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Residensgården  
av Åke Berggren 
 
 
 
Den så kallade residensgården, före detta länskansliet, vid Prästgårdsgatan i kvarteret 
Stadsvapnet är idag aktuell genom de förändringar som genomförs i kvarteret. Byggnaden 
uppfördes sannolikt i början av 1830-talet och inrättades till länsstyrelsens kansli. Sedan 
länsstyrelsen flyttades till Luleå 1856 har huset haft många funktioner. Det är även ombyggt 
flera gånger. Denna text med kartor, ritningar och bilder ger en översikt över de viktigaste 
skedena i byggnadens långa historia. Låt oss redan inledningsvis påpeka två 
missuppfattningar som ibland förs fram när byggnaden diskuteras. För det första: Huset har 
aldrig varit landshövdingens bostad. Namnet kan visserligen föra tankarna till ett residens, 
men det var en förvaltningsbyggnad. Denna har dock kallats residensgården under så lång tid 
att namnet måste anses etablerat. För det andra: Byggnaden har aldrig flyttats.1 Den står på 
exakt samma plats där den byggdes för ungefär 185 år sedan. 
 
 
Residensfastigheten 
Piteå blev residensstad 1818.2 Året därpå köpte landshövdingen Georg Adolph Koskull 
privat gården nr 61 i kvarteret Stadsvapnet, vilken blev landshövdingeresidens. Bostadshuset 
låg vid Rådhustorget och tomten sträckte sig längs nuvarande Kyrkbrogatan halvvägs ned 
mot nuvarande Prästgårdsgatan.3 Koskulls tre närmaste efterträdare som landshövdingar 
övertog gården privat när de tillträdde, men 1842 förvärvades den av Kungl. Maj:t och 
Kronan.4 Fastigheten var en av de första som brandförsäkrades i Piteå. Redan 1808 tog 
dåvarande ägarna, handelsmännen Johan och Gabriel Burman5, en försäkring i Allmänna 
Brandförsäkringsverket. Möjligen var det en följd av att Rådhuset, som legat bara några 
meter därifrån, hade brunnit ned två år tidigare. En ny försäkring togs 1828 i det nybildade 
Städernas Allmänna Brandstodsbolag. Enligt denna var manbyggnaden 18 alnar hög från 
takåsen till marken, med tak av tegel och reveterad med kalkbruk. Till försäkring upptogs 
även en bagarstuga, en annan mindre träbyggnad, en ladugård samt en källare av sten och 
tegel murad under jord med en timmerbyggnad ovanpå.6 
 
 
Kanslibyggnaden uppförs 
Carl Sparre, som var landshövding 1825−1836, köpte 1830 ytterligare två tomter (västra och 
östra halvan av nr 62, med den senare följde även en mindre del av nr 63) nordost om gården 
ned mot nuvarande Prästgårdsgatan.7 Här uppfördes därefter en kanslibyggnad för 
länsstyrelsen. Den brandförsäkrades 1832 och var då 28 ½ alnar lång (17 meter), 15 alnar 
bred och 11 5/8 alnar hög från takåsen till marken. Den innehöll en våning med sex inredda 
rum, samt en vind. Samtidigt försäkrades ett nybyggt boningshus 11 alnar långt, 9 ½ alnar 
brett och 5 ½ alnar högt, vilket innehöll ett enda rum och var sammanbyggt med kansliet, 
samt ett uthus och vagnslider.8 
 
 
Besiktning och beskrivning 1833 
Året därpå försökte Sparre sälja hela residensfastigheten till Kungl. Maj:t och Kronan, varvid 
en besiktning med beskrivning av samtliga byggnader på den stora tomten upprättades.9 
Bostadshuset vid torget var byggt 1805 av furutimmer på en 1 ½ aln hög stenfot. Det var 
klätt utvändigt med tegel (mycket ovanligt i Piteå) och sedan rappat med kalkbruk, samt täckt 
med tegeltak. Byggnaden var 23 ½ alnar lång, 16 ½ alnar bred och 12 alnar hög från 
stenfoten till takbandet och hade två våningar. Nedre våningen innehöll förstuga som genom 
en mellanvägg av bräder var indelad i förstuga och tambur, samt sal, förmak, sängkammare, 
kök och kökskammare. Övre våningen innehöll förstuga, sal, förmak, sängkammare och ett 
”conversations” eller gästrum. Köket hade särskild ingång från gården genom en 
förstugukvist. 
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Dessutom fanns följande byggnader på tomt nr 61: 
Flygelbyggnaden, eller den s.k. Nedre byggnaden, var uppförd 1788 av furutimmer vid 
nuvarande Kyrkbrogatan, med brädfodrade knutar, målad med rödfärg och tak täckt med 
bräder. Den var 18 ¾ alnar lång, 9 alnar bred och 6 ½ alnar hög från stenfoten till takbandet 
och innehöll förstuga med ett litet kontor, en sal med spis och två andra rum, samt en 
kammare på vinden. 
Bagarstuga byggd 1790 av furutimmer med tak av näver och takved och rödfärgad. Den var 
14 alnar lång, 9 alnar bred och 5 alnar hög från stenfoten till takbandet, inredd till förstuga, 
förstugukammare och bagarstuga. 
Ladugårds- och uthus innefattade en välvd källare av gråsten med däröver byggd källarbod, 
ladugård i två våningar byggd 1808 med vedhus, fähus för fem kor och gödselrum i nedre 
våningen, samt mjölboda med dubbla bottnar, foderlada, stall för två hästar och två 
hemlighetshus i den övre. 
På tomterna nr 62 och 63 ned mot nuvarande Prästgårdsgatan fanns tre byggnader: 
Kanslibyggnaden var uppförd ”i senare tid” av furutimmer, 28 ½ alnar lång, 15 alnar bred, 
11 5/8 alnar hög från stenfoten till röstet och rödfärgad. Den innehöll förstuga och tambur, 
ett sessionsrum, två rum för landskansliet, två för landskontoret och ett för ränteriet. Det 
sista hade järnbeklädda luckor för fönstret. 
Ett mindre boningshus byggt ”i senare tider” invid kanslibyggnaden och rödfärgat, 11 alnar 
långt, 9 ½ alnar brett och 5 ½ alnar högt. Det innehöll endast ett rum som användes till 
provinslantmäterikontor. 
Vagnslider byggt ”i senare tider”, samt vedhus och hemlighetshus. Här fanns även en 
kryddgård. 
Till fastigheten hörde dessutom en sjö- eller stolpbod vid Norra sundet. 
Någon försäljning blev det dock inte denna gång. 
 

 
Residensets tak ses på en teckning från slutet av 1830-talet, gjord av assessorn Carl Fredrik Plagemann som bodde på 
Strömnäs. Teckningen visar staden från Strömnäs och på detta utsnitt ses det nyuppförda Rådhuset samt det brutna, 
avvalmade taket på landshövdingens bostad alldeles till höger. En resenär som besökte Piteå 1834 skrev att 
landshövdingens residens, som låg vid det lilla torget, inte var stort men väl byggt och trevligt. Den som varit där en gång 
önskade ofta komma dit åter. Ur C J F Plagemanns resor…, band I s 235f och band II uppslag 46. 

 
 
Kungl. Maj:t och Kronan köper residensfastigheten 
Carl August von Hedenberg, som blev landshövding 1836, erbjöd 1841 Kungl. Maj:t och 
Kronan att köpa fastigheten. En ny besiktning genomfördes i februari 1841 av ledamöter ur 
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magistraten. Det framgick då att landshövdingen under föregående sommar hade låtit 
genomföra en ”betydlig reparation” för totalt 688 riksdaler banko. En ny bagarstugubyggnad 
hade uppförts, samt reparationer i boningsrummen. I beskrivningen av kanslibyggnaden 
uppges nu att den var uppbyggd 1816 eller 1817, samt att de sex rummen hade inretts inom 
de sista tio åren.10 Enligt denna uppgift borde byggnaden ha varit boningshus på tomt nr 62 
när landshövding Sparre köpte den 1830, varefter den ombyggts till kansli. Kungl. Maj:t och 
Kronan köpte hela fastigheten 1841 för 6000 riksdaler banko, samma summa som von 
Hedenberg själv hade betalat fem år tidigare. Denne gjorde däremot en förlust eftersom han 
inte fick någon ersättning för reparationerna.11 
 
 
En dålig affär 
Det visade sig dock att bostadshuset var i dåligt skick. När Samuel Knut Åkerhielm tillträdde 
som landshövding 1849 stod det klart att en nybyggnad av residenset var ofrånkomlig. 
Tomten vid Rådhustorget var dock alldeles för liten. En flyttning till Luleå framfördes nu 
som ett förslag, men även två tomter i Piteå undersöktes.12 
 
 

 
Karta över residensfastigheten upprättad 1850. Längst ned nuvarande Kyrkbrogatan, till vänster 
Rådhustorget och till höger nuvarande Prästgårdsgatan. 

a. Residensbyggnaden av trä reveterad med tegel två våningar hög 
b. Tillbyggd förstuga av korsvirke och bräder 
c. Flygelbyggnad av trä en våning hög 
d. En mindre flygelbyggnad av trä en våning hög 
e. Byggnad av trä en våning hög innehållande lantstatsämbetsrummen 
f. Vagnslider av trä 
g. Ladugårdsbyggnad av trä 
h. Kryddgårdstäppa 

 
 
År 1850 upprättades en karta över tomterna nr 61, 62 och del av 63 i kvarteret Stadsvapnet, 
alltså residenstomten. Tillkomsten av kartan har att göra med att alternativa placeringar av 
landshövdingeresidenset diskuterades. Kartan visar att kanslibyggnaden (e) hade tillbyggts till 
den längd den har ännu idag. Samtidigt upprättades kartor över två tomter utanför 
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stadskärnan, där ett residens möjligen kunde byggas. Det var dels på Strömnäs, dels nordväst 
om kyrkan.13 
 
 
Länsstyrelsen flyttas till Luleå 
Frågan om länsstyrelsens placering avgjordes 1851 när Kungl. Maj:t den 29 april beslutade att 
Luleå skulle bli residensort. Motiven för en flyttning var många. Luleå låg mer centralt i länet 
och hade en ypperlig hamn. Kungafamiljen ägde ännu de vidsträckta Gällivareverken med 
bergsbruk och sågverk, vilka förutspåddes en stor framtid. Några liknande industrier fanns 
inte i Piteå.14 Landshövdingeresidenset i Piteå såldes på auktion 1852. Norrbottens-Posten 
skriver om det för staden vanprydliga, eldfarliga och utdömda huset. Köpare var handlanden 
C A Winroth och summan endast 206 riksdaler banko. Enligt tidningen hade huset undergått 
reparationer sedan Kronan blivit ägare. När det 5−6 år före försäljningen skulle undergå en 
total reparation upptäcktes, när arbete för mellan 1000 och 2000 riksdaler banko redan 
genomförts, att väggarna var ruttnade och huset irreparabelt. Kronan ställde magistratens 
ledamöter till ansvar då de rimligen borde ha undersökt byggnaderna bättre vid sin 
värderingssyn. Den process som följde förlorade dock Kronan.15 I maj 1852 var huset 
bortskaffat från tomten som försetts med plank. Tidningen skriver då att huset inte var så 
dåligt som man trodde, utan kunde till stor del användas till en annan byggnad. Köparen 
gjorde således en god affär och Kronan en dålig.16 Länsstyrelsen flyttades 1856 till Luleå och 
året därpå köpte Piteå stad på auktion den före detta residensfastigheten för 5000 riksdaler 
banko.17 Man kan undra varför staden köpte fastigheten och vilka planer som fanns för dess 
användning. Under de närmast följande tjugo åren verkar de kvarvarande byggnaderna ha 
använts, men ingen nybyggnad kom till stånd. Inte förrän vintern 1980−1981 uppfördes den 
nuvarande byggnaden vid Rådhustorget.18 
 
 

 
På detta vykort över Rådhustorget i början av 1900-talet ses den obebyggda före detta residenstomten till 
höger om Rådhuset. 
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Vykort från 1929 eller 1930, taget från residenstomten. 
 
 

 
Byggnaden till höger om Rådhuset uppfördes vintern 1980−1981. Fotograf Lennart Lundquist 2014. 
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Ett av de äldsta fotografierna av Piteås bebyggelse, taget sommaren 1865 av stockholmsfotografen F J 
Lilljeqvist som då besökte staden. Fotografen har stått på Kyrkbron och riktat kameran över Stadssundet 
mot väster och kvarteret Björken. Lilljeqvists ateljé är närmast i bild. Det ljusa tvåvåningshuset till vänster 
stod vid norra hörnet av korsningen mellan nuvarande Prästgårdsgatan och Kyrkbrogatan. Till höger om 
detta, bakom träden, skymtar den före detta kanslibyggnaden. 
 
 

 
Stadens plankarta från 1876 är den äldsta där samtliga byggnader i staden har ritats in. Vid 
Prästgårdsgatan ses den tidigare kanslibyggnaden. Området närmast Rådhustorget är obebyggt sedan 1852 
då residenset revs, men de två flygelbyggnaderna står kvar, liksom en del av ladugården närmast Rådhuset. 
En annan uthusbyggnad har uppförts på tomtens nordvästra del. 
 
 
Ombyggnaden i slutet av 1870-talet 
Under 1877 påbörjades en större ombyggnation av den före detta kanslibyggnaden. Huset 
timrades på med en övervåning och tillbyggdes mot innergården med ett trapphus med 
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dubbla uppgångar. Nya fönster sattes in och hela byggnaden fick en nyklassicistisk fasad med 
pilastrar och träpanel med liggande och stående partier. Övre våningen inrättades till 
småbarnsskola och flickskola med var sitt omklädningsrum. I nedre våningen inrättades två 
bostadslägenheter. Där fanns sedan tidigare stadens auktionskammare, som fick behålla sina 
lokaler.19 I maj 1878 beslutade stadsfullmäktige att utskänkningen skulle flyttas från blivande 
skolhuset. Den hade alltså varit där tidigare. Fullmäktige beslutade även att skolorna och 
lärarinnorna skulle få använda uthusen på residenstomten (två hemlighus, ett vagnslider och 
fähus), samt en källare.20 En ny brandförsäkring togs 1879 på den ombyggda före detta 
kanslibyggnaden och uthuset åt nordväst. Det senare innehöll vedlider, matbod, två stallar, 
fähus och två hemlighus.21 De gamla flygelbyggnaderna vid Kyrkbrogatan revs troligen 1880 
eftersom brandförsäkringen av dessa då avslutades.22 
 
 

 
Ritning 2 juni 1877 över förändring av f.d. kanslibyggnaden till lokaler för småbarns- och flickskola. 
 
 
Skolorna flyttar 
En särskild småskolebyggnad uppfördes 1886−1887 vid Nygatan. En privat flickskola drevs 
under många år av systrarna Kraeft och när denna upphörde startade 1895 en annan privat 
flickskola i det gamla läroverket vid Rådhustorget.23 Det är oklart hur länge flickskolan i 
residensgården fanns kvar. Sedan skolverksamheten hade flyttats användes byggnaden i 
huvudsak till bostäder. På hösten 1926 fick dock överläraren K A Renqvist lämna ifrån sig 
salongen och expeditionslokalen till folkbiblioteket, som flyttade dit från folkskolan.24 
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Amatörfotografen August Lundberg tog denna bild av den tidigare kanslibyggnaden omkring sekelskiftet 
1900 eller några år senare. 
 
<Foto Nbm A130, infört i BÖ del 1 s 50> 

 
Residensgården från väster 1934. I mitten ses det stora trapphuset till övre våningen. Till höger skymtar 
uthusbyggnaden. Bilden publicerades i årsboken Norrbotten året därpå. Fotograf Gustaf Holmström. © 
Norrbottens museum. 
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Skriftställare Alfhild Axelson tog dessa foton av residensgården före ombyggnaden i mitten av 1930-talet. 
 
 
Ombyggnaden på 1930-talet 
Den 1 augusti 1934 meddelade Piteå-Tidningen att residensgården skulle renoveras. Bland 
annat skulle trapphus och uthus rivas. Nya, lägre fönster sattes in. Den gamla träpanelen revs 
och ersattes med en enkel träpanel utan utsmyckningar. Efter ombyggnationen fick 
arbetsförmedlingen en expeditionslokal med separata entréer och väntrum för män och 
kvinnor i nedre våningen. Folkbiblioteket fick utökade lokaler med tillhörande rum för 
studiecirklar i nedre våningen, samt en föreläsningssal i övre våningen. En bostad för 
vaktmästaren inrymdes också.25 
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Arbetarna som byggde om residensgården 1936. Bakre raden från vänster: Arvid Björklund, Erik Öberg, 
K Risberg, Erik Dalgren, Gustav Örström och Verner Sandberg. Främre raden från vänster: Karl 
Berglund, Viktor Stålberg, Oskar Berglund, Gustav Sandberg och Hjon Bergström. 
 
 
I början av 1940-talet fick arbetsförmedlingen utökade lokaler i nedre våningen och 
folkbiblioteket flyttade upp till övre våningen.26 Arbetsförmedlingen blev här till 1961 då den 
flyttade till det nybyggda HSB-huset vid Lillbrogatan i kvarteret Lekatten.27 Folkbiblioteket 
ändrade namn 1964 till Piteå stadsbibliotek. I början av 1970 lämnade biblioteket 
residensgården och flyttade in i Rådhuset, som nu blivit ledigt sedan det nya stadshuset tagits 
i bruk. Från 1940-talet fram till 1970 hade även många andra verksamheter lokaler i 
residensgården, bland andra socialbyrån, sjukkassan, gatukontoret och kommunens 
personalavdelning.28 
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Residensgården 1967 då den inrymde stadsbiblioteket. 
 
 
Residensgården blir fritidsgården Ladan 
Under våren 1970 pågick politiska diskussioner om residensgårdens framtid. Landstinget 
planerade att uppföra en tandläkarstation i Piteå och en tänkbar placering var på denna tomt. 
Nu blev detta bygge istället vid Kyrkbrogatan i kvarteret Falken. Residensgården byggdes om 
till en fritidsgård som togs i bruk under hösten 1970 och fick namnet Ladan. Den var öppen 
för såväl organiserad som föreningslös ungdom. Fritidsgården var här i drygt tio år. I mars 
1981 flyttades den till Folkets hus. Då hade musikskolans ökande lokalbehov diskuterats ett 
par år. Musikskolan fick flytta in efter fritidsgården under förutsättning att lokalerna kunde 
användas utan ombyggnad. Musikskolan var här till 1992 då den fick disponera det gamla 
kyrkoherdebostället vid Nygatan.29 
 
Från hösten 1992 har residensgården inrymt en mångfald olika verksamheter, men utan att 
några större förändringar har gjorts på själva byggnaden. 
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