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Malmberget och Kiruna  
– lika men olika 

jennie sjöholm

Stora förändringar planeras i Malmfälten. 
Kiruna har blivit ”staden som ska flytta”, 
inte minst rapporterar media en hel del 

om stadsomvandlingen som blir följden av gruv-
bolaget LKAB:s expansion. Malmberget, i Gäl-
livare kommun, påverkas också av gruvnäringen. 
Samhället har genomgått drastiska förändringar 
sedan 1960-talet, och förändringar av samhälls-
bilden sker också nu i snabb takt. 

I debatten som uppstått i kölvattnet av de pla-
nerade förändringarna, jämförs ibland Kiruna 
och Malmberget. ”Kiruna får inte bli ett nytt 
Malmberget” är en synpunkt som förs fram, 
framför allt av representanter för Kiruna kom-
mun. Från Gällivare och Malmbergets horisont 
ter det sig inte lika dramatiskt att Kiruna ska 
flytta – det är ju en process som har pågått länge 
i Malmberget. 

Malmfältens kulturmiljöprocesser
Det är dock slående att det inte finns några mer 
djupgående jämförelser mellan de båda orterna. 

Det finns likheter mellan dem, men också skill-
nader. 

Luleå tekniska universitet och Norrbottens 
museum genomför under 2010 forskningspro-
jektet Malmfältens kulturmiljöprocesser, finansie-
rat av Riksantikvarieämbetet. Undersökningen 
tar avstamp i de omvandlingar av Malmberget 
och Kiruna som började planeras omkring 2004 
när konsekvenserna av en fortsatt och utökad 
järnmalmsbrytning stod klara – att bebyggelsen 
kommer att påverkas i takt med att gruvverk-
samheten expanderar. I studien jämförs vilken 
betydelse kulturmiljön tillmäts i planeringen, 
liksom vilken möjlighet den anses ha som resurs 
i stadsutvecklingen, i Malmberget respektive Ki-
runa. 

I denna artikel jämförs Malmberget och Kiru-
na i ett historiskt perspektiv. Vilka likheter och 
vilka skillnader framträder? 

Uppmärksammad bebyggelse 
Nationellt och internationellt är Kiruna och 

Gropen i Malmberget. Där markdeformationen breder ut sig låg tidigare byggnader som Centralskolan och Allhelgonakyrkan. 
Sättningarna närmar sig Elevhemsområdet, och kommer troligen att dela Malmberget i två delar i framtiden.  
Foto: Daryoush Tahmasebi ©Norrbottens museum.
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stadsflytten mer uppmärksammad än Malmber-
get och händelseutvecklingen där. Vid en sök-
ning på Google (augusti 2010) får till exempel 
Kiruna mer än tjugo gånger så många träffar som 
Malmberget; 4 960 000 jämfört med 229 000. I 
Libris, en nationell biblioteksdatabas, finns 2 894 
titlar vid en sökning på Kiruna, jämfört med en-
dast 422 titlar för Malmberget (augusti 2010). 

Detta säger visserligen ingenting om innehållet 
i det som skrivits. En närmare granskning av lit-
teraturen visar dock att Kirunas historia, liksom 
stadens konst och arkitektur, uppmärksammats 
i betydligt större utsträckning än Malmbergets 
historia och bebyggelse. 

Artikelns historiska beskrivningar bygger på 
delar av denna litteratur. För Kirunas del har 
Lasse Brunnströms avhandling Kiruna – ett sam-
hällsbygge i sekelskiftets Sverige haft stor betydelse, 
både för att skildra uppkomsten av samhället 
och för att på bred front uppmärksamma Kiru-
nas bebyggelse. Vidare bör antologierna Staden 
som konstverk och Kiruna – 100-årsboken näm-
nas. Malmbergets historia beskrivs framför allt 
av Gösta Forsström i bland annat Malmberget: 
malmbrytning och bebyggelse och Gällivare tätort och 
landsbygd. Bebyggelse i Kiruna och i Malmberget 
behandlas även mer ingående i andra artiklar i 
denna årsbok. 

Malmfälten
Järnmalmsfyndigheterna vid såväl Gällivare 
malmberg som vid Luossavaara och Kiiruna-
vaara är kända åtminstone sedan 1600-talet. Då, 

under den svenska stormaktstiden, blev Norr-
botten högintressant för malmbrytning. Silver-
gruvan vid Nasafjäll, liksom Kengis bruk, som 
bröt järnmalm vid Junosuando och kopparmalm 
vid Svappavaara, etablerades vid den här tiden. 
Flera försök gjordes under 1700- och 1800-talen 
att få till stånd en lönsam gruvindustri i länet, 
men detta var dömt att misslyckas. Först under 
slutet av 1800-talet, genom teknikutveckling och 
industrialisering i större skala, var det möjligt att 
övervinna de svårigheter som fanns. 

En av de viktigaste faktorerna för att möjlig-
göra järnmalmsbrytning i Malmfälten var an-
läggandet av järnvägen för att transportera den 
tunga lasten till utskeppningshamnarna. Första 
delen av Malmbanan, sträckningen mellan Gäl-
livare och Luleå, invigdes 1888. Inlandet var 
emellertid glest befolkat, och det krävdes mycket 
arbetskraft både till gruvor och järnväg. Etable-
ringen av samhällen som Malmberget och Kiru-
na var därför en nödvändighet för att få till stånd 
en industrialisering. 

Kåkstaden
1742 beslutades det att en kyrkplats skulle inrät-
tas i Gällivare. Den så kallade Lappkyrkan bygg-
des, tillsammans med prästgård och lappskola. 
Gällivare blev även tings- och marknadsplats, där 
marknadsbodar och kyrkstugor uppfördes. Plat-
sen låg vid Vassaraträsket. I området fanns goda 
renbetesmarker, och det fanns även odlingsmöj-
ligheter. Malmbrytning skedde i viss utsträck-
ning vid Gällivare malmberg, men brytningen 
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utgjordes av ett oregelbundet säsongsarbete. 
När järnvägen stod klar 1888 var det möjligt 

att börja bryta malm i större skala. Planering för 
ett samhälle, eller för bostäder till de inflyttade 
arbetarna, saknades emellertid. Spekulationerna 
kring malmfyndigheterna bidrog till detta. Ägar-
na till  Gällivaremalmen avlöste varandra under 
det sena 1800-talet, vilket medförde kortsiktiga 
lösningar. Att gruvarbetarna skulle bosätta sig i 
Gällivare var inte realistiskt, då det skulle inne-
bära alltför lång resväg till arbetsplatserna. Istäl-
let byggde arbetarna tillfälliga bostäder i nära 

anslutning till järnvägen, i väntan på att en stads-
plan skulle upprättas. Resultatet blev trångbodd-
het, undermåliga bostäder och sociala problem. 
Den provisoriska kåkstaden i Malmberget var ett 
faktum. 

I mitten av 1890-talet fick ingenjören Henrik 
Wennerström, som tidigare stakat ut järnvägens 
sträckning såväl som upprättat en stadsplan för 
Gällivare, i uppdrag att utarbeta en stadsplan för 
Malmberget. Planen, en rutnätsplan som syftade 
till att uppfylla byggnadsstadgans krav, antogs 
1899. Liksom senare i Kiruna, bildades tre skilda 

Malmberget i början av 1900-talet. Det så kallade stadsplaneområdet breder ut sig nedanför berget. Centralskolan, en av de byggna-
der som rivits för att lämna plats åt Gropen, syns mitt i bilden. Fotograf okänd. Bild i Norrbottens museums bildarkiv. 
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områden i Malmberget: stadsplanen, bolagsom-
rådet, samt järnvägsområdet. 

Skillnaderna mellan Malmberget och Gälli-
vare var tydliga. Forsström pekar på flera skill-
nader mellan orterna, som geografiskt ligger så 
nära varandra.1 Gällivare var den gamla kyrkbyn, 
präglad av bondesamhället och dess traditioner. 
En nomadiserande samebefolkning var av hävd 
knuten dit, och såväl samiska som finska talades. 
Malmberget präglades istället av att vara ett ungt 
gruvsamhälle, där alla var nyinflyttade och kom 
från olika delar av landet. Många folkrörelser 
etablerades i Malmberget, där det också fanns ett 
påtagligt större affärsutbud än i Gällivare. 

Mönsterstaden
Luossavaara- och Kiirunavaaramalmerna var 
även de åtråvärda att utvinna, men de var ännu 
mer otillgängligt belägna än Gällivaremalmen. 
När gruvbolaget LKAB bildades 1890, innebar 
det att det fanns en stark intressent som drev frå-
gan om en utbyggnad av Malmbanan från Gälli-
vare till Kiruna, och vidare till Narvik. Det fanns 
emellertid ett starkt nationellt motstånd till fler 
gruvetableringar i Malmfälten. Inte minst var 
de svåra sociala förhållandena i Malmberget ett 
argument som talade mot att fler gruvor, med 
följande samhällsbildningar, skulle få tillstånd 
att öppna. Det krävdes kraftfulla insatser för att 
beveka opinionen. 

LKAB knöt tidigt Hjalmar Lundbohm till sig, 

som bolagets förste disponent. Lundbohm fram-
står som en starkt drivande person, som målmed-
vetet skapade förutsättningar för att ett attraktivt 
och väl fungerande samhälle skulle byggas upp 
i anslutning till gruvan. Inledningsvis byggdes 
visserligen kåkar upp invid järnvägen, men dessa 
fick inom några få år ge vika för en reglerad och 
välplanerad bebyggelse med en stadsplan som 
antogs år 1900. Resultatet har kommit att kallas 
mönsterstaden Kiruna. 

Samhället lokaliserades på berget Haukivaara, 
för att hamna strategiskt mellan arbetsplatserna 
vid gruvbergen Kiirunavaara och Luossavaara, 
på en sydvästvänd sluttning. Precis som i Malm-
berget var det nödvändigt att etablera bostadsbe-
byggelsen så att arbetarna hade nära till arbetet. 

Till etableringen av Kiruna knöts några av 
tidens främsta och mest moderna arkitekter, 
planerare och konstnärer. Den så kallade Stads-
planen, som utgjorde komplementsamhälle till 
Bolagsområdet, ritades av Per Olof Hallman och 
är känd för att vara landets första terränganpas-
sade stadsplan. Gustaf Wickman anlitades som 
bolagets arkitekt, och har ritat en stor del av Ki-
runas äldre byggnadsbestånd. Det så kallade SJ-
området gestaltades av Folke Zettervall, chefsar-
kitekt vid Kungliga Järnvägsstyrelsen. 

Högkonjunktur i Malmfälten
Samhällsbildningarna Malmberget och Kiruna 
konsoliderades under 1900-talet, de blev allt mer 

1 Forsström 1977 s 72 f. 
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etablerade och befolkningen ökade. Malmberget 
blev municipalsamhälle 1908, Kiruna blev det 
året därpå. 

Omfattande förändringar av bebyggelsen sked-
de i Malmberget och i Kiruna under de expansiva 
åren från 1950-talet fram till 1970-talet. Föränd-
ringarna möjliggjordes av att ekonomin var god, 
då det gick bra för exportföretaget LKAB under 
efterkrigstidens högkonjunktur. Det som hände 
var dels att nya stadsdelar byggdes upp för att 
möta ett ökat bostadsbehov, dels att centrumkär-
norna förnyades genom rivning och nybyggna-
tion. Detta följde ungefär samma mönster som 
i de flesta andra svenska städer vid den här ti-
den. Men både i Malmberget och i Kiruna revs 
det också för att gruvverksamheten skulle kunna 
expandera. 

På 1950-talet upplöstes både Gällivare och 
Malmbergets municipalsamhällen. Detta innebar 
att bägge orterna organiserades i samma kom-
mun, vilket bland annat medförde en gemensam, 
övergripande planering. En generalplan för Gäl-
livare, Malmberget och Koskullskulle arbetades 
fram. Denna syftade bland annat till att Gällivare 
skulle expandera norrut, och Malmberget söde-
rut. Avståndet mellan orterna var alltså tänkt att 
minska. Gällivare har successivt under 1900-ta-
let fått fler affärer och ett större serviceutbud 
än Malmberget, även om många samhällsfunk-
tioner såsom badhus och bibliotek inrättades på 
bägge orterna. 

Många av de äldre bostäderna, däribland en del 
kåkar som funnits kvar, sanerades bort. Istället 

eftersträvades en ny, modern och mer storskalig 
bebyggelse. Ett exempel på detta är Focushuset, 
som beskrivs i artikeln I Focus – Focushuset, Malm-
berget i denna årsbok. 

Effektiviseringar inom gruvindustrin medför-
de att en stor del av verksamheten koncentrera-
des till Vitåfors, såsom malmförädling men ock-
så malmutfrakten. Detta medförde i sin tur att 
bangården i Malmberget inte längre behövdes, 
och 1963 lades denna del av järnvägen ner. Detta 
frigjorde stora områden i centrala Malmberget. 
Här byggdes istället många offentliga byggnader, 
såsom skolor och sportanläggningar. 

På 1950-talet beslutades att Kaptensmalmen, 
som sträcker sig in under bebyggelsen, skulle 
brytas. Detta orsakade sättningar och sprickor i 
marken, och resulterade i den så kallade Gropen 
som kommit att dela Malmberget i två delar. Här 
låg tidigare byggnader som centralskola, brand-
station, badhus och kyrka. Denna bebyggelse har 
rivits, förutom kyrkan, ritad av bolagets arkitekt 
Hakon Ahlberg, som flyttades till en annan plats 
i Malmberget. 

Kiruna å sin sida fick stadsrättigheter 1948. 
Detta manifesterades genom uppförandet av 
stadshuset, ritat av Artur von Schmalensee, som 
invigdes 1963. Ahlberg, som bland annat ritade 
kyrkan och Bolagshotellet i Malmberget, var 
verksam också i Kiruna – bland annat genom 
planläggningen av nya stadsdelar anlagda på 
1950-talet, men han ritade även industrianlägg-
ningar och bolagskontor för LKAB:s räkning. 

Centrum genomgick hårdhänta saneringar på 
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Vy över Kiruna. I förgrunden deformationsutbredningen från Kiirunavaara, där sättningarna närmar sig Bolagsområdet och 
järnvägen. I bakgrunden gruvberget Luossavaara, med det nedlagda dagbrottet. Till vänster i bild Luossajärvi, som delvis torrlagts 
vid två tillfällen. Foto: Daryoush Tahmasebi ©Norrbottens museum.
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1960- och 70-talen. En stor del av den äldre be-
byggelsen uppfattades som bristfällig. Det fanns 
också en önskan att göra Kiruna mera stadsmäs-
sigt. Mycket i stadskärnan revs, där äldre träbe-
byggelse ersattes av tätare och högre bebyggelse. 
Kvarteret Ortdrivaren, ritat av Ralph Erskine, 
med sin karaktäristiska gestaltning är ett resultat 
av detta. 

Stadsdelen Ön, belägen närmast gruvan, var 
ett av de första områdena som bebyggdes när 

järnvägen anlades. Denna bebyggelse beskrivs i 
artikeln Tidig bebyggelse i Kiruna i denna årsbok. 
Det är också en stadsdel som har försvunnit. Un-
der 1970- och 80-talen hamnade området inom 
deformationsområdet som uppstått vid bryt-
ningen av Kiirunavaaramalmen, varför all be-
byggelse rivits. Också sjön Luossajärvi har påver-
kats av malmbrytningen genom att delar av den 
har torrlagts vid två tillfällen. 

Kvarteret Ortdrivaren i centrala Kiruna, som omgestaltades drastiskt under 1960-talet när byggnaderna ritade av Ralph Erskine 
uppfördes. På bilden de bägge höghusen, som kallas Snusdosan och Spottkoppen. Foto: K G Pettersson ©Norrbottens museum.
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2000-talets uppsving
Den starka tillväxten i länder som Kina och In-
dien har drivit upp världsmarknadspriserna på 
metaller, däribland järnmalm. Det innebär att 
det blir oerhört lönsamt för LKAB att expande-
ra, vilket i sin tur påverkar bebyggelse och infra-
struktur i både Malmberget och Kiruna. 

Synliga spår i Malmberget är bland annat att 
deformationsområdet i anslutning till Gropen 
växer. Byggnaderna i Elevhemsområdet, upp-
förda på 1960-talet, har börjat tömmas. Några 
byggnader har flyttats till Mellanområdet, mer-
parten är planerade att rivas. LKAB har erbju-
dit ersättningsbostäder i form av nyproducerade 
Älvsbyhus, också dessa belägna i Mellanområdet. 
Bergmansgatan, som är förbindelseleden mellan 
västra och östra Malmberget, har dragits om. En 
stor del av Bolagsområdet har stängslats in. Be-
byggelsen beskrivs i artikeln Malmberget – vara el-
ler bevara? i denna årsbok. 

I Kiruna finns en långtgående planering, även 
om det ännu inte finns så många synliga spår. 
Järnvägen kommer att dras om, en ny sträck-
ning har börjat byggas väster om Kiirunavaara 
och beräknas vara klar 2012. Vägar som E 10 
och Nikkaluoktavägen kommer även de att dras 
om. Elförsörjningen har säkrats, och vatten- och 
avloppsledningar har omlokaliserats. LKAB:s 
avsikt är att torrlägga ytterligare en del av Luos-
sajärvi, för att möjliggöra ny huvudnivå i gruvan. 
Detaljplaneläggning för området som först kom-
mer att påverkas av deformationsutbredningen 
pågår. Tanken är att etablera en så kallad gruv-

stadspark; ett grönområde som utgör buffertzon 
mellan industriområde och bebyggelse, som kon-
tinuerligt förflyttas efterhand som gruvan växer. 
Inom området finns en del av Kirunas värdefulla 
och skyddade byggnader. Till dessa hör byggna-
der som Bläckhorn, Hjalmar Lundbohmsgården, 
Bolagshotellet, Ingenjörsvillan, stadshuset och 
järnvägsstationen. Vad som kommer att ske med 
dessa är i skrivande stund inte klarlagt, men Ki-
runa kommun har i ett tidigt skede i planerings-
processen hävdat att merparten av dessa ska be-
varas genom att flyttas. 

Malmberget respektive Kiruna
Vilka likheter och skillnader finns då mellan 
Malmberget och Kiruna? Bägge orterna uppstod 
genom etableringen av en storskalig gruvnäring. 
Gruvan var beroende av fungerande samhällen i 
det annars glest befolkade inlandet för att över 
huvud taget skapa förutsättningar att kunna 
upprätthålla den bemanning som krävdes för 
att bedriva verksamhet. Bägge orterna har också 
kontinuerligt förändrats och påverkats av gruv-
näringen. Gruvan med kringverksamheter har 
varit den dominerande arbetsgivaren, när bo-
laget har expanderat har befolkningen ökat. På 
motsvarande sätt har nedskärningar inom gruv-
industrin lett till befolkningsminskningar, vilket 
märktes tydligt under gruvkrisen under slutet av 
1970-talet och början av 1980-talet. 

En tydlig kontrast utgörs av de skilda föreställ-
ningar som finns om respektive ort, föreställ-
ningarna om kåkstaden respektive mönstersta-
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den. Malmberget som kåkstaden är en etablerad 
bild. Även om själva kåkbebyggelsen fanns under 
en begränsad period, så framhålls detta skede i 
historieskrivningen. Kåkstaden manifesteras och 
tydliggörs även genom den rekonstruktion som 
byggdes upp 1988. Föreställningarna förstärker 
också varandra. Utan en kåkstad att jämföra sig 
med hade mönsterstaden varit mindre tydlig. 

En skillnad som framträder syns i bebyggel-
sestruktur och arkitektur. Som tidigare nämnts, 
så delades båda orterna upp mellan stadspla-
neområde, bolagsområde och järnvägsområde. 
Denna struktur syns också idag, men är – ännu 
så länge – tydligare i Kiruna då järnvägen och 
SJ-bebyggelsen fortfarande finns kvar. I Malm-
berget anlades stadsplanen som en traditionell 
rutnätsplan, på ett sätt som anslöt till den gängse 
planeringen vid tiden. I Kiruna prövades istället, 
för första gången i Sverige, ett annat stadsbygg-
nadsideal med en terränganpassad och organiskt 
utformad stadsplan. 

Arkitektoniskt är Kiruna betydligt mer välkänt 
än Malmberget. Bägge orterna har bebyggelse av 
hög kvalitet, men i Kiruna värdesätts och upp-
märksammas den i högre utsträckning. Delvis 
beror detta säkert på att fler namnkunniga ar-
kitekter är representerade i Kiruna. När Kiruna 
etablerades anlitades framstående arkitekter för 
att samhället skulle bli attraktivt, med bra boen-
demiljöer. Också under senare perioder har det 
byggts karaktärsstarka byggnader, som bidragit 

till att profilera Kiruna. Samtidigt präglas mycket 
av det som byggts, både i Kiruna och Malmber-
get, av att vara ganska ordinära byggnader. Den 
omfattar både miljöer som kan uppfattas som 
god vardagsbebyggelse, och bebyggelse som kan 
uppfattas som slätstruken och tråkig. Men det är 
byggnader som liknar mycket annat som byggts i 
Sverige, särskilt under efterkrigstiden, och skulle 
kunna finnas någon annanstans likaväl som i 
Malmfälten. Därmed är den inte lika intressant, 
inte heller lika uppskattad, som den mer särpräg-
lade och utmärkande arkitekturen. 

Kiruna präglas också av en lång tradition 
av konst och konstnärlig utsmyckning. Det är 
knappast en slump att det är i Kiruna som det 
finns planer på att etablera ett länskonstmuseum. 
Många av landets erkända konstnärer drogs till 
det unga Kiruna. Idag förvaltar Kiruna kommun 
en omfattande konstsamling och genom det så 
kallade Kirunastipendiet som delas ut årligen 
uppmärksammas den samtida konsten. 

Malmberget står i nära relation till Gällivare. 
Ingrid Martins Holmberg visar i sin forskning 
om historiseringsprocesser att både Malmberget 
och Gällivare skapar en identitet baserad på rela-
tionen som finns, och har funnits historiskt, mel-
lan de bägge samhällena. Orterna ses ofta som 
ett motsatspar, det har historiskt rått en konkur-
rens mellan dem, och det anses finnas en sär-
skild malmbergsanda.2 I planeringssammanhang 
märks också att kommunen haft att hantera det 

2 Martins Holmberg 2008, s 42 f.  
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faktum att två orter, med två centrumbildning-
ar, är belägna så nära varandra. I högkonjunktur 
har det fungerat, men med befolkningsminsk-
ning och i takt med att gruvan påverkar centrala 
Malmberget uppstår svårigheter för handeln, 
och höga kommunala kostnader för offentliga 
anläggningar. 

Kiruna har aldrig haft något närliggande sam-
hälle, istället har en utveckling till stad skett. Att 
få stadsrättigheter 1948 har varit betydelsefullt 

för den egna identiteten. Att skapa en stadsmäs-
sighet i stadsbilden är något som eftersträvats 
under större delen av Kirunas historia. En viktig 
fråga att ta ställning till i den kommande stads-
omvandlingen är var ett nytt centrum ska lokali-
seras, och hur svårigheterna som kan uppstå med 
två centrumbildningar under en omvandlingspe-
riod ska tacklas. Detta är en anledning till åsik-
ten att ”Kiruna inte får bli ett nytt Malmberget”, 
då man i Kiruna ser svårigheten som finns att få 

Gamla Centralskolan i Kiruna. Byggnaden ritades av Gustaf Wickman och uppfördes 1908. Den revs 1972, under saneringsvågen. 
Detta trots att byggnaden, enligt kommunens generalplan, var i gott skick. Foto: K G Pettersson ©Norrbottens museum.
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bärkraft för handeln i Gällivare-Malmberget. 
I Malmberget finns en långvarig erfarenhet av 

förändringar i stadsbilden, som en följd av malm-
brytningen. Det finns också en stor acceptans för 
gruvnäringen, det anses allmänt som oundvikligt 
att bebyggelsen successivt rivs. Samtidigt fram-
kommer via media att det finns problem med 
buller, vibrationer och gruvdamm, frustration på 
grund av osäkerheten om tidsplanerna för gru-
vans utbredning, och fastighetsägare som ofrivil-
ligt hamnar nära industriområdet. 

Det intressanta är att den mer storskaliga för-
ändringen, framför allt orsakad av Gropen, in-
leddes under 1960- och 70-talen. Detta samman-
faller med den period då omfattande rivningar 
skedde i de flesta svenska städer. Bebyggelsen an-
sågs vara gammal och ofunktionell, marken inte 
tillräckligt högexploaterad. Husen skulle saneras 
bort och ersättas av moderna bostäder, varuhus 
skulle byggas. Att i ljuset av detta riva byggna-
der som låg i vägen för gruvan var förmodligen 
relativt oproblematiskt. Sedan dess har ett nytt 
synsätt vuxit fram. Startskottet brukar räknas 
till 1975, när det Europeiska Byggnadsvårdsåret 
gick av stapeln. Värdet av äldre bebyggelse och 
betydelsen av att värna kulturmiljön har blivit 
allt viktigare. Inte minst var det de storskaliga 
rivningarna som skapade en grogrund för den 
bevarandesyn som vuxit fram under de senaste 
trettio åren. En stor del av det som sanerades 
bort är byggnader som idag saknas av många. 
Det som byggdes som ersättning uppfattas ofta 
som bristfälliga miljöer, som saknar de kvaliteter 

som många gånger finns i den äldre bebyggelsen. 
I Kiruna har stadsdelen Ön försvunnit i ett 

tidigare skede, på grund av gruvans expansion. 
En del kirunabor tar detta som intäkt för att det 
där med stadsflytt inte är något nytt, utan något 
som man är van vid i Kiruna. I viss mån ligger 
det något i detta. Bebyggelsen har även tidigare 
påverkats av gruvan. Men denna förändring var 
knappast så genomgripande som förändringen 
blev i Malmberget när Gropen kom. Den var 
inte heller så drastisk som den förändring som nu 
planeras kommer att bli. Nu kommer på sikt en 
stor del av centrum, byggnader som stadshuset 
och kyrkan, liksom järnvägen och Kirunas infar-
ter, att påverkas. För nästa generation kirunabor 
kommer stadsbilden att se helt annorlunda ut. 
Det finns risk för att en stor del av Kirunas ka-
raktär försvinner i omvandlingsprocessen. 

I Malmberget finns en tradition av att riva efter 
hand som gruvan expanderar. För närvarande är 
många värdefulla och allmänt uppskattade bygg-
nader instängslade inom Bolagsområdet. Fastig-
hetsägaren LKAB har av allt att döma för avsikt 
att riva dessa. I Kiruna har läget ännu inte drivits 
till sin spets, men många kirunabor, liksom kom-
munen och länsstyrelsen, vill att en stor del av 
den värdefulla bebyggelse som berörs flyttas, och 
etableras på annan mark i Kiruna. Hur det kom-
mer att bli är ännu så länge en öppen fråga. Kom-
mer utvecklingen att bli så som i Malmberget? 
Eller kommer förändringarna att bli annorlunda 
i Kiruna? 
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