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1
Förord  

Alla som äger ett hus vet att det är både nöje och ansvar, nöd och lust. Och all 

byggnadsvård börjar och slutar med engagerade husägare och boende. Vår 

tanke är att den som känner till husets och områdets historia är mer förberedd 

när  planerna på att byta färg, bygga om eller bygga till börjar ta form. Om förre 

ägaren bytte tak och ni nu önskar byta fönster eller måla om är det lätt hänt att 

husets karaktär tappas bort på vägen. Det önskar vi förebygga.

Skellefteå kommun och Skellefteå museum har tillsammans med er skelleftebor i 

den här byggnadsordningen försökt peka på vad som kännetecknar de olika om-

rådena på Prästbordet och vilka hus som är särskilt värdefulla och värda att bevara. 

Inte för att allt ska bevaras till varje pris, utan för att vi i en levande stad ska kunna 

göra medvetna val när vi förändrar. Och för att det redan innan bygglov ska 

finnas en tydlighet om vilka årsringar vi vill ha kvar till kommande generationer. 

Det handlar inte bara om väldigt gamla hus, även hus från det här årtusendet är 

utvalda.

Därför vill vi med denna lilla bok önska er en intressant läsning, med en förhopp-

ning om en del nya insikter, men framförallt den att vi har en stadsdel att vara 

stolta över!

Evelina Fahlesson, ordförande i bygg- och miljönämnden.

Denna byggnadsordning har ut-
arbetats av Bygg- och miljökonto-
ret genom:

 Enar Nordvik, arkitekt

 Lars Berg, arkitekt 
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  OMRÅDETS HISTORIA 

TIDIGT SOCKENCENTRUM
Det område som berörs i denna byggnadsordning är 
Skellefteå gamla sockencentrum med medeltida anor. 
Sockencentrat var knutet till sockenkyrkan. Den första 
kyrkan byggdes redan på 1330-talet. Platsen för denna är 
dock osäker, men 1507 invigdes en stenkyrka på samma 
plats som dagens Landskyrka uppfördes 1799.
 I anslutning till kyrkan fanns även sockenstuga, ting 
och marknadsplats. Utifrån detta centrum växte bosätt-
ningar fram i olika riktningar, som förutom den sedvan-
liga jordbruksbebyggelsen även bestod av bostäder för 
hantverkare, handelsmän och några ämbetsmän. 
 
BONNSTAN OCH GAMMELSTAN 
Öster om kyrkan växte en kyrkstad fram. När den 
riktiga staden anlades längre österut blev benämningen 
”Bonnstan”  vanlig för denna. Norr därom låg en 
bebyggelseanhopning kallad Löten, som senare kom att 
benämnas Gammelstaden och som kan sägas vara den 
första tätorten.
 Nordväst om kyrkan blev Brännan en växande och 
under 1800-talet alltmer tätortsliknande by. Väster om 
kyrkan vid den nuvarande västra kyrkogården fanns 
också en liten by kallad Kläppen, med enkla små hus 
som kanske mera var att betrakta som en utlöpare av 
kyrkstaden. 
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STADSPLANEN 1947
Den första stadsplanen över området upprättades 1947 
av E.W. Almqvist vid Allmänna Ingenjörsbyrån AB. 
Dess utsträckning var samma som denna Byggnadsord-
ning förutom de områden som här benämns Nordanå och 
Trädgårdsstaden. 
 Planen ligger till grund för omvandlingen av odlings-
markerna och den lantliga bebyggelsen till den stadsdel, 
med villor, flerbostadhus, småindustri och tomter för 
”allmänt ändamål”, t.ex. skolor, som vi ser idag. Plane-
ringen tog stor hänsyn till den befintliga bebyggelsen på 
Brännan, men kom med den nya Bolidenvägen och dess 
anslutning mot Kanalgatan att helt spränga bebyggelsen 
i Gammelstaden. Inget sammanhang blev kvar, bara 
enstaka äldre byggnader.

Stadsplanen 1947.



5NORDANÅOMRÅDET SKAPAS
Nordanåområdet med sin parkmiljö fick sin nuvarande 
skepnad i samband med stadens 100-årsfirande 1945. 
Därifrån och västerut längs älven ända upp till Klint-
forsån sträcker sig en kulturmiljö av riksintresse (Skel-
lefteå västra delen, AC20), bestående av kyrk  staden, 
stiftsgården, landskyrkan och dess kyrkogårdar. Ett 
kulturhistoriskt område för långsiktigt bevarande. 
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Nordanå kulturcentrum.

ÖVERSIKTSPLANEN 2011
De nu gällande planerna har samma inriktning som de 
tidigare. Den fördjupade översiktsplanen för Skellefte dalen 
från 2011 talar om en ”i stort sett fullbyggd” stadsdel. 
Som områden med stadsmiljömässig utvecklingspotential 
nämns: de älvsnära grönområdena i sydväst och det gröna 
stråket längs Klintforsån, Bolidenvägens gestaltning, pas-
sagen vid järnvägen mot Norrböle och entrén till Nordanå.  
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6 Områdesindelning
Vi har delat upp Prästbordet i sex områden efter deras olika 
karaktärs drag. De har fått olika färger som  följer genom 
beskrivningen av om rådet. För varje område beskrivs karaktär 
och bebyggelse, liksom rekommenderade praktiska ställnings-
taganden.
 I varje område har vi markerat  särskilt värdefulla hus (nivå 
1 eller 2) och beskriver deras karaktär och vad som gör just 
dessa hus värde fulla. Detta är byggnader som kräver  särskild 
omtanke vid om- och tillbyggnad, men alla hus medverkar i att 
skapa karaktär åt sina områden.
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 Prästbordet, Skellefteå

1.

3.

1. Nordanå

2. Dammvalla

3. Gammelstan

4. Bonnstan

5. Prästbordet

6. Brännan
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Särskilt värdefulla hus – Nivå 1
Byggnaden eller miljön bedöms vara av byggnads-
minnesklass, med ett mycket stort kulturhistoriskt värde 
och bör ha ett skydd i detaljplan.
 Yttre förändringar ska undvikas eller utföras på ett 
sådant sätt att de inte minskar husets värden. Byggnads-
antikvarie bör vara aktiv i plan- och bygglovsfrågor.

Särskilt värdefulla hus – Nivå 2
Huset betraktas som ”särskilt värdefullt” (enligt Plan-  
och bygglagen 8 kap. §13). Ändringar och underhåll 
ska utföras med varsamhet så att husets särart bevaras.
 Förändringar på byggnad eller miljö kan göras med 
hänsyn tagen till ursprungliga värden. Byggnads-
antikvarie bör vara aktiv i plan- och bygglovsfrågor.

Kulturhistorisk värdering

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jordkällaren på Stiftsgården.
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Vi har delat upp stadsdelen Prästbordet i sex områ-
den, markerade med olika färger. Först beskrivs om-
rådets historia och karaktär, sedan de utpekade husen. 
Letar du efter ett speciellt hus kan du slå upp det i 
registret längst bak. 
 För varje område finns en kort beskrivning av dess 

Hur man läser byggnads ordningen

Lä
sa
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ng Här kan man läsa mer om

områdets gaturum och grönstruktur.

Här beskrivs området 
och dess karaktär.

I den här rutan finns rekommendationer 
för områdets gaturum och grönstruktur.

Här finns rekommenda-
tioner för bebyggelsen i 
området.

karaktär och rekommendationer för bebyggelsen i 
allmänhet. På dessa sidor finns hus som bedömts 
som särskilt värde fulla. De visas med bild och 
här ges en beskrivning av vad som utgör husens 
kulturhistoriska värden. Gatustruktur och grönrum i 
centrum finns beskrivet i ett eget kapitel.
 I beskrivningarna av de utpekade värdefulla 
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Här beskrivs husets karaktär
och vad som gör det värdefullt.

Här finns rekommendationer 
för just detta hus.

Varje område har sig egen färg 
i byggnadsordningen.

husen beskrivs husens karaktär, vilka detaljer som 
ger det kulturhistoriskt värde osv. En ruta ger också 
upplysningar om hur man bäst sköter huset för att 
dessa värden ska bevaras. 
  Varje kapitel tar upp ett område och har också 
sin egen färg på rutor och rubriker för att det ska gå 
lättare för läsaren att hitta i skriften. 
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10 1. Nordanå

Nordanå ingår i riksintresseområdet Skellefteå västra delen (AC20). Detta har 
varit socknens centrum sedan medeltiden. Nordanå berättar främst om platsens 
betydelse för bygdens sociala och kommersiella liv, men är också en militär miljö 
som illustrerar försvarets organisation och utbildning under indelningsverkets tid. 
Området fungerade under 1600-talet som tjuderplats för allmogens hästar och 
1724 flyttades kaptensbostället i Böle hit och området blev exercisplats. Bostäl-
let ersattes 1764 av en ny byggnad som kom att kallas Nyborg. Befälsbostäder 
byggdes efter typritningar och ju högre grad befälet hade, desto ståtligare blev 
bostaden. Majorsbostället Nyborg beboddes av officerare fram till 1850 och 
huset står kvar än idag och räknas som ett av de mest välbevarade boställena av 
sitt slag i landet. 1835-62 fungerade Nordanå som marknadsplats under namnet 
Körran, vilket kan syfta på den trånga ravin som finns på platsen, alternativt 
på en trång vik som tidigare kan ha funnits här. Här fanns då också ett tjärhov, 

 

Att tänka på
• Uttryck för riksintresset är bl.a. den 

tidigare marknadsplatsen, värdshuset Nord-

anågården, läroverksbyggnaden från 1916, 

det gamla majorsbostället Nyborg från 

1764 och den tidigare exercisplatsen. Ma-

jorsbostället och exercisplatsen illustrerar 

försvarets organisation i äldre tid medan 

läroverket är ett arkitekturhistoriskt värde-

fullt inslag i området från vår egen tid. 

• De delar som kännetecknar områdets his-

toriska användning; gårdsgruppen Nyborg, 

värdshuset Nordanågården, läroverket 

och marknadsplatsen söder om Nyborg, 

bör särskilt betonas och hållas ihop som 

enskilda miljöer. 

Promenadstråk i Nordanåparken.
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där tjära kontrollerades innan den sändes vidare ut i världen. 1869 byggdes en gård 
på området som fick namnet Nordanå, bildat i opposition till namnet Sunnanå med 
betydelsen ’(byn) söder om ån’ som benämning på ett större område, kanske för att 
gården var omtalad och känd, bland annat som exklusiv sommarbostad för familjen 
Markstedt och senare som värdshus och vandrarhem. Nordanågården fungerar idag 
åter som värdshus. Inför Skellefteås 100-årsjubileum 1945 satsade staden stort på 
Nordanå och anlade fågel- och fiskdammar. Enligt tidens anda köpte Västerbottens 
läns norra fornminnesförening rivningshotade hus för att rädda dem till eftervärlden. 
De byggdes upp igen på Nordanå och bildar tillsammans med de ursprungliga husen 
på området ett friluftsmuseum i parkmark. På Nordanå ligger också stadens läroverk 
från 1916, på ett varsamt sätt ombyggt till museum och teater. 

Gaturum 
Lasarettsvägen har söder om Nygatan en mycket begränsad trafikmängd medan kors-
ningen vid Strandgatan är av särskild betydelse eftersom den fungerar som entré till 
stadens viktiga kultur- och parkområde Nordanå. Mot väster utgör Nordanåparken 
och dess svandamm fondmotiv för gatan. Björkallén som leder upp till läroverks-
byggnaden skapar en tydlig rumskaraktär och är värdefull för upplevelsen av vägen 
som entré till riksintresseområdet. Friluftsmuseiområdet genomkorsas av en mängd 
mindre grusade vägar som följer och underordnar sig områdets topografi och bebyg-
gelsemiljöer. 

Björkallén framför läroverks-
byggnaden.
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Grönstruktur
Nordanå är ett naturskönt kultur- och friluftsområde nära centrum i Skellefteå och 
fungerar som stadens gröna lunga. Den kuperade terrängen, de kulturhistoriska bygg-
naderna, fågeldammarna och närheten till Skellefteälven ger parken en mycket speciell 
 karaktär. Värdefull är också områdets lummiga karaktär med för denna landsända 
ovanligt stora träd och rikligt med prydnadsbuskar. På Nordanå börjar ett vackert och 
omtyckt promenad- och strövområde som följer dammarna, bäcken, ravinen och där-
efter älven och går förbi flera historiska platser. 
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Att tänka på 
• Bevara det gröna intrycket med planteringar av träd, buskar mm. 

• Bevara och utveckla det välkomnande och inbjudande intrycket för entrén till Nordanå 

och riksintresset. 

• Björkallén till läroverksbyggnaden är skyddad av biotopskyddet och är förbjuden att 

skadas. Vid åtgärd skall länsstyrelsen kontaktas för dispens. Utbyte av träd ska göras på 

ett sådant sätt att alléns karaktär inte skadas, till exempel måste den även fortsättnings-

vis bestå av huvudsakligen vuxna träd (dvs föryngring bör ske successivt) och andra 

trädslag än björk får inte förekomma. Plöjning, grävning, schaktning och markarbet-

ning i och intill allén som medför att trädens rötter kan skadas får ej ske. Biotopskyddet 

hindrar inte att enstaka träd eller grenar som utgör en uppenbar och påtaglig akut risk 

för skada på människor, djur eller egendom tas bort utan dispens. Om hela trädet tas ned 

bör det ersättas med ett nytt. 

• Vårda och utveckla grönskan och utblickarna mot älvslandskapet. 

• Försök planera parkarbeten vid Storgatans västra förlängning så att Landskyrkan åter 

kan bli fondmotiv för gatan västerut. 

• Vägnätet inom friluftsmuseiområdet bör förändras med respekt för bebyggelsemiljöerna 

och deras tidstypiska karaktärer med influenser från 1700- och 1800-talen. 

Bilder t. h. medurs från övre 
vänstra hörnet: Kågegården, 
stenbron, skvaltkvarnen, 
majorsbostället Nyborg.
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14 2. Dammvalla

Bebyggelsen i området växte fram efter sekelskiftet 1900. Det låg då i utkanten av 
staden, vilket delvis fortfarande präglar det uttryck området har. Under 1950- och 
1960-talen genomgick Skellefteå en stor förändring och det visar sig här med flera 
exempel. Byggnader med tidstypisk tegelarkitektur från 1900-talets mitt med hög 
detaljrikedom finns samtidigt som det finns ett flertal äldre träbyggnader kvar, både 
villor och byggnader för offentlig verksamhet såsom det gamla seminariet. Området 
söder om Kanalgatan, närmast Nordanå, karaktäriseras av små villor på rymliga 
trädgårdstomter, främst från 1920-talet, medan området norr om Kanalgatan främst 
består av äldre små flerbostadshus i trä. Husen har stildrag från 20-talsklassicismen 
och kännetecknas av en viss men sparsam utsmyckning. Fasadmaterial är i huvudsak 
träpanel, fönstren av tvåluftstyp med spröjs. Kvarteren i västra delen av området, 
närmare tingshuset, karaktäriseras av yngre villor från 1960, -70 och -80-talen. Om-
rådet innehåller även ett antal nyare byggnader, som en idrottshall i kvarteret Balder 
där skolverksamheten har utvecklats under flera decennier och kvarteret är idag hårt 
exploaterat. I kvarteret Ringduvan finns ett flerbostadshus från 2013-14. Industriom-
rådet i nordväst präglas av en viss ruffighet.
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Grindstolpe, Kv Björnen.

Att tänka på:
•  Bevara bebyggelsens struktur, plan-

mönster och nätta skala. Vårda och 

underhåll hus och trädgårdar med 

hänsyn till ursprunglig karaktär. 

•  Anpassa tak- och fasadmaterial liksom 

fönster till byggnadens tidsprägel. 

Bibehåll tidstypiska detaljer och ersätt 

med liknande då byte krävs. 

•  Begränsa kompletteringar i storlek och 

anpassa dem till befintlig byggnad och 

stadsbilden. Detta gäller såväl nybyg-

gen som komplementbyggnader. 

•  Exponera inte skärmtak för bil mot 

gatan, utan placera taket indraget på 

tomten. 

•  Avgränsa tomt mot gatan med häck 

eller tidstypiskt staket. 
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Gaturum
Området har en hög andel genomfartstrafik i och med museets, teaterns, gymnasieskolans och 

tingets placering. När staden anlades planerades Storgatan att bli den viktiga, centrala paradga-

tan genom staden och orienterades för att få den magnifika Landskyrkan i fonden mot väster. 

Husen längs gatan är något indragna på tomten vilket lämnat plats för en lummig förgårdsmark 

som präglar och ger ett varierande gaturum. Mot Nordanåområdet öppnas vyn mot söder och 

älven. Storgatan och Nygatan är två gator med mycket varierad karaktär på de olika husen. 

Nygatan övergår här från gångstråk genom centrum till biltrafikerad. Gatan är bred men bredden 

ger ett mer kalt än storslaget intryck. På södra sidan av gatan ligger husen nära gatan vilket ger 

stadskänsla medan gymnasieskolan på norra sidan gatan ligger långt indragen på tomten vilket 

tillsammans med avsaknaden av träd ger ett vilt och öppet intryck. Detta i kombination med 

gatans bredd gör att gaturummet upplevs som upplöst och odefinierat. Kanalgatan är det främsta 

öst-västliga stråket genom området och trafiken på gatan bildar en barriär mellan dess norra och 

södra delar. Gatan saknar här den välbehövliga uppmjukning i form av trädrader som finns inne 

i stadens centrum. Kanalgatan har sitt ursprung i 1883 års stadsplan medan övergången till Boli-

denvägen i väster kommer från trafikplaneringen kring 1970. Norr om Kanalgatan ligger husen 

indragna på tomten, med en bit förgårdsmark mot gatan vilket skapar ett lummigt och rymligt 

gaturum. I de äldre delarna kring kvarteret Tule, Skandia och Göte är karaktären mer privat, med 

smalare gator och trottoarer som känns mindre använda. De flesta byggnader har en höjd om 2-3 

våningar vilket ger en bra kontakt med gaturummet. Lasarettsvägen fanns med i Hallmans stads-

plan från 1906. Det var då en rak gata genom hela planområdet och skulle utgöra en gräns mellan 

den tätare bebyggda staden österut och en glesare trädgårdsstad västerut. 

Grönstruktur
Området har mer grönska än många andra delar av staden. Gårdarna är relativt slutna, ofta 

med byggnaderna placerade i gatulivet och trädgårdarna placerade innanför. Trots detta har de 

lummiga innergårdarna relativt god kontakt med gatan genom sina storlekar. Delar av området, 

bl.a. Storgatan, är mycket lummiga med höga träd och tomtavgränsning med häckar, staket och 

grindar. Den lilla Skandiaparken vid korsningen Nordlandergatan/Kanalgatan utgör en viktig del 

av området genom att förstärka det gröna och lummiga intrycket. Området norr om Nygatan i 

kvarteret Balder består av ett långt öppet parkeringsstråk som idag känns försummat. Det borde 

med enkla medel kunna bli en mycket attraktivare plats än idag. Lövträden vid Storgatan skärmar 

på ett bra sätt av området mot Nordanåområdet. 

Att tänka på: 
• Vårda Storgatans och vidareutveckla 

Kanalgatans och Nygatans gröna 

prägel. 

• Bevara Skandiaparken och vårda dess 

grönska. 

• Bryt ner Nygatans bredd med uteslu-

tande asfaltytor till en mjukare helhet, 

t ex genom alléträd, belysning etc. 

Anpassa spelet mellan gata och bygg-

nader för att ge gaturummet tydlighet 

och karaktär. 

• Utveckla gaturummet med sittplatser 

och attraktioner, särskilt på Nygatan. 

• En välordnad parkering för både bilar, 

EU-mopeder och cyklar i kvarteret 

Balder är viktig för upplevelsen av 

gatan. 

• Bevara grönskan och utblickarna från 

Storgatan mot älvslandskapet vid 

Nordanåområdet. 

• Försök ha hög ambition vad gäller 

underhåll av gator. 

• Värna och vårda grönskan i de enskilda 

trädgårdarna. Var försiktig med alltför 

hastiga beslut om att fälla träd, det tar 

lång tid för nya att växa upp!
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16 Björnen 1
Nygatan 10 

Att tänka på:
• De släta locklistfasaderna med fönster i fasadliv är viktiga 

stildrag.

• Bevara stora korspostfönster.

• Bevara falsad plåt som takmaterial.

• Gårdshuset är till placering, form och material en betydel-

sefull del i miljön.

• En grön och välskött trädgård är en viktig del i denna bygg-

nadsmiljö.

   Nivå 2

Bostadshus med bygglov 1925 för Herman Degerstedt. Arkitekt 

Birger Dahlberg. Beläget på en trädgårdstomt i den trädgårds-

stad som omger Skellefteå centrum. Träbyggnad med

två fulla våningar under ett plåttäckt sadeltak. Fasader klädda 

med locklistpanel i tunn relief, korspostfönster placerade i 

fasadliv. Väl bevarade detaljer. Fin trädgård och stort välbevarat

gårdshus.

Björnen 2
Nygatan 12  

Att tänka på:
• De släta locklistfasaderna med fönster i fasadliv är 

viktiga stildrag.

• Bevara de kraftiga knutpilastrarna och de omvikta takföt-

terna.

• En grön och välskött trädgård är en viktig del i denna 

byggnadsmiljö.

   Nivå 2

Bostadshus med bygglov 1926 för Konrad Wikström. Arkitekt 

kan vara Birger Dahlberg. Träbyggnad i en våning med inredd 

vind. Beläget på trädgårdstomt i den trädgårdsstad som omger 

Skellefteå centrum. Fasader med locklistpanel, kraftiga

knutpilastrar och omvikt takfot är viktiga stildrag. Fönstren var 

ursprungligen troligtvis sexdelade men är bytta vid två tillfällen, 

först till perspektivfönster, därefter till fyrdelade vippfönster.
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17Björnen 3
Nygatan 14A

• De släta locklistfasaderna med fönster i fasadliv är 

viktiga stildrag. 

• Bevara de kraftiga knutpilastrarna och de omvikta 

takfötterna.

• En grön och välskött trädgård är en viktig del i denna 

byggnadsmiljö.

• Gårdshuset är till placering, form och material en bety-

delsefull del i miljön.

   Nivå 2

Bostadshus med bygglov 1928 för Georg Andersson. Arkitekt 

Birger Dahlberg. Träbyggnad i en våning med inredd vind. 

Beläget på fin trädgårdstomt i den trädgårdsstad som omger 

Skellefteå centrum. Fasader med locklistpanel, kraftiga 

knutpilastrar och omvikt takfot är viktiga stildrag, liksom de 

sexdelade mittpostfönstren i fasadliv. Stort gårdshus.

Björnen 6
Nygatan 18

• De släta locklistfasaderna med fönster i fasadliv är 

viktiga stildrag.

• Bevara stora korspostfönster.

• Gårdshuset är till placering, form och material en bety-

delsefull del i miljön.

• En grön och välskött trädgård är en viktig del i denna 

byggnadsmiljö.

   Nivå 2

Bostadshus med bygglov 1920 för tryckerifaktor Ossian Glaas. 

Ritning av Ossian Lindgren. Om- och tillbyggt 1932. Gårdshus 

från 1931. Träbyggnad med två våningar beläget på träd-

gårdstomt i den trädgårdsstad som omger Skellefteå centrum. 

Byggnadens exteriör är framförallt präglad av 1930-talets 

ombyggnad när kontor även inrymdes i huset.

17
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18 Björnen 14
Storgatan 13 

Att tänka på:
• De släta locklistfasaderna med fönster i fasadliv är viktiga stil-

drag, liksom frontespisen och listverken.

• Bevara kostpostfönster samt små runda fönster.

• Bevara falsad plåt som takmaterial.

• Gårdshuset är till placering, form och material en betydelsefull 

del i miljön.

• En grön och välskött trädgård är en viktig del i denna byggnads-

miljö.

    Nivå 2

Bostadshus med bygglov 1925 för Magnus Eriksson. Ritning av Birger Dahl-

berg. Gårdshus.Karaktäristisk högreståndsvilla i trä, med 20-talsklassicistiska 

stildrag. Beläget på trädgårdstomt i den trädgårdsstad som omger Skellefteå 

centrum. Uppförd i två våningar under ett valmat sadeltak med falsad plåt. 

Fasader i gul locklistpanel och stora korspostfönster i fasadliv. Fronstespis mot 

gatan. På gårdssidan har en glasveranda i två plan byggts till omkring 2010.
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19Björnen 15 
Nordlandergatan 2

Bostadshus med bygglov 1925 för David Pihlqvist. Högre-

ståndsvilla i trä, med vissa 20-talsklassicistiska drag. Beläget 

på fin trädgårdstomt i den trädgårdsstad som omger Skellefteå 

centrum. Uppförd i två våningar med sadeltak. Fasader i gul 

locklistpanel och stora korspostfönster i fasadliv. Burspråk mot 

gatan. 

• Släta locklistfasader med fönster i fasadliv är viktiga 

stildrag, liksom burspråken.

• Vid framtida ändringar på fasad, montera gärna bredare 

knutbrädor.

• Vid framtida byte av takmaterial använd företrädesvis 

tegel eller falsad plåt. 

• Den gröna och välskötta trädgården är en viktig del i 

denna byggnadsmiljö.

  
      Nivå 2

Att tänka på

Björnen 18
Södra Lasarettsvägen 9

Bostadshus med bygglov 1920 för poliskonstapel V. O. 

Johansson. Stort gårdshus. Tidstypiskt tvåfamiljshus beläget på 

trädgårdstomt i den trädgårdsstad som omger Skellefteå centrum. 

Träbyggnad med två fulla våningar under sadeltak och med lock-

listpanel på fasaderna. Fönstren är utbytta 2008.

• Släta locklistfasader med fönster i fasadliv är viktiga stil-

drag. 

• Vid framtida ändringar på fasad, montera gärna bredare 

knutbrädor. 

• Gårdshuset är till form, placering och material ett betydel-

sefullt komplement.

• En välskött trädgård är viktig i byggnadsmiljön.

  

  Nivå 2

Att tänka på D
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20 Björnen 20
Storgatan 21 

Att tänka på
• De släta fasspåntfasaderna med fönster i fasadliv är viktiga 

stildrag, liksom frontespisen och listverken.

• Det valmade sadeltaket med falsad plåt ger huset karaktär.

• Bevara korspostfönster, de ovanliga fönstren på västra 

gaveln samt små runda fönster.

• Bevara falsad plåt som takmaterial.

• En grön och välskött trädgård är viktig i byggnadsmiljön.

   Nivå 1

Bostadshus med bygglov 1922 för postiljon A.B. Bergendahl. 

Ritning av Birger Dahlberg. Karaktäristisk högreståndsvilla i 

trä, med 20-talsklassicistiska stildrag. Beläget på trädgårdstomt 

i den trädgårdsstad som omger Skellefteå centrum. Uppförd i 

två våningar under ett valmat sadeltak med falsad plåt. Fasader i 

grå, liggande fasspåntpanel och stora korspostfönster i fasadliv. 

Frontespis mot gatan och karaktärsskapande entré på gårdssidan 

samt säreget spröjsade fönster på västra gaveln.

Björnen 21
Storgatan 19

Att tänka på
• De släta fasspåntfasaderna med fönster i fasadliv är 

 viktiga stildrag, liksom frontespisen och listverken.

• Bevara stora korspostfönster.

• Bevara falsad plåt som takmaterial.

• En grön och välskött trädgård är viktig i byggnadsmiljön.

     Nivå 1

Bostadshus med bygglov 1925 för J.D. Lundqvist. Ritning av 

Nikanor Sjöström. Högreståndsvilla i trä med 20-talsklassicistiska 

stildrag. Beläget på trädgårdstomt i den trädgårdsstad som omger 

Skellefteå centrum. Uppförd i två våningar under sadeltak med 

falsad plåt. Fasader i grågrön, liggande fasspåntpanel och stora 

korspostfönster i fasadliv. Frontespis mot gatan. Balkongerna mot 

gatan är ett tillägg från 2006.
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21Björnen 22
Storgatan 17

Att tänka på:
• De släta fasspåntfasaderna med fönster i fasadliv är viktiga stildrag, 

liksom de kraftiga listverken.

• Det valmade sadeltaket med falsad plåt ger huset karaktär.

• Bevara korspostfönster, trapphusfönster samt takets lunettfönster.

• Bevara falsad plåt som takmaterial.

• En grön och välskött trädgård är en viktig del i denna byggnadsmiljö.

• Gårdshuset är till form, placering och fasadmaterial en betydelsefull del i 

miljön.

     Nivå 1
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Bostadshus med bygglov 1922 för F. Lundmark. Ritning av Birger Dahlberg. Karak-

täristisk högreståndsvilla i trä, med 20-talsklassicistiska stildrag. Beläget på trädgårds-

tomt i den trädgårdsstad som omger Skellefteå centrum. Uppförd i två våningar under 

ett valmat sadeltak med falsad plåt. Fasader i gråvitt, liggande fasspåntpanel och stora 

korspostfönster i fasadliv samt trapphusfönster genom två våningar på östra gaveln. 

Takkupor med lunettfönster. Gårdshus.

21



22 Göta 12
Södra Järnvägsgatan 17, 19

Bostadshus uppfört 1932 av Albin Brännström. Arkitekt E. D. 

Lundström. Träbyggnad i två våningar med fasader i locklistpanel, 

kraftiga knutpilastrar, sexdelade fönster och tegeltäckt valmat 

sadeltak samt frontespis ovan entrén. 

 

• Släta locklistfasader med kraftiga knutpilastrar och sex-

delade fönster är tidstypiska stildrag att bevara liksom de 

tegeltäckta taken.

• En grön och välskött trädgård är en viktig del i denna 

byggnadsmiljö. 

  Nivå 2

Att tänka på

Läraren 1
Seminariegatan 12

Träbyggnad från ca. 1930 i en och en halv våning. Klassicerande 

stil med tidstypisk assymetrisk fönstersättning samt karaktärs-

skapande entré på västra gaveln. Sexdelade fönster i fasadliv samt 

triangelformade fönster i gavelspetsarna. Fasader klädda med 

locklistpanel i tunn relief. Brant sadeltak med falsad plåt bidrar 

till byggnadens välbevarade karaktär. Balkong samt balkongdörr 

senare utbytta. 

• De släta locklistfasaderna med fönster i fasadliv är viktiga 

stildrag.

• Bevara de sexdelade fönstren. 

• Bevara falsad plåt som takmaterial.

• Gavelentrén är viktig för byggnadens karaktär och bör be-

varas oförändrad.

• Vid framtida ombyggnad kan balkongen och balkongdörren 

med fördel få ett mer tidstypiskt utförande. 

• En grön och välskött trädgård är en viktig del i byggnads-

miljön. 

  Nivå 2

Att tänka på
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23Läraren 11 
Seminariegatan 4

Mindre flerfamiljshus med karaktärsskapande entréparti i tegel 

mot gatan. Tidstypiska balkongfronter av korrugerad plåt. Entré-

bro med finstämt smidesräcke. Fasader klädda med gul locklistpa-

nel i tunn relief och med kraftiga knutar. Tvåluftsfönster placerade 

i fasadliv.

• De släta locklistfasaderna med fönster i fasadliv 

och kraftiga knutpilastrar är viktiga stildrag.

• Bevara tvåluftsfönster.

• Den med tegel markerade entrén är viktig för bygg-

nadens karaktär.

• Bevara balkongfronter av korrugerad plåt liksom 

smidesräcket vid entrén.

 
  Nivå 2

Att tänka på

Ringduvan 6 – Villa Solsidan
Strandgatan 9A

Uppfört 1916 av kapten Ambjörn Bäärnhielm. Enligt uppgift 

byggt av timmer från häradsskrivare Nyblads gård på Bränna-

backen. Karaktäristisk högreståndsvilla med nationalromantiska 

drag. Fasader med stående fasspåntpanel under det brutna och 

valmade sadeltaket, vilket ursprungligen hade tegelpannor men 

numera plåt. Fönster är utbytta och saknar numera spröjs. Stor 

trädgård med en väl utformad förrådsbod som anknyter till villan.

Att tänka på 
• Takets form med sina takkupor och frontespiser är viktiga 

stildrag.

• Vid framtida åtgärd, välj gärna ett mer tidstypiskt material 

såsom lertegel eller falsad plåt.

• Fasspåntpanel på både villa och bod bör bevaras.

• Vid framtida åtgärder med fönster bör ursprungliga former 

och indelningar återtas.

• En grön och välskött trädgård är en viktig del i denna 

byggnadsmiljö. 

  Nivå 1
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24 Ringduvan 8
Storgatan 20-22

Flerbostadshus uppfört 2013-14. Hästskoformad byggnad med 

vitputsade fasader. Balkongerna är markerade av partier i trä och 

entrén till innergården från gatan med huggen sten. Brutna sadel-

tak. Gården har planterad miljö med träd och växtlighet

• De putsade fasaderna liksom de brutna taken är viktiga 

stildrag.

• Den med huggen sten markerade entrén till innergården 

samt träpartier i fasaden ger byggnaden karaktär.

  Nivå 2

Att tänka på

Skandia 1 
Vretgatan 12B

Bostadshus med bygglov 1929 för byggmästare Fritjof Häll-

berg. Ritning av densamme. Stor tvåfamiljsvilla i trä med vissa 

tidstypiska stildrag. Beläget på trädgårdstomt i den trädgårdsstad 

som omger Skellefteå centrum. Uppförd i två våningar under ett 

valmat sadeltak. Fasader i grå locklistpanel och fönster i fasadliv. 

• De släta locklistfasaderna med kraftiga knutpilastrar är 

viktiga stildrag.

• Bevara stora korspostfönster. Vid framtida åtgärder med 

fönster bör de placeras i fasadliv.

• Det valmade sadeltaket ger huset karaktär.

• Vid ombyggnad kan balkongerna ges en mer tidstypisk 

tidsprägel.

• En grön och välskött trädgård är viktig i byggnadsmiljön.

  
      Nivå 2

Att tänka påD
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25Skandia 2
Vretgatan 14

Bostadshus med bygglov 1930 för Albin Brändström. Stor 

tvåfamiljsvilla med delvis inredd vind. Träbyggnad med vissa 

tidstypiska stildrag, såsom kraftiga knutpilastrar och omvikt 

takfot. Beläget på trädgårdstomt i den trädgårdsstad som omger 

Skellefteå centrum. Uppförd i två våningar med sadeltak. Fasader 

i grå locklistpanel och sexdelade fönster i fasadliv. 

• De släta locklistfasaderna med fönster i fasadliv är viktiga 

stildrag.

• De kraftiga knutpilastrarna och omvikta takfötterna ger 

20-talskaraktär.

• En grön och välskött trädgård är en viktig del i denna 

byggnadsmiljö. 

  Nivå 2

Att tänka på

Skandia 3
Vretgatan 16

Bostadshus med bygglov 1929 för P. Hj. Nilsson. Stor, ursprung-

ligen tvåfamiljsvilla i trä med vissa tidstypiska stildrag. Beläget 

på trädgårdstomt i den trädgårdsstad som omger Skellefteå 

centrum. Uppförd i en och en halv våning under ett brutet 

sadeltak. Fasader i gul locklistpanel och korspostfönster med 

småspröjs upptill placerade i fasadliv. Takkupa med lunettfönster 

mot gatan och gården samt småspröjsade fönster av varierande 

form och storlek på fasaderna.

• De släta locklistfasaderna med kraftiga knutpilastrar är 

viktiga stildrag.

• Bevara korspostfönster med småspröjsade överdelar i 

fasasdliv, fönster av varierande form och storlek samt 

takets lunettfönster. 

• Det brutna sadeltaket ger karaktär. 

• En grön och välskött trädgård är viktig i byggnadsmiljön.

  Nivå 2

Att tänka på
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26 Skandia 4 – gårdshuset
Vretgatan 18B

Bostadshus med bygglov 1929 för W. Löfgren. Ritning av K. M. 

Markgren. Stort tvåvånings bostadshus i trä vid gatan samt ett 

en och en halv vånings gårdshus vid trädgårdstomtens bakkant. 

Gårdshuset har locklistpanel och sexdelade fönster i fasadliv 

under ett sadeltak med tre frontespiser mot söder.  

• De släta locklistfasaderna med fönster i fasadliv är viktiga 

stildrag, liksom avsaknaden av listverk.

• Bevara stora sexdelade fönster.

• Sadeltaket med de tre frontespiserna ger ett miljöska-

pande blickfång mot söder.

• En grön och välskött trädgård är en viktig del i denna 

byggnadsmiljö. 

  Nivå 2

Att tänka på

Skandia 5
Vretgatan 20-20B

Gatuhus med bygglov 1944 samt gårdshus med bygglov 1932 för 

G. S. Persson samt ritning av K. M. Markgren. Stort tvåvånings 

bostadshus i trä vid gatan, samt ett en och en halv vånings gårds-

hus vid trädgårdstomtens bakkant, med vissa tidstypiska stildrag. 

Gårdshuset har locklistpanel och tvåluftsfönster i fasadliv under 

ett sadeltak med tre frontespiser mot söder. Gatuhuset är ett gott 

exempel på funkisarkitektur som uttrycks i entrén, fönstersätt-

ningen, burspråket och balkongerna. 

• De släta locklistfasaderna med fönster i fasadliv är vik-

tiga stildrag, liksom avsaknaden av listverk på gatuhusets 

fasader.

• Bevara entré, balkonger, burspråk och fönster fr a mot 

gården på gatuhuset. 

• Gårdshusets sadeltak med de tre frontespiserna ger ett 

miljöskapande blickfång mot söder. 

• En grön och välskött trädgård är viktig i byggnadsmiljön.
 

  Nivå 2
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27Skandia 6
Vretgatan 22

Bostadshus med bygglov 1929 för Amanda Bäckström. Ritning av 

Yngve Nordin. Stort bostadshus i två våningar med delvis inredd 

vind. Träbyggnad med vissa klassiska stildrag, som kraftiga knut-

pilastrar och symmetriskt placerade sexdelade fönster. Takkupor 

med lunettfönster och ett runt fönster i trapphuset. Beläget på 

trädgårdstomt i den trädgårdsstad som omger centrum.  

• De släta locklistfasaderna med kraftiga knutpilastrar och 

fönster i fasadliv är viktiga stildrag. 

• Bevara sexdelade fönster med omfattningar, taketes lunett-

fönster samt det lilla runda fönstret ovan entrén med dess 

ovanliga omfattning och spröjs.

• En grön och välskött trädgård är en viktig del i denna 

byggnadsmiljö. 

  Nivå 2

Att tänka på

Skandia 18
Kanalgatan 19

Bostadshus med bygglov 1922 för W. Fahlman, ritning av Birger 

Dahlberg. Stort bostadshus i två våningar med delvis inredd 

vind. Träbyggnad med vissa tidstypiska stildrag som liggande 

fasadpanel, omvikt takfot och symmetrisk fönsterplacering mot 

gatan. Beläget på trädgårdstomt i den trädgårdsstad som omger 

Skellefteå centrum. 

• De släta fasspåntfasaderna med omvikt takfot är viktiga 

stildrag.

• Med bredare knutbrädor skulle byggnadsstilen bättre 

komma till sin rätt. 

• Vid ombyggnad kan balkongerna ges en mer tidstypisk 

tidsprägel.

• En grön och välskött trädgård är viktig i byggnadsmiljön.

 

  Nivå 2

Att tänka på
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28 Tandläkaren
Seminariegatan 1

Ursprungligen uppfört 1907-08 som småskollärarseminarium. Arkitekt Viktor Åström. 

Tillbyggt mot öster 1922. Träbyggnad i två våningar med förhöjt, tornliknande mitt-

parti. Taket är valmat och brutet med en horisontell list mitt på takfallet samt belagt 

med röd falsad plåt, vid takfoten utsvängd. Fasader med liggande fasspåntpanel kom-

pletterad med pilastrar, friser och fönsterfoder i jugendstil. Fönster är bytta till nya i 

opassande modell och med övre delen igensatt. Byggnaden placerades som fondbygg-

nad för Kanalgatan mot väster och utgör med sina jugenddrag och sin slottsliknande 

utformning ett värdefullt inslag i stadsbilden. 

• De skivtäckta plåttakens mycket medvetna utformning bör bevaras.

• Fasadernas paneler och listverk har tidstypiska och bevarandevärda stil-

drag.

• Fönster kan med fördel bytas till stilmässigt mer anpassade.

• Ej nyttjade fönsteröppningar bör utformas som blindfönster i fasaden. 

   Nivå 1

Att tänka på
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29Tule 3 
Södra Järnvägsgatan 16

Bostadshus med bygglov 1934 för byggmästare Fritjof Hällberg. 

Arkitekt Birger Dahlberg. Reveterad träbyggnad i två våningar 

med delvis inredd vind. Sexdelade fönster i fasadliv samt den 

kraftiga taklisten och gavelfrontonerna är tillsammans med de 

släta putsfasaderna karaktäristiska uttryck för 1930-talets över-

gång mellan klassisk och funktionell arkitektur. Mot gården ett 

förhöjt trapphus med fönster gående genom flera våningar.

• De släta putsfasaderna med fönster i fasadliv är viktiga 

stildrag.

• Stora sexdelade fönster utan omfattningar ger byggnaden 

karaktär.

• Den kraftiga taklisten och gavelfrontonerna är tidsty-

piska dokument. 

• Mittpartiet mot gården ger huset en egen tidstypisk 

särprägel

  Nivå 2

Att tänka på

Tule 4
Södra Järnvägsgatan 18

Bostadshus med bygglov 1931 för byggmästare Fritjof Hällberg. 

Ritning av arkitekt E. D. Lundström. Reveterad träbyggnad i två 

våningar med delvis inredd vind. Sexdelade fönster i fasadliv 

samt den kraftiga taklisten och gavelfrontonerna är tillsammans 

med de släta putsfasaderna karaktäristiska uttryck för 1930-talets 

övergång mellan klassisk och funktionell arkitektur. 

• De släta putsfasaderna med fönster i fasadliv är viktiga 

stildrag.

• Stora sexdelade fönster utan omfattningar ger byggna-

den karaktär.

• Den kraftiga taklisten och gavelfrontonerna är tidsty-

piska dokument.

• De enkla, stilrena entréerna och smidesbalkongerna är 

betydelsefulla detaljer. 

  Nivå 2

Att tänka på
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30 Tule 6
Södra Järnvägsgatan 22

Bostadshus uppfört 1929 av Erik Wallin och Fritjof Hällberg. 

Reveterad träbyggnad i två våningar under ett tälttak i falsad 

plåt med små takkupor som ursprungligen hade lunettfönster. 

Den slutna, kvadratiska byggnadsformen med sina släta putsfa-

sader och de sparsmakade entréerna är tidstypiska stildrag för 

funktionalismen.

• De släta putsfasaderna och det plåttäckta tälttaket med 

små taksprång är viktiga stildrag.

• De enkla entréerna med endast ett litet utstickande tak 

är tidstypiska dokument. 

 
  Nivå 2

Att tänka på

Tule 10
Vretgatan 19

Bostadshus uppfört 1929 av Hugo Fahlman. Ritning av arkitekt 

Birger Dahlberg. Träbyggnad i två våningar under ett sadeltak 

med takpannor och en takkupa med lunettfönster. Den släta 

fasaden med locklistpanel och fönster i fasadliv, samt de breda 

knutpilastrarna är tidstypiska stildrag. Utbyggt mot gården 2015.

• De släta locklistfasaderna med fönster i fasadliv och breda 

knutlådor är stildrag som bör bevaras.

• Sadeltakets lunettfönster ger huset kraktär.

• En grön och välskött trädgård är en viktig del i byggnads-

miljön. 

  Nivå 2

Att tänka på
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31Tule 11
Vretgatan 17

Bostadshus uppfört 1935 för J. A. Lundström. Arkitekt E. D. 

Lundström. Reveterad träbyggnad i två våningar med delvis 

inredd vind. Fönster i fasadliv samt de breda, centralt placerade 

fönstren mot gatan är liksom de indragna hörnbalkongerna mot 

gården och gavelentrén goda uttryck för funktionalismen, medan 

den omvikta takfoten visar på en kvardröjande 20-talsklassicism.  

Den övre hörnbalkongen har glasats in.

• De släta putsfasaderna med fönster i fasadliv är viktiga 

stildrag.

• Fönsterformerna och de indragna hörnbalkongerna bör 

bevaras.

• Gavelentrén bör bevaras med en enkel, sparsmakad 

utformning.

• En grön och välskött trädgård är en viktig del i byggnads-

miljön.  
     Nivå 2

Att tänka på

Tule 12
Vretgatan 15

Bostadshus uppfört 1920 för J. R. Hedqvist. Ritning av byggmäs-

tare Johan Sandberg. Träbyggnad i två våningar med fasader i lock-

listpanel och sexdelade fönster i fasadliv med breda knutpilastrar. 

• Släta locklistfasader med kraftiga knutpilastrar och fönster 

i fasadliv är tidstypiska stildrag att bevara.

• En grön och välskött trädgård är en viktig del i denna 

byggnadsmiljö. 

  Nivå 2

Att tänka på
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32 3. Gammelstan

Kring kyrkplatsen hade det långt före stadens bildande 1845 uppstått ett socken-
centrum. Här bedrevs handel och här fanns hantverkare, handelsmän samt statliga 
och kyrkliga ämbetsmän. Till storlek och funktion kan det sägas ha motsvarat en 
liten stad, men knappast till utseendet. Sockencentrat var en mycket oregelbunden 
bebyggelsekoncentration, som mera liknade en klungby i Dalarna än en norrländsk 
radby och knappast en stad.
 I anslutning till sockencentrat växte det fram skeppsvarv, sågverk, postkontor, 
apotek, hattmakare, kakelugnsmakare, provinsialläkare – och en terpentinfabrik. 
Dock ingen permanent handel. Från omkring 1650 fanns här första och andra kom-
ministergården. Området kallades under 1700- och 1800-talen för Löten, ”en plats 
där korna uppehöll sig, inte allt för långt från gård och lagård”. I området fanns en 
fägata som gick ut till utmarken där korna kunde röra sig från betesmarkerna i sko-
gen och fram till komministergårdarna. Namnet Gammelstan bildades efter 1845 då 
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Att tänka på:
• Bevara bebyggelsens struktur, planmönster 

och nätta skala. Vårda och underhåll hus 

och trädgårdar med hänsyn till ursprunglig 

karaktär. 

• Anpassa tak- och fasadmaterial liksom 

fönster till byggnadens tidsprägel. Bibe-

håll tidstypiska detaljer och ersätt med 

liknande då byte krävs. 

• Begränsa kompletteringar i storlek och 

anpassa dem till befintlig byggnad och 

stadsbilden. Detta gäller såväl nybyggen 

som komplementbyggnader. 

• Exponera inte skärmtak för bil mot gatan, 

utan placera taket indraget på tomten. 

• Avgränsa tomt mot gatan med häck eller 

tidstypiskt staket. 

Kyrkvärden 3, komministerboställe.

32



33

• Vårda och vidmakthåll gatubildens gröna 

prägel med träd, buskar och öppna gräsy-

tor mot gatan. 

• Med enkla medel kan man skapa ett att-

raktivt rum av en högtrafikerad väg som 

Bolidenvägen. 

• Vårda Brännavägens gröna prägel. För-

nya grönskan vid behov. 

• Bevara och utveckla det gröna stråk som 

går genom områdets norra del. 

• Värna och vårda grönskan i de enskilda 

trädgårdarna. Var försiktig med alltför 

hastiga beslut om att fälla träd, det tar 

lång tid för nya att växa upp!

Att tänka på
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Skellefteå blev stad. Området på Prästbordet sågs då som den gamla staden till skillnad 
mot den nya. De som bodde i Gammelstaden kallades gammelstadstupparna och gam-
meldasen (das = ’tacka’). 
 Området blev stadsplanerat 1947 med gator och bostadskvarter. Detta tillsammans 
med den nya Bolidenvägen som drogs rakt igenom den gamla byakärnan, sprängde byn 
och gjorde de gamla sambanden otydliga. Bebyggelsen är idag mycket blandad, bestå-
ende av nya och gamla hus, somliga hårt renoverade och andra välbevarade. Området 
karaktäriseras idag av otydlighet med en blandning av villor, flerbostadshus, kedjehus 
och kontor, liksom industrilokaler av varierande kvalitet. Under ungefär hundra års tid 
har tillskott följt här i jämn takt till och med 1960-talet. Den första bebyggelsen i om-
rådet hade agrar prägel med ekonomibyggnader för lantbruket och mangårdsbyggnader 
omgivna av odlingsmark. Idag återstår få hus från den tiden. Områdets främsta förtjänst 
är den blandning förtätningen har resulterat i och att den yngre bebyggelsen samspelar 
förhållandevis väl med den äldre. De många karaktärsfyllda husen lyfter området.

Gaturum  
Början av Fältjägarvägen och Prästvägen följer det gamla vägnätet. Fältjägarvägen är 
lång men kröker fint och de kulörta flerbostadshusen i gatans västra ände vilka följer 
gatans krökning ramar in och bidrar med sin placering till ett fint helhetsintryck. På 
1970-talet färdigställdes Bolidenvägen, Kanalgatans förlängning i väster. Det är en av 
stadens större genomfartsleder. Innan Järnvägsleden byggdes ut var detta den viktigaste 
genomfartsleden västerut.  På en del platser i området ligger byggnaderna indragna från 
gatan vilket skapar ett otydligt gaturum. Gaturummet i kvarteren är annars typiskt för 
1960- och 70-talen med väl avgränsade trottoarer, som dock tillsammans med asfalt-
beläggningen ger ett något stelt intryck. 

Grönstruktur
Området sluttar i norr vackert vilket tillsammans med ett ödmjukt förhållande till ter-
rängen och det sparade grönområdet i mitten ger det karaktär. Grönområdet markerar 
Klockarbäckens dragning från friluftsområdet vid Vitberget och ner till Bonnstan och 
är ett fint tillskott som förstärker områdets karaktär. Nivåskillnaderna och den kupe-
rade terrängen bidrar till att göra området levande och ger ett omväxlande landskap. 
 Gräsmattor och planterade trädgårdar skapar tillsammans öppna och slutna rum. 



34 Brunnsgården 6 – Tingshuset
Brännavägen 9

Tingshus uppfört 1955 i tegel. Ersatte det tidigare tingshuset i trä som stått på platsen 

sedan 1896. Arkitekt var Bengt Romare. Tillbyggnad 1966 mot öster ritad av Birger 

Dahlbergs arkitekkontor. Byggnaden uppfördes i två våningar med lågt lutande 

sadeltak utan taksprång. Ett förhöjt mittparti med tre stora kraftfulla fönster markerar 

verksam hetens betydelse och maktutövande. Vid byggnadens ursprungliga huvuden-

tré, mot söder finns en   arkad i marmor. 

• De röda tegelfasaderna och de vita marmordetaljerna är tidstypiska detaljer 

som bör bevaras.

• Mittpartiets förhöjning samt dess marmordetaljer och fönster markerar verk-

samhetens dignitet och maktutövande och är viktiga för byggnadens karaktär.

  Nivå 2

Att tänka på
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35Brunnsgården 10 – Västerbottensteatern
Nordlandergatan 1

År 1936 uppfördes den slätputsade vita byggnaden mot Brännavägen som kommu-

nalhus åt Skellefteå landskommun. Den hade tidigare en ännu tydligare funkiska-

raktär, med breda treluftsfönster i bottenvåningen. Arkitekt var Birger Dahlberg. 

På östra gaveln finns ett blyinfattat fönster med landskommunens vapen utfört av 

konstnären Hannes Wagnstedt. 1957 tillbyggdes kommunhuset med en ny och 

större byggnad i gult tegel längs Nordlandergatan. Arkitekt var även här Dahlbergs 

arkitektkontor, men byggnaden fick en helt annan karaktär och en tydligt markerad 

huvudentré på den nya byggnaden. 1980 övertogs byggnaderna av Västerbottenstea-

tern som då hade fått sitt säte i Skellefteå. 

• De släta, vita putsfasaderna ger det äldre huset en tidstypisk prägel.

• Blyglasfönstret till den gamla fullmäktigesalen bevaras intakt.

• De lågt lutande valmade taken  med tunna, släta takprofiler är viktiga drag. 

• Tegelbyggnadens mittrisalit med sin markerade entré ger byggnaden 

karaktär.

  Nivå 2

Att tänka på
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36 Brunnsgården 12 
Kyrkstadsvägen 6

Villa i två plan uppförd 1968 för kanslichef Zolo Östlund. Arkitekt Bo Tjernström. 

Fasader i tegel och gröngrå locklistpanel. Perspektivfönster, vissa med vädringsluckor. 

Flackt sadeltak vilande på kraftig takfot. Byggnaden är ett karaktäristiskt exempel för 

tidens större mer representativa villor. 

• Vid ommålning av trädetaljer i fasaden använd kulörer typiska för byggna-

dens tillkomsttid. 

• Bevara perspektivfönster utan spröjs samt ytterdörr av oljat trä.

• Bevara tegel och trä som fasadmaterial.  

  Nivå 2

Att tänka på
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37Brunnsgården 13 – Wagnstedtska gården
Brännavägen 17

Den s.k. Wagnstedtska gården, eller tolvmansgården. En tolvman var nämndeman vid 

häradsrätten och utsågs bland socknens bönder. Huvudbyggnaden, en parstuga i ett och 

ett halvt plan, är flyttad till platsen 1955 av konstnären Hannes Wagnstedt. Arkitekt 

Poul Stampe. Byggnaden är klädd med locklistpanel som är rödmålad medan de sex-

delade fönstren, lister och foder är vita. Övriga byggnader på gården har bara timmer-

väggar som är rödfärgade. Gården bär drag av äldre tiders fyrlängade Västerbottens-

gårdar med sin kringbyggnad av småstugor och bodar. 

• Byggnaderna målas med matt rödfärg av samma kulör som Falu rött. 

Detaljer bör vara gråvita. 

• Behåll de befintliga entréerna på huvudbyggnaden samt enkelstugan utan 

brotak samt pardörrarna vilka är värdefulla för byggnadernas karaktär.

• Bevara lertegeltak och spröjsindelade fönster.

• Uthus i form av bodar och stugor bidrar till stor del till upplevelsen av 

gårdsmiljön och bör bevaras till placering, form och material.

 

  Nivå 1

Att tänka på
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38 Brunnsgården 14
Kyrkstadsvägen 10

Friliggande bostad för häradshövdingen uppförd i samband med tingshuset ca. 1955. 

Tidigare var häradshövdingens bostad inrymd i det gamla tingshuset som revs 1958. 

Villan är uppförd i tegel i två våningar med sexdelade fönster i bottenvåningen, fyrde-

lade i övre plan samt med fönsterluckor. Takfoten har en tidstypisk fris och gavlarna 

saknar taksprång vilket ger byggnaden en sydsvensk karaktär. 

• De röda tegelfasaderna med takfotsfris är viktiga stildrag. 

• Bevara spröjsade fönster med fönsterluckor.

• Det är viktigt för byggnadens karaktär att gavlarna bevaras utan taksprång.

 

  Nivå 2

Att tänka på
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39Bäckängen 8
Brunnsgatan 5

Flerbostadshus av tegel med fönster- och dörromfattningar av 

 tegel från 1955 efter ritningar av Egnahemsbyrån. Fönster har 

bytts ut i sen tid mot insticksbågar men originalentrén har beva-

rats intakt. Taket är idag täckt med tegelimiterande plåt. 

• Tegelfasader och fönstrens tegelomfattningar är viktiga 

stildrag.

• Bevara om möjligt originaldörren samt det lilla skärmtaket. 

• Den röda tegelimiterande takplåten kan med fördel 

bytas ut mot äkta lertegel alternativt rött betongtegel vid 

ombyggnad.

 

  Nivå 2

Att tänka på

Bäckängen 17
Brunnsgatan 1A

Äldre enkelstuga som tillbyggts i sned vinkel med en länga mot 

garaget. Tillbyggnaden har en lyckad gestaltning som harmonise-

rar väl med den äldre huvudbyggnaden trots stilbrottet. 

Fasaderna är klädda med gul locklistpanel, de sexdelade fönstren 

är vita. Knutarna är markerade med knutlådor, även på utbyggna-

den. På fastigheten finns även en murad jordkällare.

• Locklistpanelen med kraftiga knutlådor och fönster i 

fasadliv är viktiga stildrag. 

• Fasader målas med matt färg, om möjligt med slamfärg. 

• Bevara spröjsade fönster.

 

  Nivå 2

Att tänka på
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40 Färgaren 1
Gammelstadsvägen 2

Äldre trähus samt stor och välbevarad bungalow från 1966, upp-

förd och ritad av Ivan Rönnblom. Den äldre byggnaden uppförd 

i ett plan med rödfärgad locklistpanel på fasaderna, vitmålade 

korspostfönster samt tegeltäckt sadeltak. På ena långsidan finns 

en karaktärsskapande veranda med pulpettak och snickarglädje. 

På samma sida finns även en smal blå dassdörr placerad alldeles 

intill knuten. Villan är byggd i ett plan med ett förskjutet garage. 

Fasaderna är klädda med lockpanel, på villan gulmålad, på gara-

get brun. Sadeltaken är flacka och klädda med slättäckt papp. På 

båda långsidorna finns två nischer, den ena vid entrén, den andra 

vid altanen. Byggnaden har en utvändigt murad murstock.

• Den äldre villan målas med Falu rödfärg, detaljer grå-

vita. Tegeltaket samt den detaljrika farstubron bevaras 

liksom stora korspostfönster i fasadliv. 

• Den yngre bungalowen avfärgas i tidstypiskt mur-

riga färger. Persepektivfönster utan spröjs bibehålls. 

Nischerna bevaras intakta. 

   Nivå 2

Att tänka på

Hägnaden 8 – Släktklenoden
Högströmsgatan 17

Äldre parstuga, den s.k. Släktklenoden, som ligger en bit in på 

tomten. Sägs vara det hus där sockenkopparslagare Anders Lind-

gren (1796-1879) från Umeå hade sin verkstad. 1824 lät han bygga 

herrgården Skatbo ca. 40 m från platsen. 1859 flyttade han in till 

staden. 

 Timmerbyggnad i en våning med rödfärgad lockpanel, vita knut-

lådor och vita fyrdelade fönster samt entré med överljus. Det flacka 

sadeltaket är täckt med listtäckt papp.

• Fasader avfärgas med Falu rödfärg, fönster, foder och 

lister oljemålas gråvita. 

• Papptaket bevaras.

• Fyrdelade fönster och knutlådor bibehålls.

• Eventuella ändringar utförs med stor varsamhet.

 

  Nivå 2

Att tänka på
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41Kyrkvärden 2
Prästvägen 5 

Stram tegelbyggnad i två våningar med garage inbyggt på ovanligt vis. Välbevarat, 

både in- och utvändigt. Tvåluftsfönster med fast mittpost utan omfattningar. Original-

ytterdörr av trä med glasparti. Stor balkong med smidesräcke på baksidan. Sadeltaket 

har tyvärr belagts med tegelimiterande plåt. I interiören har tidstypiska stildrag såsom 

kök med vitvaror, golvmattor och tapeter bevarats.

• Tegelfasader med tvåluftsfönster med fast mittpost är viktiga stildrag.

• Vid ombyggnad kan den befintliga tegelimiterande plåten med fördel 

bytas ut till äkta tegelpannor. 

• Ytterdörren och balkongens smidesräcke bevaras.

 

  Nivå 2

Att tänka på
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42 Kyrkvärden 3 – Andra komminsterboställe
Kaplansvägen 1

Gården uppfördes som komminsterboställe av Olof Örnberg som tjänstgjorde som 

komminister 1760-79. År 1834 genomfördes en ekonomisk besiktning av bostället som 

då bestod av mangårdsbyggnad, bryggstuga, källarbod, stolpbod, långloge, redskapsli-

der, vedhus, bastu, fähus med lider och foderlada, svinhus, stallbyggnad samt avträde. 

På fastigheten finns idag mangårdsbyggnaden och ett uthus, förlängt med garage kvar, 

samt ett lusthus. Huvudbyggnaden har rödfärgad lockpanel och vita sexdelade fönster. 

Knutar markeras av vita lister. Sadeltaket är täckt med tegel. Uthuset har rödfärgade 

fasader klädda med locklistpanel. Knutar är inbyggda i knutlådor, fönster är vitmålade 

och portar gröna. Sadeltaket är täckt med tegel.

• Huvudbyggnadens och uthuslängans fasader bevaras med rödfärgade 

paneler. 

• Tegeltaken bör bevaras. 

• Den sexdelade fönstertypen bör behållas.  

• Farstukvisten skulle kunna ges ett utseende som bättre stämmer bättre 

med huvudbyggnadens uttryck. 

 

  Nivå 2

Att tänka på
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43Mössmakaren 1
Brandells väg 24

Tegelvilla i en och en halv våning uppförd 1960 för installatör Gunnar Fredriksson. 

Ritad med stramt arkitektoniskt uttryck av Arkitekt- och ingenjörskontoret, Skellefteå. 

Väl bevarat med tidstypiskt brunlaserade fönster utan omfattningar samt bruna partier 

under gatufasadens fönster. Tidstypisk entré med litet skärmtak och smidda räcken. 

Gavlarna saknar utskjutande taksprång vilket ger byggnaden ett sydländskt uttryck.

• De röda tegelfasaderna med bruna fönsterpartier är viktiga stildrag.

• Bruna fönster utan omfattningar ger byggnaden en enhetlig karaktär.

• Det är viktigt för byggnadens uttryck att gavlarna bevaras utan tak-

språng.

• Bevara entrén med sitt skärmtak och räcken.

• Eventuella komplementbyggnader bör ansluta till huvudbyggnadens 

karaktär vad gäller form- och materialval.

 
  Nivå 2

Att tänka på
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44 Mössmakaren 7
Storgatan 25

Välbevarat 1940-50-tals flerfamiljshus av fin kvalitet. Övrig 

representation av liknande karaktär saknas i området. Bra ex-

empel på ett tidigt flerfamiljshus i tegel med väl bevarade tids-

typiska detaljer som tvåluftsfönster med förskjuten mittpost, 

trapphus markerat med puts i tegelfasaden samt balkongfronter 

av korrugerad plåt. 

• De tidstypiska balkongerna med korrugerade plåträck-

en bevaras. Inglasning eller skärmtak är ej lämpligt. 

• Bevara entréns enkla utformning utan skärmtak samt 

den tidstypiska dörren i trä.

 

  Nivå 2

Att tänka på

Mössmakaren 16
Högströmsgatan 3

Välbevarad 1940-talsvilla med vitputsade fasader och vita två-

luftsfönster utan omfattningar. Huset hade tidigare fönsterluckor, 

troligtvis tillkomna omkring 1950. Karaktäristisk takkupa med 

stort lunettfönster samt altan med smidesräcke på baksidan. Liten 

bro med pelare och balkong på framsidan med träräcken av yngre 

karaktär.

• De släta putsfasaderna med fönster utan omfattningar, 

placerade i fasadliv, är viktiga stildrag.

• Bevara takets lunettfönster. 

• Bevara altanens smidesräcke.

• Bevara brons utformning med pelare. Byt gärna ut 

räcken till mer tidstypiska smäckra räcken av smide 

liknande altanens. 

 

  Nivå 2

Att tänka på
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45Mössmakaren 18
Brandells väg 2

Villa från 1988, ritad av Kent Eriksson/VAB. Postmoderna 

uttryck i såväl exteriör som interiör, med drag från samtida 

tidstypiska offentliga byggnader. Arkitekturen uttrycker också 

influenser från samtida amerikanska byggnader. 

Fasader i ljust rött tegel med viss mönsterverkan samt beige 

plåt. Entrépartiet accentueras av mexitegel, en svängd bal-

kong i plåt samt en frontespis. 

• Bevara det karaktärsskapande entrépartiet.

• Fönstrens utformning liksom fasadernas och takets 

material är viktiga för byggnadens karaktär, liksom 

kulörerna. 

 

  Nivå 2

Att tänka på

Prosten 8
Brandells väg 7

Karaktäristisk villa i trä från 1967. Fasader klädda med stående 

lockpanel, fönsterpartier markerade med liggande spåntad panel. 

Samtliga detaljer såsom knutar, foder, vindskivor och fönster-

bågar, är målade i samma kulör som fasaderna vilket ger huset ett 

särskilt stilistiskt uttryck. 

• Fasaderna bör även fortsättningsvis behandlas med äkta 

Falu rödfärg om möjligt. Detaljer skall ej målas fram i 

avvikande färg. 

• Den karaktäriska panelindelningen bör bevaras. 

• Fönster skall ej ha spröjs. 

 

  Nivå 2

Att tänka på
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46 Prosten 11
Brännavägen 18

Villa i trä från 1985, anpassad till 60-talsvillan på grannfastighe-

ten Prosten 8. Tillsammans skapar de ett värdefullt gaturum.

Fasader klädda med stående lockpanel som är röd färgade. Vita 

fönster utan omfattningar. 

• Fasaderna bör även fortsättningsvis behandlas med äkta 

Falu rödfärg om möjligt. 

• De karaktäristiska smala fönstren utan omfattning samt 

med en tvärgående avdelande spröjs på mitten bör 

bevaras.  

  Nivå 2

Att tänka på

Skatboet 8
Dahlbergsgatan 9

• Tegelfasaderna och tegeltaket är viktiga stildrag. 

• Bevara entréns lilla skärmtak och de smidda räckena.

• Fönstrens utformning är viktiga för byggnadens karaktär. 

 

  Nivå 2

Att tänka på
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Tegelvilla från 1960 efter ritning av ingenjör J-E. Blomgren, 

med senare bytta fönster som dock har bevarat byggnadens 

ursprungliga karaktär. Originalentrén är bevarad med litet 

skärmtak samt dekorativa smidesräcken. 
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47Skomakaren 7 och 4
Fältjägarvägen 12 och 14

Två flerfamiljshus från 1965 som ger en enhetlig och välbehållen 

miljö mot gatan med sina likartade fasader och balkonger. Uppfört 

av AB Wivo-hus, ritat av AB V. Wikström & Co. Tidstypiska röda 

tegelfasader, tvåluftsfönster och balkonger av rödbrun korruge-

rad plåt. En hustyp som var mycket vanlig på 1960-talet. Skapar 

tillsammans ett gaturum med stora värden. 

• Bevara balkongfronter av korrugerad plåt. 

• Undvik inglasning av balkonger. 

• Behåll fönstertyp och postindelningar.

 

                     Nivå 2

  

Att tänka på

Skräddaren 1
Nilsgatan 2

Gullringshus i tegel från 1964 med tidstypiskt betongtegeltak, bro 

med smidesräcke samt perspektivfönster med vädringsluckor.

• Tegelfasaderna utan fönsteromfattingar är viktiga 

stildrag.

• Bevara perspektivfönster utan spröjs samt vädrings-

luckor.

• Bevara broräcke i smide. 

 

  Nivå 2

Att tänka på
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48 Smeden 6 – Emil och Josefina Anderssons gård
Fältjägarvägen 15

Tvåvånings timmerhus uppfört ca. 1900 av kassören Emil Andersson. Det ersatte 

då ett hus på samma plats, i en våning från tidigt 1800-tal byggt av skepparen Jonas 

Hedlund. Detta bestod då av fem rum och kök, samt vindsvåning med frontespis mot 

söder och en stor sal. Under Hedlunds och den senare ägaren kapten Edelstams tid var 

huset en samlingspunkt för nyläsarna; den frireligiösa rörelse som växte fram efter 

kriget 1809 i Norr- och Västerbotten. Det gamla huset drabbades dock av hussvamp, 

revs och återuppfördes i två hela våningar.

  Byggnaden har en gulmålad locklistpanel, indelad med listverk samt fris under 

takfoten. De sexdelade fönstren är grönmålade, har lös spröjs och är placerade i 

fasadliv med vita omfattningar. På entrésidan finns en ovanligt utformad farstukvist i 

två våningar som ger huset en särskild karaktär; förlagd till hörnet på det fd trapphuset 

istället för mitt fram. Sadeltaket är täckt med rött betongtegel. Fint och välbevarat hus 

av en typ som numera är ovanlig i Skellefteå. 

• De släta locklistfasaderna med fönster i fasadliv är viktiga stildrag, 

liksom friser och listverk. 

• Bevara stora sexdelade fönster med tidstypiska omfattningar. 

• Den karaktäristiska farstukvisten på entrésidan bör ej förändras. 

• En grön och uppvuxen trädgård är viktig för denna byggnadsmiljö. 

 

  Nivå 1

Att tänka på
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49Smeden 22 – Degerstedts gård
Fältjägarvägen 11A-B

Äldre timmerbyggnad vars norra del är uppförd av komminister 

Magnus Ahlstedt (1714-57). Byggnaden innehöll då kök, kam-

mare, sal och förstuga. Gården har genom åren varit boplats för en 

mängd olika hantverkare och ämbetsmän. Den har också genom åren 

genomgått ett flertal olika förändringar och förlängningar, till den 

16-knutsbyggnad den är idag.

 Fasaderna är klädda med ljusgrå locklistpanel med uppåt utkra-

gade knutlådor, fyrdelade fönster med tidstypiska omfattningar. 

På ena långsidan finns två små inglasningar vid entréerna, troligen 

tillkomna under 1900-talets första hälft. 

Smeden 16 – faktor Nygrens gård
Prästvägen 16

Äldre timmerbyggnad i två våningar även känd som faktor Carl 

Magnus Nygrens gård. Nygren var faktor hos den ryske vicekon-

suln Billow. Han flyttade 1845 till Skellefteå från Burträsk och 

köpte då en kyrkstuga i två våningar med utvändig trapp som 

han lät bygga in. Huset blev även förlängt. Fasaderna är klädda 

med rödfärgad locklistpanel och de fyrdelade fönstren är liksom 

deras omfattningar vitmålade. Utknutarna är inklädda i knutlådor 

som även de är vita. Sadeltaket är täckt med ler tegel. Gårdsbe-

byggelsen är yngre men ansluter väl till huvudbyggnaden. 

• Bevara locklistpanelen med knutlådor och fönsteromfatt-

ningar. 

• Fasaderna bör avfärgas med Falu rödfärg, fönster, foder 

och knutar målas brutet vita. 

• Fönstren bör vara spröjsade och behålla sin storlek och 

placering i fasadliv.  

  Nivå 2 

Att tänka på
• Bevara locklistpanelen med knutlådor.

• Fönstrens storlek och placering i fasadliv är viktig för bygg-

nadens karaktär, liksom fönsteromfattningarna.

• Vid ommålning bör ny färgsättning övervägas.

• De små inglasade entréerna bör ej förändras. 
 

  Nivå 2

Att tänka på
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Att tänka på
• Bonnstan är skyddad som byggnads-

minne genom kulturmiljölagen. Det är den 

starkaste skyddsform byggnader kan ha 

i Sverige. Bonnstan ligger dessutom i en 

kulturmiljö av riksintresse. 

• Lagskyddet omfattar byggnadernas exte-

riörer och området runt omkring. Byggna-

derna får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre 

byggas om eller på annat sätt förändras. 

• Äldre detaljer i exteriören som trappor, 

dörrar med tillbehör, fönsterluckor, fönster-

bågar med glas samt dörr- och fönsterfoder 

ska bibehållas. 

• Byggnaderna ska underhållas så att de inte 

förfaller. 

• Vård- och underhållsarbeten ska utföras 

på ett sådant sätt att det kulturhistoriska 

värdet inte minskar, och ske i samråd med 

länsstyrelsen eller med annan som läns-

styrelsen utser. 

4. Bonnstan

I Sverige har det funnits drygt sjuttio kyrkstäder, men idag finns endast sexton av 
dessa bevarade. Bonnstan är den av Västerbottens kyrkstäder som bäst behållit sin 
genuina karaktär. Kyrkstäder anlades eftersom det var kyrkoplikt i landet, det vill 
säga alla var tvungna att besöka kyrkan, och de som hade längre än en mil dit fick 
bygga sig en kyrkkammare för övernattning. Bonnstan började anläggas redan på 
1600-talet och ursprungligen var den belägen närmare kyrkan, men efter en förö-
dande brand år 1835 flyttades den till den nuvarande platsen för att skydda kyrkan. 
 Här finns idag 114 byggnader bevarade med tillsammans ca 370 kamrar, alla i 
privat ägo. Vanligast är tvåvåningshus med åtta kammare och envåningshus med 
fyra kammare med en gemensam murstock, ofta byggda gemensamt av byamännen 
i socknens byar. Några kammare är friliggande. Alla står i räta rader efter ett rut-
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Att tänka på 

Att tänka på 
• Parkstandarden vid älvsbrinken och 

bäckravinen kan vidareutvecklas och 

höjas med mer skötsel. 

• Det område kring byggnaderna som hör 

till byggnadsminnet ska hållas i sådant 

skick att byggnadernas utseende och 

karaktär inte förvanskas.

• Bilkörning och parkering bör undvikas 

inne i Bonnstan.

Stenbron på Kyrkstadsvägen.

nätsystem. Bonnstan byggnadsminnesförklarades 1982. Kamrarna har gått i arv genom 
generationer och används fortfarande vid marknader och kyrkhelger. I Bonnstan hölls 
2-3 marknader per år där Piteå hade ensamrätt 1621-1780 och därefter Piteå och Umeå. 
Årligen hålls här än idag traditionellt midsommarfirande och marknad. Till Bonnstan 
har även hört ett område i norr med kyrkstallar, dessa har dock till största delen brunnit 
ned eller rivits.

En av de äldsta kända skildringarna från 

Bonnstan ger Carl von Linné när han 

beskriver sitt besök i Skellefteå 1732: 

– Inwid kyrkian Siällefte, en oräknerlig 
hoop af huus, liksom en artig stad, med 
hwita skorstenar, bygd uthi 2:ne gator, 
med tvärgator bestående af 350 à 400 
huus. De swarade mig att hvar bonde i 
socknen hade sitt huus, uthi hwilket han 
war om högtidesdagarna.

Bonnstan.
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52 Glasmästaren 1 
Fältjägarvägen 3A-C

Gruppbostad uppförd 2012 av Skellefteå kommun. Arkitekt Ove Nilsson. Bostads-

hus i en våning med tegeltäckt sadeltak och fasader med slamfärgad locklistpanel. 

Såväl tak som fasader har med små förskjutningar delats upp i mindre enheter, 

vilket tillsammans med färgsättningen ger en god anpassning till den känsliga 

kulturmiljön vid byggnadsminnet Bonnstan söder om fastigheten.

• Bevara de uppdelade byggnadskropparna med sina slamfärgade lock-

listpaneler i rött och svart..

• Bevara de stora lertegeltäckta takytorna.
 

  Nivå 2

Att tänka på
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53Skellefteå Prästbord 1:149 – Brunnsgården
Kyrkstadsvägen 16

På platsen har en hälsokälla funnits och 1825 bildades bolaget Skellefteå Brunns- och 

Badhusinrättning som på tomten lät uppföra brunnshus, paviljong och badhus. År 1831 

byggdes ett bostadshus åt bolagsordföranden, den s.k. Brunnsgården. Huset fungerade 

även som societetshus för besökarna. Brunnsinrättningen lades ner på 1870-talet. 

Byggnaden har en tillbyggd veranda med balkong mot söder, utbytta men dock anpas-

sade fönster och en ny sidoentré på östra gaveln, byggnaden har dock i allt väsentligt 

kvar sin karaktär som socitetshus från 1800-talets brunnsepok.

• Den släta panelen, de kraftiga knutpilastrarna och den empirebetonat, 

kraftfullt profilerade taklisten är karaktärskapande stildrag att bevara. 

• Närheten till byggnadsminnet Bonnstan medför att exteriöra förändringar 

i material och utförande är mycket känsliga.  Eventuella om-/tillbygg-

nads-  eller nybyggnadsärenden måste behandlas med största pietet för att 

undvika  störande inslag i den värdefulla miljön.

 

  Nivå 2

Att tänka på
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54 Skellefteå Prästbord S:5 – Lugnet
Kyrkstadsvägen 15

Den s. k. gården Lugnet var från början kontorshus för Johannisfors sågverk i Klutmark 

men disponenten Nicanor Sandström lät på 1860-talet flytta huset till dess nuvarande 

plats där det använts som bostad. Byggnaden är en reveterad timmerbyggnad i en och 

en halv våning. Fasaderna är spritputsade och avfärgade i gult. De sexdelade fönstren 

är gröna med dekorativa slätputsade omfattningar. Fönstren har tyvärr bytts ut mot 

pivåhängda fönster med en luft. Flera blindfönster finns. Sadeltaket är belagt med lerte-

gel. Lugnet har i hög grad en välbevarad byggnadsmiljö. Uthuslängan rymmer förutom 

sedvanliga ekonomifunktioner även bagarstuga och kammare.

• Den reveterade huvudbyggnaden med sina blindfönster och konstfullt 

slätputsade omfattningar bör ej förändras.

• Vid framtida renovering kan nya fönster med fördel bytas ut till utåtgående 

bågar av trä med fast mittpost.

• Exteriöra förändringar i material och utförande är mycket känsliga.  Even-

tuella om-/tillbyggnads- eller nybyggnadsärenden måste behandlas med 

största pietet för att undvika störande inslag i den värdefulla miljön och 

bör alltid utföras i samråd med antikvarie.

  Nivå 1

Att tänka på
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56 5. Prästbordet 

Väster om stadskärnan sträcker sig längs Skellefteälven ett större sammanhängande 
område, vilket både kulturhistoriskt och miljömässigt utmärker sig som synnerligen 
värdefullt. Kyrkans mark vid Skellefteå kyrka kallades i äldre tid Kyrkobordet, senare 
blev marken uppdelad i Prästbordet, Kaplansbordet och Klockarbordet. Bebyggelsen i 
området har även kallats för Staden i betydelsen ”köpstad”, här använt lite skämtsamt, 
skrytsamt eller självironiskt. Miljön med kyrka, kyrkogård, prästgård, kyrkstaden med 
dess marknadsplats och tiondebodarna från 1700-talet berättar om platsens betydelse 
för bygdens kyrkliga och sociala liv under en lång period. 
 Området domineras till stor del av den mäktiga landskyrkan, vars stomme är av 
medeltida ursprung. Vid slutet av 1700-talet byggdes kyrkan om till korskyrka i 
nyklassicistisk stil efter ritningar av Jacob Rijf. Kyrkogården som omger landskyrkan 
är från 1600-talet men har byggts ut i etapper och innehåller gravmonument, portaler, 
kapell och andra element med en kulturhistoriskt intressant bakgrund. Den gamla 
åkermarken som idag är västra kyrkogården kallas ännu för Klostergärdan. Under 
1500-talet skall här ha legat ett kloster, ett s.k. gille. Platsen för gravkapellet kall-
lades senare Kläppen. Under 1700- och 1800-talen var det en bydel inom Prästbordet 
med en kyrkstad som 1847 omfattade 76 kyrkstugor. Efter 1854 flyttades dessa till 
platsen för den nuvarande Bonnstan. En orsak sägs vara att det var för kostsamt med 

Att tänka på
• Landskyrkan, likboden och gravka-

pellet är kyrkliga kulturminnen och 

skyddas av Kulturmiljölagen. Dessa får 

inte på något väsentligt sätt ändras utan 

tillstånd från länsstyrelsen. 

• Vårda och underhåll byggnader och 

parklandskap med hänsyn till ursprung-

lig karaktär. 

• Eftersträva ursprunglig fasadkaraktär 

samt takmaterial. Bibehåll tidstypiska 

och ursprungliga detaljer eller ersätt 

med liknande då byte krävs. 

• Välj fönster med samma material, 

storlek, indelning och öppningssätt som 

ursprungliga. Fönster med falska mitt-

poster och fuskspröjsar är olämpligt. 

• Utforma förändringar och tillägg med 

hänsyn till det enskilda husets karaktär 

och till stadsbilden. Detta gäller såväl 

nybyggen som komplementbyggnader. 
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57Att tänka på 
• Bevara och utveckla områdets parkka-

raktär så att det förblir en attraktiv plats. 

Vårda och förnya grönskan vid behov. 

• Bevara grönskan och utblickarna mot 

älvslandskapet. 

• Komplettera parkeringsytor vid 

landskyrkan och Stiftsgården med 

grönska och passande markbehandling. 

Välordnade parkeringar för både bilar, 

EU-mopeder och cyklar är viktigt för 

upplevelsen av miljön som helhet. 

• Försök ha hög ambition vad gäller 

underhåll av gator. 

• Vårda Brännavägens gröna prägel. 

Förnya grönskan vid behov. 

• Utveckla och utöka planteringarna på 

grönområdet mellan landskyrkan och 

Brännavägen. 

ordningsmän som kunde upprätthålla ordningen när kyrkstadsbebyggelsen var utspridd 
på fyra olika platser runtom landskyrkan, men det kan också ha berott på att kyrkstu-
gorna hade blivit mer eller mindre permanenta bostäder vilket förvandlat kyrkstaden på 
Kläppen till en kåkstad. De övriga husen på Kläppen försvann under senare delen av 
1800-talet och var borta när gravkapellet uppfördes på 1890-talet. 
 Nedanför kyrkan låg det gamla färjestället, där förbindelse över älven upprätthållits 
sedan 1500-talet. År 1737 byggdes där en träbro som fått namnet Lejonströmsbron. Den 
är en av Västerbottens få bevarade träbroar som ännu är i bruk. Sedan 1964 finns här i 
området Luleå stifts Stiftsgård i den gamla prästgården, uppförd år 1800 av kyrkoherde 
Nils Ström. 1901 genomfördes en stor renovering och ombyggnad av byggnaderna vars 
nuvarande exteriörer till stor del härstammar från den tiden. Byggnaderna bildar en 
sammanhållen gårdsgrupp i äldre trädgårdsmiljö och har ett högt kulturhistoriskt värde. 

Gaturum
Tidigare fanns i området ett virrvarr av vägar men idag är det endast Kyrkvägen som 
genomskär området ner till Lejonströmsbron medan Brännavägen avgränsar området i 
norr. Längs med Kyrkvägen är en ny gång- och cykelväg under planering. Tidigare gick 
vägen till Norsjö över Kläppen och därefter Klintforsån men 1855 drogs den om att gå 
över Brännan. Brännavägen är idag relativt starkt trafikerad med en gång- och cykelväg 
som löper längs med vägen.  Mellan de två finns ett grönstråk med planterade lövträd 
som ger Brännavägen en välbehövlig uppmjukning. Intill landskyrkan och Stiftsgården 
finns två parkeringar i behov av översyn som med enkla medel skulle kunna upplevas 
mer välordnade och attraktiva. Längs med älven, från Lejonströmsbron och bort mot 
Nordanåområdet, löper ett välutnyttjat och populärt promenadstråk. 

Grönstruktur
Områdets grönstruktur består av en blandning av naturmark, kyrkogårdsmiljö, park-
mark och trädgårdsrum. Den gröna miljön dominerar området som utgör ett viktigt 
rekreationsområde i staden. Här finns också de natursköna holmarna i älven med höga 
rekreationsvärden såväl som kulturhistoriska värden. Vid landskyrkan mot Brännavä-
gen finns en grönyta som idag enbart består av gräsmatta och något enstaka planterat 
träd. Ytan känns övergiven och bortglömd och kan ges en mer genomtänkt gestaltning. 
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58 Gravbacken 1 – gravkapell
 
Gravkapellet på Skellefteå landsförsamlings västra kyrkogård, den s.k. Kläppen, 

uppfört 1898 av okänd arkitekt. Kapellet färdigställdes år 1900 tillsammans med 

kyrkogården. Den tidigare bosättningen Kläppen försvann då. Här fanns till 1850-ta-

let en kyrkstad med 76 kyrkstugor samt fyra borgargårdar. Byggnad i tegel och puts i 

klassicerande stil som ansluter till landskyrkans och likbodens stil. Om- och tillbyggt 

1958 då vapenhus tillfogades samt 1974 då en lägre del inrymmande bisättningsrum 

och sakristia uppfördes efter ritningar av Bengt Lidström VAB.

• Kapellet skyddas av Kulturmiljölagen (KML) kap 4 Kyrkliga kultur-

minnen och får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från 

länsstyrelsen.

 

  Nivå 1

Att tänka på
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59Ringaren 9 
– förste komministerboställe
Klockarbergsvägen 1A

Skellefteå landsförsamlings förste komministerboställe uppfört 

1865 och omgestaltat 1963 till kyrkoherdebostället i samband 

med att den tidigare prästgården blev stiftsgård. Byggnaden som 

har genomgått en del förändringar är flyttad från norr om nuva-

rande placering efter 1940-talet, troligen i samband med byggan-

det av Kaplansskolan. Timmerbyggnad i en och en halv våning 

med sexdelad plan, vit locklistpanel, knutlådor, samt sexdelade 

fönster med korspost placerade i fasadliv. Veranda med balkong 

mot gården senare tillkommen. Flackt sadeltak täckt med tegel. 

Taket har tilläggsisolerats vilket gett en kraftig takfot. Fönster är 

bytta men har bevarade proportioner.

• De släta locklistfasaderna med kraftiga knutlådor och föns-

ter i fasadliv är viktiga stildrag.

• Bevara stora korspostfönster. 

• Den enkla huvudentrén utan tak bidrar till byggnadens 

äldre karaktär och bör ej ändras. 

 

  Nivå 2

Att tänka på

Skellefteå Kaplansbord 1:4 
– församlingsgård
Brännavägen 23

Uppfört som församlingsgård 1953. Arkitekt Birger Dahlberg. Den 

ursprungliga höjden på byggnaden fick sänkas med över en meter 

innan uppförandet för att församlingsgården inte skulle skymma 

landskyrkan. Förutom lokaler för det kyrkliga arbetet skulle bygg-

naden ursprungligen även innehålla skolkök och sockenbibliotek. 

Längre fram ställdes även krav på skyddsrum för minst 50 personer. 

Renoverat 1972 då sockenbiblioteket och skolköket flyttades till 

Brännanskolan samt 1992 då utbyggnad skedde mot söder för att be-

reda ändamålsenliga lokaler för personalen samt för ungdomsarbete. 

De valmade sadeltaken har senare täckts med tegel. Fasaderna är vit-

putsade. Höga fönster på östra fasaden ger byggnaden kyrkliknande 

karaktär. Konstnären Helge Holmlund fick i uppdrag att skapa den 

målning som pryder södra väggen i stora salen. 

• De släta putsfasaderna med fönster i fasadliv är viktiga 

stildrag. 

• Bevara takens form och material. 

• De höga fönstren på östra fasaden bör ej förändras. 

  Nivå 2

Att tänka på

Pr
äs

tb
or

de
t

59



60 Skellefteå Prästbord 1:2 – likbod
Kyrkvägen 3

Länets äldsta likbod, placerad på Skellefteå landsförsamlings gamla kyrkogård intill 

landskyrkan. Boden är uppförd på 1840-talet och tillkom i samband med en utbygg-

nad av kyrkogården åt öst 1842. Byggnaden är rektangulär med flackt sadeltak i tegel. 

 Fasaden har en slät vitmålad panel och profilerade hörnpilastrar som bär ett entable-

ment. I gavelfältet ovanför dubbeldörren finns en snidad dödskalle och två benknotor. 

I likbodens stensatta källarvåning förvarades liken sommartid.Likboden är både 

viktig som historiskt dokument över 1800-talets gravskick och som exempel på sin 

tids klassi cerande brädfodring.

• Likboden skyddas av Kulturmiljölagen (KML) kap 4 Kyrkliga kultur-

minnen och får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från 

länsstyrelsen.

 

  Nivå 1

Att tänka på
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61Tiondebodar

Kronbod (till vänster i bild) och fattigbod, även kallad sockenbod (till höger i bild). 

Den första kronboden skall enligt uppgift ha uppförts på platsen av sockenborna redan på 

1500-talet. Där lagarades till kronan levererad skatt eller kronotionde i form av spann-

mål, kött, salt, lax och andra produkter. Från tiondet fick kronans tjänstemän sin lön in 

natura. 1672 förstördes byggnaden i en brand. Den befintliga boden är byggd 1703. 

 Fattigboden uppfördes 1751 och fungerade som sockenmagasin. Den skulle sörja för 

livets nödtorft till fattiga och sjuka. Allmogen skulle leverera en viss mängd spannmål 

och andra livsmedel till sockenboden. Tidigare gick landsvägen mellan de två bodarna 

som flyttades ihop 1848. I början av 1900-talet drogs vägen om väster om bodarna. 

 Båda byggnaderna är klädda med kraftiga lockpaneler av varierande bredder och 

med vankanter. Fasaderna är rödfärgade, dörrar och luckor svarttjärade. Byggnaderna 

står på stolpar. Taken är sedan 1950 belagda med tegel men var tidigare täckta med 

spån. Den ursprungliga taktäckningen var troligtvis näver. Enligt uppgift ska det finnas 

kvar kulor efter slaget vid Lejonströmsbron den 15 maj 1809 i timmerväggarna. Dessa 

är dock troligen dolda under panelerna som bör ha tillkommit senare. 

• Bevara de karaktärsskapande och värdefulla panelerna. 

• Panelerna avfärgas med Falu rödfärg. Luckor och dörrar tjäras. 

 

   

  Nivå 1

Att tänka på
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62 Ängslada

Timrad ängslada. Byggnaden stod tidigare uppe vid backkrönet 

vilket är anledningen till den ovanliga placeringen av ingången. 

Ladan tillhörde troligtvis andre komministerbostället. 1972 flyt-

tades den till sin nuvarande plats. Fasader av rödfärgade bara tim-

merstockar samt tegeltäckt sadeltak. I behov av byggnadsvård. 

En brygga leder upp till dörren som är placerad högt på fasaden. 

• De bara rödfärgade timmerväggarna är viktiga stildrag. 

• Bevara ingångens ovanliga placering. 

  Nivå 2

Att tänka på

Kyrkoherden 1 – huvudbyggnad
Brännavägen 25

Corps-de-logi uppfört 1800-1801 av doktor Nils Ström med 

inspiration från Säbro biskopsgård utanför Härnösand. 1901 

genomfördes en stor renovering och ombyggnad av byggnaden, 

bl.a. sattes ”moderna” kakelugnar in. Byggnadens nuvarande 

exteriör härstammar till stor del från den tiden. År 1952 skedde 

ytterligare en genomgripande renovering. Uppfört i timmer med 

brutet sadeltak täckt med lertegel och fasader är klädda med 

gulmålad locklistpanel. 

• Huvudbyggnaden är mycket viktig för upplevelsen av 

den sammanhållna gårdsmiljön. Alla förändringar bör 

utföras i samråd med antikvarie.

• De släta locklistfasaderna med kraftiga knutpilastrar, 

omvikt takfot och fönster i fasadliv är viktiga stildrag.

• Bevara stora korspostfönster.

• Det brutna sadeltaket ger karaktär.

 

  Nivå 1

Att tänka på
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63Kyrkholmen – Degermanska gården
Kyrkholmen 1

I samband med tillkomsten av Kvistforsens kraftverk i början av 1960-talet byggde 

Graningeverken den 46 meter långa hängbron över till Långholmen. Då blev holmen 

på ett helt annat sätt tillgänglig för allmänheten och kyrkans verksamhet. Den kallas 

idag allmänt Kyrkholmen. Huset på holmen, kallat den Degermanska gården, stod ur-

sprungligen i korsningen Bolidenvägen/Gammelstadsvägen. Västra gaveln av huset är 

märkt med årtalet 1748 och östra med 1835. Gården ägdes på 1840-50-talet av garvare 

Pehr Marklin, övertogs på 1850-talet av gesällen Gustav Andersson och sedermera av 

Robert Degerman. Siste ägaren var sonen Georg Degerman. År 1964 flyttades huset till 

Kyrkholmen inför dragandet av Bolidenvägen genom området. Byggnaden har sedan 

flytten fått ett ålderdomligare utseende med knäppetak, småspröjsade fönster och helt 

rödfärgade fasader. Rundlogen uppfördes ursprungligen 1865 och kommer från Knut 

Bergstedts gård i Bjurån, väster om Skellefteå. Det var prosten Boström som kom med 

idén att köpa logen som monterades upp på Kyrkholmen 1975. På holmen finns även 

en dubbelbod med bara rödfärgade timmerväggar samt papptak. 

• Behandla fasader med Falu rödfärg. 

• Taktäckningen på dubbelboden kan med fördel bytas till något mer tradi-

tionellt material. 
 

  Nivå 2

Att tänka på
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64 Kyrkoherden 1 – flyglar
Brännavägen 25

Två flyglar ursprungligen uppförda 1800-1801 av doktor Nils Ström. Den östra flygeln 

brann ner 1901 och ersattes med en ny. Rykten gör gällande att kyrkoherden Carl 

Theodor Åbergs son, sedermera kringvandrande gårdfarihandlare, varit i slagsmål 

med en kamrat och slagit ner en brinnande fotogenlampa. Samtidigt genomfördes en 

stor renovering och ombyggnad av byggnaderna vars nuvarande exteriörer till stor del 

härstammar från den tiden. Båda flyglarna är uppförda i timmer med brutna sadeltak 

täckta med lertegel och fasader är klädda med rödfärgade locklistpaneler. 

• Flyglarna är mycket viktiga för upplevelsen av den sammanhållna gårds-

miljön. 

• De slamfärgade locklistfasaderna med fönster i fasadliv är viktiga stildrag.

• Byggnaderna målas i första hand med Falu rödfärg, i andra hand med matt 

alkydoljefärg av samma kulör som Falu rött. Detaljer bör vara gråvita.

• Bevara sexdelade fönster.

• Takens form med sina takkupor är viktiga stildrag.

• Bevara entréernas enkla utformning utan skärmtak eller farstubro.

 
  Nivå 1

Att tänka påPr
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65Kyrkoherden 1 – ryggåsstuga
Brännavägen 25

Ryggåsstugan är en timrad byggnad från 1700-talet. Stugan 

tjänade ursprungligen som förråd och redskapsbod under den tid 

som gården var ett av traktens största jordbruk. 1977 renoverades 

den till konferenslokalen Ryggåsstugan. Fasader är klädda med 

rödfärgad locklistpanel, sadeltaket är täckt med tegel. Fönstren är 

fyrdelade och målade i vitt, entrédörren grön. 

• Byggnaden är viktig för upplevelsen av den sammanhållna 

gårdsmiljön. 

• De slamfärgade locklistfasaderna med knutlådor och 

fönster i fasadliv är viktiga stildrag.

• Fasader målas med Falu rödfärg, fönster målas gråvita. 

• Bevara fyrdelade fönster.

• Bevara entréns enkla utformning utan skärmtak eller 

farstubro.

  Nivå 1

Att tänka på

Kyrkoherden 1 – jordkällare
Brännavägen 25

Murad jordkällare från 1600- eller 1700-talet. Källaren består av 

tre rum, ingång med trappa, ett större tegelvälvt källarrum samt 

ett mindre tegelvälvt rum längst in. Ovanpå källaren är timrat i 

tre varv på långsidorna och lagt ett sadeltak som beklätts med 

tegel. Ingångsrummet ombyggt under senare tid med utvändigt 

betonggjutna väggar. Byggt av kallmurad, huggen natursten. 

Tegelvalvet av rött, handslaget tegel. Bakre väggen murad med 

natursten. Vid syneförrättning 1655 antecknades: Källare av sten 

välvd, med två dörrar och järn, ett lås på den yttersta. Bod upp-

byggd över källare, utan golv, lås och järn. Vid syneförrättning 

1705: Nävertak och takved. År 2006 öppnades restaurangen 

Pehrkällaren i jordkällaren.

• Den murade jordkällaren av handslaget tegel är av högt 

kulturhistoriskt värde. Alla förändringar bör utföras i 

samråd med antikvarie. 

• Behandla fasader med Falu rödfärg. 

 
  Nivå 1

Att tänka på
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66 6. Brännan

På Brännan var bebyggelsen tätast före Skellefteå stads tillkomst 1845 och hade då 
en närmast stadsliknande karaktär. Namnet betecknade nog ursprungligen den åker 
som låg här men redan 1659 användes namnet på bebyggelsen. Platsen kallades på 
1700-talet för Herr Andersgärdet efter Herr Anders kaplan (Anders Marci Grubb) 
som 1648 hade en åker och en gård på Brännabacken. Gården låg en bit in längs 
Kvarngatan. Namnet innehåller bränna f. ’svedja, avbränd skogstrakt’. Invånarna i 
bydelen Brännan har kallats brännplättarna (kanske plätta ’pannkaka’). På 1900-ta-
let började tomter avstyckas i området för villabebyggelse. Nya trender på 1950-ta-
let medförde lite friare byggande och tidens villabyggande karaktäriseras av en 
betydligt större variation än tidigare decennier. Det ekomiska läget gjorde att man 
hade råd att bygga större hus, vilket gjorde en och en halvplansvillan vanlig. Både 
rött och gult tegel var vanligt som fasadmaterial och på taken fanns betongpannor 
som alternativ till lertegel. Att tänka på

• Vårda hus och trädgårdar med hänsyn 

till ursprunglig karaktär. Bevara tidsty-

piska detaljer eller ersätt med liknande 

om byte krävs. Tillför inte stildrag eller 

snickerier från andra tidsperioder. 

• Bevara fasad- och takmaterial liksom 

fönster, alternativt ersätt med nya 

likadana. 

• Utforma förändringar och tillägg med 

hänsyn till det enskilda husets karaktär 

och stadsbilden. Utför tillbyggnad så 

att husets upplevda volym mot gatan 

inte påverkas. Placera inte garage och 

skärmtak för bil vid gatan. 

• Avgränsa tomt mot gatan med häck 

eller tidstypiska staket. 

Br
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n
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67Att tänka på 
• Vårda gatubildens sammanhållna gröna 

prägel med träd, buskar och öppna 

gräsytor mot gatan. 

• Med enkla medel kan man skapa ett 

attraktivt rum av en högtrafikerad väg 

som Bolidenvägen. 

• Brännavägens ursprungliga sträckning 

bör förtydligas genom att bearbeta 

korsningarna vid Bolidenvägen och 

Kronbodgatan. 

• Parkstandarden vid Klintforsån kan 

höjas genom mer skötsel. 

• Ta hänsyn till den ursprungliga intentio-

nen med området. Bibehåll skogstomt-

skaraktären i norr. 

• Värna och vårda grönskan i de enskilda 

trädgårdarna. 

• Var försiktig med alltför hastiga beslut 

om att fälla träd, det tar lång tid för nya 

att växa upp!

 Husen har idag genomgått varierande förändringar genom om- och tillbyggnader 
med vitt skilda resultat som endast låtit ett fåtal hus behålla sitt ursprung. Kvarvarande 
ursprungliga karaktärsdrag är därför viktiga att bevara för framtiden och för de byggna-
der där förändringar redan skett är det viktigt att inte fortsätta den trenden, utan försöka 
behålla de karaktärsdrag som ändå finns kvar. Bebyggelsen är småskalig och stor om-
sorg har lagts vid detaljer där varje hus har individuell utformning. 

Gaturum
Brännavägen är den gamla vägen genom området och det var utifrån den bebyggelsen 
en gång växte fram. På 1970-talet färdigställdes Bolidenvägen, Kanalgatans förläng-
ning i väster. Det är en av stadens större genomfartsleder. Dragningen av Bolidenvägen 
och Kronbodgatan har skurit av Brännavägen och delat den i tre separata sträckningar. 
Landsvägen till Norsjö drogs om att gå här 1855. Kvarngatan är en gammal väg som 
ledde till en kvarn nere vid Klintforsån där det även fanns en bro. Bebyggelsen i om-
rådet ligger idag i kvartersmark med traditionella gator och trottoarer. Gaturummet är i 
regel tydligt avgränsat med tomter som avslutas mot gatan med låga häckar, stora träd 
eller tidstypiska staket av trä eller smide som inramar gatorna. Mötet mellan trottoar 
och gata sker med moderna stenar av cement. Vissa gator saknar dock trottoarer vilket 
lämnat gaturummet utan tydliga gränser.

Grönstruktur
Områdets omfattande växtlighet och den omsorg som finns i de små trädgårdarna bidrar 
starkt till dess karaktär. Ett starkt engagemang från husägarna under en lång tid har 
skapat ett mycket attraktivt område som har och fortsättningsvis skall präglas av måtta 
och omsorg. 
 Sparad tallskog är ett vanligt inslag i kvarteren norr om Bolidenvägen och gör att 
tomterna får en fin anknytning till skogen. Västerut avgränsas området av Klintforsån, 
ett bortglömt naturområde som med höjd skötsel skulle kunna göras mer attraktivt. 
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68 Apotekaren 1
Brännavägen 40

Korsbyggnad uppförd 1907 av lärarparet P.O. och Ida Elisabet 

Lundqvist. Fasader klädda med gul locklistpanel. Stora korsföns-

ter i bottenplan, bytta men med bibehållna proportioner samt med 

ursprungliga omfattningar med enkel snickarglädje. Sadeltak 

täckt med lertegel. Ett blindfönster mot gatan. Tillbyggt in mot 

gården i senare tid på ett olämpligt sätt.  

• Fasadpanel av trä samt fönster i fasadliv är viktiga 

stildrag. 

• Bevara stora korspostfönster samt karaktäristiska fönster-

omfattningar.

 

  Nivå 2

Apotekaren 4 
Brännavägen 34

En av de gamla gårdarna på Brännan. Här startades ett garveri 

under senare delen av 1700-talet. Den verksamheten drevs vidare 

ända fram till 1920-talet i ett av gårdshusen. I en del av bostads-

huset drev garvare Petterssons hustru Matilda handelsbod under 

senare delen av 1800-talet. 

 En relativt välbevarad timrad mangårdsbyggnad i en och en halv 

våning. Fasader klädda med locklistpanel. Knutar markerade med 

knutlådor. Fönster av korspostmodell.

• Fasadpanel av trä samt fönster i fasadliv är viktiga stildrag 

liksom knutlådorna. 

• Byggnaden målas i första hand med Falu rödfärg, i andra 

hand med matt alkydoljefärg av samma kulör som Falu 

rött. Detaljer bör vara gråvita.

• Bevara stora korspostfönster.

  Nivå 2

Att tänka påAtt tänka på
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69Apotekaren 5 
Brännavägen 32

Äldre enkelstuga som om- och tillbyggts i omgångar. Ursprung-

ligen uppförd på 1830-talet av kyrkans trädgårdsmästare Bäcklund. 

En enkelstuga som på 1920-talet inreddes på övre plan och san-

nolikt då höjdes av kyrkovaktmästaren Aug. Lindgren. Tillbyggdes 

in mot gården ca. 1980. Fasaderna klädda med gul locklistpanel. 

Fönster av korspostmodell. Mot gatan en mindre glasveranda med 

balkong ovanpå. Sadeltaket är täckt med falsad plåt. 

• Fasadpanel av trä samt fönster i fasadliv är viktiga stildrag. 

• Bevara stora korspostfönster.

• Bevara falsad plåt som takmaterial.

• Vid ombyggnad kan räcken till farstukvist och balkong 

ges en mer tidstypisk utformning.

 

  Nivå 2

Att tänka på

Apotekaren 7 
Kronbodgatan 3

Tegelvilla från 1960 ritad av Ing. W. Landström med tidstypiskt 

betongtegeltak, entré under utdraget tak, balkong samt bro med 

smidesräcken, bruna stuprör samt tvåluftsfönster med fast mitt-

post. Garaget med stående träpanel har i senare tid målats rött, 

ursprunglig färgsättning var antagligen brun lasyr. 

• Tegelfasaderna och de tvådelade fönstren är viktiga karak-

tärsdrag. 

• Bevara balkongens samt bron smidda räcken. 

• Måla gärna garaget tidstypiskt brunt. 

 

  Nivå 2

Att tänka på

Br
än

na
n

69



70 Arrendatorn 11
Edensgatan 6

Tegelvilla från 1962 ritad av Paul Öman i ett plan med betong-

tegeltak. Karaktärsskapande kraftig skorsten samt ovanligt bro-

räcke med färgat glas. Laserade tvåluftsfönster med fast mittpost 

samt tegelomfattningar. Originaldörr av ädelträ med sparkplåt 

bevarad. 

• Tegelfasaderna, de laserade fönstren samt deras tegelom-

fattningar är viktiga karaktärsdrag. 

• Bevara originaldörren samt det ovanliga broräcket. 

• Skorstenens form bör bevaras intakt. 

 

  
  Nivå 2

Att tänka på

Dyhringe 4
Brännavägen 42

Mindre flerfamiljshus i trä från ca. 1940. Har inrymt en Konsum-

affär. Två våningar och kvadratisk form. Fasader klädda med 

pistagegrön locklistpanel med tunn relief. Tvådelade fönster med 

fast mittpost i fasadliv. Balkong med smidesräcke. Har varit en 

mycket vanlig byggnadstyp i Västerbotten, men är idag mycket 

sällsynt i Skellefteå. Detta ofta pga kraftiga ändringar. Detta dock 

relativt välbevarat i exteriören.  

• De släta locklistfasaderna med fönster i fasadliv är viktiga 

stildrag.

• Bevara tvåluftsfönster utan spröjs.

• Bevara balkongräcke i smide. 

  
  Nivå 2

Att tänka på
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71Dammluckan 20
Brännavägen 45

Äldre, relativt välbevarad, mangårdsbyggnad. Äldsta delen uppförd på 1700-talet av 

landskamrer Lindemark. Tillbyggt och reveterat på 1880-talet av länsman Nettelblad, 

för att se ut som ett stenhus. Med en kombination av spritputs och slätputs markerades 

fasadpilastrar och omfattningar på klassiskt vis. Huset blev 1954 industrimannen Alvar 

Lindmarks hem. Det innehöll på hans tid även en kyrkorgel. När Alimak brann 1957 

flyttades kontor och viss produktion till huset. Lindmark bytte ut befintliga dörrar 

till moderna med karosseripanel, men nuvarande ägare har bytt tillbaka till dörrar av 

äldre utseende. 

• De spritputsade fasaderna med kraftiga knutpilastrar och dekorativt utformad 

slätputs kring fönstren är viktiga stildrag. 

• Bevara stora korspostfönster placerade i fasadliv.

• Bevara lertegeltaket. Tegelimiterande plåt är ej lämpligt.

• Bevara entréns utformning utan tak samt den tidstypiska dörren i trä med dess 

karaktäristiska omfattning.

• En grön och välskött trädgård är en viktig del i denna byggnadsmiljö.

   

       Nivå 1

Att tänka på
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72 Kattugglan 6
Fågelgatan 1

Tegelvilla från 1962 med tidstypiskt betongtegeltak, entré under 

litet skärmtak, bro med smidesräcke samt bruna tvåluftsfönster 

med fast mittpost.  Garaget med liggande fjällpanel är tidstypiskt 

brunmålat.

• Tegeltfasaderna utan fönsteromfattningar är viktiga stildrag.

• Bevara bruna tvåluftsfönster med fast mittpost och utan 

spröjs.

• Bevara broräcke i smide. 

• Garaget bör även fortsättningsvis målas brunt. Bevara 

fjällpanelen.

  Nivå 2

Att tänka på

Hjulet 3
Dyhringegatan 17

Mindre villa i trä från ca. 1920. Uppfört av timmer från ett äldre, 

rivet hus på tomten. En något ovanlig, jugendinspirerad utform-

ning med brutet tak och fint dekorerad fasadpanel, indelad med 

listverk under takfoten. Korspostfönster med spröjsad överdel 

samt burspråk med balkong på ena gaveln. Liggande fasspont-

panel avdelad med mittelband. Papptak med utsvängd takfot. 

Utbyggt men i övrigt relativt välbevarat.

• Bevara takets form och beklädnad.

• Bevara korspostfönster med spröjsad överdel i fasadliv.

• Bevara den karaktäristiska fasadpanelen, dess listverk 

och utsmyckningar.

 

  Nivå 2

Att tänka på
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73Kvarnen 4
Dammgatan 9

Tegelvilla från 1962 ritad av B. Åhlund med tidstypisk entré under 

litet skärm tak samt bro med smidesräcke. Fönster senare utbytta.  

Garaget av tegel med dörromfattningar i tegel. 

• Tegeltfasaderna liksom garagets dörromfattningar är vik-

tiga stildrag.

• Bevara broräcke i smide.  

  Nivå 2

Att tänka på
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74 Länsmannen 1, 2 och 12
Brännavägen 56, 58, Länsmansgatan 43

Tre mindre flerfamiljshus från 1963 ritade av ingenjör Carl-Erik 

Jonsson. Fasader av tegel i två våningar med tidstypiska små 

balkonger med brun korrugerad plåt, vita tvåluftsfönster med 

fast mittpost samt bruna stuprör. Bildar en sammanhållen miljö i 

gaturummet. 

• Tegelfasaderna är viktiga stildrag. 

• Bevara om möjligt originalbalkongerna. 

• Bevara fönster med fast mittpost utan spröjs. 

• Skärmtak ovan balkong eller inglasning därav är ej 

lämpligt.

  Nivå 2

Att tänka på

Kvarnen 11
Kvarngatan 2

Tidstypisk och relativt välbevarad tegelvilla i vinkel med flackt 

pulpettak. Ritad av Bo Tjernström 1966 för Harry Lindström. 

Möjligen har trädetaljer ursprungligen varit brunlaserade, idag 

vitmålade. 

• De släta, bruna tegelfasaderna och utkragniungarna över 

entréerna i markplan är tidstypiska drag.

•  Trädetaljerna har tidstypiskt utförande som bör bevaras.

• Vid ommålning av trä i fasaden använd gärna brun lasyr.

• Bevara perspektivfönster utan spröjs.

• Takets form är ett viktigt stildrag.

 

  Nivå 2

Att tänka på

Br
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75Länsmannen 4
Brännavägen 52

Verkstadsbyggnad med ursprung från den cykelverkstad Johan 

Lindmark öppnade här ca.1930. Tillbyggd till bilverkstad och 

använd numera som bilsadelmakeri. En sällsynt byggnadstyp 

som speglar samhällets teknikutveckling. Byggnaden består 

av flera sammanlänkade huskroppar av olika höjd och storlek. 

 Fasaderna är klädda med stående panel målad med Falu röd-

färg. Fönster är av korspostmodell. 

• De släta panelfasaderna med fönster i fasadliv är viktiga 

stildrag.

• Måla gärna fasader med slamfärg.

• Bevara stora korspostfönster.

 

  Nivå 2

Att tänka på

Nabben 2
Åkergatan 7

Tegelvilla från 1957 ritad av arkitekt SAR Poul Stampe med 

tidstypiskt betongtegeltak, entré under litet skärmtak, bro med 

smidesräcke samt tvåluftsfönster med fast mittpost. Tegelgaraget 

har en senare utbytt port.

• Tegelfasaderna utan fönsteromfattningar är viktiga stildrag.

• Bevara tvåluftsfönster med fast mittpost och utan spröjs.

• Bevara broräcke i smide. 

 

  Nivå 2

Att tänka på
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76 Snöripan 10
Skogsgatan 5

Tegelvilla från 1967 med tidstypiskt betongtegeltak, entré under 

litet skärmtak, balkong samt bro med smidesräcken. Fönster med 

vädringslucka. Garage med liggande träpanel, ursprungligen 

troligtvis brunlaserad. 

• Tegeltfasaderna utan fönsteromfattningar är viktiga 

stildrag.

• Bevara fönster med vädringsluckor.

• Bevara balkong och broräcke i smide. 

• Måla gärna garaget tidstypiskt brunt. 

 

  Nivå 2

Att tänka på

Nabben 4
Åkergatan 3

Tegelvilla från 1956 ritad av Bergmarks byggnads med tids-

typiskt betongtegeltak, entré under litet skärmtak, balkong samt 

bro med smidesräcken samt tvåluftsfönster med fast mittpost. 

Stuprör och hängrännor har senare målats gula. 

• Tegeltfasaderna utan fönsteromfattningar är viktiga stil-

drag.

• Bevara tvåluftsfönster med fast mittpost och utan spröjs.

• Bevara balkong och broräcke i smide. 

• Måla gärna rännor och rör tidstypiskt bruna. 

 

  Nivå 2

Att tänka på
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Stilguide

På följande sidor får du handfast rådgivning om vilka färger, material och detaljer ( fönster, 

 dörrar etc.) som ger ditt hus karaktär och detaljer som bryter stilen. Hus är individer och be-

skrivningarna här är tämligen generella och kortfattade – se litteraturlistan och kontaktsidorna 

om du vill veta mer. Förhoppningen är att de begrepp som används ska förklaras av bilderna. 

Tänk på att fasadförändringar ofta är bygglovpliktiga åtgärder. Kontakta bygg- och  miljökontoret 

för att få veta om din ändring kräver bygglov och Skellefteå museum om du  behöver råd.
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79Fönster
Fönster är husets ögon. De bidrar på 
ett särskilt sätt till husets karaktär och 
tidsprägel. Försök behålla storlek och 
proportioner vid byte. Materialval och 
öppningssätt är sådant som också på-
verkar husets karaktär. Moderna tre-
glasfönster med samma proportioner, 
indelning och profiler som de gamla 
kan beställas från lokala snickerier 
utan någon större fördyring. 
 Bågarnas insidor och karmarnas 
poster var under 1800-talet rikt pro-
filerade, och fönsterglas var fram till 
1920-talet munblåst – det var alltså 
lite ojämnt med små blåsor i glas-
massan. På äldre hus bör därför t.ex. 
vippfönster, aluminiumbågar och 
fuskspröjsar undvikas. 

Korspostfönster med små 
spröjs upptill, 1910-tal.

Korspostfönster med profile-
rat överstycke, 1800-tal.

Tvåluftsfönster med förskjuten 
mittpost, 1950-tal.

Tvåluftsfönster med fast mitt-
post, 1940-tal.

Sexdelat fönster utan foder, 
1920-tal.

Perspektivfönster, 1950-tal. Fönster med vädringslucka, 
1960-tal.
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80 Dörrar och portar
Husets entré är ett viktigt tidsdokument som ger huset 
 karaktär.  Spara därför om möjligt originaldörren. Den 
gamla ytterdörren kan ofta användas vid en ombyggnad 
– eventuellt kompletterad med en ny innerdörr i samma 
dörrkarm eller förstärkt och isolerad från insidan. Nya lås 
går också att sätta i gamla dörrar. 
 
Om dörren ändå behöver bytas, försök då hålla original-
dörrens storlek, proportioner, material och färgskala. 
En ny dörr med liknande utseende, men med förbättrad 
värme isolering och säkerhet kan nästan alltid beställas 
från ett dörrsnickeri. Men materialkänslan hos en ekport 
kan aldrig ersättas av en aluminiumport.

Många hus har bearbetade omfattningar runt entrén som 
berättar om tidens mode, materialkänsla och hantverks-
kunnande. Dessa bör därför bevaras så långt möjligt.

Dörr av ädelträ med tegelom-
fattning, 1950-tal. 

Pardörr med överljus och rikt detaljerad 
omfattning, 1800-tal. 

Enkeldörr med glasad överdel, 
1920-tal.

Spegeldörr med lunettfönster, 
1990-tal.

Modern dörr av ädelträ, 2000-
tal.
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81Färger
Bebyggelsens färgsättning har 
växlat med modet. Färgsättningen 
men även färgtypen (linolja, lasyr, 
slamfärg) säger mycket om ditt hus. 
Rådgör gärna med experter innan 
ommålning. Ofta kommer huset 
bäst till sin rätt om det målas i sina 
ursprungliga eller i för tiden typiska 
kulörer.

Fä
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Faluröda hus blev allmänna under 
1800-talet. Detaljerna målades gråvita.

Ljusa fasader med kulörta fönsterbågar 
var typiskt för sekelskiftet 1900.

Under nationalromantiken var bruna 
fasader och röda eller gröna detaljer 

Idealet under funktionalismen på 
1930-talet var ljusa putsade fasader. 

Brunlaserade fasader var populärt på 
1950- och 60-talen.

Under 20-talsklassicismen var ljusa sten-
imiterande färger vanligt. 

Under 1940- och 50-talen började man 
måla husen i mättade färger.

Vid mitten av 1800-talet blev vita hus 
populärt.



82 Fasader
Fasadmaterialet är liksom husets fönster och dörrar viktigt för dess karaktär. 
Man bör därför sträva efter att bevara och vårda husets ursprungliga fasad-
material eller ersätta med likadant om byte inte kan undvikas. På småhus har 
trä fasader alltid varit vanligast. De äldsta husen hade bara timmerfasader, först 
på 1800 -talet blev träpanel vanligt. Stående panel som lockpanel och locklistpa-
nel är vanligast, men även liggande (t.ex. fjällpanel) förekommer. På äldre hus 
delades fasaderna sällan in med midjeband. Dessa förändrar husets karaktär och 
bör därför undvikas. 

Tegel har varit populärt i omgångar. Det röda teglet var populärt under förra 
sekelskiftets nationalromantik, men också under 1950-talet, då även det gula 
teglet förekom. Eternitplattan lanserades 1950 och präglar många hus från tiden 
däromkring. Det finns också andra skivmaterial som är typiska för sin tid, t.ex. 
masoniten som kom 1929. Fasadplåt rekommenderas överhuvudtaget inte vid 
ett nybygge – det passar i helt andra miljöer, t.ex. på större industribyggnader. 
Puts är däremot ett mer traditionellt material, men kräver ett omsorgsfullt utfö-
rande i vårt klimat. Ju mer cement som blandas i putsen, desto hårdare, tätare 
och mindre följsamt blir putsskiktet.

Stående locklistpanel.

Liggande fjällpanel, 1940-tal. Tegelfasad, 1950-tal. 
Putsad fasad och slätputsad 
fönster omfattning, 1950-tal.Eternitklädd fasad, 1950-tal.

Lockpanel, 1990-tal.
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83Tak
Takmaterialet och takvinkeln säger mycket om ett hus, liksom detaljer som 
takutsprång, takfot och vindskivor. På tätortsbebyggelsen användes främst 
falsad slätplåt från 1800-talets början medan pannplåt kom i bruk i Väster botten 
i början av 1900-talet. Papptak har också förekommit sedan 1800-talets slut. 
Tegeltak har inte varit vanligt i länet förrän efter 1920-talet. 

Ta i första hand vara på det befintliga taket och undersök om det går att byta ut 
skadade eller förstörda delar. Tänk på att bevara takets speciella karaktär vid 
om- och tillbyggnad.

Vid valet av plåttyper är pannplåt eller falsad plåt att föredra ur utseende-
synpunkt framför trapetskorrugerad plåt (TRP). Plåt som imiterar taktegel inne-
bär en ”oäkta” utformning och bör därför användas med återhållsamhet i äldre 
miljöer. Lerteglet har en matt yta med en fin mönsterverkan och åldras vackert 
och bör därför bevaras. Alternativt kan tegelfärgade betongpannor väljas. 

Taksprången är också viktiga för husets karaktär. Tjocka, ibland inklädda 
takfötter har varit vanligt på vissa hus under vissa epoker, medan de tunna tak-
sprången oftast varit de vanliga i våra trakter. Tänk på att behålla taksprångens 
karaktär, t.ex. vid val av nya takmaterial, vindskivor och takfotsbrädor. 

Takkupor förekommer ibland på äldre hus. Nya takkupor kan ibland accepteras, 
men ska då vara anpassade till husets karaktär och samordnas med fasaden. 
Byggnaden får inte se överlastad ut. 

Papptak, 1800-talets slut.

Falsat plåttak, 1900-tal.

Tvåkupigt lertegeltak, 1930-tal. 

Inklädd takfot, 1800-tal.

Omvikt takfot, 1920-tal.
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84 Räcken och staket
Staket fungerar bäst om de får en 
form och färg som anknyter till husets 
karaktär och tidsprägel. Plank är en 
bygglovpliktig åtgärd och bör und-
vikas då det visuellt avskärmar värden 
som kan vara av grundläggande bety-
delse för stadsbilden. 

Tänk på att ett staket ska upplevas 
från båda sidor. Traditionellt har staket 
målats i samma färg som husets fasad 
eller detaljer. Använd helst finsågat 
virke av god kvalitet och måla med 
oljebaserad färg. Röda staket blir 
vackrast om de målas med slamfärg 
eller matt alkyd oljefärg. 

Befintliga grindstolpar är viktiga 
tidsmarkörer som bör bevaras och 
 vårdas. Balkong- och altanräcken 
samt staket i järn är viktiga bärare av 
husets  kara ktär. De bör så långt det går 
 vårdas och bevaras, och inte er sättas 
av klumpigare träkonstruktioner.

Broräcke i snickarglädje, 1800-1900.

Grindstolpe av huggen 
sten, 1900-tal.

Traditionellt trästaket, 1800-
1900. 

Smitt broräcke, 1950-tal. 
     

Modernt trästaket, 2000-tal.Rä
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85Tillägg
Att bygga till är svårt. Ny-, om- och tillbyggnader som garage, farstukvistar, 
carportar, takkupor, uthus och verandor kräver alla särskild omtanke om mötet 
med det äldre ska bli bra. Det gäller även bygglovbefriade tillägg som t.ex. 
friggebodar. Tänk på proportionerna, både i sig och i förhållande till övriga hus. 
Grundregeln är att tillägget inte ska dominera över huvudbyggnaden. Tillbygg-
nadens fasadmaterial väljs lika den ursprungliga byggnaden, men om man 
måste bryta är det bättre att göra det ordentligt än att försöka imitera. Samma 
gäller färgsättning och detaljer (som fönsterstorlek). 

Om tillägget inte är av samma höjd eller längd bör det få vara en egen volym 
som möter den äldre. Det innebär att man hellre går förbi eller stannar innan, än 
att precis följa det äldre fasadlivet. En vinkeltillbyggnad bör inte göras för bred, 
utan utförs normalt med smalare gavel än huvudbyggnadens. En farstukvist 
kan ofta göras så djup att den går att utnyttja som veranda. Garage, uthus och 
ekonomibyggnader bör utformas fristående. Taklutningen har stor del i anpass-
ningen till de byggnader som redan finns. Använd om möjligt samma taklutning 
och för inte in en ny takform, t.ex. platt tak eller asymmetriskt sadeltak. Placera 
då det nya taket under den äldre takfoten.

Arkitekthjälp kan vara klokt när du planerar att bygga om eller till ditt hus. Det 
bidrar till att ge ditt hus genomtänkta former och funktioner och ett vackert 
utseende och är därför en investering.

Utbyggnad på längden.

Tillbyggd farstu/glasveranda.

Utbyggnad i vinkel.

Tillbyggd carport, indragen på gården.

Tillbyggd glasveranda.
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86 Övrigt
Den uppvuxna grönskan på ett gam-
malt gårdstun är en viktig del av stads-
delens identitet. Uppvuxna träd och 
buskar har ett stort värde för miljön, 
och bör få finnas kvar så långt möjligt. 

Gamla grus- och stenlagda gångar i 
trädgården samt uthus är också en vik-
tig del av gårdsmiljön som bör bevaras 
och vårdas. Även gårdens socklar och 
terasser, i trä eller sten, är väsentliga för 
uttrycket.

En gjuten sockel är bäst obehandlad 
eller gråmålad. Höga vita eller svarta 
socklar förtar verkan av ett vackert tim-
merhus eller träpanelat hus. En sockel 
av natursten är allra vackrast till en 
traditionell byggnad. 

Skiffergång och uthus, 1930- Skiffergång, 1960-tal

Gjuten sockel, 1940-tal.

Terrassering mot gata, 1960-tal.

Naturstenssockel, 1800-tal. Sockel av huggen sten, 1920-tal.
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87K-märkt
digt som för också för inredningsdetaljer 
och planlösningar. Lagen innebär inte 
ett förbud mot ändring, men att de ska 
utföras så att kulturvärdena inte minskas 
eller förstörs. Vill man ge vissa bygg-
nader ett starkare skydd kan man införa 
särskilda bestämmelser i detaljplanen. 

Q- eller q-märkning är en bestämmelse i 
en kommunal detaljplan som ger skydd 
åt hus inom detaljplanens område. 

Ett stort Q är en bestämmelse om hur 
ett hus eller ett område får användas 
och innebär att användningen ska vara 
an passad till husets kulturvärden. Det 
kan röra sig om olika typer av hus, t.ex. 
en- eller flerfamiljshus, en herrgårdsan-
läggning eller ett industriminne. Ett stort 
Q säger inte något om hur byggnaden 
ska tas tillvara och den innebär inget 
rivningsförbud i sig. Stora Q är inte en 
”strängare” variant av lilla q, utan en 
 annan sorts bestämmelse.

Ett litet q betecknar att byggnaden är 
särskilt kulturhistoriskt värdefull och 
inte får förvanskas. Detta preciseras med 
skyddsbestämmelser på plankartan. Det 
kan vara rivningsförbud eller att befintlig 
gestaltning och detaljering ska bevaras. 

Skydds bestämmelser kan reglera sådant 
som vanligtvis inte är bygglovpliktigt, 
exempelvis interiörer eller hur underhåll 
ska utföras. Litet q är det starkaste skydd 
en byggnad kan få i en detaljplan. Även 
lilla f och lilla k innebär särskilda krav.

Ett kulturreservat är ett område som 
skyddas efter beslut av länsstyrelsen eller 
kommunen i syfte att bevara värdefulla 
kulturlandskap. 

En kulturmiljö av riksintresse är ett 
område av nationellt intresse, och regleras 
i Miljöbalken. Riksintressen beslutas i 
dialog mellan stat och kommun och redo-
visas i översiktsplanen. Riksintressen be-
vakas av länsstyrelsen och får inte skadas 
påtagligt av till exempel nya byggprojekt.

Hus och områden som pekas ut i särskilda 
dokument (som detta) har sådana värden 
som man vill skall ligga till grund för 
den fortsatta utvecklingen. Förutom det 
allmänna varsamhetskrav som alla bygg-
nader omfattas av så har dessa ”särskilt 
värdefulla” hus sådana höga kulturhis-
toriska värden att de anses falla under 
Plan- och bygglagens åttonde  kapitel, 
paragraferna 13 förbud mot förvanskning 
och 14 underhåll och varsamhet. 
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I lagar och bevarandesammanhang pratar 
man ofta om k-märkta hus och om hu-
sets kulturhistoriska värde. Det är ett vitt 
begrepp som därför kan verka lite lud-
digt. Men vad det egentligen handlar om 
är identitet: egenskaper hos huset som 
ger det karaktär. Värnar vi egenskaperna 
förbinder vi oss med vår gemensamma 
historia. En stad utan identitet eller 
historia är inte attraktiv, varken för dess 
invånare eller för besökare. 

En fastighet är marken ett hus står på. 
Den eller byggnaden kan vara skyddad på 
ett antal olika sätt:

Ett byggnadsminne är en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad som skyddas av Kul-
turminneslagen. Det är det starkaste och 
mest långsiktiga skydd en byggnad kan 
ha i Sverige. Beslut om byggnadsminnes-
förklaring fattas av staten eller länsstyrel-
sen som utformar särskilda skyddsbestäm-
melser för byggnaden som beskriver vad 
som är skyddat och hur det ska vårdas. 

För alla byggnader gäller Plan- och bygg-
lagen. Varsamhetskravet i lagens åttonde 
kapitel gäller alla ändringar, såväl utvän-



88 Bidrag för särskilt 
värdefulla hus

 
Grundregeln är att åtgärderna ska vara 
antikvariskt motiverade och angelägna. 
Bidraget är i första hand avsett för att 
bevara byggnader, inte för att byta ut eller 
nytillverka byggnadsdelar. Om bidrag 
lämnas till en viss åtgärd, måste övriga 
åtgärder i en upprustning utföras på ett 
kulturhistoriskt riktigt sätt. 

Byaföreningar och andra föreningar 
kan söka de bygdeavgiftsmedel som är 
tillgängliga för fördelning inom Skellefteå 
kommun och härrör från regleringen av 
Skellefteälven. Kommunstyrelsen beslutar 
om bidrag ur bygdeavgiftsmedel, på upp-
drag av länsstyrelsen.

Ansökan och information: 
Länsstyrelsen Västerbotten 
Kulturmiljö 
901 86  UMEÅ
010-225 40 00 

Bygdeavgiftsmedel
Skellefteå kommun
931 85 SKELLEFTEÅ
0910-73 50 00

 

Alla som äger ett hus är skyldiga att vårda 
och underhålla det. Om man har ett kul-
turhistoriskt värdefullt hus, där särskilda 
krav ställs, kan dock kostnaderna för 
renovering och underhåll bli dyrare än 
normalt. Man kan då söka statligt bidrag 
hos länsstyrelsen för antikvariska över-
kostnader. 

Det är byggnadens kulturhistoriska värde 
och arbetsinsatsernas art som avgör om 
statsbidrag kan lämnas. Lagskyddade 
byggnadsminnen och byggnader inom 
kulturmiljöer av riksintresse kommer i 
första hand. Byggnader eller miljöer vars 
verksamhet är utåtriktad eller kommer all-
mänheten tillgodo (som t.ex  Rismyr liden 
eller Olofsfors bruk) är prioriterade. Nor-
malt sett lämnas inte bidrag till byggnader 
som har flyttats. 

Förutom anslaget till kulturmiljövård från 
länsstyrelsen kan man där också söka 
olika typer av EU-bidrag för kulturmiljö-
vårdande insatser.
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9 §  En obebeyggd tomt som ska bebyg-
gas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapsbil-
den och till natur- och kulturvärdena på 
platsen.

13 §  En byggnad som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
får inte förvanskas.

14 §  Ett byggnadsverk skall hållas i 
vårdat skick och underhållas så att dess 
utformning och de tekniska egenskaper 
som avses i 4 § i huvudsak bevaras. 
Under hållet skall anpassas till omgiv-
ningens karaktär och byggnadsverkets 
värde från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig och konstnärlig synpunkt. 
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt 
från historisk, kulturhistorisk, miljömäs-
sig  eller konstnärlig synpunkt, ska det 
underhållas så att de särskilda värdena 
bevaras.

15 §  En tomt skall hållas i vårdat skick 
och skötas så att risken för olycksfall 
begräånsas och betydande olägenheter 
för omgivningen och för trafiken inte 
uppkommer.

17 §  Ändring av en byggnad och flytt-
ning av en byggnad ska utföras varsamt 
så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljö mässiga och konstnärliga värden. 

 

Plan- och bygglagens 
åttonde kapitel (i urval)

Fältjägarvägen.
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Apotekaren 1    s. 68

Apotekaren 4     s. 68

Apotekaren 5     s. 69

Apotekaren 7     s. 69

Arrendatorn 11    s. 70

Björnen 1     s. 16

Björnen 14    s. 18

Björnen 15     s. 19

Björnen 18    s. 19

Björnen 2     s. 16

Björnen 20    s. 20

Björnen 21    s. 20

Björnen 22    s. 21

Björnen 3     s. 17

Björnen 6     s. 17

Brunnsgården 10 – Västerbottensteatern  s. 35

Brunnsgården 12     s. 36

Brunnsgården 13 – Wagnstedtska gården  s. 37

Brunnsgården 14    s. 38

Brunnsgården 6 – Tingshuset   s. 34

Bäckängen 17    s. 39

 Bäckängen 8    s. 39

Dammluckan 20    s. 71

Dyhringe 4    s. 70

Färgaren 1    s. 40

Glasmästaren 1     s. 52

Gravbacken 1 – gravkapell   s. 58

Göta 12     s. 22

Hjulet 3     s. 72

Hägnaden 8 – Släktklenoden   s. 40

Kattugglan 6    s. 72

Kvarnen 11    s. 74

Kvarnen 8    s. 73

Kyrkholmen – Degermanska gården  s. 63

Kyrkoherden 1 – flyglar   s. 64

Kyrkoherden 1 – huvudbyggnad  s. 62

Kyrkoherden 1 – jordkällare   s. 65

Kyrkoherden 1 – ryggåsstuga   s. 65

Kyrkvärden 2    s. 41

Kyrkvärden 3 – Komminsterbostället  s. 42

Länsmannen 1, 2 och 12   s. 74

Länsmannen 4    s. 75

Läraren 1     s. 22

Läraren 11     s. 23

Mössmakaren 1    s. 43

Mössmakaren 16    s. 44

Mössmakaren 18    s. 45

Mössmakaren 7    s. 44

Nabben 2     s. 75

Nabben 4     s. 76

Prosten 11    s. 46

Prosten 8     s .45

Ringaren 9 - förstekomministerboställe   s. 59

Ringduvan 6 – Villa Solsidan   s. 23

Ringduvan 8    s. 24

Fa
st

ig
he

ts
re

gi
st

er

FASTIGHETSREGISTER ÖVER 
SÄRSKILT VÄRDEFULLA HUS



91

Skandia 1      s. 24

Skandia 18     s. 27

Skandia 2      s. 25

Skandia 3      s. 25

Skandia 4 – gårdshuset    s. 26

Skandia 5      s. 26

Skandia 6      s. 27

Skatboet 8     s. 46

Skellefteå Kaplansbord 1:4 - församlingsgård  s. 59

Skellefteå Prästbord 1:149 – Brunnsgården  s. 53

Skellefteå Prästbord 1:2 – likbod   s. 60

Skellefteå Prästbord S:5 – Lugnet   s. 54

Skomakaren 7 och 4    s. 47

Skräddaren 1     s. 47

Smeden 16 – faktor Nygrens gård   s. 49

Smeden 22 – Degerstedts gård    s. 49

Smeden 6 – Emil och Josefina Anderssons gård  s. 48

Snöripan 10     s. 76

Tandläkaren     s. 28

Tiondebodar     s. 61

Tule 10      s. 30

Tule 11      s. 31

Tule 12      s. 31

Tule 3       s. 29

Tule 4      s. 29

Tule 6       s. 30

Ängslada       s. 62

Observera att denna byggnadsordning var gällande år 
2017. Sedan tryckning kan hus som ingår i den ha för-
ändrats och orsakat  ändringar i byggnadsordningen. 
För aktuell version se www.skelleftea.se. 
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Brandells väg 2   s. 45

Brandells väg 24   s. 43

Brandells väg 7   s. 45

Brunnsgatan 1A   s. 39

Brunnsgatan 5   s. 39

Brännavägen 17   s. 37

Brännavägen 18   s. 46

Brännavägen 23   s. 59

Brännavägen 25   s. 62

Brännavägen 25   s. 64

Brännavägen 25   s. 65

Brännavägen 25   s. 65

Brännavägen 32   s. 69

Brännavägen 34   s. 68

Brännavägen 40   s. 68

Brännavägen 42   s. 70

Brännavägen 45   s. 71

Brännavägen 52   s. 75

Brännavägen 56, 58   s. 74

Brännavägen 9   s. 34

Dahlbergsgatan 9   s. 46

Dammgatan 1   s. 73

Dyhringegatan 17   s. 72

Edensgatan 6   s. 70

Fågelgatan 1   s. 72

Fältjägarvägen 11A-B  s. 49

Fältjägarvägen 12 och 14  s. 47

Fältjägarvägen 15   s. 48

Fältjägarvägen 3A-C  s. 52

Gammelstadsvägen 2       s. 40

Högströmsgatan 17   s. 40

Högströmsgatan 3   s. 44

Kanalgatan 19   s. 27

Kaplansvägen 1   s. 42

Klockarbergsvägen 1A  s. 59

Kronbodgatan 3   s. 69

Kvarngatan 2   s. 74

Kyrkholmen 1   s. 63

Kyrkstadsvägen 10   s. 38

Kyrkstadsvägen 15   s. 54

Kyrkstadsvägen 16   s. 53

Kyrkstadsvägen 6   s. 36

Kyrkvägen 3   s. 60

Länsmansgatan 43   s. 74

Nilsgatan 2   s. 47

Nordlandergatan 1   s. 35

Nordlandergatan 2   s. 19

Nygatan 10    s. 16

Nygatan 12      s. 16

Nygatan 14A    s. 17

Nygatan 18       s. 17

Prästvägen 16   s. 49

Prästvägen 5    s. 41

Seminariegatan 1   s. 28

Seminariegatan 12   s. 22

Seminariegatan 4   s. 23

Skogsgatan 5   s. 76

Storgatan 13    s. 18

Storgatan 17    s. 21

Storgatan 19    s. 20

Storgatan 21     s. 20

Storgatan 25   s. 44

Storgatan 20-22   s. 24

Strandgatan 9A   s. 23

Södra Järnvägsgatan   s. 16 

Södra Järnvägsgatan 17, 19  s. 22

Södra Järnvägsgatan 18  s. 29

Södra Järnvägsgatan 22  s. 31

Södra Lasarettsvägen 9  s. 19

Vretgatan 12B   s. 24

Vretgatan 14   s. 25

Vretgatan 15   s. 31

Vretgatan 16   s. 25

Vretgatan 17   s. 31

Vretgatan 18B   s. 26

Vretgatan 19   s. 30

Vretgatan 20-20B   s. 26

Vretgatan 22   s. 27

Åkergatan 3   s. 76

Åkergatan 7   s. 75

ADRESSREGISTER ÖVER 
SÄRSKILT VÄRDEFULLA HUS
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För frågor och rådgivning kring hus,  byggande 
och byggnads vård, kontakta Skellefteå museum 
eller Skellefteå kommun:

Kulturmiljövårdsavdelningen
Skellefteå museum
Nordanå
Box 146
931 22  SKELLEFTEÅ
0910-73 55 18
post@skellefteamuseum.se 

Samhällsbyggnad
Skellefteå kommun
Trädgårdsgatan 7
931 85 SKELLEFTEÅ
0910-73 50 00
kundtjanst@skelleftea.se
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           Sadeltak      Brutet tak (Mansardtak)              Valmat sadeltak     Halvvalmat brutet tak

 

Beklädnadstegel – en halvsten tjockt (6 cm) 
 tegel som används för att klä ytter väggar.

Burspråk – utbyggt fasadparti med fönster.

Detaljplan – plan för utformning av bebyg-
gelse med mera, inom ett mindre område.

Etagehus – hus med en våning under markni-
vå. Kallas även suterräng- eller sluttningshus.

Fasadliv – ytterkanten på husets ytter väggar.

Fasadtegel – tegel (12cm tjockt) som används 
till att klä in ytterväggar med. 

Foder – brädor runt fönster och dörrar som-
skyddar skarven mellan vägg och karm. 

Fris – liggande bandliknande väggfält.

Takfotsfris – fris placerad där vägg och yt-
tertak möts.

Fönsterbåge – ramverk som fyller en fönster-
luft och i vilket fönsterglaset monteras in.

Fönsterluft – varje fönsterbåge utgör en luft. 
Ett fönster kan bestå av en eller flera lufter. 

Hörnkedja – stående stenrad som utmärker 
husets hörn. Kan vara en ritsad imitation i puts. 

Kedjehus – enfamiljshus länkade samman 
genom en mindre mellanliggande byggnad, 
vanligen ett garage eller ett förråd. 

K-märkt – begrepp använt i folkmun för 
bebyggelse och miljöer med kulturhistoriskt 
värde. 

Lamellhus – flerbostadshus med två-fyra 
våningar och två-tre trapphus samt två-fyra 
lägenheter per våning och trapphus.

Loftgångshus – flerbostadshus med ett trapp-
hus som leder till en lång balkong, en så kallad 
loftgång, där varje lägenhet har sin ingång.

Lunettfönster – halvcirkelformat fönster. 

Mexitegel – gråvit fasadsten av kalksandsten, 
natursten och flinta med tegelstenens mått.

Midjeband – liggande listverk på ytterväggen, 
vanligtvis ovanför bottenvåningens fönster.  

Omfattning – foder och överstycke kring dörr 
eller fönster kallas tillsammans omfattning. 

PANEL  

Lockpanel – träpanel av stående lika breda 
brädor med varannan bräda monterad över 
skarven mellan de underliggande brädorna.

Locklistpanel – träpanel av stående brädor och 
lister som täcker skarvarna mellan brädorna. 
Listen kallas även ribb eller läkt.

Spontad panel – träpanel med en utskårad del, 
not, och en utstickande del, fjäder, som ska 
passa in i noten på brädan som ligger intill.

Fasspontpanel – spontad träpanel som består 
av brädor med avfasade kanter. 

Fjällpanel – liggande träpanel där den överlig-
gande brädan överlappar den undre.

Panel med tunn relief – träpanel med så tunn 
tjocklek att väggen upplevs som relativt slät.

Parhus – två lägenheter sammanbyggda till ett 
hus med separata ingångar. 

Perspektivfönster – fönster med en stor 
odelad glasyta. 

PLÅT

Pannplåt – plåt med mjukt rundad längs-
gående profil och två längsgående rillor.

Korrugerad plåt – plåt som pressats så att 
veck (profiler) uppstått. 

Trapetskorrugerad plåt – plåt pressad i ett tra-
petsformat vågmönster. Kallas även trp.

Falsad plåt – takplåt som fästs genom att kan-
terna på intilliggande bitar viks om varandra. 

Portik – täckt bro, öppen på en eller flera sidor 
genom kolonner eller pelare. 

POST – stöd som delar upp ett fönster i lufter.

Mittpost – stående stöd som delar av fönstret i 
flera lufter på bredden.

Tvärpost – liggande stöd som delar av fönstret 
i flera lufter på höjden.

T-post – mittpost och tvärpost som tillsam-
mans bildar ett T.

Ordförklaringar
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BÅGE MITTPOST
FODER

SPRÖJS

TVÄR-
POST

ÖVERSTYCKE

 
Pulpettak    Tälttak  

 

Korspost – mittpost och tvärpost som till-
sammans bildar ett kors.

Punkthus – fyra-tio våningar högt fler-
bostadshus med fyra-sex lägenheter per 
våning och bara ett trapphus. 

PUTS 
Slätputs – puts av ett finstrukturerat bruk 
som ger en helt jämn yta. 

Spritputs – skrovlig puts som består av ett 
bruk blandat med grov sand.

Strukturputs – slätputs som getts en fin struk-
tur genom bearbetning med handverktyg eller 
påförande av finkornig sand i vått tillstånd.

Pylon – en uppåt avsmalnande pelare med 
svagt inåtlutande sidor. 

Radhus – sammanhängande enfamiljshus av 
enhetligt utseende.

Shingel – stansade takplattor av asfaltbelagd 
mineralfiberfilt med yta av krossad skiffer.

Skivhus – åtta-nio våningar högt lamellhus.

Skärmtak – tak monterat mot vägg och buret 
av konsoler, vanligtvis ovanför en ytterdörr. 
Namnet kan även användas på carportar.

Slammat tegel – tegelfasad med tunt påslag 
av bruk som stryks ut ojämnt så att teglet 
delvis lyser igenom. 

Smalhus – lamellhus där lägenheterna går 
genom husets hela bredd.

Spröjs – list som delar av glas i en fönsterbåge.

Krysspröjs – spröjsar som bildar kryss.

Takfall – lutande parti av yttertak som kan vara 
brant eller flackt.

Takfot – liggande del, nedtill på ett takfall, där 
vägg och yttertak möts. 

Omvikt takfot – takfotsfris som fortsätter runt 
husets hörn i samma bredd som knuten.

Taktegel – enkel- eller tvåkupiga pannor av 
lera, böjda i vågform med en eller två vågor.

Terrassering – horisontal avsats med 
 avplanad yta i en sluttning. 

Tjockhus – lamellhus där minst två lägen-
heter ryms på husets bredd.

Vippfönster – fönster upphängt på pivåer 
och vridbart kring en horisontal axel vid 
fönstrets mitt. Även kallat pivåfönster.

Överljus – smalt liggande fönster ovanför 
ytterdörren, vanligtvis på en pardörr.

Överstycke – dekorativt listverk över 
fönster eller dörr som skyddar ändträet på 
fodren. 

Motfallstak
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På informationsportalen HÅLLA HUS hittar du hantverkstips 
och råd vid ändringar: www.hallahus.se
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Västerbottensteatern spelar sommarteater 
på Nordanåområdet.
Foto Krister Hägglund, Skellefteå museums arkiv.  



Denna byggnadsordning har 
 ut arbetats av Samhällsbyggnad 
i samarbete med
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