele flygplats.29

 
Bengt B. Sundgren (5/10 1948) som ritat byggnadsetapperna för Hornavanskolan, är 
utexaminerad från arkitektutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola 1974.30  
 
 
Övriga medverkande 
 
Vid uppförandet av sport- och simhallen var Karl Juting, Slagnäs, byggnadsentreprenör, 
ventilationskonsult var Backo AB, Luleå och el-konsult var Sven Andén Linje AB.31 VVS-
konsult vid Medborgarhusets uppförande var Nordprojektering VVS HB, Luleå.32 Vid 
Hornavanskolans senaste uppförandeetapp och eventuellt vid tidigare, var SV Konsult AB i 
Sorsele VVS-konsult.33 Byggnadskonstruktör var Roland Heldestad och A-projektör (ritningar 
samt detaljutformning) var Jan-Erik Stigedahl, båda TM-konsult.34 Mer än denna ofullständiga 
information går inte att ta reda på genom bygglovshandlingarna i MRB-nämndens arkiv. 

                                                 
25 Carlsson, Karl-Axel 2006-07-25  
26 Länsstyrelsen i Norrbottens län Rapportserie nr. 9/2005 s. 31 
27 Tormod, Mats 2006-07-25 
28 www.temagruppen.se 2006-07-25 
29 www.tm-konsult.se/info.asp?id=4&lev1=4 2006-05-18 
30 SAR Medlemsmatrikel 2002: Bengt B. Sundgren 
31 Handlingar Arjeplogs Prästbord 1:4: Bygglovshandlingar Sporthall 
32 Handlingar Kyrkostaden 1:288: Bygglovshandlingar Medborgarhus Arjeplog, bygglov beviljat 1982-10-21  
33 Ibid. Bygglovshandlingar Hornavanskolan tillbyggnad, etapp 3, bygglov beviljat 2002-01-07 
34 Stigedahl, Jan-Erik 2006-05-18 
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UPPFÖRANDE OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
I huvudsak är anläggningen tillkommen i fem etapper: Sport- och simhallen i 1960-talets slut, 
Medborgarhuset i början av 1980-talet samt övriga etapper av Hornavanskolan (allmänt kallade 
etapp 1-3) mellan 1994 och tidigt 2000-tal. Utöver detta har mindre ändringar ägt rum. För 
tydlighetens skull görs här en uppdelning i dessa tre enheter. Uppförandet av Hornavanskolan 
har i mycket hög grad påverkat både form, material och karaktär på Sport- och simhallen och 
Medborgarhuset och i praktiken finns ingen tydlig uppdelning av det slag som görs här. 
 
Där inte källan specificeras, är uppgifter hämtade från bygglovshandlingar rörande fastigheten 
Kyrkostaden 1:288, tillgängliga i MRB-nämndens arkiv, Arjeplogs kommun. För överskådlig-
hetens skull har byggnadskonstruktion och material beskrivits under denna rubrik. Eventuella 
avvikelser mellan det reella uppförandet och bygglovshandlingarna är inte undersökta. Där inte 
annat anges är Arjeplogs kommun byggherre. 
 
 
Sporthallens uppförande och förändringar 
 
Sporthallen uppfördes i 1960-talets slut 
efter att Arjeplogs kommun inhämtat 
ritningsförslag från flera arkitekter, där-
ibland Bertil Mattsson, Luleå och Heiko 
Becker-Sassenhof, vid NAB:s Piteåkontor. 
Becker-Sassenhof fick uppdraget och hans 
fastställda ritningar är daterade 7.1.1966. 
Anläggningen benämndes ”Gymnastik- 
och motionshall med träningsbassäng”.35 Sporthallen. Foto från väster.  

Nbm acc.nr 2006:36:05 
 

Sporthallens entré, byggd runt år 2000. Foto från nordväst. 
Nbm acc.nr 2006:36:01 
 

Idrottshallens balkong och den klarblåa sargen. 
Nbm acc.nr 2006:38:08 
 

 
Sport- och simhallen grundlades med hel 
betongplatta. Ytterväggar i betong bekläd-
des med 5” fasadtegel, gavelspetsar kläd-
des med eternit. Innerväggar utfördes i 20 
cm putsfri betong. Pelare i armerad betong 
utgör bärande element. Icke bärande 
innerväggar tillverkades i 7 respektive 10 
cm lättbetong. Taket med svag motfalls-
lutning respektive 3° lutning, utfördes i en 
prefab-konstruktion med betongbalkar, 
underlagstak i 1” panel, underlagspapp 
samt papptäckning. Invändiga trappor i 
betong belades med kalksten, trappor 
utvändigt med cementmosaik. Fönster 
utfördes med 2-glas isolerglas.36

 
8.2.1974 beslutades att placera en f.d. 
Gulf Bensinstation i anslutning till sport-
hallen, ombyggd till kiosk och gatukök. I 
samband med detta beviljades 18.2.1974 
även bygglov för tillbyggnad av denna. 
Sökande var V. Sundsten. Om planerna 
genomfördes är inte utrett. 

                                                 
35 Handlingar Arjeplogs Prästbord 1:4: Bygglovshandlingar Sporthall, ritningar daterade 1966-01-07  
36 Ibid. Bygglovshandlingar Sporthall, teknisk beskrivning 
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25.11.1982 beslutades om ny panncentral för sporthallen och bygglov för redskapsbod mellan 
sporthallen och fotbollsplanen beviljades 29.5.1986. Ishockeyrinken har funnits på platsen 
sedan ca 1970, när den flyttades hit från annan plats i samhället. Sargen är enligt Torolf 
Lidström bytt 1992-93.37 Fotbollsplanen är sannolikt tillkommen under 1980-talets senare hälft.  
 
31.3.1993 ansöktes om ombyggnad av Sport- och simhallens yttertak. NAB och där arkitekt 
Curt Lindmark stod för ombyggnaden. Man byggde över befintligt motfallstak med ett brantare 
tak för att förhindra fördyrat fastighetsunderhåll. Beslutsdatum är osäkert men slutbesiktning 
ägde rum 10.12.1993. Vid takändringen ersattes också fasadtäckning i eternit mot bandtäckt, 
plastbelagd plåt och ett övre fönsterband på sydvästfasaden byggdes delvis igen.38 Det nya taket 
papptäcktes likt det ursprungliga men ersattes senare av ett svart plåttak i en konkav högprofil.  
 
31.10.1995 beviljades ett tillfälligt bygglov för omklädningslokaler i anslutning till sporthallen, 
bestående av två begagnade baracker, vilka brädfodrades och försågs med sadeltak. Förordnan-
det gällde för 10 år och inget nytt lov har föreskrivits. Barackerna står dock kvar idag utan 
förnyat lån. 

 
Runt år 2000, i samband med Hornavanskolans utbyggnad, byggdes sporthallens plåtklädda 
entréparti. Färgsättningen lånades från Medborgarhuset. Under senare år har en glasad 
balkong/läktare uppförts längs idrottshallens sydvästsida och ett plexiglasskydd är uppsatt 
framför läktaren. Caféet i foajén är idag delvis ombyggt till ungdomsgård. En utvändig 
handikapptoalett uppfördes 2005 i anslutning till sydostfasaden.39  
 
 
Medborgarhusets uppförande och förändring 
 
I handlingar från 1983 anges att man förutom Folkets Hus (Medborgarhus) planerade att bygga 
hyreshus, småhus, småindustri samt ny fotbollsplan i anslutning till befintlig Sport- och simhall. 
Förutom denna fanns i området daghem (nu Öbergaskolan, uppförd tidigt 1970-tal), kiosk, 
pumpstation och transformatorstation.40 Medborgarhuset beviljades bygglov 21.10.1982 och 
uppfördes 1983-84. Ritningar är daterade till 4.3.1982. 41 Huset uppfördes med pulpettak som 
gav en förhöjd våning mot nordost.  

Medborgarhusets och Hornavanskolans nordvästgavel. Tegelfasaden är här det enda som återstår av Medborgar-
husets exteriör. Plåtfasaderna är tillkomna vid utbyggnaden av Hornavanskolan. På bilden också restaurangens 
varuintag. I bakgrunden skymtar till vänster Vauka och till vänster anläggningens parkering. 
Nbm acc.nr 2006:36:19  

 

                                                 
37 Lidström, Torolf 2006-05-24 
38 Handlingar Kyrkostaden 1:288: Ombyggnad av gymnastik- och motionshall med träningsbassäng, ansökan 1993-03-31 
39 Lidström, Torolf 2006-05-24 
40 Handlingar Kyrkostaden 1:288 2006-06-24 
41 Ibid. Bygglovshandlingar Medborgarhus Arjeplog, bygglov beviljat 1982-10-21  
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Byggnaden grundlades med hel bottenplatta i betong på moränmark. Den uppfördes i ett 
våningsplan med bärande ytter- och innerväggar. Ytterväggar uppfördes som regelväggar 
isolerade med stålull, invändigt klädda med 2x13 gipsskivor alternativt 150 cm betong. 
Utvändigt fick byggnaden fasadtäckning i ½ stens fasadtegel. Gavelspetsarna kläddes i belagd, 
falsad stålplåt.  
 
Invändiga trappor och trappomslutande innerväggar tillverkades i betong, bärande innerväggar 
utfördes i betong respektive med regelverk beklätt med gipsskivor på båda sidor. Övriga 
innerväggar utfördes med tunnare regelkonstruktioner samt gipsskivor. Bjälklag direkt på mark 
utfördes i 100 cm betongplatta med förstärkt kantbalk. Mellanbjälklag utfördes i 180 cm betong. 
Underlagstaket utfördes med råspontad panel samt papptäckning. Yttertaket utfördes i falsad, 
belagd slätplåt med taklutning 5,7°. Byggnaden fick 3-glasfönster i kopplade bågar. 
 
16.2.1984 beviljades bygglov för uppsättning av två ljusskyltar på Medborgarhuset. Bygglov för 
uppförande av skärmvägg och skärmtak vid restaurangens varuintag på nordvästgaveln erhölls 
13.7.1988. Ett bygglov för utbyggnad av kiosk/gatukök beviljades 16.12.1988. Byggherre var 
Öberga kiosk och gatukök. Lokalen byggdes om till skolrestaurang 2003 eller 2004. Runt 2002-
03 byggdes restaurangens varuintag om och 2004 eller 05 försågs sceningången/lastkajen med 
panelväggar och plåttak.42  
 
 
Hornavanskolans uppförande och förändringar 
 
Bygglov för Hornavanskolan beviljades 16.6.1993. Fastigheten betecknas i handlingarna som 
Kyrkostaden 1:1. Bygglovsritningarna utförda av TM-Konsult är daterade till 11.5.1993 och 
reviderade 17.11.1993.43 Denna första etapp i uppförandet av skolan, bestod av två hela 
våningar ovanpå Medborgarhuset. Ur olika synvinklar kan den därför betraktas som nybyggnad 
eller tillbyggnad.  

Anläggningen från väster. Hornavanskolan utgörs av de två plåtklädda våningarna ovan Medborgarhusets 
tegelvåning samt det plåt- och tegelklädda partiet närmast idrottshallen. 
Nbm acc.nr 2006:37:09 

 
Byggnaden har en prefabstomme i betong. Den bärande konstruktionen är fristående, bestående 
av pelare i betong och stål, dels i liv med nordostfasaden och framför sydvästfasaden, dels i 
Medborgarhusets entréhall. Pelarna står på 2-3 meter vida plattor i betong. Skolans träregel-
ytterväggar är utvändigt klädda med läkt och plåtkassetter, invändigt med gips. Gavelspetsarnas 
ytterväggar består av läkt och plåtkassetter. Taket är en fackverkskonstruktion med lutning 5,7° 
och taktäckning av falsad, belagd slätplåt på underlagspapp och råspontad panel. Byggnadens 
innerväggar samt trappomslutande innerväggar utgörs av gipsklädda reglar. Byggnaden har 3-
glasfönster. 44

                                                 
42 Lidström, Torolf 2006-05-24 
43 Handlingar Kyrkostaden 1:288: Bygglovshandlingar skola, bygglov beviljat 1993-06-16  
44 Ibid. Bygglovshandlingar Hornavanskolan, teknisk beskrivning, bygglov beviljat 1993-06-16  
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1.6.1994 beviljades bygglov för hiss i byggnaden. 5.12.1995 fick man bygglov för tillbyggnad 
av Medborgarhus (gymnasieskola), vilket innebar att man under uppförandet minskade den från 
början tänkta byggnadsytan med ca 100 kvm. 
 
7.12.1999 beviljades bygglov för 
tillbyggnad av Hornavanskolan med 1 100 
kvm. TM Konsult var generalkonsult. 
Skanska AB var generalentreprenör och 
samordningsansvarig.45 Byggnadsetappen 
omfattar den del som sammanbinder 
Medborgarhuset/ Hornavanskolan med 
Sport- och simhallen. Den nordostligaste 
huskroppen i Sporthallens anslutning kan 
ingå i denna tillbyggnad. Sannolikt är det 
dock den som avses i ett beslut fattat 
14.1.2000 om ytterligare tillbyggnad av 
skolan på en total byggnadsyta om 500 
kvm i två våningar (etapp 2).46  

Hornavanskolans entréparti som tillbyggdes 1999. 
Nbm acc.nr 2006:36:13 
 

Den nordostliga huskroppen med fasader i tegel och plåt. 
Nbm acc.nr 2006:36:13 

 
31.10.2001 ansöktes om tillbyggnad av 
Hornavanskolan, benämnd etapp 3, med 
bruttoarea beräknad till 150 kvm. Bygglov 
beviljades 7.1.2002 och TM Konsult 
anlitades som arkitekt och byggnads-
konstruktör.47 Tillbyggnaden omfattar en 
påbyggnad med en tredje våning på den 
nordostligaste huskroppen vid sporthallen 
samt insättning av fönster på plan 2 i 
samma del. 
 
Tillbyggnaderna är uppförda med tegelfasader i bottenplan och fasader i falsad plåt och plåt-
kassetter i de övre våningarna. Detta gjordes för att följa den fasadindelning som skapats i den 
nordvästra huskroppen, med Medborgarhusets tegelfasader och skolans två övre plåtklädda 
våningar. Taktäckning utfördes med falsad plåt. 
 
 
Aktuella förändringar 
 
Byggnaden har underhållits och renoverats under åren och är idag i bra skick. Bland annat har 
omklädnings- och duschrum i Sport- och simhallen renoverats i två etapper, där rummen på 
”simsidan” sannolikt renoverades 2001 och de på ”sportsidan” 2005. Medborgarhusets toaletter 
har nyligen rustats upp och biblioteket har delvis byggts om runt 2002. Den mest aktuella 
förändringen idag är ett eventuellt byte av golvmattan i idrottshallen, vilken troligtvis är inlagd 
under senare delen av 1980-talet. Nytt golv är under projektering i maj 2006.48 Ursprungligen 
hade sporthallen golv med lösa plattor. Inga övriga förändringar är aktuella för tillfället. 
 
Söder om anläggningen är en förskola under uppförande sommaren 2006. Denna kommer att ha 
fasadbeklädnad i stående och liggande träpanel, papptak samt inomhusgård, i utformningen 
inspirerad av en skola i Piteå kommun.49

                                                 
45 Handlingar Kyrkostaden 1:288: Bygglovshandlingar Tillbyggnad Hornavanskolan del 1, bygglov beviljat 1999-12-07 
46 Ibid. Bygglovshandlingar Tillbyggnad Hornavanskolan, bygglov beviljat 2000-01-14 
47 Ibid. Bygglovshandlingar Arjeplogs kommun Hornavanskolan tillbyggnad, etapp 3, bygglov beviljat 2001-01-07 
48 Lidström, Torolf 2006-05-24 
49 Ibidem. 
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FUNKTIONER FRÅN UPPFÖRANDET TILL IDAG 
 
Anläggningen har idag i stort de funktioner den uppförts för. Sport- och simhallen rymmer en 
större idrottshall mot nordost, simhall mot sydväst samt en redskaps/ gymavdelning mellan 
dessa. Längs byggnadens sydöstra gavel finns omklädnings- och duschrum. Sporthallen är väl 
nyttjad men har under perioder i det närmaste varit nedläggningshotad. Att öka anläggningens 
bärighet är därför en av orsakerna till att man nu uppför en förskola i området.50

 
Medborgarhuset är uppfört med entré och rymlig foajé i sydväst. Den stora samlingssalen upp-
tar byggnadens nordöstra delar, med scenen längst mot norr. Bakom denna, längs nordvästväg-
gen, finns en korridor med loger, förråd och toaletter. Nordväst om foajén fanns ett café samt 
gatukök/kiosk. I byggnadens sydöstra delar finns biblioteket. Funktionerna har i stora drag varit 
intakta men mindre ändringar av användningen har skett. Exempelvis nyttjas nu samlingssalen 
också till olika skolverksamheter. Caféet och gatuköket/kiosken tjänar idag som skolrestaurang. 
Medborgarhusets foajé utgör nu genom uppförande av en central trappa också entré till skolan. 
 
I Hornavanskolans lokaler har inte funktionerna förändrats i högre grad än att användningen av 
enskilda rum ändrats. Skolan är uppförd som gymnasieskola och rymmer traditionella skol-
lokaler som skolsalar, personalkontor etc. placerade längs centrala korridorer.  
 
 
BYGGNADSBESKRIVNING 
 
Anläggningen är belägen i norra delen av den 63 375 kvm stora fastigheten Kyrkostaden 
1:28851, i sydvästra delen av centrala Arjeplog, Arjeplogs församling, Arjeplogs kommun. I 
nordost och sydost vetter den mot sjön/viken Vauka, i västerut mot Strömvägen, Öbergaskolan 
och bostadsområdet Öberget. Söder om anläggningen finns bostäder. Fastighetens adress är 
Strömvägen 23, 930 90 Arjeplog. 
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nläggningen från sydväst.  
bm acc.nr 2006:37:03 
yggnaden i sin omgivning 

nläggningen är fritt belägen på flack terräng. Miljöns öppenhet förstärks av Vaukas vatten-
pegel i nordost. Den fria placeringen i utkanten av det centrala samhället är karakteristisk för 
ffentliga verksamhetsbyggnader uppförda under 1900-talets senaste decennier.  

nläggningen omges till stor del av gräsmattor och vid entréer är marken belagd med dansk 
jösten. I väster finns en stor, asfalterad parkering som betjänar anläggningens verksamheter. 
ydost om byggnaden finns en ishockeyrink och söder om denna en stor fotbollsplan som 
ppnar upp landskapet och ger en vidsträckt utsikt söderut.

                                          
ström, Torolf 2006-05-24 

stighetsregisterutdrag Kyrkostaden 1:288 2006-05-22 

11



Exteriör beskrivning 
 
Byggnaden bör behandlas både som helhet och i sina delar. Översiktligt är anläggningen väl 
sammanhållen, främst genom att fasadmaterial anpassats för att ge ett mer enhetligt intryck. 
Robusta plåtfasader och ett oregelbundet taklandskap dominerar intrycket. De många taken har 
relativt enhetlig höjd men fallen varierar i lutning och riktning. En horisontell orientering är 
tydlig, både i byggnadsformen och i fasadgestaltningen med tegel i bottenplan och plåtkassetter 
och falsade plåtpartier i vågräta fält i de övre planen. Hängrännor och stuprör är av svart plåt. 
 
Genomgående ger anläggningen ett massivt intryck, skapat av robusta fasader med sparsamma 
fönsteröppningar. Planformen är oregelbundet L-formad. Färgsättningen skapas av rött tegel, 
gul och grå plåt och tegelorangea pelare på Hornavanskolan, beige och tegelröd plåt på sport- 
och simhallens entréparti samt vit plåt på idrottshallens fasader. Det gula och det gråa dominerar 
ut de flesta vinklar men från söder och öster dominerar sporthallens röda tegel och vita plåt. 
Materialen plåt och tegel och samspelet mellan dem är genomgående. 
 
Sport- och simhallen 
Denna horisontalt utsträckta byggnad har 
en nästan kvadratisk planform. Låga, 
rödbruna tegelfasader avslutas upptill av 
ett flackt sadeltak. Stora fönsterförsedda 
fasadpartier är klädda i vit plåt och vita 
betong- eller gipsplattor. Byggnaden har 
låg gråmålad betongsockel. Taket avslutas 
mot gavlarna med vindskivor i svart plåt, 
närmast i liv med fasaden. Takfoten mot 
långsidorna är endast svagt utskjutande. 
Fönstren är i enluftsmodell i varierande 
dimensioner, med vitmålade karmar och 
bågar i trä där inget annat anges. 

Sydvästfasadens fönsterband från söder. 
Nbm acc.nr 2006:36:06 

 
Marknivån är något förhöjd mot sydväst-
fasaden, vilken har ett mittparti med 
beklädnad i vit trapetsprofilerad plåt, fönsterband och under taket vita fasadplattor. Mittpartiet 
flankeras av massiva tegelpartier. På den södra av dessa tegelfasader finns två mindre fönster, i 
sockeln ytterligare två.  
 
Sydostgaveln är dels tegelklädd, dels 
klädd i vit, falsad plåt. Plåtpartiet är något 
utskjutande, försett med smala band av 
glest placerade kvadratiska aluminium-
fönster. Tegelfasaden saknar fönster. I 
plåtväggens anslutning en mindre 
byggnad i rödmålad träpanel och plåtklätt 
sadeltak som rymmer omklädnings-
barackerna. Här finns också mindre 
utbyggnader för brandpost och toaletter.  

Sporthallens nordostfasad med stora spröjsade fönsterpartier. 
Till höger vikväggsförvaringen i plåt, längst till höger skymtar 
Hornavanskokans senaste tillbyggnad. Foto från öster. 
Nbm acc.nr 2006:36:09

 
Nordostfasaden i tegel och har ett stort, 
spröjsat fönsterparti med vitmålade 
karmar och bågar, under taket avslutat av 
ett horisontellt band med vita fasadplattor. 
Ett utskjutande parti klätt i galvaniserad 
plåt rymmer gymnastiksalens vikvägg. 
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Det tillbyggda entrépartiet på nordväst-
fasaden har fasader i ljust gul falsad plåt 
samt aprikosa och tegelröda plåtkassetter. 
Det har låg råbetongsockel och relativt 
brant pulpettak, klätt i svart falsad plåt och 
med svagt utskjutande takfot. Enlufts-
fönster i djupa fönstersmygar på nordväst-
fasaden är utförda i aluminiumprofiler.  

Nordostfasaden med den tredje våningen utkragad. Till 
vänster i bild en entréutbyggnad i anslutning till biblioteket.  
Nbm acc.nr 2006:36:25 
 

Taklandskaetp. Från sport- och simhallens tak i sydost.  
Nbm acc.nr 2006:37:19 
 

Samlingssalens utsida med fönsterpartier i bottenplan. Foto 
från norr. 
Nbm acc.nr 2006:36:23 
 

Bärande pelarrad på sydvästfasaden. 
Nbm acc.nr 2006:36:17 

 
Entrépartiet i aluminium och glas är 
försett med ett skärmtak i svart plåt med 
undertak i vitlaserad läktpanel, buret av 
två fyrkantiga, rödmålade stålpelare. 
Framför entrén är marken belagd med 
betongplattor. 
 
Medborgarhuset och Hornavanskolan 
Dessa två anläggningar är relativt själv-
ständiga i sin gestaltning men så väl 
integrerade med varandra att de är svåra 
att särskilja i beskrivning och karaktäri-
sering. Fasaderna är horisontellt indelade 
med tegel i bottenplan och gul och grå 
falsad plåt samt gula plåtkassetter i de 
övre våningarna, ordnat i vågräta band.  
 
Växlingen mellan den konkava, lodrätt 
falsade plåten och de konvexa, vågrätt 
lagda kassetterna ger också en skulptural 
verkan och en balans mellan vågräta och 
lodräta linjer i fasaden. Sydvästfasadens 
tegelröda pelarrad förlängs i plåtfasaden 
genom utskjutande plåtlister i likadan 
kulör samt roströda kassetter i en bågform 
ovan entrén. 
 
Medborgarhuset har en rektangulär, enkel 
planform med enstaka utskjutande partier. 
Hornavanskolans likadant rektangulära 
grundform är förskjuten i de olika 
våningsplanen. Plan två mot sydväst är 
konstruerat som en utkragning, uppburen 
av kraftiga roströdfärgade pelare. Utkrag-
ningens undersida är klädd med roströd 
läktpanel och försedd med en rad mindre 
armaturer. Den tredje våningen är mot 
sydväst kraftigt inskjuten från fasadlivet 
och utkragande mot nordöst.  
 
Husdelen närmast sport- och simhallen har 
en mer oregelbunden planform, med en 
gestaltning främst betingad av funktionen 
att sammanbinda de två omgivande 
huskropparna. 
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Byggnaden kröns av flacka tak i pulpet- 
och sadeltaksutförande i beige falsad plåt. 
Takfoten är kraftigt utskjutande med rost-
röda läktpaneler och träkonsoler undertill. 
Taket skjuter ut kraftigt över nordväst-
gaveln, där det avslutas med vindskivor i 
vit plåt. Mellanpartiets taklandskap är mer 
oregelbundet än huvudbyggnadens och 
består av ett flertal takfall i olika lutning 
och riktningar. Hängrännor och stuprör är 
vita, med undantag från stuprörens 
nedersta del som är svartmålade. 

Medborgarskolans och bibliotekets entréparti med den tydligt 
horisontella fasadindelningen. Foto från sydväst. 
Nbm acc.nr 2006:37:03 

 
Medborgarhuset utgör byggnadens botten-
våning och har fasader i brunt tegel och 
låg betongsockel. Våningen har regelbun-
det placerade fönster i fasadlivet, främst 
enkla enluftsfönster. Längs samlingssalen 
mot nordväst finns stora fönsterpartier 
med kraftiga aluminiumprofiler. Vartannat 
av dessa är försett med en dörr i aluminium. På bygglovsritningar för Medborgarhuset är detta 
område beskrivet som altan, idag är marken belagd med betongsten. Biblioteket har på 
nordvästfasaden en mindre entré i ett mindre parti som triangulärt skjuter ut från fasaden. 
 
På sydvästfasaden finns entrén, utförd med ett dörrparti i aluminium, markerat genom vertikalt 
placerade orangeröda plåtkassetter. Skyltar med texterna ”Medborgarhus” och ”Bibliotek” i 
röda versaler flankerar entrén och fasaden kröns av Hornavanskolans tillkomstår 1994. Lika-
dana skyltar samt en med texten ”Hornavanskolan”, finns på nordvästgaveln mot Strömgatan. 
 
I det västra hörnet mot Strömgatan visas restaurangens/fikets placering av ett utskjutande, glas-
försett parti med profiler och bröstningar i aluminium och gult falsat plåttak. På nordvästfasaden 
finns restaurangens varuintag, försedd med en överbyggnad i träpanel och pulpettak i svart plåt-
profil. På norra delen av nordostväggen finns en lastkaj i anslutning till samlingssalen. Länge 
fanns endast det öppna betongdäcket på betongplintar med trappa i galvaniserat stål. Nu är detta 
påbyggt med väggar i gles träpanel och plåttak. 
 
Hornavanskolan utgörs av två våningar ovanpå Medborgarhuset samt den huskropp som förenar 
denna del med sport- och simhallen. Skolan är nästan uteslutande plåtklädd. Mellanpartiet och 
den nyaste utbyggnaden i nordost har dock tegelklädda bottenvåningar för att skapa kontinuitet 
med Medborgarhuset. Hela anläggningen får därigenom en enhetlig fasaduppbyggnad med en 
våning i tegel och två i plåt. Plåtfasaderna är utförda i grå och ljust gul falsad plåt samt ljusgula 
plåtkassetter i stora, horisontella väggfält. Fönstren har vita aluminiumprofiler och sitter nära 
fasadlivet. Grundformen med en smal luft på mitten avdelad med en spröjs, återkommer i olika 
versioner från enluftsfönster till fönsterband. Biblioteket har på plan två på nordvästfasaden ett 
större, spröjsat fönsterparti med profiler och bröstningar i aluminium. Den från sydväst kraftigt 
indragna översta våningen, är klädd enbart i grå, falsad plåt och försedd med långa fönsterband 
med kraftiga aluminiumprofiler.  

 
Mellandelen är som nämnts oregelbunden både i planform och takutformning och följer den 
övriga byggnaden gällande fasadindelning, material och färgsättning. Huskroppen saknar helt 
sockel. Centralt på dess sydvästfasad finns skolans entré i form av ett med skärmtak försett 
entréparti samt ett inglasat trapphus. Detta utgör hela anläggningens mittpunkt, tillika högsta 
punkt och ett självklart blickfång. Entrén har dörrar i aluminium och ett robust skärmtak med 
fasad i gul plåt och undertak i gles, rödfärgad läktpanel som står på runda, smäckra pelare i 
galvaniserat stål. På fasaden finns skyltar med texten ”Hornavanskolan” samt byggåret 2000. 
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Fönster, indragna från fasadlivet, har bågar och karmar i aluminium. Närmast sporthallen är 
fasaden, upptill klädd med gråbeigea plåtkassetter, försedd med ett stort fönsterfält med spröjs-
verk i aluminium. Huskroppen har likadan, kraftigt utskjutande takfot som huvudbyggnaden.  
 
Den nyaste delen mot nordost skiljer sig från övriga genom en fasaduppbyggnad med två vånin-
gar i tegel samt en våning i gråbeiga plåtkassetter. Upptill avslutas fasaden med ett vågrätt vägg-
fält i grå, falsad plåt. På sydostfasaden finns en brandtrappa i galvaniserat stål. 
 
 
Interiör beskrivning 
 
Anläggningen är välhållen och invändigt 
renoverad för ett par år sedan. Sport- och 
simhallen är relativt ursprunglig vad gäller 
ytskikt, material och färgsättning, medan 
Medborgarhuset genomgick omfattande 
interiöra förändringar i samband med 
uppförandet av Hornavanskolan.  

Idrottshallens foajé. Till vänster finns simhallen, i bildens 
centrum anläggningens huvudentré. 
Nbm acc.nr 2006:38:14 
 

Simhallen. I glasväggen till vänster i bild dörrar till foajén.  
Nbm acc.nr 2006:38:17 
 

Idrottshallen med väggar och tak i träpanel.  
Nbm acc.nr 2006:38:06 

 
Sport- och simhallen 
Byggnaden är uppbyggd med en central 
foajé mellan en simhall mot sydväst och en 
sporthall mot nordost. I anslutning till des-
sa finns omklädningsrum. Här finns också 
ett mindre träningsrum, idag brukat som 
styrketräningslokal. Både foajén, simhallen 
och sporthallen har i allmänhet väggar dels 
klädda med smal, lackad panel, dels ljust 
målade eller putsade samt tak i läktpanel.  
 
Foajén har laserat parkettgolv samt en in-
byggd reception inklädd i gles läktpanel. 
På ena väggen hänger en stor målning 
signerad K. Åhrén 1956. Sannolikt har 
ytskikten i dessa lokaler inte förändrats 
nämnvärt förutom att de rustats upp vid 
behov. Omklädnings- och duschrum har 
genomgående nya ytskikt.  
 
Simhallens sydvästra långvägg är vitmålad 
och försedd med ett stort, horisontellt 
fönsterparti. Taket har vita, kvadratiska 
armaturer i två rader varvade med rektan-
gulära akustikskivor. Golvet är utfört i 
ljusgult kakel och bassängen är invändigt 
klädd med vitt kakel.  
 
Simhallen och foajén skiljs åt av en glas-
vägg med karmar i teak. Sydvästväggens 
stora fönsterparti släpper in mycket ljus 
och den ljusa färgsättningen tillsammans 
med de smäckra träprofilerna, ger lokalen 
ett ljust och öppet uttryck. Bassängen är en 
hundrametersbassäng med fyra banor. 
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Idrottshallen utgör ett stort rektangulärt rum med högt i tak, med ingångar och läktare längs den 
sydvästra långsidan. Tre av dess väggar är panelklädda i fashyvlad furu. Långväggen mot nord-
ost är vitmålad och försedd med ribbstolar och stora fönsterpartier. Från dess mitt utgår en kraf-
tig vikvägg i full våningshöjd. Idrottshallen har ribbtak försett med vita akustikskivor. Golvet 
täcks av en grön klassisk ”gymnastiksalsmatta”. Läktarens bänkar är ursprungliga men ett 
läktarskydd i plexiglas är nyare tillkommet. Längs läktarväggen finns en relativt ny tillbyggnad 
under taket, i form av ett inglasat rum med sittplatser och pingisbord. Byggnadens omklädnings- 
och duschrum är tämligen nyrenoverade och färgsatta i klara färger, mestadels i gula och gröna 
nyanser. Styrketräningslokalen i byggnadens mitt är inredd med ljus plastmatta och ett glest, 
ljust ribbtak. Väggarna är målade i enfärgat grått och vitt och har en röd målad bröstbård.  
 
Medborgarhuset  
Medborgarhusets entréhall har klinkergolv 
i en varmt ljusbrun nyans. En ram av 
rektangulära klinkerplattor utgör gräns 
mellan ursprungligt golv i de yttre delarna 
och nytt golv som lades i samband med 
Hornavanskolans uppförande. Då tillkom 
också trappan i entrén och det pelardäck 
som bär upp de övre planen. Detta utgörs 
av kraftiga, cylindriska betongpelare 
placerade i entré, bibliotek, cafeteria och 
restaurang samt pelare i aulans väggliv. 
Alla pelare utom i entréhall är vitmålade. 
Från hallen nås skolrestaurang och cafe-
teria, samlingssal, toaletter och bibliotek. 

Medborgarhusets entréhall. Till höger den centrala trappan, i 
bildens mitt cafeterian. 
Nbm acc.nr 2006:39:04 
 

Cafeterian.  
Nbm acc.nr 2006:39:15 
 

Aulan där det böljande taket dominerar rummet. 
Nbm acc.nr 2006:39:19 

 
Hallen har hög takhöjd. Kraftiga, stående 
träbalkar är frilagda under innertaket som 
är utfört i fiberskivor. Vissa väggpartier är 
klädda i klinkerplattor i nyans som golvet, 
med utskjutande vertikala partier för 
skugg- och reliefverkan. Socklar är 
utförda i klinker. Merparten av väggarna 
har dock ytskikt av vitmålad väv.  
 
Rummets mitt upptas av ett hisschakt som 
omges av en svängd trappa belagd med vit 
betongsten. Trappräcket har svetsat, vit-
målat galler och runda, mässingsfärgade 
överliggare. Hallen är sparsamt möblerad 
med ett antal bänkar som funnits här sedan 
uppförandet, stolar och bord. Den hiss-
omslutande väggen är dekorerad med ett 
konstverk där sjön Hornavan utgör lokal 
naturanknytning och motiv av Leonardo 
da Vinci utgör anspelningar på universell 
kunskap. Pelarna är målade i olika färger 
och mönster och försedda med korta 
texter. Staffan Westerlund, då boende i 
Arjeplog, är konstnären bakom pelar- och 
hisschaktsmålningarna utförda 2004.52

                                                 
52 Lidström, Torolf 2006-05-24 
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Restaurangen/caféet har ytskikt och färgsättning lika entréhallen och högt i tak. Lokalen är 
tvådelad med en närmast kvadratisk cafeteria och en långsmal skolrestaurang. Cafeterians 
inbyggda disk har fronter i ljusa faner. Väggarna är målade i en ljusgul nyans och rummet är 
inrett med bord och stolar. I restaurangen är golvet utfört i mörkt grå betongklinker och väggar 
är vitmålade. Sydvästväggen samt norra delen av nordvästväggen upptas till taklinjen av 
fönsterband med aluminiumprofiler. Innertaket av fiberplattor sitter i ett ramverk i aluminium. 
Lokalen genomskärs på längden av en rad fyrkantiga, smäckrare pelare i linje med ursprunglig 
yttervägg. Lokalen är försedd med bord och stolar längs fönsterväggen samt en serveringsdisk 
med självbetjäning för frukost- och lunchservering. 
 
Aulan/samlingssalen är ett stort, öppet rum, med stor takhöjd och ytskikt i ljusa träslag och 
mjuka former. Lokalen har golv i lackad stavparkett och ett böljande, oregelbundet utformat 
innertak utfört i gles panel. Långsidan mot entréhallen har två par dubbeldörrar i aluminium och 
väggarna är upp till dörrhöjden klädda med ljusa faner. I övrigt utgörs väggen av vitmålade 
ventilationsgaller i plåt. Nordvästväggen är vitmålad och försedd med sex fönsterpartier med 
vitmålade bågar och karmar i trä mellan fyrkantiga pelare i betong. Dessa tillhör Hornavan-
skolans bärande ramverk och har ersatt ursprungliga pelare i trä.53

 
Salen kan delas av på mitten av en kraftig vikvägg i ljust faner. Kortväggen mot nordväst är 
fanerad från golv till tak och upptas till större delen av en scen, på båda sidor försedd med enkla 
trappor. Framför scenen står rader av kopplade karmstolar i trä, klädda i grönt tyg. Kortsidan 
mot sydost är utförd i material lika sydvästväggen och försedd med stora speglar och ledstänger. 
Denna del av samlingssalen kallas när den avgränsas av vikväggen för ”Spegelsalen” och 
används bland annat under Hornavanskolans gymnastiklektioner. I utrymmena bakom scenen 
finns en korridor flankerad av tre loger, förråd samt toaletter.  
 
Biblioteket är beläget i Medborgarhusets östra 
del. Det har byggts ut och renoverats i samband 
med utbyggnaden av Hornavanskolan. Generös 
takhöjd kompenserar att ljusinsläpp endast 
finns längs de två östligaste väggarna. Golvet 
täcks av en roströd och beige plastmatta och 
väggarna är målade i en ljust gul nyans. Taket 
är i utförande lika entréhallens. Lokalen upptas 
av bokhyllor och en receptionsdisk finns vid 
entrén.  

Biblioteket från den nordöstra entresolvåningen. 
Nbm acc.nr 2006:39:24 

 
Två entresolvåningar, vilka tillkom vid om- 
och tillbyggnaden, är försedda med enkla 
vitmålade järnräcken med överliggare i trä och 
öppna trappor i trä. En av entresolvåningarna 
har ett stort fönsterparti.  
 

                                                 
53 Lidström, Torolf 2006-05-24 
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Hornavanskolan 
Hornavanskolan upptar två våningar ovan 
Medborgarhuset samt delen mellan de två 
äldre byggnaderna. Skolan är uppbyggd 
med smala korridorer flankerade av under-
visningslokaler, personalrum, lärarrum 
etc. Den är genomgående ljust inredd med 
ljusmålade väggar och vita akustiktak.  

En av de två höga centralkorridorerna. 
Nbm acc.nr 2006:40:03 
 

Trapphuset vid Medborgarskolans entré. 
Nbm acc.nr 2006:40:21 

 
Korridorer och klassrum har plastmattor i 
gråa och beigea färgtoner. Klassrum har 
övervägande vita väggar och korridorer är 
tematiskt färgsatta med vita väggar samt 
bröstningar, golv och elevskåp överens-
stämmande färger. Genomgångskorridorer 
på bottenplan har röda klinkergolv och 
vita väggar.  
 
I byggnaden finns två centrala, smala 
korridorer med stor våningshöjd och tak i 
form av kantiga halvtunnvalv. De är ljust 
färgsatta och kortväggarnas övre partier är 
smyckade med skulpturala konstverk. I 
planet mellan korridorerna finns en vägg-
målning av konstnären Roland Pantze, 
daterad 1994 och en liknande målning av 
samma konstnär finns i en korridor i 
mellanpartiet.  
 
Trapphuset vid entrén har en fyrkantig 
planform och ett utskjutande trekantigt 
glasparti i hela trapphusets höjd. Den raka 
trappan är utförd i vit betongsten och har 
runda överliggare i blankpolerat stål. 
Glaspartiet är utfört med profiler i 
aluminium och trapphusets väggar är 
vitmålade. 
 
 
 
 
 
KULTURHISTORISKA OCH ARKITEKTONISKA KVALITETER 
 
Anläggningen är främst intressant i sin sammansatta helhet, då den inrymmer både 
sportanläggning, kulturanläggning och bildningsinstitution. Tre olika arkitektkontor har varit 
inblandade i utformningen av byggnaden, uppförd i flera etapper under de senaste fem 
decennierna. Den i folkmun kallade "Medan" utgör därför ett mycket brett tidsdokument. Den är 
ett gott och karaktäristiskt exempel på den arkitektur som uppförts för att inrymma dessa typer 
av offentlig verksamhet och på hur olika tidsperioders arkitektoniska ideal och tendenser på 
samma gång kan anpassas till varandra och behålla ett självständigt, tidstypiskt uttryck. 
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Exteriör karaktärisering 
 
Byggnaderna utgör en till formen sammanhållen helhet men de stilar enheterna är uppförda i, är 
väl urskiljbara och identifierbara som tydliga exempel på sin tids arkitektur. Sport- och simhal-
len är uppförd i 1960-70-talets robusta tegelfunktionalism med strama former, raka ytor och 
gediget helhetsuttryck. Det tillbyggda entrépartiet anknyter inte märkbart till den ursprungliga 
byggnaden utan delar istället form och material med Hornavanskolan och gör därför också 
övergången mellan byggnaderna mycket flytande. 
 
Medborgarhuset från tidigt 1980-tal står i sin gestaltning inte så långt från Sport- och simhallen 
då det uppfördes med röda tegelfasader, brant pulpettak och enkel, tydlig grundform. Det är 
mycket sannolikt att dess arkitekt i utformningen medvetet anknöt till Sport- och simhallen för 
att skapa en arkitektonisk sammanhållning i området. Det är dock först sedan Hornavanskolan 
uppfördes som de två tidigare uppförda byggnaderna utgör delar av samma anläggning. I över 
ett decennium stod de fristående invid varandra och ytterligare ett flertal år dröjde innan de 
byggdes samman. Medborgarhuset är idag så inbyggt i Hornavanskolan att det är svårt att göra 
sig en uppfattning om hur det såg ut fristående. 
 
Skolan uppförd under 1990- och 2000-tal, har en utformning som skiljer sig skarpt från de 
övriga två byggnaderna. Den är oregelbunden i planform, fasadindelning och fönstersättning, 
våningshöjd och takutformning. Anläggningen ger intryck av att vara inklädd i ett plåtskal, i 
synnerhet när också taken är i likadant utförande. Stilen är postmodernistisk men den anknyter 
till befintliga byggnader vad gäller volymer och dimensioner och visar samtidigt upp 
nymodernistiska drag med fönsterband och sparsam utsmyckning. 
 
Hur byggnaderna faktiskt och estetiskt sammanfogats på bredd och höjd, är intressant ur både 
byggnadsteknisk och arkitektonisk synvinkel, exempelvis visar det på hur man utifrån synen på 
befintliga byggnader gestaltar nya tillskott, antingen så dessa smälter in i befintlig bebyggelse 
eller utformade som tydliga nytillskott med helt egna karaktärer. Påbyggnaden av Medborgar-
huset kan sägas vara ett exempel på det sista medan senare etapper av Hornavanskolan snarare 
är ett exempel på det tidigare. Inget av alternativen kan generellt sägas vara att föredra, utan 
lösningen måste utgå från det befintliga objektet. 
 
 
Interiör karaktärisering 
 
Anläggningen som inrymmer offentliga lokaler av olika karaktär, präglas som helhet interiört av 
ett funktionellt tänkande. Detta gäller både planlösning och material. 
 
Sport- och simhallen har behållit delar av 1960-talsinredningen och Medborgarhusets samman-
trädessal präglas till stor del av sitt ursprungliga, böljande ribbtak. Merparten av interiörerna är 
dock tillkomna under 1990- och 2000-talet och är också typiska för denna tids interiörer. Färg-
sättningen är diskret och interiörerna som helhet lågmälda. Till den interiöra karaktären bidrar 
också de många konstverken i Medborgarhuset och Hornavanskolan. 
 
Interiören har successivt förändrats efter förekommande praktiska behov och kommer så att 
göra också i framtiden. Liksom exteriört är förändring interiört en del av karaktären och 
utgångspunkten i anläggningens användbarhet. 
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Otryckta källor 
 
Arjeplogs kommun, MBR-nämnden: Handlingar Arjeplogs Prästbord 1:4:  
Avstyckning och fastighetsreglering rörande Arjeplogs Prästbord 1:4 och Kyrkostaden 1:3  
Bygglovshandlingar Sporthall ritningar daterade 1966-01-07  
Bygglovshandlingar Sporthall, teknisk beskrivning 
Fastighetsreglering berörande Kyrkostaden 1:3,1:288, Öberget 1:1och 1:2  
 
Arjeplogs kommun, MBR-nämnden: Handlingar Kyrkostaden 1:288:  
Avstyckning och fastighetsreglering rörande Arjeplogs Prästbord 1:4 och Kyrkostaden 1:3 
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Bygglovshandlingar Skola bygglov beviljat 1993-06-16  
Bygglovshandlingar Tillbyggnad Hornavanskolan bygglov beviljat 2000-01-14 
Bygglovshandlingar Tillbyggnad Hornavanskolan del 1 bygglov beviljat 1999-12-07 
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Fastighetsreglering rörande Kyrkostaden 1:3,1:288, Öberget 1:1och 1:2 verkställes 2001-06-28 
 
Skellefteå Tingsrätt:  
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www.arjeplog.se/info/allmant.php 2006-05-17 
www.arjeplog.se/info/historia.php s. 1 och 2 2006-05-17 
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