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INLEDNING
Denna rapport utgör en del av projektet Dokumentation av modern arkitektur i Norrbotten som
bedrivs av Norrbottens museum. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om
efterkrigstidens arkitektur i länet, vilken i detta sammanhang ofta blivit förbisedd. Kunskapsuppbyggnad beträffande denna bebyggelse är också en viktig förutsättning för framtida
verksamhet.
Norrbottens museums målsättning är att skapa en översikt över den bebyggelse som uppförts i
Norrbotten under tiden 1950-2000, delvis genom ett antal ingående dokumentationer av
enskilda byggnader/anläggningar. Dokumentationerna omfattar byggnader och miljöer
representerande olika verksamhetskategorier; offentliga institutioner, lokaler för förvaltning och
undervisning, industrimiljöer, bostäder och så vidare. Objekten är arkitektoniskt intressanta,
tidstypiska, epokgörande, stilbildande eller på annat sätt särskilt angelägna eller omtalade.
Byggnader i alla länets kommuner kommer att finnas representerade i materialet.
Projektet som helhet är ett samarbete mellan museets bebyggelseantikvarier och fotografer och
de ingående dokumentationerna är avsedda att resultera dels i en skriftlig rapport, dels i en
fotodokumentation. Avsikten är att materialet även ska utgöra grund för och resultera i publik
redovisning. Som ett etappmål inom projektet kommer därför en utställning att uppföras under
2007, där ett objekt i varje kommun presenteras i ord och bild.
Denna dokumentation av Villa Berg, Dansaren 25, Gällivare kommun, utfördes av Lina
Karlsson, Norrbottens museum, under sommaren 2006. Alla fotografier i denna rapport: © 2006
Norrbottens museum. Foto Lina Karlsson 12.7.2006. Insamlat material finns tillgängligt i
museets arkiv och bildarkiv.
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HISTORIK
Kort om Gällivares och Malmbergets historia
Större delen av kommunen är belägen norr om polcirkeln. 25 % av dess yta upptas av högfjällsterräng. Utanför fjället utmärks landskapet av glest liggande bergshöjder, gles skog och myrområden. Delar av Stora Sjöfallets nationalpark, Muddus nationalpark och naturreservatet Sjaunja,
Europas största sammanhängande myrområde, ligger här. En lång historia visas av stenåldersboplatser och offerplatser från äldre samekultur.
I söder gränsar kommunen till Jokkmokk och Boden, i öster till Överkalix och Pajala, i norr till
Kiruna och i väster till Norge. Flyg till Stockholm går från Gällivare flygplats. Väg E10 utgör i
sydostlig riktning förbindelse med Norrlandskusten i nordlig med Kiruna. Gällivare passeras på
järnvägssträckan Luleå-Narvik och utgör slutpunkt för Inlandsbanan.1
Gällivare
Namnet Gällivare, tidigare Illeware, syftar på det berg Malmberget är uppfört på. Gällivare
tätorts samiska namn är Váhtjer efter en same vars skatteland låg på platsen.2 Kommunen har en
landareal på 15 825 km2. Gällivare församling utgör merparten av arealen; 13 643 km2. Malmberget är kommunens till ytan minsta församling med 37 km2. Kommunen har 19 077 invånare,
varav 10 925 i Gällivare församling (0,8 inv./ km2) och 6 926 i Malmberget (186,4 inv./km2).3
De två tätorterna rymmer merparten av befolkningen. Nuvarande Gällivare tätort blev kyrko-,
tings- och marknadsplats 1751. 1887 började den första stadsplanen tillämpas.4
1665 bosatte sig Olof Mickelsson Törnqvist i kommunen och år 1700 fanns här åtta nybyggen.
Järnmalmsförekomsten i området var känd redan i 1600-talets mitt men först 1742 började malmen brytas. 1700-talets första hälft hade befolkningen stagnerat men denna första gruvrörelse
satte fart på befolkningstillväxten. Länge transporterades malm med renar till bruk i Råneå och
Luleå men 1884 började Malmbanan byggas mellan Luleå och Gällivare. Från 1887 har malmen
fraktats på malmtåg. Järnvägen satte fart på en andra gruvepok med stor tillväxt och
befolkningsökning som följd. Omkring 1900 förlängdes Malmbanan också till Kiruna. Även
kopparmalm har brutits i kommunen.5
1742 blev Gällivare eget pastorat och 1932 delades det in i kyrkobokföringsdistrikten Gällivare
och Malmberget. 1962 blev Malmberget, Hakkas och Nilivaara egna pastorat och församlingar.
Gällivares första kyrka, Friedrich kyrka (nu Ettöreskyrkan), uppfördes 1746-47. En andra kyrka
med centralplan, timmerstomme och fasadbeklädnad i locklistpanel ritad av Emil Langlet,
invigdes 1882. 6
1900-talets andra hälft har präglats av minskande invånarantal, främst betingat av nerskärningar
i gruvindustrin och omstruktureringar inom jord- och skogsbruket. Offentlig och privat
tjänstesektor dominerar sysselsättningen i Gällivare tillsammans med gruvföretaget LKAB som
brutit malm i Gällivare malmfält sedan 1890. Nedskärningar inom gruvnäringen har varit en
bidragande faktor till att stora satsningar gjorts inom andra branscher de senaste decennierna,
exempelvis mekanisk industri och turism.7
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Malmberget
Malmberget (av malmberg) ligger i nordlig anslutning till Gällivare centralort på Gällivare
malmbergs sydsluttning.8 Malmbergets församling omfattar i stort tätorterna Malmberget och
Koskullskulle. Områdets tre första hemman uppfördes i bergets anslutning runt sekelskiftet
1800. Gruvsamhället med industribyggnader, andra bolagshus och arbetarbostäder började växa
upp i och med anläggandet av Malmbanan i 1800-talets slut. Gällivare förväntades först bli
bostadsort för Malmbergets gruvarbetare men istället kom bosättningarna att etableras nära
gruvområdet. Detta resulterade i att Malmberget under en tid utvecklades mycket snabbare än
Gällivare9 och omvandlades på mycket kort tid från obygd till tätort med 7 000 invånare (år
1900). Malmberget var största tätorten under 1960- och 70-talet. 10
1944 invigdes Allhelgonakyrkan i Malmberget, ritad av Hakon Ahlberg och donerad till
församlingen av LKAB. Den vitputsade kyrkan med brant spåntak fick på grund av
underminering av marken flyttas och återinvigdes 1975 på dess nuvarande plats.11

FÖRHÅLLANDEN OCH SKYDD
Villa Berg har fastighetsbeteckningen Gällivare Dansaren 25. Ursprunglig beteckning är Gällivare 76:1. tidigare beteckningar är BD-Gällivare kyrkstad Ejdern 4 (upphörde 31.5.1974) och
BD-Gällivare kyrkstad Dansaren 25 (upphörde 2.6.1993). Byggandens adress är Strömgatan 16
i Gällivare församling och kommun, Norrbottens län. Fastighetens totalareal är 1 403 kvm,
byggnadens boyta 163 kvm och biyta140 kvm .12
Här benämns byggnaden Villa Berg. I folkmun kallas den även Veterinärvillan.

Planer och bestämmelser
1939 infördes fastigheten i tomtboken. Tomtmätning är utförd 1930 och 1956. Tomtindelning
för DANSAREN gjordes 1972. En fastighetsreglering skedde 31.5.1974 inför uppförandet av
nuvarande byggnad. Fastigheten räknas som Småhusenhet.13 En nybyggnadskarta för fastigheten Dansaren 25 upprättades 31.5.1974. Här anges den i stadsplanen fastställda användningen
för bebyggelsen till BF (bostäder samt flygtrafik) och högsta byggnadshöjd anges till två
våningar. Markområden närmast Strömgatan och Parkgatan är belagda med bebyggelseförbud.14
För fastigheten gäller Stadsplan för södra delen av Parkgatsleden m.m., upprättad i april 1969,
antagen 19.8.1970. Vid planens upprättande fanns bostadshus samt mindre ekonomibyggnader
på fastigheterna Ejdern 4 och Ejdern 3.15 Fastigheten har idag inget skydd.

Ägarförhållanden
Byggnaden är uppförd och ägd av Ove Berg, tidigare distriktsveterinär i Gällivare. Innan Berg
pensionerades drev han veterinärklinik i byggnadens nedre plan. Kliniken hyrdes då och även en
tid efter Bergs pensionering av kommunen.
8
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ARKITEKTER OCH ÖVRIGA MEDVERKANDE
Arkitekt Bengt Edman
Villa Berg är ritad av arkitekt Bengt Edman (1921-2000). Edman, ursprungligen från Forsheda i
Småland, tog 1953 examen på Arkitekturskolan, KTH i Stockholm och arbetade därefter några
år på HSB i samma stad.16 Under sin verksamma tid kom han i första hand att verka i södra
Sverige, främst i Skåne och i synnerhet i Lund, där han 1956 öppnade eget arkitektkontor.17
Edman var professor på Arkitekturskolan, KTH, gästprofessor på MT i Massachusetts samt
tillförordnad professor vid Arkitekturskolan, Lunds Tekniska Högskola.18 Han deltog med
framgång i många arkitekttävlingar och fick 1968 Kasper Sahlinpriset för studentbostadsområdet Vildanden i Lund.19 Han var också engagerad i internationella arkitektursamarbeten,
exempelvis ILAUD, the International Laboratory of Architecture and Urban Design.20
Mest känd är Edman för Villa Göth i Uppsala som han ritade tillsammans med Lennart Holm
1950. Eva Rudberg skriver i boken Bengt Edman Samlade verk att villan är:
en av de få byggnader som placerat Sverige på den internationella arkitekturhistoriens karta.
[…] Byggnaden har kommit att bli symbol och är det första exemplet på den riktning inom
arkitekturhistorien som kallas ”brutalism”, [vilken] innebär en klarhet och enkelhet i
funktionalismens kompromisslösa anda och resursmedvetenhet och funktionsuppfyllande i
planlösningar, materialval och konstruktioner.21

Egenskaperna i citatet är utmärkande för många av Edmans verk och utgör kärnan i hans syn på
byggande, boende och arkitektur. Också i Villa Berg, uppförd 25 år senare än Villa Göth, är
karaktärsdragen ovan mycket påtagliga. Rent utseendemässigt kännetecknas många av Edmans
byggnader av robusta, rena tegelfasader, raka linjer och osmyckade ytor. Bland hans verk märks
främst bostäder och offentliga byggnader.22
Eriksson och Ronnefalk skriver att Edman var en framstående företrädare för den icke symboliska arkitekturen. Enligt dessa författare visade han också en stor medvetenhet i fråga om
resurssnåla lösningar, sociala strukturer och nyttjande av platsens förutsättningar.23
Björn Wiklander skriver: Hos Bengt Edman anar man en vilja att inte bara ärligt redovisa
arkitekturens medel, utan också att betona öppenheten i deras tillämpning. Han beskriver
Edman som en modernist med en strävan att åskådliggöra arkitekturens konstruktiva villkor;
med utgångspunkt i det konkreta byggandet, rummet och arkitekturens sociala dimension. 24
Enligt Wiklander fanns i Edmans syn på arkitekturen en tydlig dualitet; mellan arkitekturens
möjligheter och begränsningar, mellan ett funktionalistiskt och ett socialt perspektiv; mellan
viljan att låta arkitekturen påverkas av sitt sammanhang och det modernistiska ärlighetskravet
att visa arkitekturens funktionella och materiella förutsättningar.25
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Övriga medverkande
Byggnaden uppfördes i Ove Bergs egen regi och ansvarig byggledare var Lennart Johansson,
Koskullskulle.26 Arkitekten anlitade ingenjörsfirman Kjell Magnusson AB, Lund som byggnadskonstruktör och LKL Ingenjörsbyrå som VVS-konstruktör.27 VVS-arbetet utfördes av Röroch Oljeservice i Malmberget och El-Mats i Gällivare utförde el-arbetet. Snickerier utfördes av
Landströms snickeri i Dokkas.28

UPPFÖRANDE OCH FÖRÄNDRINGAR
Villa Berg i Gällivare är den andra av två villor Bengt Edman ritat till Ove Bergs familj. Edman
och Bergs hustrur var systrar och Edman hade god kunskap om familjen Bergs önskemål och
behov och hade i stort sett fria händer i utformandet av byggnaden.

Villa Berg i Vellinge
1965 ritade Edman en villa till familjen Berg i skånska Vellinge, uppförd i ett vinkelbyggt plan,
med veterinärmottagning i ena vinkeln och familjens bostad i den andra. Tegel dominerar både
exteriört och interiört. Övriga väggar samt innertak utfördes i obehandlad furu.29 Med ett stort
växthus och odlingar på tomten kunde familjen i det närmaste föra självhushåll.30
Byggherrens krav på stora ytor till lågt pris krävde enklast möjliga byggnadsteknik, taksparrar
över bärande väggar och balkar. Materialen är tegel, trä och kork. Kökssnickerierna är gjorda
av 2” limfogad sinkad bok.31[…] Huset murades av kasserat tegel, halva stenar och skärvor.
[…] Huset fick en rustik interiör. Man kan tycka sig bo i ett bygge, till glädje för den som kan
uppskatta det. Rummen har med åren blivit mörkare genom att trä och kork mörknat och att
trädgårdens lummighet krupit närmare fönstren.32

Det finns slående likheter mellan denna villa och Villa Berg i Gällivare, uppförd tio år senare.
De robusta materialen, den invändigt styrda fönstersättningen och det nära sambandet mellan
ute och inne, trädgård och byggnad, är några av de egenskaper som förenar de två byggnaderna.

Villa Berg i Gällivare
Familjen Berg flyttade från Vellinge till Gällivare i början av 1970-talet när Ove Berg fick tjänst
som distriktsveterinär. De första åren på orten bodde familjen i annan bostad innan den nya
villan uppfördes 1975. Vid flytten fanns inte planer på att uppföra en villa i Gällivare men Ove
Berg ansåg att kommunens befintliga lokaler för veterinärmottagning inte var tillfredsställande.
33
I en ansökan om förhandsbesked 24.1.1974 erbjöd han sig därför att själv uppföra lokaler som
kommunen sedan kunde hyra. För ändamålet erbjöd kommunen tomten Ejdern 4 men p.g.a.
oklarheter med tomtdelning kunde fastigheten inte bildas rättligt och ärendet sköts upp34
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Berg, Ove e-mail 2006-07-21
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Också Bergs ansökan om bygglov 22.4.1974 bordlades i väntan på slutförande av fastighetsbildningen och på yrkesinspektionens yttrande om kliniken. 6.6.1974 medgavs bygglovet efter
beslut i Gällivare byggnadsnämnd.35 Edmans ritningar är utförda 15.4.1974.36
Enligt fastställd tomtdelning 29.2.1972, skulle Ejdern 4 samt del av Ejdern 3 utgöra tomt 25 i
kv. Dansaren.37 Orsaken till denna fastighetsreglering var att en ny genomfartsled, Parkgatan,
skulle anläggas över delar av Ejdern 3. Parkgatan, strax sydväst om Villa Berg, byggdes sedan i
samma veva som villan. Enligt Berg fanns 1974 ett rött trähus på Ejdern 4 och tre byggnader på
Ejdern 3. Tre av dessa revs inför anläggandet av vägen medan en fjärde flyttades och står idag
kvar på annan plats i kommunen.38
Uppförandet av byggnaden
Odling var ett stort intresse i familjen Berg och präglar båda de Edmanska villorna.39 I Vellinge
hade man ett stort växthus på gården och Edman skriver att växthustanken följde med när
boende och verksamhet flyttades till Gällivare, p.g.a. det kärvare klimatet med mer modesta
odlingar men här också med nya förtjänster som värmekälla.
Glasvolymen lade sig här kloss mot en tjock tegelmur med sex eldhål och rökkanaler, en del
helt horisontella fram till skorstenarna. […] I den spalt på 20 cm mellan tegelmuren och taket
finns ett par skjutluckor som när de öppnas ger en god ström av varmluft in i bostaden redan
från slutet av februari. På vintern magasinerar muren värmen från brasorna, ett komplement
till övrig uppvärmning.40

Med undantag från vissa mindre förändringar är villan uppförd enligt bygglovsritningarna.
Fönster för överljus vid balkongen är inte uppförda och en trädörr ersattes av en glasdörr med
båge i trä. På nordsidan är höga fönsteröppningar på ritningarna ersatta av två låga fönsterband,
ett i marklinjen samt ett tätt intill taklinjen.

Förändringar
Villan har inte genomgått
större förändringar sedan den
uppfördes. Utformning och
material är i stort ursprungliga. De rustika materialen
interiört gör att den kräver
mycket litet underhåll, i stort
sett rödfärgning utvändigt
och behandling av furugolven
med båtolja.
Byggnaden uppfördes med
sex öppna spisar. I flertalet av Villa Berg från sydväst.
dessa är idag vedkaminer
Nbm acc.nr 2006:164:01
insatta eftersom de ger en
effektivare värmespridning. Två spisar, en i köksavdelningen på övre plan samt en i växthuset
används dock fortfarande. Inga förändringar av byggnaden är aktuella idag.

35
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FUNKTIONER FRÅN UPPFÖRANDET TILL IDAG
Villa Berg är på Bengt Edmans karaktäristiska vis uppbyggt med funktioner och behov som
utgångspunkt för form och planlösning. Enligt Ove Berg är den också verkligen mycket välplanerad och yteffektiv.41
Byggnaden uppfördes enligt planerna dels som bostad, dels som veterinärklinik. Kliniken och
bostadens entré samt vissa bostadsfunktioner som bastu, dusch och förråd, är placerade på nedre
plan. Det övre planet är alltigenom inrett som bostad.

BYGGNADSBESKRIVNING
I Villa Berg är likadana material använda ute som inne; exempelvis är den södra tegelväggen
frilagd också inomhus och de icke bärande ytterväggarna har furupanel både in- och utvändigt.
Tillsammans med frånvaron av dekorativa tecken som indikatorer på bekvämlighet,42 är detta
ofta återkommande i Edmans arbeten.
Jag har aldrig riktigt förstått bekvämlighet. Jag har aldrig kunnat lägga till lager av
bekvämlighet. Materialen i konstruktionen är sig själva nog jag vill ha det material som utgör
konstruktionen närmast min kropp så att jag förstår hur huset byggts och vet att det inte faller
ihop runt omkring mig. (Edman)43

Byggnaden i sin omgivning
Villa Berg finns i utkanten av ett
centralt villa- och flerbostadshusområde i Gällivare. Terrängen är flack och Parkgatan i
väster öppnar upp området.
Trots tämligen tät bebyggelse,
känns området öppet och villan
står relativt solitärt, omgiven av
gräsytor i söder och i väster, där
ett bredare parkstråk avgränsar
bostadsområdet från Parkgatan.
Villan omges närmast av
gräsmattor och ängar.

Villa Berg från nordväst.
Nbm acc.nr 2006:164:06

Exteriör beskrivning
Byggnaden är till största delen uppförd i trä men domineras mycket av den höga tegelmuren och
växthuset som utgör dess sydfasad. Övriga fasader är panelklädda; öst- och västväggar i gles
stående slätpanel, väggar mot norr och söder i liggande, spontad panel. Allt utvändigt trä är rödfärgat. Byggnaden är utformad med dess funktioner som främsta formskapare, vilket skapar en
oregelbunden planform och asymmetrisk fönstersättning, med ömsom stora, vertikala fönsteröppningar, ömsom låga fönsterband och små, oregelbundet placerade fönster i slutna fasadytor.

41
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Ibid.
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Den rektangulära grundformen kompletteras med ett lägre, rektangulärt annex i
norr, rymmande delar av veterinärkliniken
och garaget. Annexet ansluter till den
större huskroppen genom ett långsmalt
korridorparti som löper parallellt med
huvudbyggnaden. Byggnaden är delvis
suterrängbyggd mot norr, vilket innebär att
våningarna här ligger ett halvt plan under
jord och fönsterpartier därför är lågt
placerade.
Byggnadens nordfasad i liggande slät panel och smala
På nordfasaden finns på övre plan ett utskjutande parti som rymmer kökets kylrum. På östgaveln finns en enkel balkong
med svartmålat träräcke samt svartmålade
trätrappor både till mark och upp på taket.
Merparten av sydfasaden upptas av växthuset som både funktions- och formmässigt utgör en del av byggnaden. Dess övre
del löper lodrätt upp till fasadens taklinje
där den avslutas av en bred, svartmålad
plåtlist. Förutom växthuset finns på
sydfasaden två höga hörnfönster med vita
karmar och ett massivt, delvis välvt,
tegelparti som rymmer de öppna spisarna
och husets skorsten. Mot tegelväggen
finns också en murad, halvcirkelformad
bastuutbyggnad i betong.

fönsterband på det lägre korridorpartiet.
Nbm acc.nr 2006:164:09

Sockel och fönsterband på nordsidan.
Nbm acc.nr 2006:164:26

Taket som är högst mot norr har formen av
ett svagt sluttande pulpettak som avslutas
av ett motfallslut i söder. Det avslutas med
smala svartmålade plåtlister i linje med
fasadlivet. Sådana enkla takslut med ”nätta
murkrönsbeslag” i plåt, tillhörde Edmans
signum och var något han ofta använde för
att som han skriver ge volymerna skarpa
konturer mot himlen.44 Också de mindre
Sydfasaden med växthuset. Till vänster den höga skorstenen.
byggnadskropparna mot norr är försedda
Nbm acc.nr 2006:164:02
med svagt sluttande motfallstak.
Fönstersättningen överensstämmer inte
fullständigt med bygglovsritningarna utan
något fönster är tillfört och något är
borttaget. Karaktären på det ritade och det
utförda är dock den samma. Fönster är
speciellt utformade för byggnaden och de
flesta är platsbyggda. Merparten är inte
öppningsbara, utan sitter i karmar direkt i
fasadlivet och saknar bågar och foder.
Liggande och stående panel möts under enkla takslut.
Nbm acc.nr 2006:164:28
44

Edman, B. 1997 Bildtext 1998 s. 131
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På västgaveln utgör den glasade balkongdörren det enda ljusinsläppet. Östgaveln
har tre mindre enluftsfönster i vitmålade
bågar och svartmålade karmar; två närmast kvadratiska samt ett mindre liggande
fönster, lågt placerat på bottenplan. Också
på nordfasaden finns ett fönster i likadant
utförande. Fönstren är försedda med enkla,
svartmålade fönsterbleck i bockad plåt och
snedställda vattbrädor i trä.
Det utskjutande korridorpartiet på nordfasaden, är under taklinjen och i kant med
sockeln försett med låga fönsterband,
utförda med svartmålade bågar. Utbyggnadens västgavel är försedd med ett stort
glasparti. Det låga annexet saknar fönster.

Sockel och fönsterband på nordsidan.
Nbm acc.nr 2006:164:24

Bostadens entrédörr finns i östgavelns
södra del, vid ett av de höga hörnfönstren.
Den är diskret utformad med svartmålad
trädörr och enkel trätrall. Ingången till
veterinärkliniken finns på samma sida i det
långa korridorpartiets förlängning och är i
Ett av de låga fönstren på östfasaden.
likadant utförande. Garagedörrarna är
Nbm acc.nr 2006:164:24
diskreta i form av pardörrar, klädda med
rödmålad stående panel likt fasaden.
De träbalkar som utgör del av byggnadens bärande
konstruktion, skjuter ut genom östfasaden. Dessa
har målats svarta och tjänar som hållare för
belysning och eluttag. Balkarna utgör ett tydligt
exempel på hur dels interiör och exteriör, dels
konstruktion och form, är oskiljbara och ett och
samma i denna byggnad.

Interiör beskrivning
Den också interiört påfallande tegelväggen flankeras
av två stora hörnfönster i hela byggnadens höjd.
Dessa sitter i ramverk av furu och står för en stor del
av byggnadens ljusinsläpp. Ett smalt fönsterband
med karmar i vitmålad samt obehandlad furu, löper
mot taklinjen längs övre delen av tegelmuren.

Bostadens entré på östfasaden.
Nbm acc.nr 2006:164:16

Plan ett
Bottenvåningen består dels av en bostadsdel, dels av en veterinärklinik och i anslutning till
denna ett garage. Byggnadens plan är uppbyggd med två huvudkorridorer i byggnadens
längdriktning, en i bostadsdelen och en i kliniken. Dessa är till större delen enkelsidiga. Större
utrymmen är placerade i byggnadens centrala samt västra delar. Planlösningen gör tillsammans
med generös takhöjd korridorerna ljusa och luftiga.
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Bostaden nås genom ett mindre förrum som avskiljs
från korridoren av en glasad regelvägg. Från denna
nås också ett rum uppfört som bostadsrum för
vikarier, idag främst brukat som gästrum. I början
av korridoren finns en vedkamin och en spis (idag
ur bruk) samt en rak, öppen trätrappa till övre plan.
Längs korridoren finns öppna våtrumsutrymmen på
ena sidan, dörrar till växthuset och bastun på den
andra. I dess slut finns en stor f.d. klinikexpedition,
inredd nästan helt i furu. En välvd öppen spis är nu
ersatt av en mindre kamin. Merparten av rummets
västvägg upptas av en väggfast bokhylla i furu.
Veterinärkliniken finns i den suterrängbyggda norra
delen, i anslutning till den norra huvudkorridoren.
Denna har hög takhöjd och förses med ljus genom
två fönsterband och ett större glasparti i västväggens
övre del. I övrigt är ljusinsläppen få. Korridoren förbinder den tidigare expeditionen och själva veterinärkliniken, bestående av ett väntrum, flankerat av
uppvakningsrum, förråd och djurtoalett i norr samt
Furutrappa till övre plan. Bild från entrén i öster.
operations- och röntgensal och vikarierum i söder.
Nbm acc.nr 2006:165:02

Klinikens entré finns i korridorens östra del, varifrån man också når garaget. Den höga delen av
korridoren är upptill panelklädd, i övrigt är klinikens väggar målade i två gröna nyanser. Golvet är
försett med grön plastmatta. Taket är vitt.
Plan två
Förutom den södra tegelväggen är väggarna på plan
två klädda i spontad, okantad panel. Golvet är utfört
i breda furuplank. Det rödmålade, svagt lutande
taket utgör frånsett mindre dekorationer det enda
färginslaget på övre plan.
Våningsplanet nås från trappan vid entrén. Hörnfönstret i sydväst, den fönsterförsedda balkongdörren och två mindre fönster i nordväggen, släpper
in ljus i rummet. Dess västra del upptas av ett stort
kök, inrett med fast köksinredning i norra delen av
rummet, köksö samt ett stort matbord närmast
sydväggen.
Köksinredningen som är designad av Bengt Edman
Bostadsutrymmen på nedre plan. Rakt fram
är utförd i bok. I rummets nordvägg finns ett stort
klinikexpeditionen. Foto från entrén i öster.
kylrum och i anslutning till den här välvda tegelväg- Nbm acc.nr 2006:165:01
gen i söder finns en öppen spis och en vedkamin.
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Den öppna hallen i anslutning till trappan
kallas på Edmans ritningar galleri. Från
denna når man genom enkla trädörrar en
toalett samt två mindre sovrum, inredda
med dubbelsängar. I öster finns ett större
sovrum/arbetsrum. Här har den tidigare
öppna spisen ersatts av en vedkamin men
spisens svängda, murade rökkanalen som
löper på tegelmuren, utgör en vacker utsmyckning. Den vägg som skiljer rummet
från galleriet är dels panelklädd, dels
utförd i glas.
Belysningen utgörs förutom i veterinärkliniken främst av enkla glödljushållare,
monterade i par på väggar och på träbalkarna vid varje pelare. Till lamporna löper
vita elkablar fritt längs väggar och balkar.

Köket. Foto från nordväst.
Nbm acc.nr 2006:167:02

MATERIAL OCH KONSTRUKTION
Bengt Edman har så vitt jag vet aldrig
arbetat med material ädlare än tegel,
trä och järn. I detta avseende har han
varit enkelheten mer trogen än kanske
någon i sin generation. Han är som en
poet som bestämt sig för att hålla sig
till de mest förekommande orden.45

Galleri och dörrar till sovrum till vänster i bild. Till höger
trappa till bottenplan. Ovan denna skymtar sov/arbetsrummet.
Nbm acc.nr 2006:167:09

Villan är huvudsakligen uppförd i furu.
Material och konstruktion är synliga både
in- och utvändigt. Eftersom konstruktion,
material och ytskikt respektive exteriör
och interiör här är så sammanbundna,
behandlas de här gemensamt.

Grund och bärande konstruktion
Byggnaden är platsbyggd på en grund av
grus och sand. Den är grundlagd på hel
betongplatta.46 Tegelmuren är grundlagd
med egen platta och de bärande pelarna
står på plintar.

Det enkla systemet med balkar och mellanväggar i
obehandlad furu och plywood. Foto på plan 2.
Nbm acc.nr 2006:167:19

Betongbjälklag är placerat direkt på mark, isolerat med Rockwool mineralullsskiva och med
träregelverk och spånskiva under innergolvet.47 Sockeln är klädd med cementspritputs. Mellanbjälklaget är utfört som blindbotten med sandfyllning.48
45

Lewan, T. Uttolkare, omtolkare. 1998 s. 276
Gällivare kommun Miljö & bygg: Enfamiljshus med klinik för veterinärverksamhet Teknisk beskrivning upprättad
1974-04-22
47
Ibid. Enfamiljshus med klinik för veterinärverksamhet K-ritning Grundplan upprättad
1974-06-06, reviderad 1974-06-25
48
Ibid. Enfamiljshus med klinik för veterinärverksamhet Teknisk beskrivning upprättad 1974-04-22
46
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Byggnadens lätta bärande konstruktion består av en
träregelstomme där ett system av pelare och åsar i
två våningar bär upp byggnadens bjälklag och tak.
Åsarna består av två par två tum sex, hopspikade i
tryck- och dragzon. Däremellan finns ett balkliv av
plywood.49 Pelarna utgörs av ett par parallellställda,
grova plankor, med ungefär en tums mellanrum. De
är fritt placerade i regelbundna rader samt i
anslutning till ytterväggarna.
Golv
Kliniken har grön linoleummatta och garaget har
obehandlat betonggolv. Den långa entréhallen har
rödbrunt lättklinkergolv samt betonggolv under
trappan som är utförd i lackad furu med första
trappsteg i betong.50 Plan två samt vikarierummet
och expeditionen på entréplan, har brädgolv av furu,
liggande direkt på blindbottnen. Dessa är
behandlade med båtolja.
Väggar
Byggnadens tre träytterväggar utgörs från utsidan av
Korridoren i veterinärkliniken, mellan expedilockpanel, 20 cm luftspalt, asfaltimpregnerad trätionen och mottagningen. Bild från väster.
fiberskiva, 150 mineralull samt spontad liggande
Nbm acc.nr 2006:165:14
panel.51 Den murade sydväggen är utförd i mörkbrunt, hårdbränt Helsingborgstegel med ljusa fogar. Teglet är av 1:a eller 2:a klass och lång
bränningstid ger det god frostbeständighet.52 På plan 1 är ytterväggar delvis utförda i betong och
lecablock.
Innerväggar är uppförda som regelväggar53 och klädda i spontad, liggande panel. Längsgående
innervägg på entréplan är utförd i klyvklinker.54 I veterinärkliniken är merparten av innerväggarna putsade och målade i ljust- samt mörkare grönt, i den före detta klinikreceptionen är
väggar och tak panelklädda likt på plan två. Väggarna i bostadsutrymmena på bottenplan är
vitmålade.
Sydväggen i tegel har invändiga eldstäder, rökkanaler och skorstenar. Kaminer (tidigare öppna
spisar) i entrén och i arbetsrummet i byggnadens östra del, förbinds med skorstenen vid matsalen i söder av långa rökkanaler som sträcker sig längs hela sydväggen.
Byggnaden är försedd med tvåluftsfönster i trä varav merparten inte är öppningsbara.
Tak
Yttertaket är utfört med en takstol med 50 x 150 sparrar och en taklutning på 5°. Det papptäckta
taket isoleras av mineralull och luftspalt.55 Taket ventilerades tidigare genom självdrag men nu
är också fläktar insatta.

49

Eriksson, A. & Ronnefalk, W. 1998 s. 219
Berg, Ove 2006-07-12
51
Gällivare kommun Miljö & bygg: Enfamiljshus med klinik för veterinärverksamhet Teknisk beskrivning upprättad
1974-04-22
52
Berg, Ove 2006-07-12
53
Gällivare kommun Miljö & bygg: Enfamiljshus med klinik för veterinärverksamhet Teknisk beskrivning upprättad 1974-04
22
54
Ibid.
55
Ibid.
50
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Den före detta klinikreceptionen har innertak i spontat panel, övriga rum på plan 1 har innertak
av vitt skivmaterial. På plan två är innertaket utfört med gles panel som målats i en närmast
hallonröd kulör, troligtvis från färgfabriken Engvalls färg i Malmö. Färgen bestämdes av
arkitekten.56 Förutom detta innertak, oljningen av furugolven samt målning av fasaderna med
Falu rödfärg, är furuytorna helt obehandlade. Innertaket vilar på smal, obehandlad läkt liggande
på de bärande träbalkarna. Trappan mellan planen är utförd i furu.
Växthus
Växthuset är uppfört med klarglas i ett
ramverk av furu. Likadana pelare och
balkar som utgör huvudbyggnadens
bärande konstruktion bär här upp glasfyllda reglar med ca 45° vinkel. Växthusets
övre del löper parallellt med sydväggen,
med en ca 20 cm bred luftspalt mot muren.
Mot taklinjen avslutas växthuset av ett
kraftigt takbleck i svartmålad plåt. Regelstommen har någon gång klätts med svarta
plåtprofiler.
Värme, kyla och byggnaden
Villa Berg är gestaltad med en effektiv
värmeförsörjning i åtanke. Att taket sluttar
mot söder, att kylrummet är placerat fritt
utanför huskroppen och det sätt värmen
från växthuset tas till vara i bygganden,
visar på en stor medvetenhet om och stort
intresse för dessa frågor hos arkitekten.
Kylrummet håller under vinterhalvåret en
låg temperatur utan elförsörjning. Sydväggen bidrar merparten av året till husets
värmeförsörjning genom att med växthusets hjälp fånga upp solvärmen och låta
den föras vidare genom tegelmuren och in
i byggnaden. Den hindrar också värme
från insidan att gå andra vägen. Genom
förmågan att behålla värme så växthuset
hålls varmt även under lite kyligare nätter,
ger det också betydligt bättre odlingsförhållandena än i ett fristående växthus.57

Murdetalj visande rökgången i sov/arbetsrummet i väster.
Denna löper längs hela den murade långväggen fram till
skorstenen i andra delen av byggnaden
Nbm acc.nr 2006:167:22

Yttervägg och reglat glastak i växthuset. Här har man använt
ett ljusare tegel som skapar en skarp kontrast mot det hårdbrända Helsingborgsteglet.
Nbm acc.nr 2006:165:09

KULTURHISTORISKA OCH ARKITEKTONISKA VÄRDEN
Villa Berg är kulturhistoriskt intressant ur flera olika avseenden. Som verk av Bengt Edman har
den en arkitektonisk betydelse, i synnerhet eftersom hans arbeten i de norra delarna av landet är
få. Den är arkitektoniskt intressant också genom sin mycket speciella utformning och materialanvändning. Form, material och konstruktion utgör som medel för byggnadens funktion en
oskiljaktig enhet.

56
57

Berg, Ove 2006-07-12
Ibidem.
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Ur detta avseende är byggnaden även byggnadstekniskt intressant, något som förstärks av dess
anpassning till det norrbottniska klimatet. Det sätt den är konstruerad för en effektiv värmeförsörjning bidrar i hög grad till byggnadens utformning och karaktär och är därför i förlängningen
en av de faktorer som gör byggnaden intressant i detta sammanhang. Arkitekten har uppfört
villan med platsens förhållanden som utgångspunkt, i detta fall Gällivares förhållandevis kalla
och karga klimat.
Byggnaden är ett säreget exempel på 1970-talets villaarkitektur. Dock är den tydligt präglad av
tidens arkitektoniska ideal, materialanvändning, färgsättning och resurstänkande. Den är på
många sätt mycket enkelt byggd, med fasta fönsterpartier, regelväggar och falurödfärgad
träpanel. Det är denna enkelhet i material och konstruktion som kombinerad med en stor
formkänsla hos arkitekten skapar byggnadens egenartat ärliga karaktär. Det som syns, det är.

Exteriör karaktärisering
Villa Berg har ett egenartat utseende och är ett originellt inslag i villa- och flerbostadskvarteret i
Gällivare. Dess karaktär varierar beroende från vilket håll den betraktas och kontrasterna mellan
de faluröda panelfasaderna och växthusfasaden med den höga, välvda tegelmuren, är påfallande.
Utbyggnader på nordsidan samt växthuset och muren på sydsidan, bryter upp den regelbundna,
rektangulära grundformen och bidrar till husets asymmetriska och lite oöverskådliga gestalt.
Växthuset utgör länk mellan byggnaden och den omgivande miljön och gör övergången mellan
hus och omgivning successiv och obestämd. Det har gestalt och funktion både som växthus och
uterum med öppen spis, vilket gör att det konkret befinner sig både inom och utom byggnaden,
väl integrerat med huskroppen och samtidigt utanför.
Detta är ett litet byggnadsverk med stark individualitet. Med användningen som utgångspunkt är
dess olika delar fogade till varandra, vilket gör att den närmast ser tillbyggd ut. En konsekvent
fasadbehandling och enhetlig stil håller dock samman byggnaden till en samstämd och
harmonisk helhet.

Interiör karaktärisering
Interiören har en tyngre karaktär än exteriören, främst skapad av den mörka tegelväggen och de
obehandlade furuväggarna som med åren mörknat. Den stora takhöjden samt den öppna planlösningen mellan köket och galleriet, gör dock interiören öppen och relativt ljus. Fönstersättningen,
fullständigt avhängig funktionen och därigenom mycket asymmetrisk både vad gäller placering
och form, skapar ett intressant ljusspel i byggnaden, där vissa utrymmen snarast badar i ljus
medan andra ligger i mörker.
Byggnaden är uppförd i en tid när obehandlat trä och tegel var relativt vanligt som ytskiktsmaterial invändigt. Här har dessa material använts på ett mycket självfallet sätt som del av
byggnadens konstruktion och gestalt, inte som estetiska lager.
Den långsmala korridoren i bostadsdelen på plan ett, har med sina vita väggar och klinkergolv
en mycket öppnare och luftigare karaktär än övriga bostaden på plan två. Strukturerna är slätare
och kontrasterna mellan golv och väggar större. Medan plan två har en tydlig privat prägel, med
funktioner som sovrum, galleri och kök, rymmer entréplanet funktionsutrymmen som duschar,
förråd och bastu. Golvet ligger i linje med marken utanför, vilket ger en nära relation till den
utvändiga miljön, tydliggjord genom det angränsande växthuset och entrépartiet, där
hörnfönstret sträcker ut sig från golv/ mark- till taklinje.
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Karaktäristisk för Villa Berg är också den fasta inredningen, speciellt formgiven för byggnaden
av arkitekten Edman. Köksinredning, förvaringsskåp och garderober i trä bidrar till interiörens
robusta, oömma uttryck och är exempel på det funktionstänkande som präglar hela byggnaden.

Utsmyckningar
Avsaknaden av rent dekorativa element är något av ett signum för Bengt Edmans arkitektur och
det karaktäristiska för Villa Berg är just att den saknar utsmyckningar. Konstruktionen och
materialen är i sig tillräckliga. Byggnaden står dock långt från det minimalistiska idealet,
snarare ger de obehandlade naturliga materialen ett rustikt och ombonat intryck. Villa Berg är
ett mycket tydligt exempel på Edmans inställning att det är människan, inte tingen som ska
befolka rummet.
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