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Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum.
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Kulturvärden i vardagsmiljön  
– Matojärvi islada, Kiruna

jennie sjöholm

Vilka kulturvärden finns i vår närmiljö? 
Vilken betydelse har bebyggelsen runt 
omkring oss, platserna som vi regelbun-

det besöker? Vilka kvaliteter kan finnas i bygg-
nader som är lågmälda, kanske till och med pro-
visoriska till sin karaktär? Vilka värden, utöver 
de rent funktionella och nyttobetonade, tillskrivs 
till exempel alla de sport- och fritidsanläggning-
ar som har byggts i många samhällen och byar 
under de senaste decennierna – byggnader som 
Matojärvi islada? 

Matojärvi islada är en av Kirunas bevarande-
värda byggnader enligt svaren i en enkätunder-
sökning som Norrbottens museum genomförde 
på den kommunala gymnasieskolan 2007. På den 
öppet ställda frågan ”vilken eller vilka byggna-
der, platser och/eller miljöer vill du ska beva-
ras” så nämndes byggnader såsom Kiruna kyrka, 
stadshuset och bostadsbebyggelse som Bläck-
hornen – flera elever lyfte även fram Kirunas 
idrottsanläggningar. Matojärvi islada utmärkte 
sig bland sport- och fritidsanläggningarna som 
ansågs bevarandevärda genom att ungdomarna 
förknippade värden utöver de rent funktionella 
till isladan. 

Matojärvis bevarandevärde motiverades i en-
kätundersökningen bland annat av att det är 
en ”klassisk byggnad där många derbymatcher 
har spelats. Hela anläggningen är ju så klas-
sisk” (man, född 1990, Kiruna), och ”för att det 
är hockeyns bostad och hockeyn är speciellt för 
Kiruna. Matojärvi har dessutom en lång historia 
bakom sig” (man, född 1990, Kiruna). Att isla-
dan uppfattas som historisk återkom flera elever 
till: ”matojärvi är en av dom första ishallarna” 
(man, född 1990, Kiruna); ”det är fina områden 
och speciella platser. Matojärvi är en av Sveriges 
äldsta idrottsplatser” (man, född 1990, Kiruna); 
”det var Sveriges första inomhus ishall” (man, 
född 1988, Jukkasjärvi). Isladan uppfattades ock-
så som viktig eftersom ”Börje Salming började 
sin karriär där” (man, född 1989). 

Rivning eller renovering
Matojärvi islada är enkel och funktionell i kon-
struktionen. Ett välvt plåttak har rests över  
hockeyrinken, som omges av läktare och spelar-
bås. Omklädningsrum har byggts vid gaveln, i 
anslutning till entrén. Isladan invigdes 1957, en-
ligt Åke Barck i boken Kirunas första sekel; den var 
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då ett svartbygge – uppförandet hade gått fort 
eftersom man ville hinna före andra kommuner 
med att bygga en inomhushall. 

Underhållet har emellertid varit eftersatt, vil-
ket bland annat uppmärksammades av elever i 
årskurs 6 på Bolagsskolan, som i maj 2009 fick en 
insändare publicerad i Norrbottens-Kuriren: 

Kiruna kommun borde reparera Matojärvi för det 
är en av Sveriges äldsta islador. Den är antik och 
måste bevaras, till exempel måla om, fixa finare 
bänkar, sätta upp bilder på juniorspelare, städa upp 
och sätta upp skräpkorgar. Helt enkelt gör Mato-
järvi till en trevlig mötesplats för oss unga. 

Istället för renovering hade dock Kiruna kom-

mun planer på att riva ishallen. I Norrländska Soci-
aldemokraten kunde man i juni 2009 läsa att ”Ma-
tojärvis anrika islada kan snart vara ett minne 
blott”. Isladan beskrevs i artikeln som "en klassisk 
anläggning där många minnesvärda matcher har 
utspelat sig. Många nostalgiker minns med väl-
behag tider när AIF och IFK drabbade samman 
på isen”, men det framgick också att taket läckte 
och att grunden behövde åtgärdas. Idrottsfören-
ingarna som använde anläggningen uttryckte oro 
för att bli av med sin lokal. 

Det växte också fram ett engagemang för att 
bevara Matojärvi islada där anläggningens his-
toriska betydelse lyftes fram, men där det också 
blev tydligt att många Kirunabor hade en rela-

Matojärvi islada ligger bland småhusbebyggelsen i anslutning till stadsdelarna  Övre Norrmalm och Högalid i Kiruna. 
Gruvberget Luossavaara syns i bakgrunden. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum.
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tion till byggnaden på ett eller annat sätt. Intres-
set för att bevara anläggningen visade sig bland 
annat genom Facebook-gruppen ”Vi som vill be-
vara Matojärvi (sveriges äldsta ishall)”. 

I januari 2012 publicerade Norrländska Socialde-
mokraten nyheten att "den rivningshotade ishal-
len på Matojärvi ska rustas upp. Kommunen har 
bestämt att den anrika hockeyladan ska renove-
ras för 2,8 miljoner.” I juli 2012 följde tidningen 
upp med ännu en artikel, där det stod att ”snart 
kan Kirunaborna samlas på de gamla läktarna 
i ishallen på Matojärvi igen. Nu drar nämligen 
renoveringen av ishallen igång och en ny metod 
ska användas vid takläggningen. Ishallen ska se 
ut som den alltid gjort men hålla som om den 
vore sprillans nytt.” Vid ett besök i maj 2013 blev 
det också uppenbart att en upprustning av isla-
dan påbörjats. Det välvda, plåtklädda taket hade 
fått en ny beläggning, en gummering som gjorts 
ovanpå plåten. Omklädningsrummen var också 
renoverade. 

Kulturhistoriskt värdefull
Matojärvi islada saknar formellt skydd. Till skill-
nad från stora delar av Kirunas äldre bebyggelse, 
som ofta uppfattas som arkitektoniskt högklas-
sig, har isladan inget skydd i detaljplan. Till 
skillnad från Kirunas mer monumentala bygg-
nader, såsom stadshuset, kyrkan och Hjalmar 
Lundbohmsgården, skyddas den inte heller av 
kulturminneslagen. Att Matojärvi islada saknar 
skydd innebär inte att den saknar värde, vilket 
framkommer av citaten ovan. 

För att precisera och tydliggöra vilka kultur-
värden som kan förknippas med Matojärvi islada 
används i den här artikeln begrepp från Axel Un-
nerbäcks bok Kulturhistorisk värdering av bebyg-
gelse, utgiven av Riksantikvarieämbetet 2002. 
Den modell för värdering som Unnerbäck pre-
senterade har haft ett stort genomslag i Sverige; 
många utredningar och värderingar som görs av 
bebyggelse bygger på de begrepp och det synsätt 
som presenterades i boken. 

Unnerbäck skiljde mellan huvudkategorierna 
dokumentvärde och upplevelsevärde. Doku-
mentvärdet baseras på de historiska egenskaper 
som knyts till en byggnad eller en miljö. Upp-
levelsevärdet utgörs av de estetiska, upplevelse-
mässiga och socialt engagerande egenskaper som 
byggnaden eller miljön har. 

Byggnadshistoriskt och arkitekturhistoriskt re-
presenterar Matojärvi islada det offentliga byg-
gandet och de satsningar på sport- och fritids-
aktiviteter som samhället investerade i under 

Ett av isladans omklädningsrum, med Kiruna IF:s logga målad 
på väggen. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum.
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tillväxtåren efter andra världskriget. I Kiruna 
rådde högkonjunktur; många byggprojekt ini-
tierades under 1950- och 1960-talen. Enligt 
Barck var Matojärvi idrottsplats den första helt 
kommunala idrottsanläggningen i Kiruna, eta-
blerad 1953, och isladan den första i landet. De 
offentliga satsningarna på idrott representerar 
också ett samhällshistoriskt värde, vilket även po-
ängterades av Riksidrottsförbundet och Riks-
antikvarieämbetet när de genom boken På edra 
platser valde ut etthundra kulturmiljöer kopplade 
till idrott i samband med Riksidrottsförbundets 
100-årsjubileum 2003. Matojärvi islada var en av 
de utvalda platserna, vilket motiverades av att 

den visar hur lokala förhållanden bidrog till att 
en stark ishockeykultur utvecklades nationellt. I 
boken poängterades också isladans socialhistoriska 
värde; Kiruna AIF beskrevs som en av de tongi-
vande arbetaridrottsföreningarna i Sverige. Det-
ta knyter den lokala idrottshistorien i Kiruna till 
utvecklingen av idrottsrörelserna i ett nationellt 
perspektiv. I boken På edra platser skildrades hur 
kamratföreningarna, IFK, växte fram i miljöerna 
kring städernas läroverk i början av 1900-talet, 
medan arbetaridrottsförbunden, AIF, växte fram 
under 1920- och 1930-talen med en tydlig poli-
tisk vänsterideologisk inriktning och i opposi-
tion mot Riksidrottsförbundet som då etablerat 

Hockeyrinken under det välvda taket, där Börje Salmings upphissade tröja skymtar bland armaturerna.  
Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum.
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sig som Sveriges dominerande idrottsorganisa-
tion. Även personhistoriska värden förknippas med 
Matojärvi islada; en rad framstående idrottare 
har varit verksamma där. Särskilt Börje Salming 
förknippas med anläggningen, hans matchtröja 
finns även upphissad i taket. Ett porträtt av Sal-
ming görs i en annan av årsbokens artiklar. 

Till isladans upplevelsevärden hör dess mil-
jöskapande värden. Den är en del av Matojärvi 
idrottsplats och hör tillsammans med skidspår, 
fotbollsplan och banor för friidrott till en av Ki-
runabornas uppskattade platser för rekreation 
och fritidssysselsättning. Matojärvi islada har 
också ett starkt identitetsvärde. Många Kirunabor 
vittnar om, bland annat i enkätundersökningen 
och genom Facebook-gruppen, att isladan är 
viktig genom de personliga relationer de har till 
den. Den sociala betydelsen är en viktig faktor 
för många som har tränat eller spelat matcher 
där, eller som publik berättar om stämningen 
och atmosfären vid matcherna. Spänningen mel-
lan klubbarna Kiruna AIF och IFK Kiruna kan 
också tolkas som ett traditionsvärde, där klub-
barna hade delvis olika rekryteringsbas genom 
en uppdelning mellan samhällets arbetare och 
tjänstemän. 

Sammanfattningsvis så är Matojärvi islada ett 
exempel på en byggnad som är en viktig del av 
mångas vardag, en byggnad i vilken många be-
rättelser smälter samman och där den lokala och 
den nationella historieskrivningen överlappar. 
Vilka andra exempel på värdefull vardagsarkitek-
tur har vi runt omkring i Norrbotten? 
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