
ALVAR ÅKERMAN
Byggnad ritad av Alvar Åkerman på adressen Borgmästargatan 5. 
Karleby stadsarkiv. 



Johan Alvar Åkerman var Gamlakarleby 
stads första byggmästare åren 1906–1926 
och hans verk har lämnat ett mång-
facetterat avtryck i stadsbilden, vilket 
syns ännu idag. Det var en livlig bygg-
period då det offentliga byggandet 
mötte stora utmaningar. Staden tog 
klivet in i den moderna världen i och 
med att vatten-, telefon- och ellednings-
nätverk togs i bruk. El- och telefonnät-
verkens luftkablar dök upp i stadsbilden 
liksom helt nya typer av byggnader 
såsom vattentornet (Selim A. Lindqvist 
1921) och elverket (Gustaf Strengell & 
Sigurd Frosterus 1905). 

Saluhallen ritad av Alvar Åkerman i hörnet av Strandgatan och
Torggatan. I bakgrunden elverket. Postkort.



Då han inledde sitt arbete som byggmästare i 
Gamlakarleby kom han till samma stad som hans 
farfars farfar hade kommit till från Sverige och där 
densamme hade verkat som stadsfältskär i slutet 
av 1700-talet.

ALVAR ÅKERMAN (1876–1940)

Johan Alvar Åkerman föddes 
i Nyslott och tillbringade 
barndomen i Vasa där han 
gick i den finska folkskolan. 
År 1893 sökte han sig till Vasa 
industriskolas maskinavdel-
ning. Han kompletterade 
sina studier på byggnads-
avdelningen i samma skola 
och utexaminerades 1896.

Ett ämbetsbetyg från år 1893 skrivet av kyrkoherden
sammanhörande med ansökan till industriskolan. 
Riksarkivets verksamhetsställe i Vasa.



Alvar Åkerman var en skicklig 
planerare som hade förkovrat sig och 
bekantat sig med tidens nya ström-
ningar utomlands. Innan han kom till 
Gamlakarleby hade han skaffat en 
diger erfarenhet bl.a. av reparations-
arbete på skarpskyttebataljonens 
kaserner i Viborg och som ritare på trä-
förädlings- och cementfabriker i S:t 
Petersburg . 

Vid sekelskiftet hade Åkerman en egen 
byrå i Sordavala, där han planerade 
flera bostadshus. Efter tiden i Sorda-
vala arbetade han som byggmästare 
på malmförädlingsfabriken i Pitkä-
ranta och cellulosafabriken i Kaukas.  

En byggnad ritad av Alvar Åkerman 1900 ur boken 
Sortavalan arkkitehtuuria. Ritningen finns i 
Riksarkivets verksamhetsställe i S:t Michel. 



Tjänstemannen Åkerman var noggrann, 
plikttrogen och en utomordentligt kunnig 
yrkesman. Han gjorde många byggnads-
ritningar i stadens tjänst, bl.a. för barn-
hemmet på Folkskolegatan (1913) och 
kapellet på Marie begravningsplats (1916).

Åkerman utvecklade, ledde och övervaka-
de både stadens kommunala och privata 
byggverksamhet. Stadsbyggmästarens 
arbetsuppgifter var varierande.

Tidningen Kokkola 7.2.1920.  

Han medverkade aktivt i byggandet av 
stadens vatten- och avloppsnätverk och 
muddringen av Sundet och hörde till 
kommittén som gjorde namnförslag i 
anknytning till förnyandet av stadsplanen.

Tidningen Kokkola 7.7.1910.  
Österbottningen 16.8.1910



Alvar Åkermans arbetsintyg från Gamlakarleby

stad. Urban Åkermans arkiv.  

Kapellet på Marie gravgård 2019.



Privat gjorde han otaliga planer 
både för affärsvärldens och 
privata beställares behov. 
Planeringsarbetena bestod av 
ritningar för nybyggen och 
mångahanda utvidgnings- och 
ändringsplaner.

Åkerman ritade bland annat 
utvidgningarna av Folkets hus 
(salen) och den numera rivna 
metodistkyrkan. Han planerade 
även det ortodoxa bönehuset 
på Borgmästargatan, som till 
början var ämnat till bostads-
hus.Ändringsritningar för huset i hörnet av Borgmästargatan och Östra

Kyrkogatan från år 1919. Karleby stadsarkiv.



Till följd av striktare hygienkrav började man 
bygga saluhallar i städerna. I Gamlakarleby 
var det Åkerman som fick ta sig an plane-
ringen. Saluhallen i jugendstil uppförd i röd-
tegel stod klar 1909. År 1938 uppfördes Fisk-
hallen för samma ändamål, ritad av bygg-
mästare K.G. Indola. I saluhallens arkitektur 
kombinerade Åkerman skickligt nybyggets 
formspråk med det på granntomten nyligen 
uppförda elverkets stil.

Saluhallen övergick i KPO:s ägo 1938 och då 
fungerade där bland annat Strand-
restaurangen. Byggnaden revs 1971 för att ge 
utrymme åt ett nybygge. Troligtvis ritade 
Åkerman också saluhallen i Yxpila som 
uppfördes i trä 1926, också den revs senare.

Saluhallen på Strandgatan. Postkort. Vi Neristassbor rf.

Saluhallen i Yxpila, byggd 1926. K.H.Renlunds museum.



HALLBYGGNADEN, PRYLIG TILL SITT YTTRE, 

TER SIG INWÄNDIGT LJUS OCH LUFTIG, MÅLAD 

SOM DEN ÄR I LJUSA, GLADA FÄRGER. 

DE HÖGT UPPE ANBRAGTA FÖNSTREN TILLÅTA 

DAGSLJUSET ATT RIKLIGT STRÖMMA IN, 

UNDER DET ATT SOLSTRÅLARNA ICKE 

KUNNA KOMMA ÅT WARORNA. 

FÖR RENLIGHETEN ÄR WÄL SÖRJT. 

GOLVET ÄR ASFALTERAD OCH WÄGGARNA, WILKAS 

ÖVRE DELARNA CEMENTRAPPADE, HAWA OLJEMÅLATS, 

LIKASOM ÄWEN DET WITA TAKET. 

FÖRE HANDELNS BÖRJAN PÅ MORGONEN 

SPOLAS HALLEN, OCH EFTER SLUTAD HANDEL PÅ 

AFTONEN RENGÖRES OCH SPOLAS HALLEN ÅTER, 

LIKASOM ÄWEN DE FÖR WARORNAS FÖRWARING 

AVSEDDA KÄLLRARNE. HALLEN INNEHÅLLER 18 

SALUSTÅND, AV WILKA DOCK FLERE ÄNNU 

ICKE TAGITS I ANSPRÅK. 

Österbottningen om öppnandet av Saluhallen 3.6.1910.



Utbudet var brett kan man se i Saluhallens tidningsannonsering. 

Tidningen Kokkola 19.7.1927

Tidningen Kokkola 

24.11.1934

Tidningen Kokkola 8.3.1930

Tidningen KP 15.12.1925

Tidningen KP 

7.4.1927

Tidingen Kokkola 21.3.1931

Tidningen Kokkola 27.10.1932



"Erikoisteatteri kinematografitaiteelle",  biografen Central, 

ritning från år 1907. Karleby stadsarkiv.

Biografreklam i tidningen Kokkola 24.11.1914

Bland andra byggnader i Gamlakarleby  
som Åkerman ritat och som numera har 
försvunnit ur gatubilden är t.ex. 
biografen Central i anslutning till 
Mercuriushuset på Storgatan. Den brann 
år 1919. 



På Strandgatan låg Sällskapsklubbens 
tegelbyggnad (1912) som senare länge 
fungerade som polisstation. Huset är 
rivet.

Sällskapsklubbens hus, senare polisstation, hade till först tegelyta

och blev senare rappad. Bild: Karelmos samlingar, K.H.Renlunds

museum.

Vi Neristassbor rf, Karleby hembygdsarkiv .

KOP:s bankbyggnad på Storgatan
från 1914 är riven. 



Det var typiskt för Åkerman att pla-
cera byggnaderna så att de anpas-
sade sig till omgivningen. Ett gott 
exempel härpå är hustvillingarna 
(1912) i hörnet av Folkskolegatan och 
Borgmästargatan som byggdes till 
lärarbostäder för lärarna i den av 
Valter och Ivar Thomé planerade 
Renlunds folkskola i jugendstil. 

Det av Åkerman planerade huset, byggt till lärarbostad för lärare i Renlunds
folkskola. Det byggdes två likadana hus för ändamålet. 

Renlunds folkskola, planerad av bröderna Thomé

färdigställdes 1908. K.H.Renlunds museum.



Av de byggnader som Åkerman ritade och som 
ännu står kvar kan nämnas Maximgallerian på 
Strandgatan (1918) och familjen Slottes bostads- och 
butikslokal på Borgmästargatan (1912).

I Maxim fungerade länge en biograf och tidningen 
Kokkolas redaktion med tryckeri, bokhandel, deli-
katess-och fruktaffär samt resandehemmet Martta. 
Byggnaden sanerades 1983 och då revs biografens 
sal. 

Ändringsritning från 1953, för neonskylt för
biografteatern Maxim, ritningen är inte Åkermans. 
En av stadens första neonskyltar installerades på
Maxims hus, Pauligs kaffepanna år1937. Karleby 
stadsarkiv.

Ur resandehemmet Marttas annons i tidningen Kokkola 
16.10.1928.



MAXIM BIOGRAFITEATTERI NÄYTTELI EILEN 

ILLALLA SUURTA INTIALAISTA 

RUHTINASFILMIÄ ”HÄNEN LEMPIWAIMONSA”, 

HAAREMEINEEN JA JUHLINEEN. --

SALI ON TILAWA JA JUHLALLINEN 

SEKÄ UPEASTI WALAISTU. 

WIULUNSOITTO PIANON SÄESTYKSELLÄ 

OIKEATA IHMISKÄSIEN TAIDETTA, 

EIKÄ MITÄÄN AUTOMAATIN KLINKUTUSTA. 

LAULUAKIN KUULUU PIAN SAATAWAN. 

KUWAT OWAT SELWIÄ JA ARWOKKAITA.

BIOGRAFI, KUN SILLE ASETETAAN KASWATTAWA, 

KORKEA PÄÄMÄÄRÄ, SAATTAA MUODOSTUA 

ARWAAMATTOMAN TÄRKEÄKSI KULTTUURITEKIJÄKSI, 

TUTUSTUTTAMALLA KATSOJIAAN AWARAAN MAAILMAAN 

HAWAINNOLLISEMMIN KUIN KIRJALLISUUS, JOTA SE 

TÄHDENTÄÄ JA ELÄWÖITTÄÄ.  

Tidningen Kokkola om den nya biografen Maxim 13.2.1919. 

Maxim öppnar , annons i tidningen Kokkola 8.2.1919. 



Åkerman ritade tiotals småhus i trä, 
främst till Tallåsen och den 4:e 
stadsdelen. Bland småhusen 
Åkerman ritade kan nämnas Knapes 
hus (1914, Vattentornsgatan 6),  och 
den jugendinspirerade trävillan på 
Idrottsgatan 2 (1913) samt det i klas-
sisk anda byggda rappade stockhuset 
på Strandgatan 33.

Åkermans eget hus (1917) ligger i hör-
net av Härnösandsgatan och Östra 
Kyrkogatan. 

Knapes hus på Vattentornsgatan.



Åkermans ritningar präglas av ett konst-
närligt grepp, en praktisk kombination av 
teknik och formspråk och ett detaljerat 
utförande. Han inspirerades av sin tids 
engelska småhusarkitektur som hade en 
fri och praktisk plan i kombination med 
tydlig men skulptural exteriör. 
Åkermans arkitektur från tiden i Gamla-
karleby representerade ofta den moderna 
jugendstilen men eftersträvade ett för-
enklat, rationalistiskt formspråk. 

Dekoren var enkel, ren och strävade till 
ändamålsenlighet. I enlighet med tidens 
anda började också Åkermans byggnads-
konsts formspråk småningom likna klassi-
cismens. Han visade speciell talang i
planeringen av tegelbyggnader och han
planerade flera sådana i staden.

En utvidgningsplan som aldrig realiserades, 

gjord av Åkerman 1908. Planen gällde 

Långbrogatan och det nuvarande musei-

kvarterets byggnader. I tegelbyggnaden till 

vänster finns nu Våffelkafét. Det smala 

tegelpartiet till höger påminner om den av 

Åkerman planerade tegelbyggnaden på 

Strandgatan som fortfarande står kvar. 

Karleby stadsarkiv. 



Alvar Åkerman var också aktiv i 
kommunala uppdrag. Han med-
verkade i flera olika nämnder, som 
kontrollant för skogskommittén, 
byggnadsgranskare för magistra-
ten och ombudsman för stadens 
allmänna brandförsäkringsbolag. 
År 1929 valdes han till rådgivande 
rådman i staden.

Brandtillsynsnämnden . Alvar Åkerman andra till vänster. 
Vi Neristassbor rf, Karleby hembygdsarkiv. 
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