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Hillevi Callander föddes och växte upp i Södertälje. Hon utexamineras från KTH i Stockholm 1940. Alldeles 

efter kriget var hon under en period verksam i Umeå på uppdrag av Köpmannaförbundet. Efter ett kortare återtåg 

söderut blev hon från 1952 stadigvarande Umebo, med anställning hos Denis Sundberg som hade sitt kontor i 

Aschanska villan nere vid älven. Sju år senare överlät Sundberg kontoret till Callander som drev verksamheten 

fram till pensioneringen 1978 under namnet Callander Arkitektkontor AB. 

Callanders arkitektur är självsäkert sextiotalsmodernistisk; 

blockmässig, skarpskuren, odekorerad och utan senare tiders 

ambition att alltför ivrigt underordna sig befintlig bebyggelse. 

Även om det förstås har väckts protester så har detta 

förhållningssätt åstadkommit tidstypiska inslag i stadsbilden som 

den vore fattigare förutan. 

Inom arkitekturen går det emellertid ibland undan. Callanders 

polishus på Götgatan från 1965 har förvandlats till galleria, och 

Bäcklunds varuhus på Storgatan som stod klart i början av 

sextiotalet blev redan tidigt omgestaltat och en del av 

Domusvaruhuset, som sedan hunnit vara Viktoriagalleria innan det 

vart MVG av det hela. 

Förutom kontors- och affärsbyggnader har Hillevi Callander ritat 

en del bostadshus Öst på stan på tomter som gränsar till den äldre 

trähusbebyggelsen. Dessutom står hon för ritningarna till Umeås 

första daghem som byggdes 1965 på Berghem.  

  

  

Bäcklunds varuhus på Storgatan, 1962. Till höger det 

Grahnska handelshuset. 

 
Källa: 
http://runeberg.org/vemarvem/norr68/0088.html 
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Polishuset i Umeå, 1965. Skolgatan-Östra Kyrkogatan, byggår 1964. En bred 

hörnfasad mot gatukorsningen bildar visuell avslutning mot 

det ännu obebyggda kvarteret Nanna. 

Ett smidesräcke med en rad infällda cirklar upptill. 

Här är det Callander som hållit i pennan. Hon var 

Umeås första kvinnliga arkitekt, född i Södertälje, tog 

sin arkitektexamen i Stockholm 1940 och anställdes på 

Denis Sundbergs kontor i Umeå 1952. Här ritade hon 

ett stort antal kontors- och flerbostadshus, de flesta i 

rött tegel, tidstypiskt lådformade, men med 

omsorgsfullt studerade planer och fint materialval. 

Bostadshusen var ofta försedda med just denna detalj i 

balkongernas smidesräcken. 1959 övertog hon 

Sundbergs kontor och drev själv verksamheten fram till 

pensioneringen 1978 under namnet Callander 

arkitektkontor AB. 

(Källa: Umeå Kommun 2013. Byggnadsordning för Väst på stan – ett förhållningssätt 

till stadsdelens karaktärsdrag. Samrådshandling, Dnr PLA 11-08) 

 

 

 

 

 

 

 



 
(Källa: Umeå Kommun 2013. Byggnadsordning för Väst på stan – ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Samrådshandling, Dnr PLA 11-08) 

 

Från http://kulturnav.org/65bacd71-f7d6-4a84-9054-dd1151efe528  

 

Utbildning:  
- Studentexamen i Södertälje 1935. 

- KTH 1936-1940, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 

Verksamhet:  

- Praktik hos arkitekt Tore E:son Lindhberg i Södertälje 1935. 

- Anställd hos arkitekt Tore E:son Lindhberg och hos stadsarkitekten i Södertälje 1940-1943,  

- Köpmannaförbundet i Stockholm 1943-1946 samt 1949-1952,  

- Bosatt i Umeå för att starta ny verksamhet inom Köpmannaförbundet 1946-1949, hos arkitekt 

Denis Sundberg i Umeå 1952-1959.  

- Egen arkitektverksamhet i Umeå, Callander Arkitektkontor AB, 1959-1978. 

Tävlingar:  

Nybyggnad för länsstyrelsen i Umeå, 1:a pris. 

Resor:  

- Italien 1948, ytterligare åtta Italienresor.  

- Sovjetunionen 1957. 

Medlemskap:  

- Kvinnliga Teknologers Sammanslutning, dess sekreterare 1938-1939. 

- SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund. 

- Zonta, en förening för kvinnor i arbetslivet. 

- Byggnadstekniska Föreningen i Umeå. 

Verk – (ett urval): 

- Bäcklunds varuhus i Umeå 1961. 

- Handelsgymnasiet i kv Champinjonen i Umeå 1962. 

- Kommunalt daghem i Berghem 1965. 

- Barntandvården i Umeå 1965. 

- Polishuset i Umeå 1965. 

- Sandaparkens centrum 1965. 

- Backens ålderdomshem, om- och nybyggnad 1966. 

- Elevbostäder till Umeå Lantbruksskola 1967. 

- Umebygdens vårdhem 1968. 

- Långvårdssjukhus i Bjurholm, Åsele, Dorotea och Vilhelmina 1968. 

- Hemgården Umeå - servicecenter 1974. 

- Länsstyrelsens nybyggnad för vägförvaltningen 1976. 

 

Veta mer?  
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