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Abstrakt 
 

I Kiruna planerar kommunen en stadsflytt på grund av gruvdriftens påverkan på 
staden. Vid stadsomvandlingen är bevarandet av byggnaderna ett problem 
eftersom markdeformationerna vid gruvbrytningen gör att all bebyggelse måste 
flyttas eller rivas. Uppsatsen är därför skriven med syftet att se hur planerna 
kring bevarandet av både gamla och nya byggnader ser ut. Huvudfrågan som 
ställs i uppsatsen är: ”Vilka hus är värda att bevara i Kiruna?” Inför skrivandet 
av uppsatsen skrevs en lista med frågor, personer som kunde ge ett bra 
perspektiv på hur planeringsarbetet ser ut letades upp och tider för intervjuer 
bokades. Efter detta skrevs en möjlig disposition med rimliga rubriker. Denna 
uppsats fokuserar främst på bevarandet av byggnader. För att förstå varför vissa 
hus är betydelsefulla för staden och anledningen till varför de måste flyttas tas 
Kirunas historia och gruvdriften med. Källor som använts i detta arbete 
behandlar därför både LKAB, Kiruna och samhällsbyggets historia men också 
dagens tankar och planer kring stadsomvandlingen. Att hitta dokumentation 
kring befolkningens åsikter och konferenser kring stadsomvandlingen har varit 
viktigt eftersom böcker kring dagens problematik kring bevarandet kan vara 
svåra att hitta. LKAB bildades år 1890 och stadsplanen var fastställd år 1900. 
Sedan dess har många arbetat med att få Kiruna till en mönsterstad. År 1978 
meddelade LKAB att när 1000 metersnivån är utbruten kommer järnvägen att 
drabbas. Detta är någonting som förmodligen kommer att ske år 2013. Ju längre 
ner gruvbrytningen kommer, desto mer påverkas staden. Eftersom det som rivs 
oåterkalleligt är borta är kommunens dokumentation av byggnaderna viktig, 
men också arbetet kring urvalen av de hus som skall flyttas är av stor vikt. 
Kyrkan och stadshuset manifesterar Kirunas två storhetsperioder och är därför 
värda att flytta. 
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INLEDNING 

I Kiruna sker just nu någonting ovanligt. Projektet med att flytta en hel stad är någonting som 

kommunen planerar tillsammans med bland annat LKAB och stadsbefolkningen. Denna 

uppsats handlar om problematiken vid bevarandet av byggnaderna vid omvandlingen av 

Kiruna. Eftersom jag ursprungligen kommer från staden är flytten för mig väldigt intressant. 

Stadsomvandlingen kommer att påverka alla i samhället, även de som flyttat från staden. Att 

välja ett ämne var därför inte svårt, bevarandeproblematiken är någonting som i högsta grad är 

aktuellt i framförallt Kiruna, men även resten av Sverige. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att få fram hur planerna kring bevarandet av både gamla och nya 

byggnader ser ut. Jag vill också se om endast byggnader som betyder något för Kiruna, som 

till exempel kyrkan och stadshuset, skall bevaras eller om även bostadshus kommer att flyttas. 

Jag kommer även att ta med bakgrundinformation kring både Kiruna stads historia och 

anledningen till varför staden måste flyttas. Varför jag valt att ta med det är för att bättre 

förstå stadsflytten och varför vissa hus är värda att bevara. Eftersom husen på det område där 

gruvans markdeformation på något sätt måste bort är bevarandet i detta fall i största grad 

problematiskt och ett ämne för en C-uppsats. De frågeställningar jag vill besvara i arbetet är: 

 

• Varför måste Kiruna flyttas, hur påverkar gruvdriften staden? 

• Vilka arbetar med Kirunas stadsomvandling och hur mycket får befolkningen 

bestämma? 

• Vilka hus anses mest bevarandevärda i Kiruna? 

• Skall byggnaderna flyttas eller tappar de sin historiska betydelse när de tas ur 

kontexten? 

• Hur skall den kulturmiljö som inte flyttas bevaras? 

 

Metod 

Eftersom jag kommer från Kiruna är stadsflytten mycket påtagligt för mig och mina 

närstående. För att lättare förstå hur en ny stad skall kunna byggas upp har jag valt att granska 

Kirunas historia och hur samhället uppfördes vid sekelskiftet 1900. Det ger också en bra 

bakgrundsinformation till varför vissa hus är mer bevarandevärda än andra. Innan skrivarbetet 

kunde sättas igång skrevs en lista med frågor som jag avser att besvara i denna uppsats.  
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Jag letade även reda på ett antal personer som kunde ge mig ett bra perspektiv på hur 

planeringsarbetet ser ut. Dessa personer kontaktades och en tid för intervju bokades. Därefter 

kom det svåra arbetet med att hitta litteratur och annan fakta kring stadsflytten. En del av 

böckerna fann jag på biblioteken i Umeå, men merparten kunde lånas i Kiruna. Sedan kunde 

skrivarbetet sättas igång. En möjlig disposition med rimliga rubriker skrevs ned och sökandet 

efter viktig information i böckerna påbörjades. 

 

Avgränsningar och källor 

Det finns många bevarandeaspekter när Kiruna skall flyttas, men min uppsats fokuserar på 

byggnader och bostadsområden. Uppsatsen kommer även att innefatta hur gruvan påverkar 

staden och varför gruvbrytningen hotar Kiruna. Det är av stor vikt att veta hur gruvbrytningen 

fungerar för att kunna förstå varför vissa stadsdelar måste flyttas. Uppsatsen behandlar även 

en hel del historia kring gruvdriften och stadens uppbyggnad. Eftersom många av de 

ideologier som fanns vid stadens uppkomst används vid dagens stadsomvandling är denna del 

viktigt. Det ger också en bättre bild av varför vissa hus är betydelsefulla för staden och 

anledningen till varför de bör bevaras på något sätt.  

 

Till denna uppsats har en mängd olika referenser använts. Till historiedelen i uppsatsen fann 

jag många böcker. LKAB 100 år1, Kiruna 100-årsboken2 och Kiruna – ett samhällsbygge i 

sekelskiftets Sverige3 är en del av de böcker som varit mycket användningsbara. Till kapitlen 

om gruvdriften har i huvudsak böcker och broschyrer utgivna av LKAB använts. Bolagets 

hemsida har också varit till stor hjälp för att ta reda på de senaste siffrorna. Till delarna i 

uppsatsen som behandlar stadsomvandlingen har till största del tidningsartiklar, intervjuer och 

kommunens och LKAB:s utredningar nyttjats. Även konferenser och enkätundersökningar 

gjorda av kommunen har varit till stor användning. Jag hade också sparat en del 

tidningsartiklar ur dagstidningen Norrländska Socialdemokraterna som var till hjälp i denna 

uppsats. I intervjuerna har jag använt mig av Thomas Nylund, stadsarkitekt anställd av 

kommunen, och Göran Olovsson, ansvarig inom LKAB för gruvrättsfrågor. Jag valde dessa 

män för att få inblick i både LKAB:s och kommunens verksamhet kring stadsomvandlingen. 

 

                                                 
1 Åke Barck, LKAB 100 år (u. o., u. å.) 
2 Kiruna 100-årsboken del I, red. Kjell Törmä (u. o., 2000). 
3 Lasse Brunnström, Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del I (u. å.), 2. uppl. (Umeå, 1981), och 
Lasse Brunnström, Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del II (u. å.), 3. uppl. (Umeå, 1984). 
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Presentation av temat 

Ämnet i denna uppsats behandlar problematiken vid bevarandet av byggnaderna vid Kirunas 

stadsomvandling. Eftersom flytten i stort sett ännu är i planeringsstadiet kan det vara svårt att 

hitta dokument om hur kommunen skall gå till väga när de skall välja ut vilka hus som skall 

bevaras. Därför har det varit viktigt för mig att få fram dokumentation om hur Kirunas 

befolkning ser på stadsflytten samt sammanfattningar av de konferenser kring 

stadsomvandlingen som ägt rum. Uppsatsen tar även upp Kiruna som ett exempel på hur 

aktuell bevarandepolitik ser ut i de norra delarna av Sverige.  

 

Disposition 

Uppsatsen inleds med när malmen upptäcktes i Kiirunavaara och vad som gjorde en gruvdrift 

i Kiruna möjligt. Vidare beskrivs Hjalmar Lundbohm, Kirunas förste disponent, och vad han 

gjorde för staden. Kapitlet tar också upp spekulationerna kring samhället som en mönsterstad. 

Under rubriken ”Kiruna uppförs” kan det läsas om de olika områderna i staden. Det går också 

att läsa om arkitekterna som ritade husen och stadsplanen och även om när Kiruna blev ett 

municipalsamhälle och vidare en stad. Därefter kommer information om gruvdriften och hur 

gruvbrytningen sker. Som en följd av LKAB:s verksamhet kommer en förklaring på hur 

gruvdriften kan påverka staden. Kapitlet tar även upp hur malmbrytningen har påverkat 

samhället Malmberget och Kirunas stadsdel ”Ön”.  

 

Sedermera beskrivs vem som först och främst arbetar med stadsflytten, men även om den 

stora omvandlingen staden var med om på 1950-1970-talet. Under rubriken ”Vad skall 

bevaras?” står det om byggnadsminnen i landet. Här går det också att läsa om varför kyrkan 

och stadshuset är värda att bevara. Därpå tas riskerna med LKAB:s fortsatta brytning upp, 

men även om de risker som finns med att bygga upp en stad på den nya platsen. Problemen 

som stadsomvandlingen för med sig tar kapitlet efter det upp. Vad som bör flyttas och vad 

som inte bör flyttas är en huvudingrediens i det avsnittet. Som en avslutning på huvudtexten 

framförs framtidsplanerna och de möjligheter en stadsomvandling ger. Här går det även att 

läsa om omvärldens syn på Kiruna och stadsflytten. Uppsatsen avslutas med en diskussion ur 

en museologisk synvinkel, där ämnena jag behandlat tidigare diskuteras. 
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NÄR LKAB STARTADES 

År 1890 bildades bolaget Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag, LKAB, och sedan dess har 

staden som byggdes upp kring gruvan varit beroende av gruvdriften.4 Trots att gruvbrytningen 

på allvar kom igång år 1890 har malmen i Kiirunavaara varit känt längre än så. Redan år 1696 

fick skrivaren Samuel Olsson Mört ett tips om att det kring sjön Luossajärvi fanns två stycken 

järnberg. Detta fick han höra under en resa i ödemarken när han skulle undersöka ett 

kopparfynd i Sjangeli, cirka tre mil sydväst om Abisko. Mört kanske inte tyckte detta var 

intressant nog, för först ett tiotal år senare rapporterade han fyndigheterna i det som kom att 

bli Kiruna till bergskollegiet. Ytterligare ett antal år senare skickades det ut en mindre grupp, 

med den västerbottniske landshövdingen Gabriel Gyllengrip i spetsen, att undersöka om 

bergen var värda att satsa på. Som guide från Jukkasjärvi fick de samen Anund Anundsson 

Mangi, som ledde expeditionen till bergen Luossavaara och Kiirunavaara. När Gyllengrip fick 

se bergen med egna ögon blev han mycket imponerad. Att malmen överhuvudtaget skulle ta 

slut var någonting som han fann högst osannolikt.5  

 

År 1747 ordnade företagaren Abraham Steinholtz fram mutsedlar på Luossavaara och 

Haukivaara, berget där Kiruna stad är uppbyggt, men på grund av stora ekonomiska 

bekymmer kom Steinholtz aldrig längre med gruvdriften än till planeringsstadiet. År 1825, 

nämligen 50 år senare, ansökte bruksägaren Jonas Ekström hos Kungliga Maj:t om att under 

50 år avgiftsfritt exportera malm till en hamn i Norge från Kiruna. Detta tyckte dock 

bergmästaren var ogenomförbart och Ekström fick avslag.6  

 

Under 1800-talets början fanns bara 300 bofasta i Jukkasjärvi församling, som innefattade ett 

200 kvadratmil stort område. Förutom de 700 icke bofasta samerna, som levde på renskötsel, 

levde människorna på jordbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske. Detta var dock inte lätt i en så 

ogästvänlig miljö som norra Sverige var på den tiden och skördarna frös ofta vilket ledde till 

stor nöd i byarna. Detta var en av anledningarna till att energin i första hand riktades mot 

Gällivare. Det var däremot besvärligt att få igång en gruvdrift även där.7 Förutom att transport 

frågan var ett problem, var malmen besvärlig att behandla i masugnarna. 8  

                                                 
4 Åke Barck, LKAB 100 år (u. o., u. å.), 13. 
5 Åke Barck, LKABs historia (u. o., 2001), 6-7. 
6 Ibid., 6-7. 
7 Åke Barck, Kiirunavaara (Gällivare, 1993), 4. 
8 Åke Barck, LKABs historia (u. o., 2001), 9. 
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För att få till ett tackjärn som var lätt att tillverka var de tvungna att blanda i malm från 

mellansvenska gruvor som var ”fattigare” och detta påverkade naturligtvis lönsamheten. 

Därför hamnade de allra flesta som investerade i den lappländska gruvan i Gällivare i 

konkurs.9  

 

Det var först när transportproblemet löstes med en järnväg som gruvdriften kunde sättas igång 

på allvar. Järnvägen mellan Gällivare och Luleå blev godkänd för trafik år 1892. Det var 

också vid denna tid som LKAB och dess motsvarighet i Gällivare, nämligen Aktiebolaget 

Gellivare Malmfält (AGM), startades. År 1899 låg järnvägen klar mellan Gällivare och 

Kiruna och tre år senare, i november år 1902, gick premiärtåget med malm till Narvik från 

Kiruna.10 

 

HJALMAR LUNDBOHM OCH MÖNSTERSTADEN 

När Kiruna skulle börja byggas, talades det mycket om att staden inte skulle bli en kåkstad 

som Gällivare hade blivit på grund av den stora inflyttningen och de få husen. En viss olaglig 

byggnation uppkom även i Kiruna, men tiden arbetarna var tvungna att bo i simpla skjul var 

relativt kort och en motsvarighet till Gällivares kåkstad kom det aldrig att bli. LKAB:s förste 

disponent Hjalmar Lundbohm hade som målsättning att Kiruna skulle bli ett mönstersamhälle. 

Ett sågverk uppfördes tidigt för att husbyggandet skulle gå snabbare och välplanerade 

arbetarbostäder uppfördes på löpande band. Trots detta fanns det fler arbetare än hus och år 

1910 gick det i genomsnitt tre personer per rum. Vid detta tillfälle hade nämligen Kirunas 

befolkning ökat till 7 400 invånare. Trots att det var bostadsbrist hedrades ändå LKAB för 

sina insatser och Kiruna kallades ofta för ”världens bästa samhälle”.11 

 

Hjalmar Lundbohm, som först kom till Kiruna i egenskap av stadsgeolog, tillträdde år 1898 

rollen som LKAB:s förste disponent och behöll sin befattning till sin pension år 1920. Under 

denna tid hann Lundbohm göra mycket för staden. Det var inte bara malmbrytningen som han 

engagerade sig i utan även staden och dess invånare.12 Lundbohm kände ett ansvar för de 

människor han blivit satt att leda. För att stå ut med de påfrestningar som Kirunas vildmark 

erbjöd försökte han tänka ut vad som var värdefullt för alla Kirunabor. 13  

                                                 
9 Åke Barck, LKABs historia (u. o., 2001), 9. 
10 Ibid., 12-17. 
11 Åke Barck, Kiirunavaara (Gällivare, 1993), 16. 
12 Hjalmar Falk, Några glimtar om Kiruna (Kiruna, 1961), 17-18. 
13 Karl Erik Johansson i Backe & Gunnar Erkner, Kiruna: Stad och vildmark (Stockholm, 1977), 9-12. 
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Gruvarbetarnas jobb var tungt och att jobba ute i den stränga kylan på vintern gjorde inte 

saken bättre. Det var därför Lundbohm försökte göra Kiruna till en så bra stad som möjligt att 

allt jobb var värt flytten för dem som hade kommit.14 Livet i Kiruna var nämligen till en 

början väldigt hårt. Arbetet låg långt bort från bostäderna och arbetet skedde först och främst 

utomhus och för hand eftersom maskinerna än inte hade ersatt arbetet. Bostäderna var ej 

heller till en början stora och vattnet fick ofta bäras långa sträckor.15 Utvecklingen från detta 

gick däremot snabbt och Lundbohm försökte få LKAB att förstå sambandet mellan goda 

levnadsförhållanden, fritid och arbete. Han var också en föregångare i landet när han införde 

två veckors semester för gruvarbetarna, långt innan andra industrier kom med ledighet.16  

 

Eftersom Lundbohm var mycket intresserad av konst och vetenskap höll han sig vän med 

dåtidens kändisar, främst konstmänniskor. Prins Eugen, Anders Zorn, Carl Larsson, Albert 

Engström och Christian Eriksson är några av de som kunde synas i hans hem. Lundbohm var 

mycket beundrad av hans närmaste och hans omtanke för människorna och sin skicklighet 

som företagsledare gjorde honom till en duktig samhällsplanerare. Rudyard Kipling, 

författaren till Djungelboken, lär ha döpt Lundbohm till ”Lapplands okrönte kung”.17 Han tog 

även initiativ till ett antal konstutställningar som i vissa aspekter överglänste utställningar i 

södra Sverige. Det var inte bara på grund av vänskapskretsen som Lundbohm fick upp alla 

konstnärer, han var även duktig på att sälja det exotiska Lappland till författare och 

konstutövare.18 Lundbohm stod även på god fot med samerna och han hyste varma känslor för 

norrlands urinvånare. Det smeknamn Lundbohm fick av dessa människor var ”Locköga”, 

vilket syftade på Lundbohms tunga ögonlock som gjorde att han jämt såg trött ut.19  

 

Till följd av Lundbohms stora vänskapskrets lockades många skickliga konstnärer och 

arkitekter till Kiruna. Dessa hjälpte till att bygga upp det mönstersamhälle som disponenten 

drömde om. År 1898 anlitades den tidens mest kontroversiella arkitekt, nämligen Per-Olov 

Hallman, för att planlägga staden. Till sin hjälp fick han Lundbohms gamla klasskamrat 

Gustav Wickman, från Chalmers slöjdskola i Göteborg. 20 

                                                 
14 Karl Erik Johansson i Backe & Gunnar Erkner, Kiruna: Stad och vildmark (Stockholm, 1977), 9-12. 
15 Clas Järmén & Bruno Wendsjö, Malm i norr (u. o., u. å.), 13. 
16 Curt Persson, ”Hjalmar Lundbohm – blottade bergets skatter och grundade staden”, i Kiruna 100-årsboken del 
I, red. Kjell Törmä (u. o., 2000), 55. 
17 Åke Barck, LKAB 100 år (u. o., u. å.), 35-37. 
18 Curt Persson, ”Hjalmar Lundbohm – blottade bergets skatter och grundade staden”, 55. 
19 Åke Barck, LKABs historia (u. o., 2001), 28. 
20 Curt Persson, ”Från ödemark till stad – Kirunas framväxt och bebyggelsens utveckling”, i Kiruna 100-
årsboken del I, red. Kjell Törmä (u. o., 2000), 27-28. 
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Stadsplanen som dessa män kom upp med var realistisk-romantisk. Gatorna följde terrängen 

och bildeffekten strävade efter en bebyggelse som utmanade vildmarken. Stadsplanen kom att 

bli revolutionerande och gatorna som var anpassade både efter de geografiska strukturerna 

och klimatet gjorde att rumskänslan skiljde sig från andra städer. Ett rutnät uppfördes och 

marken uppdelades mellan LKAB och tomter som kunde säljas till privatpersoner. Detta 

gjorde att LKAB och staten kunde styra att en ordnad bebyggelse uppfördes, trots att gator 

knappt var påbörjade.21 

 

Kiruna uppförs 

Innan Kiruna kom till att bli ett samhälle var det många diskussioner om var staden skulle 

ligga. En amerikansk mekaniker från borrmaskinsföretaget Ingersoll-Sergeant ansåg att för att 

få bort jordlagret från malmen skulle arbetarna, istället för att lasta jorden i vagnar och dumpa 

den bakom berget, pumpa upp allt vatten från Luossajärvi och spola bort jorden och stenarna. 

Detta protesterade arbetarna mot och sa att samhället inte skulle vara lika vackert utan sjön. 

Då kontrade den amerikanska mekanikern med att säga att staden aldrig skulle ligga på denna 

plats om detta var i USA, nej den skulle ligga i Laxforsen ovanför Jukkasjärvi. Där skulle 

Torneälven, barrskogarna och de vackra öarna gjort staden till en trevligare plats att bo på.22 

 

År 1900 var stadsplanen fastställd och bebyggelsen kunde komma igång ordentligt. 

Befolkningsexplosionen ställde höga krav på en noga planering av stadens utveckling. Det 

byggdes mycket snabbt i Kiruna fram till år 1920 då bostadsuppförandet tillslut mattades av. 

De olika områden som uppkom var bolagsområdet, det område som LKAB ägde och 

fortfarande äger, SJ-området och själva stadsplanen.23 

 

Några av de områden som ursprungligen fanns på bolagsområdet var ”tippen”, ”ön” och 

”pitholmen”. Den första bebyggelsen uppfördes vid en rälstipp och området kom helt enkelt 

att kallas ”tippen”. Det var här de första olagliga barackerna byggdes.24 ”Tippen” kom också 

att bli den naturliga samlingspunkten och detta medförde att ett antal butiker slogs upp. 25   

                                                 
21 Curt Persson, ”Från ödemark till stad – Kirunas framväxt och bebyggelsens utveckling”, i Kiruna 100-
årsboken del I, red. Kjell Törmä (u. o., 2000), 27-28. 
22 Lasse Brunnström, Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del I (u. å.), 2. uppl. (Umeå, 1981), 137. 
23 Curt Persson, ”Från ödemark till stad – Kirunas framväxt och bebyggelsens utveckling”, 28-32. 
24 Karl Erik Johansson i Backe & Gunnar Erkner, Kiruna: Stad och vildmark (Stockholm, 1977), 21-22. 
25 Lasse Brunnström, Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del I, 115-119. 
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Det som däremot dominerade var matställen och kaféer. Detta till en följd av den stora 

mansdominansen som gjorde att det fanns många ungkarlar.26  

 

Vid sjön Luossajärvis södra ände låg ett vattensjukt dyhål som vissa människor fick leva i. I 

folkmun kom därför denna plats att kallas ”djävulsön”. Efter att LKAB köpt marken var en av 

de första åtgärderna att dika ut hela området. Platsen fick då endast namnet ”Ön” som 

området fortfarande heter. ”Pitholmen” var ett område där forbönder, dåtidens åkare, från 

Pitetrakten bodde. Dessa körde material åt statsbanebygget mellan Kiruna och Torneträsk. 

”Pitholmen” var lite som en stad för sig och människorna gick inte dit utan ett speciellt 

ärende.27 Allt det viktigaste fanns till en början på bolagsområdet. Kirunas första skola, 

Bolagsskolan, uppfördes på denna plats år 1901. Denna skola kompletterades senare med en 

slöjdskola, skolkök och ytterligare en skola, Linnéskolan. Till en början uppfördes många 

byggnader med hjälp av pengar från LKAB. Kyrka, sjukhus och brandstation är exempel på 

byggnader som bekostades av bolaget. 28 

 

Den man som hade ansvaret för arkitekturen för de flesta byggnaderna som LKAB byggde 

upp var, som jag tidigare nämnt, Gustav Wickman. Han hade ansvaret för arkitekturiska 

projekt i Kiruna i 17 år och skapade byggnader som den lappkåteliknande kyrkan och den 

gamla brandstationen nedanför kyrkan. Det oregelbundna gatusystemet, som Per-Olov 

Hallman ritade, bestämdes av terrängen. Gatusträckningarna påverkas av omgivningen och i 

de besvärligaste partierna skapades parker.29 Gatunamnen är ej heller schablonmässiga som 

det kan vara i andra städer. I Kiruna är gatunamnen uppkallade efter personer som betytt 

någonting för LKAB och staden. Mangigatan, Steinholtzgatan och Hjalmar Lundbohmsvägen 

är gatunamn som kan vara till hjälp vid forskning om Kirunas historia.30 

 

Förutom kyrkan och brandstationen ritade Gustav Wickman även bolagshotellet, som än idag 

används till att inhysa LKAB:s gäster, Kirunas sjukstuga, som användes fram till år 1950 och 

numera hyser musikföreningen Tusen Toner och Kirunas egna radiostation, och byggnaden 

till stadens första kooperativa handelsbolag. 31  

                                                 
26 Lasse Brunnström, Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del I (u. å.), 2. uppl. (Umeå, 1981), 115-
119. 
27 Ibid., 115-119. 
28 Åke Barck, LKAB 100 år (u. o., u. å.), 30-32. 
29 Ibid., 32. 
30 Hjalmar Falk, Något om Kiruna (Jönköping, 1955), 5. 
31 Kjell Bolin, Karin Eriksson & Gunnar Hedborg, Trähus i norr (Stockholm, 1982), 98-106. 
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Wickman var även arkitekt till Kirunas första tvåvåningsbyggnad som var utformad som en 

arbetarbostad med två trapphus.32 De flerfamiljshus som finns på bolagsområdet med 

utseendet som liknar dåtidens bläckbehållare, nämligen de så kallade ”bläckhornen”, är verk 

av Wickman även det.33 Byggnader som Wickman inte designade är bland annat 

järnvägsstationen, som ritades av SJ:s arkitektkontor i Stockholm, och byggnaderna längsmed 

Hjalmar Lundbohmsvägen vid stadshuset, mer känd i Kiruna som ”gula raden”. Dessa hus 

bestod till en början av en samling av sex stycken, men idag finns bara tre bevarade. Husen är 

byggda år 1900 efter ritningar från Iggesunds bruk i Hälsingland. Denna variation av 

byggnader gör att stadens karaktär kan kännas av vid nästan varje gathörn.34 

 

Under år 1908 till 1909 blev Kiruna ett municipalsamhälle och omfattades nu av 

byggnadsstadgar som gällde för hela landet. Därför var en plan för bolagsområdet tvunget att 

fastställas. LKAB ville undvika att dela in området i kvarter och tomter för att få ut största 

möjliga valmöjlighet. Detta gick däremot inte för Överintendentsämbetet som krävde mer 

detaljer. På grund av kravet på den mer detaljrika planen och LKAB:s önskan om att hålla sig 

borta från att bygga kvarter tog ärendet mer tid än vad bolaget hade tänkt. Först år 1914 var 

planen klar och då var bolagsområdet indelat i nio mindre områden som delades av med breda 

gator.35 Anledningen till att Kiruna blev ett municipalsamhälle och inte en köping, var på 

grund av att LKAB inte ville ligga inom köpingsgränsen och på så sätt vara skatteskyldig till 

samhället. När Kiruna blev ett municipalsamhälle kom gruvan att ligga i Jukkasjärvis 

glesbygdskommun. På så sätt fick invånarna i Kiruna betala municipalskatt medan bolaget 

kom undan. Efter att staten gått in som hälften delägare i LKAB och fraktinkomsterna på 

malmen genom SJ blev så höga att de började vara sekretessbelagda kände Kirunaborna att 

det var dags att göra någonting åt samhällssituationen.36  

 

År 1948 fick Kiruna en helt ny samhällsform. Jukkasjärvis glesbygdskommun blev en stad 

med Kiruna som centralort. Detta gjorde att Kiruna blev landets till ytan största stad, ja till 

och med världens största stad.37  

                                                 
32 Kjell Bolin, Karin Eriksson & Gunnar Hedborg, Trähus i norr (Stockholm, 1982), 98-106. 
33 Lennart Lantto & Torsten Sidmalm, Kirunas kulturhistoriskt intressanta bebyggelse – exempelsamling 
(Kiruna, 2007), 16. 
34 Kjell Bolin, Karin Eriksson & Gunnar Hedborg, Trähus i norr, 98-106. 
35 Lasse Brunnström, Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del I (u. å.), 2. uppl. (Umeå, 1981), 147. 
36 Karl Erik Johansson i Backe & Gunnar Erkner, Kiruna: Stad och vildmark (Stockholm, 1977), 49. 
37 Ibid., 51. 
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Staden var lika stor som landskapen Blekinge och Skåne tillsammans och omfattade 14 140 

kvadratkilometer.38 Nu började skolbyggnader och allmänna anläggningar nybyggas och 

Kirunas fick sitt första stadshus. Artur von Schmalensee stod för arkitekturen och Bror 

Marklund designade det märkliga klocktornet. På de 23 klockorna finns också varsin dikt 

skrivna av författaren Björn Erik Höijer. År 1964 fick stadshuset Svenska Arkitekters 

Förenings pris för Sveriges vackraste offentliga byggnad.39 Hjalmar Lundbohm var den som 

började med att förse offentliga byggnader med konstnärlig utsmyckning. I hans spår har 

kommunen, gruvbolaget, och enskilda personer följt och detta har bidragit till stadens 

utsmyckningar. I stadsparken står Asmund Arles skulptur ”Talande tecken” som med 

gruvhackans form hyllar samhällets pionjärer. Monumentet vid järnvägsstationen bär namnet 

”Rälsbärare” och är tillägnat malmbanans rallare. Stadshuset, simhallen, sporthallen och 

skolorna visar också på att konstnärlig utsmyckning är viktigt för Kirunaborna.40 

 

GRUVDRIFTEN 

Av alla järnmalmsproducenter i världen är det bara LKAB som är en underjordsgruva. År 

1962 stängdes dagbrottet i Kiirunavaara och all brytning började ske under jord. Nackdelen 

vid en underjordsgruva är att transporten av malmen upp till ytan inte bara är komplicerad 

utan också kostnadskrävande. Även ortdrivningen är ett mycket företagsamt arbete. Beslutet 

om att övergå till en underjordsbrytning kan räknas till en av LKAB:s milstolpar. 

Dagbrottsbrytningen var ingen omöjlighet, det var ekonomin som styrde detta. För att komma 

åt malmen i dagbrottet tvingades mer och mer gråberg tas bort och att bryta gråberg är inte 

lönsamt.41  

 

Den metod som används i Kiruna kallas skivrasbrytning. Brytningen kan delas in i tre olika 

faser: förberedelse, tillredning och rasbrytning. Att anlägga schakt, krosstationer, huvudnivåer 

och snedbanor, där både arbetare och utrustning transporteras, tillhör förberedningen. Innan 

brytningen tillreds malmen. Då drivs orter jämns med och tvärs igenom malmen på en och 

samma nivå. Med hjälp av stora traktorliknande borraggregat med tre borrmaskiner borras 

orterna framåt. Under den sista fasen av skivrasbrytningen borras ett antal hål i orten uppåt 

genom malmen som en solfjäder. 42  

                                                 
38 Sven Hörnell, Kiruna (Solna, 1963), 9. 
39 Karl Erik Johansson i Backe & Gunnar Erkner, Kiruna: Stad och vildmark (Stockholm, 1977), 51-52. 
40 Ibid., 74. 
41 Åke Barck, LKAB 100 år (u. o., u. å.), 60. 
42 Clas Järmén & Bruno Wendsjö, Malm i norr (u. o., u. å.), 26. 
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När en rad är klar backas maskinen och en ny solfjäder borras. I dessa hål läggs en laddning 

och sedan sprängs malmen loss. Efter detta lastas malmen och tippas ut i störtschaktet som tar 

den till en huvudnivå. Där lastas malmen i tåg som för den till en krosstation. Efter att 

malmen är krossad skickas den upp ovan jord med hjälp av hissar som kallas skipar.43 

 

Eftersom berget delas in i etapper gör detta att gruvarbetet sker längre och längre ner. 

Nivåerna under jord räknas från Kiirunavaaras gamla topp, Statsrådet, som sprängdes bort år 

1910. I och med att malmen tas upp ändras huvudnivåerna genom tiderna. De nivåer som har 

funnits har legat på 275, 320, 420, 540 och 775 meter under den forna toppen.44 Idag ligger 

huvudnivån på 1045 meters djup, men en ny nivå planeras redan. Den kommer, med de 

nuvarande produktionsplanerna, tas i bruk år 2013 och förmodas ligga på 1365 meters nivån. 

Huvudnivån ligger då 625 meter under havsytan.45 

 

Malmkroppen i Kiruna är cirka fyra kilometer lång och bedöms vara två kilometer djup. 

Under de cirka 100 år som malmen har brutits i Kiruna har mer än en miljard ton malm 

utvunnits. Tillsammans med Malmberget utvinner LKAB cirka 40 miljoner ton råmalm per 

år. För att öka produktionen investerar LKAB just nu i en rad förändringar. Ett nytt 

pelletsverk och anriktingsverk byggs och kommer att vara driftklara någon gång under våren 

år 2008. Hamnstrukturen i Narvik anpassas för att kunna hantera större malmtåg. 

Ombyggnationen förbättrar inte bara effektiviteten utan också miljön i hamnen och detta 

beräknas vara klart år 2009. Sedan år 2004 har LKAB också investerat i nio nya lok som 

orkar dra tyngre laster.46 

 

Gruvdriftens påverkan på staden 

Hur kan gruvan påverka staden? Malmen under Kiirunavaara ökar i norr och minskar i söder. 

Detta betyder att malmkroppen stupar in mot samhället. I och med att malmen bryts lämnas 

ett tomrum som fylls på av rasmassor ovanifrån. Hängväggen, där staden ligger, undermineras 

och sprickor bildas.47 När malmen lastas ut vill LKAB ha igång det så kallade raset. För att 

veta att det är malm som lastas ut ur orten vägs skopan. 48  

                                                 
43 Clas Järmén & Bruno Wendsjö, Malm i norr (u. o., u. å.), 26. 
44 Åke Barck, LKAB 100 år, 60. 
45 http://www.lkab.com/?openform&id=7466 (2008-03-13). 
46 Broschyr ”Om LKAB – LKAB en internationell högteknologisk mineralkoncern”, 7-15. 
47 http://www.lkab.com/?openform&id=7466 (2008-03-13). 
48 Inspelad intervju med Göran Olovsson, ansvarig inom LKAB för gruvrättsfrågor, den 6/3 2008 kl. 09.30 
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När det finns malm i skopan väger den ungefär 25 ton och när den börjar väga ner mot 15-17 

ton finns bara gråberg i skopan och då har raset påbörjats. Raset gör att hålrummet fylls upp 

och detta gör att marken ovanför påverkas. Desto längre ner gruvbrytningen kommer, desto 

mer påverkas staden eftersom malmkroppen stupar mot norr.49 Att malmen ligger på det här 

sättet visste LKAB redan år 1900 när gruvbrytningen startades och en diskussion om att 

placera staden på en annan plats diskuterades redan då. I 100 år har staden stått relativt 

opåverkad. Delar av samhället har flyttats i omgångar och sjön Luossajärvi har minskat vid 

flera tillfällen.50 Göran Olovsson, ansvarig inom LKAB för gruvrättsfrågor, meddelade vid en 

intervju att det inte har varit någon nyhet för kommunen att gruvdriften kommer att påverka 

staden. År 1978 meddelade LKAB att när 1000 metersnivån är utbruten kommer järnvägen att 

drabbas. Detta är någonting, som med dagens produktivitet, kommer att ske år 2013 när den 

nya nivån invigs.51 

 

Det är heller inte första gången Kiruna måste flytta på sig på grund av gruvdriften. Staden har 

redan innan den stadsflytt det talas om idag stängt av en stadsdel. År 1978 utrymdes de sista 

husen på ”Ön”. Under 1960-talet var ”Ön” en stadsdel som inhyste många barnfamiljer, 

stadsdelen hade också sin egen kiosk, uterink och busslinje. På 1970-talet hade mycket av 

detta försvunnit och kvar fanns mest pensionärer och ensamstående. När det var dags för 

flytten ordande LKAB med ersättningslägenheter. Husen på området fanns dock kvar en tid, 

men revs sedan. Nu är området omringat av stängsel eftersom kratrar har börjat komma i 

dagen.52 

 

I Malmberget har gruvbrytningen tydligt visat sin påverkan på samhället genom 

Kaptensgropen. Gropen är ett 20 hektar stort område mitt i Malmberget. I Kiruna förhåller sig 

inte malmen på samma sätt, men deformationens utbredning börjar ändå bli märkbar i Kiruna. 

År 2006 drogs Gruvvägen, som leder till gruvan, om. Även en viadukt under järnvägen har 

stängts av i samarbete med Banverket. Söder om Kiirunavaara har nu också ett nytt ställverk 

börjat byggas. Detta för att ersätta det gamla som ligger inom riskzonen. 53  

 

                                                 
49 Inspelad intervju med Göran Olovsson, ansvarig inom LKAB för gruvrättsfrågor, den 6/3 2008 kl. 09.30 
50 http://www.lkab.com/?openform&id=7466 (2008-03-13). 
51 Inspelad intervju med Göran Olovsson, ansvarig inom LKAB för gruvrättsfrågor, den 6/3 2008 kl. 09.30 
52 Norrländska Socialdemokraterna 30/10 2007, 25. 
53 LKAB:s årsredovisning 2006, 37-38. 
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Inom LKAB:s områden i Kiruna och Malmberget övervakas också seismiska händelser, 

rörelser i berget, kontinuerligt. Detta görs så att avspärrningar runt deformationsområden i 

god tid kan utvidgas. En rad känsliga instrument finns utplacerade i samhället. När en 

seismisk händelse skett görs en analys av en bergmekaniker. Har händelsen upptagits av flera 

vibrationsmätare eller att många i samhället känt av skakningarna och kontaktat LKAB, görs 

en rapport. Ansvariga inom LKAB, kommunens räddningstjänst, kommunledningen och 

berörda myndigheter får information om den seismiska händelsen. Om vibrationerna märkts 

av ett stort antal invånare eller om styrkan överskridit 1,5 mm/s, läggs även information ut på 

LKAB:s hemsida.54 

 

Stadsflytt och stadsomvandlingar 

Dagens stadsomvandling kommer inte att medföra att staden flyttas på en gång. Tidsperioden 

LKAB och kommunen talar om är på 25-30 år. LKAB föreslår att staden successivt flyttas åt 

nordväst för att förhindra att gruvdriften ännu en gång påverkar staden och att den på så sätt 

måste flyttas igen. För LKAB är både gruvdriften och staden viktig, därför vill inte bolaget att 

staden skall flyttas fler gånger. En diskussion om gruvdriftens påverkan på staden diskuteras 

löpande mellan LKAB och kommunen, som har ansvaret för staden.55 Vid frågan om vem det 

är som bestämmer hur staden skall flyttas svarar stadsarkitekten Thomas Nylund att trots att 

det är politikerna som fattar det yttersta beslutet delegeras mindre delbeslut till tjänstemännen. 

De tar fram material, underlag, gör analyser och tar fram förslag till beslut. Tjänstemännen, 

såsom stadsarkitekterna och så vidare, får vara med och bestämma men de är inte de som 

fattar de yttersta besluten.56 

 

I projektet med Kirunas stadsomvandling är fyra tjänstemän inblandade, av dessa är det två 

som mer eller mindre aktivt jobbar med Kirunas flytt. Trots att det inte är många tjänstemän 

som är involverade i projektet betyder det inte att det inte finns engagemang. Kommunen har 

skickat ut enkäter till befolkningen i Kiruna om vilka hus de anser bevarandevärda, men även 

om vart framtida Kiruna skall ligga. Nylund tror att dessa enkäter kommer att vara 

betydelsefulla vid argumentationer om vilka byggnader som skall flyttas. Han pekar också på 

värdet att lyssna till dem som verkligen skall bo och leva i det nya Kiruna.57 

 
                                                 
54 LKAB:s årsredovisning 2006, 37-38. 
55 http://www.lkab.com/?openform&id=747E (2008-03-13). 
56 Inspelad intervju med stadsarkitekten Thomas Nylund den 27/2 2008 kl. 14.30. 
57 Ibid. 
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Det är heller inte första gången som Kiruna står inför en stor förändring. Efter andra 

världskriget när Kiruna blev en stad kom samhället att få in stora skatteinkomster från det 

expanderande LKAB. Detta resulterade i att en ny generalplan, omfattande centralorten, 

utformades. Denna plan gick ut på att bygga fler bostadshus och riva alla hus byggda innan år 

1920. Husen i centrum klassificerades och de med dålig kvalité fick inte finnas kvar. Ett hus 

som ansågs ha dålig kvalité är frälsningsarméns hus som uppfördes år 1901. Huset revs dock 

inte och är nu Kiruna centrums äldsta samlingslokal.58  

 

Omkring år 1957 kom rivningen av centrum igång på riktigt och många av de klassiska husen 

jämnades med marken. Ida Modins damekipering, Wallerströms bokhandel, biografen Röda 

kvarn, 88-öresaffären, bosättningsaffären och Café Royal var några byggnader som mötte sitt 

öde. Den byggnad som flest Kirunabor saknade och fortfarande saknar är den monumentala 

Centralskolan.59 Skolan började byggas år 1908 och var även den ritad av Gustav Wickman 

med hjälp av både Hjalmar Lundbohm och folkskolläraren Johan Emil Björkman, som var 

överlärare för Kirunas skolor. Med fasaden i sten och tak av svensk svartplåt var 

Centralskolan utöver det vanliga i Kiruna. Trots detta revs skolan år 1972. En nyare och 

modernare låg- och mellanstadieskola skulle nu byggas upp på Centralskolans gamla plats.60  

 

VAD SKALL BEVARAS? 

Vad är då värt att bevara i Kiruna? I Sverige är det stora skillnader när det gäller 

byggnadsminnen. Vad är det för bild Sverige vill visa upp i framtiden när Västra Götaland har 

225 byggnadsminnen och Norrbottens län endast 31 stycken?61 Byggnaderna på 

bolagsområdet i Kiruna är väl bevarade hus från Kirunas tidigare historia. Alla dessa står 

inom riskzonen och stadsarkitekten Thomas Nylund anser att delar av området bör försöka 

flyttas, inte bara enstaka byggnader utan byggnader i grupp. På detta sätt går det att återskapa 

området, kanske inte som det ser ut idag, men på att liknande sätt. Husets historia skulle i 

sådant fall förändras och att bygganden är flyttad blir en del av dess nya berättelse. Den nya 

platsen växer också in i huset trots att den gamla karaktären finns bevarad i byggnaden. 

Lyckas detta kan Kirunas tidigare själ bevaras på ett nytt sätt.62 

                                                 
58 Curt Persson, ”Från ödemark till stad – Kirunas framväxt och bebyggelsens utveckling”, i Kiruna 100-
årsboken del I, red. Kjell Törmä (u. o., 2000), 35-36. 
59 Ibid., 35-36. 
60 Lasse Brunnström, Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del II (u. å.), 3. uppl. (Umeå, 1984), 114-
118. 
61 http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?programID=3048 (2008-03-05). 
62 Inspelad intervju med stadsarkitekten Thomas Nylund den 27/2 2008 kl. 14.30. 
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Det finns många tankar och åsikter om att bebyggelsen tappar sitt värde vid en flytt. Nylund 

anser dock att en flytt är positiv. Om inte hela huset kan flyttas kan exteriör eller interiör 

detalj bevaras. En ny stomme kan byggas, medan detaljer med arkitektoniskt värde 

återanvänds från gamla byggnader.63 När det gäller gamla hus är det bäst att utgå från att det 

mesta kan bevaras, innan motsatsen är bevisad. Det är skonsammare mot huset, ekonomin och 

miljön.64 När det gäller kyrkor utfärdades Sveriges äldsta fornminneslag kring dem år 1666.65 

  

Lagen gick ut på att alla kyrkor skall skyddas, även ödekyrkor, kloster och kyrkornas 

inventarier. Omsorgen om kyrkorna och dess interiör har gamla anor i Sverige. År 1571 stod 

det skrivet i kyrkoordningen att församlingen skulle se efter kyrkan.66 När det gäller Kiruna 

kyrka är det många som vill att den flyttas. Vid den enkätundersökning som gjordes av 

kommunen för att ta reda på vilka byggnader Kirunaborna värderar mest, var kyrkan den 

populäraste utan konkurrens.67 Varför just kyrkan är den mest omtyckta byggnaden i Kiruna 

kan bero på många saker. 1890-talets önskan att framkalla unika byggnader har gjort att 

Kiruna kyrka är en raritet bland svensk arkitektur. Gustav Wickman, som står som arkitekt 

även här, har använt sig av den frihet han tilldelades vid utformningen. Den rödtjärade 

spånklädseln påvisar träets möjligheter liksom kyrkorummets stora ljusinsläpp anknyter till 

högbarockens strävan efter geometrism och oändlighet.68 

 

Trots att kåtan som förebild nämns i nästan allt som skrivits om Kiruna kyrka finns ingen 

direkt uppgift om att Wickman eller Lundbohm skulle ha haft kåtan i åtanke vid ritandet av 

kyrkan. Många likheter finns dock, timmerkåtornas grundplan är kvadratiska, väggarna är 

låga och de mycket branta takfallen är klädda med torv eller spån. De höga taken i en 

timmerkåta påminner också om en avskuren pyramid. Detta är någonting som går att återfinna 

på Kiruna kyrka. Även inredningen i kyrkan tyder på inspiration från den samiska kulturen. 

På bänkarnas reliefer och träsnideriet i korinredningen syns mönster som påminner om 

samernas bomärken och trä- och benarbeten. Zick-zacklinjer, parvis ställda trekanter och 

snedställda rutor är exempel på dessa.69 

                                                 
63 Inspelad intervju med stadsarkitekten Thomas Nylund den 27/2 2008 kl. 14.30. 
64 Roger Lindbom & Vicki Wenander, Frågor och svar om byggnadsvård (2001), 2. rev. uppl. (Stockholm, 
2007), 7. 
65 Axel Unnerbäck, ”Lagskyddet för kyrkor och kyrkliga inventarier i Sverige”, i Kult eller Kulturrum, red. 
Kathrin Hinrichs Degerblad (Stockholm, 2003), 7. 
66 Ibid., 7. 
67 Inspelad intervju med stadsarkitekten Thomas Nylund den 27/2 2008 kl. 14.30. 
68 Fredric Bedoire, Kiruna kyrka (Uppsala, 1973), 47-48. 
69 Ibid., 51-52. 
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Kiruna Kyrka blev också vald till Sveriges mest omtyckta byggnad genom tiderna under 

arkitekturåret 2001.70 Det är dock inte bara byggnaden och dess interiör som gör kyrkan så 

speciell. Miljön runt byggnadsverket framhäver kyrkans specifika egenskaper. 

Kyrkobyggnaden och klockstapeln ligger på en höjd i det centrala Kiruna. På en plats inte 

mindre än 545 meter över havet gör kyrkan sig sedd från stor del av staden. Utsikten från 

kyrkan är också imponerande. Från höjden syns Kiirunavaara i sydväst och detta intryck gör 

kyrkobesöket till en upplevelse. Omkring kyrkan finns det största parkområdet i centrala 

Kiruna. Parken är omgärdat av en låg mur i gråsten, lagd utan bruk. Det är också i denna park 

stoftet av Hjalmar Lundbohm finns.71 Går då detta att flytta? 

 

Hus har i alla tider flyttats. Gårdar har delats mellan syskon, byggnader har flyttats till nya 

ägor och hus har flyttats vid vägbyggen. Timmerhus är de mest idealiska att flytta och små 

hus är lättare att flytta hela.72 Husen på till exempel bolagsområdet i Kiruna är varken små 

eller timmerhus. Vad som kan bli problem vid demontering och återuppbyggnation av äldre 

hus är att mycket gammalt kan komma fram. Bakom tapeterna kanske ännu äldre tapeter finns 

och så vidare. Att ställa en ”ostkupa” över huset och bevara det som det en gång var gör att 

byggnaden blir svårbebodd och att ta hand om ett obeboeligt museum är kostsamt.73 

Stadsarkitekten Thomas Nylund menar att byggnader aldrig mår bra av att inte användas. De 

bostadshus som skall flyttas i Kiruna är sådana som skall bebos. Det finns inga planer på att 

flytta byggnader bara för att bevara dem i något Skansenexempel på hur Kiruna sett ut. Skall 

det på något sätt vara ett museum skall det vara ett levande museum där människor bor, menar 

stadsarkitekten.74 

 

Stadshuset är också en omtyckt byggnad i Kiruna. När huset började byggas år 1958 var 

Kiruna en mycket rik stad. Skattesystemet gjorde så att mycket av LKAB:s intäkter gick till 

staden. När då stadshuset skulle byggas snålades det inte med någonting. Kostnaderna för 

bygget beräknades till sju miljoner kronor, men när byggnaden väl stod klart år 1963 hade 

kostnaden troligen stigit till det dubbla. 75   

                                                 
70 Broschyr ”Kiruna – en stad i omvandling” (2007), 16. 
71 Fredric Bedoire, Kiruna kyrka (Uppsala, 1973), 9-10. 
72 Författare okänd, ”Att tänka på” i Byggnadsvård i praktiken: Flyttning av gamla hus, red. Rebecka Millhagen 
(Stockholm, 2001), 9-11. 
73 Författare okänd, ”Återuppbyggnad” i Byggnadsvård i praktiken: Flyttning av gamla hus, red. Rebecka 
Millhagen (Stockholm, 2001), 89-91. 
74 Inspelad intervju med stadsarkitekten Thomas Nylund den 27/2 2008 kl. 14.30. 
75 Norrländska Socialdemokraterna 31/10 2007, 28. 
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Räckena i hallen är tillverkade av amerikansk oregon pine och fasaden består av holländskt 

handslaget tegel. För att matcha solljuset på husets fyra sidor är teglet bränt under fyra olika 

årstider. Förutom alla detaljer och valet av material gör stadshusets konst byggnaden till en 

vacker samlingslokal. Inom husets väggar hänger över 100 tavlor och biblioteket är helt inrett 

för att matcha Helmer Osslunds tavla ”Höstliga färger i fjällen”, som pryder fondväggen. Vad 

som gör stadshuset värt att flytta är att den inte bara representerar Kirunas storhetstid utan 

också de minnen som byggnaden inrymmer. Strejkmöten, dramatiska protestaktioner, 

festtillfällen och utställningar är några händelser i stadshusets historia.76 

 

Risker 

Enligt LKAB:s prognoser kommer bebyggelsen i nuläget påverkas i följande ordning: 

Kvarteret Ullspiran på bolagsområdet år 2013, stadshuset år 2023 och kyrkan år 2033. Enligt 

de aktuella planerna är det omkring 960 lägenheter och 1 800 personer som kommer att 

påverkas av stadsomvandlingen. Under en konferens som ägde rum 14:e-15:e oktober år 2005 

poängterades det om och om igen hur viktig planeringen av det nya Kiruna är. Hjalmar 

Lundbohms visioner kommer att finnas med i den nya översiktsplanen och Kirunas kulturella 

arv kommer ännu en gång ha en stor betydelse. Vice ordförande i kommunstyrelsen, Hans 

Swedell (m), menar att stadsomvandlingen är ett unikt tillfälle att förbättra staden. Det är 

också viktigt att alla är engagerade i arbetet, både männen, kvinnorna och barnen i 

samhället.77 

 

De risker som finns i och med att gruvbrytningen sker längre och längre in under staden kan 

delas in under två kategorier, nämligen hårda och mjuka risker. Under kategorin hårda risker 

finns faror som: 

 

• Att byggnader och i värsta fall människor skadas på grund av markdeformationen. 

• Att tågtrafiken störs av deformationen innan järnvägen hinner flyttas. 

• Att vatten- och avloppsledningar och annan viktig infrastruktur skadas. 

• Att ställverk och transformatorstationer skadas och på så sätt bryter elförsörjningen.  

• Att till exempel brustna ledningar och vattenläckage orsakar skador på byggnader, 

annan egendom eller människor. 78 

                                                 
76 Norrländska Socialdemokraterna 31/10 2007, 28. 
77 Kjell Öberg, Sammanfattning av ”Kiruna – kulturarv i rörelse”, Konferens 14/10-15/10 2005, (Kiruna), 3. 
78 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort, ”Del II Stadsomvandling” (2006), 59. 
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För att undvika dessa skador måste åtgärder vidtas i tid och en detaljplanering måste finnas i 

tidigt skede.79 

 

Under kategorin mjuka risker finns värden som är mindre konkreta, social miljö, vänskap och 

kärlek, men även känslan av trivsel, vantrivsel, trygghet eller otrygghet.80  

De mjuka värdena omfattar därför relationen mellan människor och relationen mellan 

människa och miljö. De risker i Kiruna som definieras som mjuka risker är: 

 

• Att områden långt innan deformationen ses som förlorade och investeringar eller 

renoveringar ses som oekonomiskt. Detta kan leda till förfall, vantrivsel och 

utflyttning. 

• Att stadsdelar hamnar för långt bort från varandra men även från handel och service. 

Detta kan medföra att området blir mindre attraktivt och risken blir att människor 

flyttar till en annan ort. 

• Att majoriteten av Kirunaborna får det längre till allmänna transportmedel, tåg och 

flyg. Med sämre transportmöjligheter minskar Kirunas attraktivitet. 

 

Rädslan kring de mjuka riskerna är att människor skall vantrivas och därmed flytta från 

Kiruna. För att motverka riskerna gäller det att fortsätta utveckla och underhålla miljön och 

byggnaderna. När väl områden börjar flyttas är det viktigt att erbjuda människor service 

oavsett vilket område de bor på.81 

 

Planerna som kommunen har är att stadskärnan skall flyttas till ett område nordväst om det 

nuvarande Kiruna. Staden kommer då att ligga där Luossavaara sluttar ned mot Luossajärvis 

sjöstrand. Varför ingen än så länge börjat bebygga området är på grund av de 

osäkerhetsfaktorer som ligger i luften. För det första måste en undersökning av marken göras. 

LKAB:s konsulter inspekterar just nu om våtområdet går att dika ur och hur mycket radon 

som kan finnas i marken. Även en provbelastning av området sker. För det andra undersöker 

LKAB den norra sjömalmen och hur mycket av Luossajärvi som kommer att gå förlorad på 

grund av gruvbrytningen. 82  

                                                 
79 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort, ”Del II Stadsomvandling” (2006), 59. 
80 Ibid., 59-60. 
81 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort, ”Del II Stadsomvandling” (2006), 59-60. 
82 Norrländska Socialdemokraterna 1/11 2007, 26-27. 
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Provborrningen av sjömalmen kommer inte att vara klar förrän i mitten av år 2009. För det 

tredje har utredningen kring var järnvägen skall gå inte gett något svar. Alla håller heller inte 

med om att det nordvästra området är det bästa. Om staden flyttas österut hålls samhället ihop 

på ett annat sätt.83 Stadsarkitekten Thomas Nylund menar dock att allt som skall flyttas 

behöver nödvändigtvis inte flyttas till det nordvästra området. Det är endast stadskärnan som 

är planerad till det området, inte hela staden.84 

 

Problem 

Enligt Emelie Eriksson, filosofie doktor i kulturgeografi, är det ofta mjuka och abstrakta 

värden som kommer i kläm mellan byggnader och ekonomi vid en stadsomvandling. Det är 

viktigt att alla människor kan göra sig hörda vid arbetet med Kirunas framtid.85 Kiruna är en 

mansdominerad plats men det talas ofta om kvinnornas synpunkter. Utan kvinnor finns det 

inga män i staden.86 Professor Kerstin Smeds menar att det är stor skillnad mellan kvinnlig 

och manlig arkitektur. Män bryr sig om hur byggnaden ser ut, medan kvinnor tänker på 

funktionen och helheten. Smeds menar att resultatet kommer märkas om majoriteten av 

planerarna är kvinnor.87 

 

Redan när Kiruna skulle byggas upp förstod Hjalmar Lundbohm och LKAB vikten av att 

planera för kvinnor. Det som passar för kvinnor duger oftast för män, men det är inte säkert 

att det omvända gäller. Genom att bygga husen med mindre lägenheter ovanpå kunde familjer 

bo på nedervåningen medan ungkarlar bodde en trappa upp. På så sätt höll sig ungkarlarna 

lugnare och kvinnorna kunde tjäna extra pengar genom att tvätta och laga mat till dem.88 Nu 

när Kiruna skall flyttas och nya lägenheter byggas upp har Kirunaborna ett unikt tillfälle att 

säga till vad de tycker när det gäller den kommande boendesituationen. Fastighetsbolaget 

FAB har skickat ut en enkätundersökning till de boende inom området Ullspiran, som är det 

område som kommer att rivas först. I enkätundersökningen frågar FAB hur hyresgästerna vill 

se sitt framtida boende. Frågor om var de vill bo och vilken bostadsform de helst föredrar 

ställs.89  

 

                                                 
83 Norrländska Socialdemokraterna 1/11 2007, 26-27. 
84 Inspelad intervju med stadsarkitekten Thomas Nylund den 27/2 2008 kl. 14.30. 
85 Kjell Öberg, Sammanfattning av ”Kiruna – kulturarv i rörelse”, Konferens 14/10-15/10 2005, (Kiruna), 23. 
86 Ibid., 3. 
87 Ibid., 22. 
88 Ibid., 6. 
89 Norrländska Socialdemokraterna 30/10 2007, 24. 
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Även i den undersökning som Kiruna kommun skickade ut finns frågor om 

boendesituationen. När Kirunaborna fick ringa in det område de ansåg vara mest trivsamt 

ringade majoriteten in bolagsområdet. Den främsta anledningen till att just detta område 

ansågs som mest trivsamt är på grund av grönskan, parkerna och utsikten. Att byggnaderna är 

vackra och att det finns natur att ströva i är också ett av kriterierna.90 Bolagsområdets 

”bläckhorn” är också de byggnader, näst efter kyrkan, som ses som vackrast i Kiruna, enligt 

enkäterna.91 Därför kan det vara en idé, som stadsarkitekten Thomas Nylund säger, att flytta 

delar av bolagsområdet för att försöka återskapa ett liknande distrikt.92 

 

Kirunas förre stadsarkitekt, Anita Skans, anser dock att hela bostadsområden inte bör flyttas. 

Husen är enligt henne så förknippade med sin omgivning och sin historia att de inte går att 

flytta. Byggnader, som till exempel stadshuset, har inte samma förankring i omgivningen och 

kan då flyttas, så länge utsikten påminner om den gamla.93 Hur byggnaderna skall placeras för 

att atmosfären från den gamla platsen på något sätt skall bevaras är en viktig fråga som 

kommunen måste behandla innan en flytt blir verklighet. Ett arbete med att dokumentera 

Kirunas byggnader har påbörjats som ett led i kommunens arbete med Kirunas kulturmiljöer. 

De byggnader som står inom rasområdet har fotograferats och dokumenterats. Dessutom har 

regeringen gett Riksantikvarieämbetet i uppgift att hjälpa Kiruna i hur kulturhistoriska 

byggnader och andra miljöer skall bevaras.94 

 

Sedan år 1984 har Kiruna haft en bevarandeplan. Genom att få en övergripande syn på de 

frågor som behandlar bevarandet i hela tätorten, kan planen ligga som grund vid fysisk 

planering och bygglovshantering. Eftersom Kiruna står inför en stadsomvandling omarbetas 

nu planen. Syftet är detsamma, men frågor som behandlar förändringen i staden tas nu också 

upp.95 Det är dock inte bara byggnader och infrastruktur kommunen måste ta hänsyn till vid 

stadsflytten. Vissa naturmiljöer bör stå orörda för att inte påverka populära utflyktsmål, men 

även leder för renflytt måste ses efter. För att undvika svåra passager för rennäringen har 

samebyarna fått lämna sina synpunkter kring planeringsarbetet. På så sätt kan kommunen 

planera en stad som passar alla.96 

                                                 
90 Sammanställning av svar från enkätundersökning ”Vilken är din bild av Kiruna?” (2007), 15-17. 
91 Ibid., 45. 
92 Inspelad intervju med stadsarkitekten Thomas Nylund den 27/2 2008 kl. 14.30. 
93 Kjell Öberg, Sammanfattning av ”Kiruna – kulturarv i rörelse”, Konferens 14/10-15/10 2005, (Kiruna), 4. 
94 http://www.kommun.kiruna.se/Stadsomvandlingen/Framtidsplaner/Bevarande-av-kulturmiljoer/ (2008-03-27). 
95 http://www.kommun.kiruna.se/Bygga-och-bo/Bevarandeplan/ (2008-03-28). 
96 Broschyr ”Kiruna – en stad i omvandling” (2007), 15. 



 24 

 

Att flytta en stad i sådan stor skala som i Kiruna saknar motstycke i världen. 

Brunkolsbrytningen i Tyskland har medfört att mindre byar fått flytta, men de problem som 

Kiruna ställs för har de inte haft. Förutom ett nytt centrum måste vatten- och avloppssystemet 

i Kiruna förnyas.97 I staden Pargas i sydvästra Finland har kalk- och byggföretaget Partek ett 

liknande problem som LKAB. Kalkådran går rakt in under samhället och detta påverkar 

stadens äldsta del, med bland annat en kyrka från 1400-talet. Bolaget har i detta fall valt att 

inte göra som LKAB, brytningen kommer tills vidare att avstanna vid den delen.98 

 

FRAMTIDEN  

När det gäller Kirunas stadsomvandling är det många som visat sitt intresse för det arbete som 

är igångsatt. Förutom att Kiruna kanske kommer att bli en förebild för städer som flyttas i 

framtiden, ger multimedias intresse en stor hjälp när det gäller att få politikerna att lyssna. Det 

är heller inte bara svenska medier som visat sitt intresse, även de största medierna i Europa, 

Kanada och USA har vänt sina blickar mot Kiruna. All denna uppmärksamhet ger ett budskap 

till beslutsfattarna att Kiruna är värt att satsa på och att detta är lönsamt för Sverige. Många 

har även hört av sig till kommunen för att de vill studera stadsomvandlingen närmare. Detta 

utgör en viktig del av den dokumentation som förs. 99 

 

Eftersom det som rivs oåterkalleligt är borta är kommunens dokumentation av byggnaderna 

viktig, men också arbetet kring urvalet av de hus som skall flyttas är av stor vikt. 

Byggnaderna på bolagsområdet var år 1978 rivningshotade. Kirunas befolkning minskade på 

grund av LKAB:s krisår och bostadsöverskottet blev ett problem. ”Bläckhornen” på 

bolagsområdet var i dåligt skick, hyrorna var låga och driftkostnaderna skenade iväg.  

Planerna var att riva allt och bygga nytt, men när detta nådde kommunens öron fick 

bostadsbolaget som var ansvariga, motstånd. En nyanställd tjänsteman inom bostadsföretaget 

satte sig också emot idén. 100 

 

 

                                                 
97 Broschyr ”Kiruna – en stad i omvandling” (2007), 14. 
98 Kjell Öberg, Sammanfattning av ”Kiruna – kulturarv i rörelse”, Konferens 14/10-15/10 2005, (Kiruna), 18. 
99 http://www.kommun.kiruna.se/Stadsomvandlingen/Vad-har-hant-hittills/Omvarlden-visar-intresse/ (2008-03-
29). 
100 Norrländska Socialdemokraterna 31/10 2007, 26-27. 
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Genom att kontakta Länsbostadsnämnden och komma fram till en lösning, som innebar att 

byggnaderna fick finnas kvar och att en upprustning skulle ske, räddades byggnaderna. År 

1984 kom även Gustav Wickmans ”bläckhorn” med i Kirunas bevarandeplan och är nu 

skyddade enligt lag i detaljplanen.101  

 

Att hus med det Wickmanska formspråket ses som de vackraste byggnaderna i Kiruna 

framgår tydligt av enkätundersökningen. De anses också stämma överens med bilden av 

Kiruna.102 Eftersom Gustav Wickman var en av de ledande arkitekterna i Kirunas tidigaste 

skede anses han ha skapat en ”Kirunastil”. Den gemensamma nämnaren i denna arkitektur är 

geometrin. Konstruktionen har sin utgångspunkt geometrins former, såsom kvadraten, 

rektangeln, triangeln och cirkeln.103 Skulle inte någon av hans hus flyttas skulle därmed 

Kiruna tappa en hel del av det som karaktäriserar staden. Kiruna skall därför hitta sin egen 

nisch och bygga vidare på den, menar Jerker Söderlind, teknologie doktor vid Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm.104 

 

De hus som förmodligen kommer att flyttas, kyrkan, stadshuset, Hjalmar Lundbohmsgården 

och bolagshotellet, kommer att transporteras med hjälp av en trailer. Att flytta byggnaderna är 

däremot dyrt. Att forsla stadshuset till en annan plats går förmodligen på 40-50 miljoner 

kronor, kyrkan kostar 20-25 miljoner att flytta och flyttkostnaden för ett ”bläckhorn” är cirka 

en miljon kronor. Att byggnaderna planeras att flyttas, trots kostnaderna, visar på kommunens 

engagemang vid bevarandet av kulturhistoriska byggnader.105 Men om ett hus står i vägen för 

att en byggnad skall kunna flyttas, är det då rätt att riva detta hus trots att det inte är 

rivningshotat? Denna fråga ställer Göran Olovsson, ansvarig inom LKAB för gruvrättsfrågor, 

vid en intervju. Han menar dock att vi skall blicka framåt och se möjligheterna. Vi skall ta 

med oss historien till den nya platsen, men samtidigt se en utveckling. Stadsomvandlingen är 

en möjlighet och inte en massa bekymmer, menar Olovsson.106 Eftersom stadsomvandlingen 

kommer bre ut sig över en lång tid anser kommunen att det är viktigt att se till ungdomarnas 

åsikter. Detta eftersom det är de yngre generationerna som kommer bo i det nya Kiruna.107  

                                                 
101 Norrländska Socialdemokraterna 31/10 2007, 26-27. 
102 Sammanställning av svar från enkätundersökning ”Vilken är din bild av Kiruna?” (2007), 47-59. 
103 Lasse Brunnström, Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige del I (u. å.), 2. uppl. (Umeå, 1981), 175-
177. 
104 Kjell Öberg, Sammanfattning av ”Kiruna – kulturarv i rörelse”, Konferens 14/10-15/10 2005, (Kiruna), 12. 
105 Broschyr ”Kiruna – en stad i omvandling” (2007), 11-15. 
106 Inspelad intervju med Göran Olovsson, ansvarig inom LKAB för gruvrättsfrågor, den 6/3 2008 kl. 09.30. 
107 http://www.kommun.kiruna.se/Stadsomvandlingen/Kirunabornas-asikter/Unga-och-kvinnor-viktigast/ (2008-
03-30). 
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Visionen om det nya Kiruna är att samhället är ekologiskt anpassat, har bra lokalklimat, 

tillgångar till miljön nära bebyggelsen, ren luft, en sammanhållen stadsmiljö och framför allt, 

en modern mönsterstad byggd på Hjalmar Lundbohms idéer. Att staden i framtiden skall vara 

miljöanpassad i form av ny teknik och energisystem är en viktig faktor för hållbarheten.108 

När staden uppfördes tänkte stadsplanerarna på naturen. Därför målades husen i jordfärger 

som faluröd och ockra. Detta var också för att få en kontrast till det gråa dis som ofta ligger 

över staden. Modern arkitektur och konst har alltid haft en viktig betydelse i Kiruna. Kyrkan 

och stadshuset är båda konstverk i sig och manifesterar Kirunas två storhetsperioder. Dessa 

byggnader värmer invånarna mentalt och är därför värda att satsa på.109 ”Nu när staden till 

vissa delar ska flyttas gäller det att dokumentera, dokumentera och åter dokumentera för 

framtiden” säger docent Lasse Brunnström, forskningsledare vid Göteborgs kommun och 

författare till Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige.110 

 

DISKUSSION 

LKAB:s gruvdrift i Kiruna påverkar nu staden på ett sådant sätt att vissa områden måste 

flyttas. Kommunen står därför inför en svår uppgift. Det är inte bara en ny stad som skall 

planeras, den gamla måste också bevaras, men hur? Problematiken vid en flytt av 

byggnaderna är att husen är allt för förknippade med sin omgivning att de inte går att flytta 

utan att huset tappar sin betydelse, menar den förre stadsarkitekten Anita Skans. Den 

nuvarande stadsarkitekten Thomas Nylund ser dock positivt på en flytt. Att byggnaden är 

flyttad blir en del i dess nya historia. Utav dessa två alternativ väljer jag att hålla med Nylund. 

Kanske att den flyttade byggnaden till en början känns malplacerad i dess nya miljö, men när 

folket väl har vant sig kommer detta inte vara något problem. Om beslutstagarna skall se till 

invånarnas synpunkter kommer klassiska hus flyttas. Av det som framgår i 

enkätundersökningarna ser Kirunas befolkning helst att byggnader av kulturhistoriskt värde 

flyttas istället för att dokumenteras och rivas.  

 

Som jag tidigare skrivit har hus i alla tider flyttats. Faktum är att Kirunas första byggnad 

”Bostad 1” flyttades till Kiruna från Jukkasjärvi eller Kaperasjärvi.111 Att byggnader är 

flyttade anser jag ge en extra intressant historia kring huset.  

                                                 
108 Broschyr ”Kiruna – en stad i omvandling” (2007), 10. 
109 Kjell Öberg, Sammanfattning av ”Kiruna – kulturarv i rörelse”, Konferens 14/10-15/10 2005, (Kiruna), 6-7. 
110 Ibid., 5. 
111 Curt Persson, ”Från ödemark till stad – Kirunas framväxt och bebyggelsens utveckling”, i Kiruna 100-
årsboken del I, red. Kjell Törmä (u. o., 2000), 26. 
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Tänk bara vad intressant om en skolklass år 2120 går in i det flyttade stadshuset och läraren 

säger att den enorma byggnaden är flyttad från ett område som då är avstängt och öde. Att 

dessa barn då skulle anse att flytten var onödig kan jag aldrig tänka mig. Själv skulle jag som 

barn betrakta det som fascinerande att 150 år tidigare satt gruvmännen i stadshusets stora sal 

och strejkade för bättre villkor. Inte bara det att samhället såg helt annorlunda ut på den tiden 

utan att även byggnaden låg på en helt annan plats.  

 

Vad jag själv ser som ett problem vid stadsomvandlingen, och jag vet inte om jag har 

planerarna med mig, är att få det nya samhället att passa in med det gamla. Stadsarkitekten 

Thomas Nylund uttryckte sitt missnöje över hur stadskärnan har förändrats. Innan 

rivningsepidemin på 1950-1960-talet hade själva centrum en bättre rumskänsla. Om 

bolagsområdet skulle flyttas undan för markdeformationerna är det för att någonting bra 

skulle bevaras. När det gäller stadskärnan finns nu möjligheten att förbättra någonting dåligt, 

menar Nylund.112 Trots att det talas mycket om att följa i Hjalmar Lundbohms fotspår är jag 

lite orolig för att det än en gång kommer bli som i dagens stadskärna. Får personer som 

Thomas Nylund bestämma, finns det däremot ingen anledning att oroa sig. 

 

Eftersom Kiruna endast är lite över 100 år har jag ofta varit avundsjuk på städer som har en 

äldre historia och därmed äldre hus. I Kiruna är de äldsta husen från sekelskiftet 1900 och 

dessa ligger närmast gruvan. För att bevara någon synlig del av Kirunas historia anser jag att 

det är viktigt att flytta hus, inte bara speciella byggnader som kyrkan och stadshuset, utan 

bostadshus av kulturellt värde. Trots att bergen Kiirunavaara och Luossavaara med sina 

dagbrott alltid kommer att visa på gruvindustrin och dess historia, kan det vara 

intresseväckande att se gamla hus för att visa att människor bott i staden länge. Jag tycker 

dock att människorna i staden bör vara stolta över Kiruna och den chans samhället får vid 

stadsomvandlingen. Det är inte många städer som får skriva in i sin historia att den blivit 

flyttad.  

 

Att Kirunaborna tar flytten med sådant stort lugn är också för att vi vet hur mycket gruvan 

betyder för staden. Med LKAB som största arbetsgivaren skulle staden dö ut om bolaget 

stängdes ned. Jag tror även att jag har rätt när jag säger att Kirunaborna ser 

stadsomvandlingen som någonting positivt.  

                                                 
112 Inspelad intervju med stadsarkitekten Thomas Nylund den 27/2 2008 kl. 14.30. 
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Att många måste flytta och att vissa människors hem rivs ses som en del i utvecklingen. Att 

regeringen vill satsa på Kiruna kan också ge ett uppsving i den negativa utflyttningstrenden.  

 

Kiruna är en stad med många möjligheter och att bygga upp en stad från början såg även 

Hjalmar Lundbohm och hans medhjälpare som ett unikt tillfälle i slutet av 1800-talet. Att den 

första stadsplanen fungerade visar dagens planerare då de avser bygga vidare på den. Hur 

kommunen skall göra med Kirunas gatunamn när gatorna försvinner vid flytten frågade jag 

vid intervjun med stadsarkitekten. Det vore en synd att helt ta bort namn som Bromsgatan, 

August Malmsgatan och Schouggatan när några av Kirunas historias viktigaste människor 

lever kvar i dessa gatunamn. Vad kommunen skall göra med gatunamnen kunde 

stadsarkitekten inte svara på. Detta var någonting han trodde att ingen tidigare tänkt på. Det 

var till och med så att han fick skriva upp frågan för att sedan ta upp den med sina kollegor. 

Alla är välkomna med sina synpunkter vid stadsflytten och nu har även jag sått ett litet frö i 

arbetet med Kirunas framtid. 
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SAMMANFATTNING 

LKAB bildades år 1890 och sedan dess har Kiruna varit beroende av gruvan och gruvdriften. 

Under uppbyggnationen av samhället ville LKAB undvika olaglig byggnation i form av ett 

kåksamhälle. LKAB:s första disponent, Hjalmar Lundbohm, hade nämligen som målsättning 

att få Kiruna till en mönsterstad. Stadsplanen utformades av Per-Olov Hallman och Gustav 

Wickman och gatorna, som var anpassade efter de geografiska strukturerna, gjorde planen 

revolutionerande. Av de järnmalmsproducenter som finns är det bara LKAB som bryter under 

jord. I och med att malmen bryts lämnas ett tomrum som fylls på med rasmassor ovanifrån. 

Kiruna är belagd på hängväggen och sprickorna som bildas av undermineringen påverkar 

staden. Att malmen ligger på detta sätt visste LKAB redan år 1900 när gruvbrytningen 

startades. I 100 år har staden legat relativt opåverkad och att gruvdriften kommer påverka 

Kiruna är ingen nyhet för kommunen.  

 

Stadsflytten kommer inte att ske över en natt, tidsperioden kommunen talar om är 25-30 år. På 

bolagsområdet, som står inom riskzonen, finns väl bevarade hus från Kirunas tidigare historia. 

Stadsarkitekten Thomas Nylund anser att delar av området bör försöka flyttas, inte bara 

enstaka hus utan också byggnader i grupp. Går det inte att flytta hela huset kan interiör eller 

exteriör detalj bevaras. I Kirunas stadsomvandling är det politikerna som bestämmer.  

Små delbeslut skickas dock till tjänstemännen, såsom stadsarkitekten och så vidare. Det är 

också viktigt att lyssna på dem som skall bo och leva i det nya Kiruna, nämligen stadens 

befolkning. Kirunas förra stadsarkitekt, Anita Skans, anser att det finns problem med att flytta 

hela bostadsområden. De är enligt henne så förknippade med omgivningen att de inte går att 

flytta. Ett arbete med att dokumentera Kirunas bebyggelse har därför påbörjats som ett led i 

kommunens arbete med Kirunas kulturmiljöer. Arbetet är viktigt för att de hus som inte flyttas 

finns kvar i någon mening.  

 

Att flytta en stad i sådan stor skala som Kiruna har inte skett tidigare. Dock har byar i 

Tyskland fått ändra läge på grund av brunkolsbrytningen. Eftersom det som rivs oåterkalleligt 

är borta är dokumentationen av byggnaderna viktig, men också arbetet kring urvalet av de hus 

som skall flyttas är av stor vikt. I den enkätundersökning som skickades ut av kommunen för 

att ge befolkningen chans att bestämma i omvandlingen, framgick det tydligt att hus med det 

Wickmanska formspråket ses som de vackraste byggnaderna i Kiruna. Kyrkan och stadshuset 

är symboler för stadens storhetsperioder och är därför värda att satsa på.  
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