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Platser har betydelse. De består ofta av en 
komplex väv av byggnader och strukturer, 
som i sin tur är kopplade till tankar och 

känslor. Det förfl utna smälter samman med sam-
tiden, för att tillsammans möta framtiden. 

En sådan komplex plats är Kiruna - industri-
samhället i den karga fjällvärlden som växte fram 
parallellt med gruvbolaget LKAB. Redan från 
början var gruvan och staden varandras förut-
sättning, ett symbiosförhållande som alltjämt rå-
der. Kiruna har kommit att få en speciell prägel 
och en stark identitet. Det ligger i varje stads na-
tur att den förändras och utvecklas, men i denna 
förändring krävs också kontinuitet och historisk 
förankring om orten ska kunna behålla sin iden-
titet. I detta är Kiruna inget undantag, däremot 
en särskild utmaning. Det kan knappast ha und-
gått någon att Kiruna står inför en större stads-
omvandling under kommande decennier som ett 
resultat av den expanderande gruvdriften. Stora 
delar av stadskärnan kommer att påverkas enligt 
de prognoser som fi nns. 

Om städer är komplexa, så är också planering-
en av dem intrikat. Det fi nns många aspekter att 
ta hänsyn till. Inte minst är det viktigt att be-

Vad är Kiruna värt? 
jennie sjöholm

akta stadens betydelsebärande delar - det som är 
värdefullt, det som gör staden till det den är och 
som skapar en samhörighet och identitetskänsla 
för invånarna. Här spelar många faktorer in. De 
värden som fi nns är mångskiftande, att se vad de 
består i är inte alltid enkelt. Uppfattningarna kan 
delvis vara subjektiva och kan därför förändras 
över tiden. Många gånger uttrycks uppskattning 
av bebyggelse först i samband med plötsliga eller 
planerade förändringar. 

Norrbottens museum genomför under 2007 en 
kulturvärderingsanalys, för att försöka defi niera 
vilka kulturvärden som fi nns i Kiruna. Syftet är 
att undersöka hur olika samhällsaktörer förhåller 
sig till Kiruna som kulturmiljö. 

En historisk dimension
Det fi nns gott om lättillgänglig litteratur om 
Kiruna stad och om samhällets framväxt. Lasse 
Brunnströms Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskif-
tets Sverige samt artikeln Det modernistiska Kiruna, 
liksom Kiruna – 100-årsboken är några exempel. 
Åtskilliga artiklar om såväl staden som några av 
dess byggnader har också publicerats i årsboken 
Norrbotten under årens lopp. 
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Kirunas historia är också Sveriges historia. 
Samhällets tillkomst var en av förutsättningarna 
för möjligheten att bryta den sedan länge åtrå-
värda järnmalmen i Luossavaara och Kiirunavaa-
ra. Etableringen var en stor utmaning, då platsen 
var svårtillgänglig och klimatet kärvt, även om 
människor sedan länge funnits i området. Juk-
kasjärvi, ett par mil bort, var kyrkby och mark-
nadsplats sedan 1600-talet. Vid tiden för Kirunas 
grundande var Vittangi det större samhället i 
området, med säte för såväl den kommunala som 
den kyrkliga förvaltningen. Administrativt hörde 

Kiruna hit fram till 1909 då Kiruna municipal-
samhälle bildades. Till myrarna runt Kiirunavaa-
ra kom folk från såväl Jukkasjärvi som Kurravaara 
och bedrev myrslåtter. Samerna fanns här. Runt 
dagens Kiruna fi nns fortfarande för rennäringen 
viktiga betesmarker och fl yttleder. Det sägs att 
en spökraid kan höras längs den gamla fl yttleden 
vid Lombolo. 

Ambitionen var redan från början att ett att-
raktivt och människovänligt samhälle skulle byg-
gas. Kiruna skulle bli en “mönsterstad”. Två om-
råden planerades, dels bolagsområdet, dels den så 

Kirunavuoma, ett myrområde väster om Kiirunavaara. I bakgrunden LKAB:s industrianläggningar. 
Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.
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kallade stadsplanen, som skulle utgöra komple-
mentsamhälle till LKAB:s område. Stadsplanen, 
ritad av Per Olof Hallman, är den första i sitt slag 
i Sverige och representerar tidens stadsbyggnads-
ideal. Den organiska formen i Hallmans plan är 
anpassad till terrängen och kontrasterar mot de 
rutnätsmönster som tidigare varit dominerande 
inom stadsplaneringen. Den präglas också av ett 
uppbrutet gatunät, med många mindre platsbild-
ningar och utsiktspunkter mot det omgivande 
landskapet. Mellan bolagsområdet och stadspla-
nen har fl ertalet av stadens institutionsbyggna-

der samlats. Här är kyrkan belägen, liksom de  
byggnader som tidigare hyste brandstation, sjuk-
stuga och simhall, liksom senare stadshuset. 

Ett tredje samhälle byggdes också i Kiruna, 
SJ-området. Malmbanan var en viktig förut-
sättning för exploatering av malmfälten. Den 
effektiva transport av malmen som järnvägen 
möjliggjorde var ytterligare en faktor för att göra 
malmen brytvärd. Järnvägen var och är följaktli-
gen en viktig del av Kiruna, och i anslutning till 
den uppfördes järnvägsstation och järnvägshotell 
men också bostäder och lokstallar. Byggnaderna 

Del av malmbanan med LKAB:s industriområde i bakgrunden. Till vänster bolagskontoret. 
Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.
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ritades av Folke Zettervall, som var arkitekt vid 
Kungliga Järnvägsstyrelsen. Området med den 
samlade och sammanhållna SJ-bebyggelsen är 
det största av sitt slag i Sverige, och en tydlig 
markör för järnvägens betydelse för gruvnäring-
en och därmed samhället. 

Idag uppfattas Kiruna snarare som en enhetlig 
stad, än som tre separata samhällen. Struktu-
rerna, med gatunät, platsbildningar och bebyg-
gelsemönster har dock bibehållits, och stadens 
framväxt går att avläsa i miljöerna. 

En hel del av bebyggelsen från Kirunas upp-
byggnadsår är än idag välbevarad. Stora delar av 
bolagsområdets bebyggelse är intakt, och områ-
det har kvar sin ursprungliga karaktär. Gustaf 
Wickman, som anlitades som bolagets arkitekt, 
har i hög grad satt sin prägel på denna bebyg-
gelse, inte minst genom de så kallade Bläckhor-
nen, det vill säga några av bostadshusen på bo-
lagsområdet. Kännetecknande för dem är bland 
annat spelet mellan tak och fasader, men också 
den konsekventa färgsättningen i rött, gult och 
grönt. Inom bolagsområdet fi nns bostäder i olika 
storlekar och utförande, avsedda såväl för arbeta-
re som för tjänstemän. Wickman har även gestal-
tat märkesbyggnader som kyrkan, bolagshotellet 
och gamla brandstationen. 

Hjalmar Lundbohmsgården uppfördes som 
disponentbostad åt Hjalmar Lundbohm, som 
var LKAB:s förste disponent och även räknas 
som Kirunas grundare. Lundbohm värdesatte 
konst och arkitektur, vilket kom att prägla både 

Kiruna och disponentbostaden. Hjalmar Lund-
bohmsgården är byggd i en nationalromantisk 
stil, ett byggnadsideal för de konstnärshem som 
etablerades kring förra sekelskiftet. Då den hör 
till Kirunas äldsta byggnads- och arkitekturhis-
toria har den ett högt byggnadshistoriskt värde. 
Även det personhistoriska värdet är stort, då går-

Bläckhorn, exempel på bostadsbebyggelse inom bolagsområdet 
ritad av arkitekt Gustaf Wickman. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum.

Gamla brandstationen, ritad av Gustaf Wickman, uppfördes 
1909. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum. 
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den har en stark koppling till den smått mytom-
spunne Disponenten. 

Inom stadsplanen återfi nns även några av Ki-
runas äldsta byggnader, som Frälsningsarméns 
hus vid Seger Svanbergsgatan och ett av samhäl-
lets äldsta bostadshus i korsningen Gruvvägen/
Kyrkogatan. 

Hjalmar Lundbohmsgården, en av Kirunas äldsta byggnader 
som ursprungligen utgjordes av en parstuga, uppförd 1895. 
Denna byggdes sedan till i ett par omgångar för att uppfylla kra-
ven på en representativ disponentbostad. Foto: Jennie Sjöholm 
© Norrbottens museum. 

Hjalmar Lundbohms arbetsrum som fortfarande står orört i den 
gamla disponentbostaden.Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens 
museum.

Kiruna har även många exempel på högklassig 
arkitektur från 1920-talet, uppförda i 20-talsklas-
sicism. Hyresfastigheten Jerusalem på bolagsom-
rådet är ett välbevarat exempel på denna bygg-
nadsstil, där stor omsorg i träfasadernas detaljer 
är ett av kännetecknen. Några bostadskvarter 
inom Thuleområdet hör också till denna bygg-

Det äldsta bevarade bostadshuset inom stadsplanen, i kors-
ningen Gruvvägen/Kyrkogatan. Byggnaden förvaltas idag av 
Kiruna kyrkliga samfällighet och brukas som museibyggnad. 
Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum. 

Exempel på den 1920-talsklassicistiska bostadsbebyggelsen inom 
Thuleområdet. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.
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nadsepok. Bostadshusen präglas här av markanta 
förstukvistar och en omsorgsfull färgsättning. 
Tillsammans med Östermalmskolan, ritad av 
norrbottensarkitekten Bertil Höök, ger detta en 
sammanhållen miljö som är den mest utmärkan-
de i länet från denna tid. Höök har även ritat kre-
matoriet, som uppfördes i början av 1930-talet. 

Den högkonjunktur som präglade Sverige efter 
andra världskrigets slut kom också Kiruna till 
del. Exportföretaget LKAB expanderade kraftigt 
och Kirunas befolkning ökade, vilket ställde yt-
terligare krav på bostäder och samhällsservice. 
Nya stadsdelar växte fram, på 1950-talet planla-
des Triangelområdet och Luossavaaraområdet, 
från 1960-talet byggdes även Lombolo ut. Den 
rivningsvåg som drog fram i svenska städer un-
der 1960- och 70-talen nådde även Kiruna. Sto-
ra delar av centrumbebyggelsen revs bort. Den 
byggnad som kirunaborna verkar sakna mest är 
gamla Centralskolan, en då centralt belägen mo-
numentalbyggnad som de fl esta hade anknytning 
till. 
Centrumomvandlingen förde med sig en dras-
tisk omgestaltning av samhället i allmänhet, men 
kanske av kvarteret Ortdrivaren i synnerhet. Här 
försvann ett småskaligt sekelskifteskvarter, med 
bland annat två kyrkobyggnader. Hela kvarteret 
ersattes av de av arkitekten Ralph Erskine ritade 
husen, vilka idag utgör markanta inslag i stads-

Kv Ortdrivaren, ritat av arkitekt Ralph Erskine, uppfördes åren 
1959-1965. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.

Kiruna stadshus, ritat av Artur von Schmalensee, invigdes 
1963. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.

LKAB:s industriområde västerifrån. I förgrunden en av 
slamdammarna, i bakgrunden olika förädlingsanläggningar, 
med sovringsverket ritat av arkitekt Hakon Ahlberg längst till 
vänster. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.

rummet. Ambitionen var att utforma klimatan-
passade byggnader, något som var känneteck-
nande för Erskines produktion. Kvarteret utgör 
ett av landets bästa exempel på nybrutalistisk 
arkitektur. 

Ytterligare ett uttryck för Kirunas ekonomiska 
framgångar är den investering som gjordes i ett 
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stadshus. Kiruna fi ck stadsrättigheter 1948, var-
efter planeringen av ett stadshus drog igång.  Det 
kom dock att dröja till 1963 innan det stod invig-
ningsklart. 

Även industrihistoriskt fi nns det många intres-
santa miljöer i Kiruna, bortsett från det faktum 
att hela staden är en konsekvens av gruvindu-
strins framväxt och expansion. Gruvbergen, Kii-

runavaara och Luossavaara, är påtagliga delar i 
industrilandskapet, vilket förstärks ytterligare av 
de gruvlavar som ännu fi nns på bergen. Spår av 
malmsökning syns runt om i Kirunas närområ-
de, där provbrytningar har gjorts. Arkeologiska 
undersökningar visar att malmletningen varit 
betydligt mer omfattande än vad de erforderliga 
tillstånden medgivit.1  

Under 1960-talet påbörjade LKAB underjords-
brytning. I och med detta krävdes nya anlägg-
ningar, bland annat byggdes ett sovringsverk för 
att transportera upp malmen till förädlingsan-
läggningarna. Sovringsverket ritades av Hakon 
Ahlberg, som efterträdde Wickman som bolags-
arkitekt. Uppseendeväckande är de rent konst-
närliga inslagen i industribyggnaden, bland an-
nat ett mosaikgolv i en av utsiktspaviljongerna, 
gjord av konstnären Pierre Olofsson. Ahlberg 
ritade även LKAB:s kontor i Kiruna. 

Ett område som idag uppfattas som en del av 
Kiruna, men som ursprungligen var ett eget sam-
hälle, är Tuolluvaara. Samhället kom till på grund 
av brytningen av tuolluvaaramalmen. Gruvan är 
nedlagd men industriområdet fi nns kvar med två 
gruvlavar, som utgör en väsentlig del av Kirunas 
siluett. 

Sammantaget bildar dessa skiftande miljöer, 
uppbyggda under hela 1900-talet, ett samhälle 
som inte liknar något annat. Några av Sveriges 
främsta arkitekter har bidragit till att placera Ki-
runa på den arkitekturhistoriska kartan. Resul-
tatet har blivit ett industrisamhälle, där samhäl-

LKAB:s kontorsbyggnad, ritad av Hakon Ahlberg, uppfördes 
1960. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.

Gruvlavarna i Tuolluvaara. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbot-
tens museum.

1Backman, Lindgren & Sundberg, 2006.
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lets framväxt och utveckling, sociala villkor och 
förutsättningar är tydligt avläsbara. Bostadsbe-
byggelsen visar olika epokers människosyn och 
prioriteringar, men också välfärdssamhällets 
framväxt. Här syns resultatet av en av Sveriges 
största industriella satsningar, och historien om 
ett av landets ledande företag. 

”Den är så fi n” 
Kulturarvet behöver inte vara vackert, men upp-
levelsen av en plats eller en byggnad är en stor 
del av en ofta svårdefi nierad behållning. Skönhet 

sitter som bekant i betraktarens öga. Där någon 
ser grå betong kan andra se ett vackert material 
som formger en intressant byggnad. När vissa fö-
redrar en röd liten stuga, kan andra attraheras av 
glas och betong. 

En anslående upplevelse är Kirunas omgiv-
ningar. Det är nära till naturen, staden ligger i ett 
fjällandskap, men är också en del av ett storsla-
get industrilandskap. Den av Per Olof Hallman 
upprättade stadsplanen tar fasta på dessa land-
skapsbilder, uppbyggd som den är med vyer och 
utsiktspunkter över landskapet. 

Bolagshotellet, ritat av Gustaf Wickman. Bostadsbristen var svår under den första tiden, och hotellet uppfördes redan år 1900. Foto: 
Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.
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Kiruna är dessutom resultatet av en målmed-
veten satsning på konst och arkitektur, redan 
vid samhällets grundande erkändes värdet av att 
bygga med dessa kvalitéer. Kiruna skulle bli en 
attraktiv stad, med bra boendemiljöer, förstklas-
siga skolor och drägliga levnadsförhållanden. 

De rent arkitektoniska kvaliteterna är otvivel-
aktiga. Byggnader som Bläckhornen, bolagshotel-
let och Hjalmar Lundbohmsgården är omsorgs-
fullt utformade, detsamma kan sägas om kyrkan, 
stadshuset och kvarteret Ortdrivaren. Stadshuset 
har till och med fått kvitto på den saken. Det pre-
stigefyllda Kasper Salinpriset, som årligen delas 
ut av Sveriges Arkitekter till ett byggnadsverk av 
hög arkitektonisk klass, tilldelades 1964 det då 
just  uppförda stadshuset. 

I Kiruna är också konsten ständigt närva-
rande, ofta som en integrerad del i många av 
byggnadsverken. Här kan återigen stadshuset 
och kyrkan nämnas, men också byggnader som 
LKAB:s bolagskontor och till och med företa-
gets sovringsverk. Lundbohm engagerade sina 
konstnärsvänner vid Kirunas uppbyggnadsskede, 
vilka tillhörde Sveriges då mest välkända som 
Albert Engström, Anders Zorn, Carl Wilhelm-
son, Christian Eriksson, prins Eugen och Os-
sian Elgström. Hjalmar Lundbohm hade själv en 
omfattande konstsamling, vilken till stora delar 
numera ägs av Kiruna kommun. Kommunen har 
också fortsatt att förvalta Kiruna som konststad, 
genom att 1959 instifta ett “kirunastipendium” 
som årligen delas ut. I samband med utmärkel-
sen inköps också verk av konstnärerna. 

Den kanske i särklass mest uppskattade bygg-
naden i Kiruna är kyrkan. “Den är så fi n”, som 
en av eleverna vid Hjalmar Lundbohmsskolan 
uttryckt det i museets kulturvärderingsanalys, 
och det sammanfattar ganska väl en allmän upp-
fattning om byggnaden. Det var LKAB som lät 

Kyrkparken, en väsentlig  del av kyrkomiljön. I förgrunden 
Hjalmar Lundbohms grav, i bakgrunden klockstapeln och 
kyrkan, två av Kirunas landmärken. Foto: Jennie Sjöholm 
© Norrbottens museum.

Kiruna kyrka, ritad av Gustaf Wickman, invigdes 1912. På 
bilden syns några av Christian Erikssons förgyllda bronsskulp-
turer. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.
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uppföra kyrkan, därmed blev det Gustaf Wick-
man som stod för ritningarna i nära samråd med 
Hjalmar Lundbohm. Kyrkobyggnaden stod in-
vigningsklar 1912, då var redan klockstapeln på 
plats sedan några år. Bägge är placerade på en 
höjd, mellan stadsplanen och bolagsområdet, i 
en planerad kyrkpark. Kyrkan är en storslagen 
byggnad, som exteriört präglas av rödmålade, 
spånklädda väggar och dominerande takfall. In-
teriört är bearbetningen av träkonstruktionerna 
iögonfallande, liksom det kontrastrika spelet 
mellan ljus- och skuggpartier i kyrkorummet. 

Kyrkan är konsekvent och medvetet gestaltad, 
från minsta byggnadsdetalj till färgsättning. Den 
är förhållandevis fri från traditionella religiösa 
symboler, men detta hindrar inte att det fi nns 
en rik konstutsmyckning. Exteriört, på kyrkans 
takfall, står förgyllda bronsskulpturer, utförda 
av Christian Eriksson. Han har även gjort den 
trärelief som sitter ovanför porten, medan själva 
dörrarna är gestaltade av Ossian Elgström. Inte-
riört uppmärksammas kanske framför allt altar-
tavlan, som är målad av prins Eugen. 

Kiruna kyrka interiört. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.
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Stadens kännetecken
En stad manifesterar sig ofta genom bebyggelsen. 
Stadsmiljö innebär mångfald både till innehåll 
och formmässigt uttryck. Men i varje samhälle 
fi nns fysiska bebyggelsemiljöer som tenderar att 
prägla staden, och därmed får städer olika ka-
raktärsdrag. Kirunas siluett präglas av gruvber-
gen och gruvlavarna, men också av byggnader 
som kyrkan, stadshuset och höghusen i kvarteret 
Ortdrivaren. Dessa utgör alla markanta inslag i 
stadsbilden. 

Enskilda byggnader kan även ha starka symbo-
liska egenskaper. Kyrkan är naturligtvis en reli-
giös symbol men den var även en manifestation 
för det nya samhället när den uppfördes. Den 
har också kommit att bli ett viktigt kännemärke 
för Kiruna. Under Arkitekturåret 2001 genom-
fördes en omröstning, för att utse Sveriges mest 
omtyckta byggnad. Det blev Kiruna kyrka. Bland 
motiveringarna poängterades framför allt att den 
ansågs vara vacker.2  

Stadshushallen, vid gruvtolvans medlemsmöte i maj 2006. 
Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.

På motsvarande sätt blev stadshuset en viktig 
symbolbyggnad, för att visa att Kiruna erhållit 
stadsrättigheter. En tydlig markör är klocktor-
net, gjort av konstnären Bror Marklund, och 
som tydligt påminner om medeltida rådhus ge-
nom sina historiska referenser. En av alla funk-
tioner som ett stadshus har, är också att vara 
representativt; det är den kommunala förvalt-
ningens ansikte utåt. I Kiruna har stadshuset fått 
epitetet “kirunabornas vardagsrum” genom den 
stora hallen mitt i stadshuset, kring vilken all 
verksamhet kretsar. Lokalen lämpar sig väl för 
utställningar och middagsbjudningar såväl som 
för möten, och så används den också. Ett välkänt 
exempel är de fackmöten som hölls i stadshushal-
len under gruvstrejken 1969-70.

Det som är äkta 
När det gäller vårt kulturarv, så är det naturligt-
vis viktigt att det är äkta vara. Autenticitet är ett 
nyckelord i sammanhanget. Betraktas byggnader 
och miljöer som historiska dokument, så måste 
det naturligtvis gå att lita på det som är, att do-
kumenten bär spår som gör det möjligt att för-
stå och tolka dem på ett korrekt sätt. Successiva 
förändringar sker alltid i en stad, men sker det i 
större skala, och kanske under kortare tid, så ris-
kerar stadens sammanhang att slås sönder. Den 
historiska kopplingen och förståelsen för stads-
miljöns framväxt raderas ut och med det en del 
av stadens och invånarnas identitet. 

På motsvarande sätt är även enskilda byggna-

2Tyckt om hus, s 9, 360.
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der och deras autenticitet viktiga att bibehålla. 
Om en byggnad förändras allt för mycket, kan 
många av dess värdebärande element försvinna. 
Kopior kan aldrig ersätta originalet, och ofta är 
det de små förändringarna som förvanskar. Ett 
nytt takmaterial här, nya fönster där, en annor-
lunda färgsättning – varje enskild förändring 
kanske inte alltid är så påtaglig, men någonstans 
går gränsen för när byggnaden har förändrats så 
pass mycket att den inte längre är igenkännlig. 

Byggnader fi nns alltid i ett sammanhang, de 
samspelar ständigt med sin omgivning. Miljön 
är därför viktig, både för upplevelsen och för för-
ståelsen av bebyggelsen. En fl yttad byggnad för-

Stadshushallen. Stadshuset rymmer många konstnärliga inslag, både i arkitekturen och i enskilda konstverk. Till höger Axel Sjöbergs 
oljemålning ”Kiirunavaara” från 1906, tidigare placerad i gamla Bolagsskolans stora sal. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens 
museum.

lorar alltid sitt ursprungliga sammanhang, och 
därmed en del av de värden som förknippas med 
den. En byggnad som hamnar i en ny kontext, 
antingen genom att byggnaden fl yttas eller att 
omgivningen förändras, förlorar ofta sin histo-
riska förankring. Upplevelsen av miljön påverkas 
också vid förändringar. 

Värderingar över tid
Synen på vad som är värdefullt, eller vilka egen-
skaper i en byggnad som är intressanta, kan 
naturligtvis variera över tid. Som exempel kan 
nämnas Kiruna stadshus, invigt 1963. Stadshuset 
var ett av de två vinnande förslagen i en arkitekt-
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tävling. Artur von Schmalensees förslag och inte 
Alvar Aaltos kom att uppföras, då man ansåg 
att det både var mer funktionellt utformat och 
dessutom estetiskt tilltalande. När bevarande-
planen för Kiruna antas av kommunfullmäktige 
1984, klassas stadshuset som en arkitektoniskt 
värdefull byggnad. Drygt 15 år senare, år 2001, 
var tiden mogen för en byggnadsminnesförkla-
ring. I motiveringen till denna framhålls alltjämt 
både arkitektoniska och konstnärliga värden, 
men också att stadshuset är en typisk byggnad 
för sin tid genom utformning och materialval. 
Därmed har byggnadens betydelse i ett historiskt 
sammanhang blivit allt mer relevant. Byggna-
dens funktion som mötesplats uppmärksammas 
också, vilket bidrar till att den har ett högt sam-
hälls- och socialhistoriskt värde. Stadshuset har 
även en plats i kirunaungdomarnas medvetande, 
vilket framkommer i museets kulturvärderings-
analys. Den uppfattas som en viktig byggnad, 
central för stadsbilden och för Kirunas identitet. 
Den är en av de byggnader som “är” Kiruna, eller 
som en elev uttrycker det – “stadshuset har alltid 
funnits”. 

Av nationellt intresse
Byggnader och miljöer, som anses vara värdefulla 
och därmed bevarandevärda, kan skyddas genom 
olika lagar och förordningar. Kiruna som helhet, 
men också en rad enskilda byggnader liksom 
fl era sammanhängande områden inom staden, 
är utpekade som kulturhistoriskt och arkitekto-

niskt intressanta. Många av dem har också fått 
ett formellt skydd. 

Kiruna och Kiirunavaara pekas ut som riksin-
tresse för kulturmiljövården med stöd av Mil-
jöbalken. Miljöbalken syftar bland annat till att 
skydda resurser – däribland kulturmiljöer – som 
är av nationellt intresse.3 Kärnan i riksintresset 
utgörs av Kirunas stadsmiljö och det industri-
landskap som präglar samhället, vilket tar sig 
uttryck i strukturer som stadsplanerna och järn-
vägsområdet, i industrianläggningar och i bebyg-
gelse som vuxit fram från samhällets grundande 
och under hela 1900-talet. 

Byggnader och anläggningar som har höga 
kulturvärden kan skyddas enligt Kulturminnes-
lagen. Länsstyrelsen är den myndighet som fattar 
beslut om byggnadsminnesförklaring. I samband 
med en byggnadsminnesförklaring fastställs även 
skyddsföreskrifter för byggnaden. Vem som helst 
kan väcka fråga om byggnadsminnesförklaring 
hos länsstyrelsen. Byggnadsminnesförklaring är 
ett exklusivt skydd som omfattar förhållandevis 
få byggnader i Sverige. Bland de kriterier som 
ställs för att en byggnad ska skyddas som bygg-
nadsminne är att den ska vara synnerligen märk-
lig genom sitt kulturhistoriska värde. Den ska 
också ha ett värde på nationell nivå. 

I Kiruna är Hjalmar Lundbohmsgården, hyres-
fastigheten Jerusalem, stadshuset och stationshu-
set skyddade som byggnadsminnen enligt Kul-
turminneslagen. 

Kulturminneslagen skyddar även kyrkobygg-

3 Gruvverksamheten i Kiruna och Malmberget, s 34 ff.
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Hyresfastigheten Jerusalem i bolagsområdet. Byggnaden uppfördes 1927 som ungkarlshotell, men byggdes under 1950-talet om till 
smålägenheter. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.

Kiruna stationshus, ritat av arkitekt Folke Zettervall, uppfördes 1915. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.
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nader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och be-
gravningsplatser som tillhör Svenska kyrkan. Ki-
runa kyrka skyddas alltså av Kulturminneslagen. 

Parallellt med att vissa miljöer pekas ut som 
värdefulla ur ett nationellt perspektiv, fi nns re-
gionala kulturmiljöprogram. Norrbottens kul-
turmiljöprogram, Norrbottens synliga historia, lyf-
ter fram de områden som är mest intressanta 
och värdefulla sett ur både ett regionalt och ett 
nationellt perspektiv. Ett komplement till detta 
är Program för Norrbottens industriarv. I båda dessa 
program har Kiruna en given plats, och gruv-
näringens betydelse för och påverkan på länet 
framhålls tydligt. 

Det lokala perspektivet
Oavsett de bedömningar som görs i ett nationellt 
eller ett regionalt perspektiv, så måste bebyggel-
sen också alltid värderas utifrån ett lokalt sam-
manhang. Vilken betydelse en byggnad har för 
närmiljön eller för förståelsen av platsens historia 
är viktigt. Hur trivial en byggnad än kan tyckas 
vara ur ett nationellt perspektiv, så kan den vara 
en oerhört betydelsebärande byggnad på orten 
och för lokalbefolkningen. 

Kiruna är en mönsterstad även ur ett annat 
perspektiv. Här fi nns en av kommunen tidigt 
antagen bevarandeplan för tätorten. Enskilda 
byggnader som är bevarandevärda har identifi e-
rats, men planen bygger också på att större, sam-
manhängande stadsdelar utgör viktiga helheter 
för kulturmiljön. 

De områden som särskilt uppmärksammas i 

Norrmalmskolan, ritad av arkitekt Bertil Höök, uppfördes 
1952. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.

Transformatorstation längs med Adolf Hedinsvägen. 
Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.

Landströmska huset, uppfört 1911, är en välbevarad byggnad 
både till form och funktion. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbot-
tens museum.
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Lilla Skolan, även kallad ”Peking”,  uppförd 1922, utmärks 
genom takfall och putsade fasader. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum.

Café Safari, byggnaden uppförd 1905. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum.

Gamla sjukstugan, ursprungligen uppförd 1902, som byggts ut i 
fl era omgångar. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.

bevarandeplanen är Bolagsområdet, Björkback-
en, SJ-området, kvarteret Grundläggaren, Thu-
leområdet samt delar av nedre Norrmalm, övre 
Norrmalm och Högalid.4  

Kommunerna har planmonopol, det vill säga 
att det är de som beslutar hur mark och vatten 
ska användas. Detta regleras av Plan- och bygg-
lagen. Här anges bland annat att alla kommuner 
ska ha en aktuell översiktsplan som tar ställning 
till hur den byggda miljön skall utvecklas och be-
varas. Bebyggda områden ska också regleras med 
detaljplaner, där det framgår hur marken får an-
vändas. I detaljplan fi nns möjlighet att skydda 
bebyggelse, för att ta tillvara byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och/el-
ler konstnärliga värden. Såväl ändringar som un-
derhåll ska genomföras med varsamhet så att ka-
raktärsdrag bibehålls, både i byggnader och dess 
omgivning.5   

I Kiruna skyddas åtskilliga byggnader i de-
taljplan, delvis som en följd av att värdefulla 
byggnader och miljöer har identifi erats i beva-
randeplanen. För att nämna några, så är ett fl er-
tal byggnader inom Bolagsområdet skyddade, 
däribland delar av bostadsbebyggelsen. Hjalmar 
Lundbohmsgården skyddas i plan förutom att 
den är byggnadsminnesförklarad. Norrmalmsko-
lan och Östermalmsskolan är skyddade,  liksom 
bebyggelse i Thuleområdet. Här utmärks fram-
för allt de nyklassicistiska bostadshusen, men 
även ett av Kirunas äldsta bostadshus, i kors-
ningen Gruvvägen/Kyrkogatan, liksom en äldre 

4 Bevarandeplan Kiruna C, s 4 ff.   5 Plan- och bygglag (1987:10).
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transformatorstation. I centrum är bland annat 
Landströmska huset (nuvarande O´Learys) skyd-
dat, liksom Lilla skolan och träbyggnaden vid 
Geologgatan som nu rymmer Café Safari. I an-
slutning till Björkbacken är biblioteket (tidigare 
badhus), gamla sjukstugan (numera föreningslo-
kal) samt gamla brandstationen och prästgården 
skyddade i plan. Inom SJ-området skyddas sta-
tionshuset, järnvägshotellet, gamla tullhuset lik-
som fl era bostadshus. Till detaljplanens skyddade 
miljöer hör också Kiirunavaara, där gruvberget 
och dess profi l med gråbergsmassorna upplagda i 

terrasser längs bergets sluttningar ska bevaras. 

Kulturvärderingsanalys
De värderingar som görs av miljöer, byggnader 
och platser, är komplexa. För att förvalta dem väl 
krävs en nyanserad bild av vad som är värdeska-
pande i dem. Hur man med varsamhet bibehål-
ler ett kulturarv och hur man bygger vidare på 
och utvecklar de kvalitéer som kulturmiljöerna 
har kräver kunskap och lyhördhet. Detta är inte i 
sig unikt för Kiruna. Det som är speciellt här, är 
att Kiruna står inför en stadsomvandling till följd 

Prästgården, uppförd i samband med att en kyrka byggdes i Kiruna. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.
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av gruvbrytningens expansion. Hur Kiruna kom-
mer att utvecklas framöver är inte givet. Inte hel-
ler fi nns det några självklara svar på hur stadens 
och de enskilda byggnadernas kulturvärden kan 
och bör hanteras framöver. 

Norrbottens museum bedriver därför en un-
dersökning under 2007, med stöd från länssty-
relsen i Norrbotten och från Kiruna kommun. 
Undersökningen syftar till att kartlägga och 
analysera vilka värderingar olika samhällsaktörer 
gör av Kiruna som kulturmiljö. I undersökning-
en ingår en enkät riktad till gymnasieeleverna 

vid Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna. Tack 
vare ett stort engagemang från skolan och starkt 
stöd och intresse från lärarna har enkäten fått en 
stor spridning liksom en hög svarsfrekvens. Till-
sammans med den enkätundersökning riktad till 
allmänheten som Kiruna kommun genomförde 
under 2006, kommer resultatet förhoppningsvis 
att visa vilka värderingar som kirunaborna gör 
av sin stad. Dessa prioriteringar kommer att 
jämföras med värderingar som Kiruna kommun 
och kulturmiljövården gör, bland annat genom 
en analys av vilka byggnader och miljöer som är 

Bostadshus i SJ-området, ritade av Folke Zettervall. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens museum.
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skyddade enligt Kulturminneslagen och Plan- 
och bygglagen. Undersökningen beaktar även 
hur aktörer som Banverket, Vägverket, LKAB 
och FAB förhåller sig till Kirunas bebyggda mil-
jöer i sina respektive planeringsprocesser. 

Målsättningen är att kulturvärderingsanalysen 
ska utgöra ett beslutsunderlag i de ställningsta-
ganden som måste göras både på kortare och på 
längre sikt när det gäller Kirunas framtida stads-
miljö. 

Att se och att uppskatta de värden som fi nns 
i dagens Kiruna är en sak. Vilken betydelse de 
kommer att tillmätas i en stadsomvandling är 
ännu så länge en öppen fråga. Vilka värden som 
beslutsfattarna kan – och vill – ta vara på, liksom 
vilka värden som kan komma att tillskapas, åter-
står att se. Den verkligt intressanta frågan kan-
ske bör formuleras: “Vad kommer Kiruna att bli 
värt?” 
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