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Sammanfattning 
 
Denna rapport presenterar värderingar som olika aktörer gör av Kiruna som kulturmiljö. 
De huvudsakliga intressenter som ingår i undersökningen är Kiruna kommun, 
kirunaborna, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens museum, 
Banverket Norra banregionen, Vägverket Region Norr samt LKAB.  
 
Syftet med undersökningen är att kartlägga och analysera vilka värderingar som görs av 
Kiruna som kulturmiljö med anledning av de prognoser LKAB gjort kring framtida 
järnmalmsbrytning och dess påverkan på Kirunas bebyggelse.  
 
Undersökningen visar att planer har betydelse. I synnerhet har Kiruna kommuns 
bevarandeplan haft mycket stor genomslagskraft. Kommunen har arbetat aktivt under 
1980- och 90-talen med att skydda bevarandevärd bebyggelse i detaljplan. 
Bevarandeplanen har även varit ett underlag för riksintressebeskrivningen av Kiruna, 
liksom för det regionala kulturmiljöprogrammet. Det faktum att Kiruna är av riksintresse 
för kulturmiljön har stor vikt i de utredningar som genomförs av Banverket och 
Vägverket inför kommande infrastrukturförändringar. Det innebär att samhällets 
kulturvärden genomgående har beaktats i utredningarna.  
 
Kiruna tätort utgör som helhet riksintresset. Staden uppfattas överlag som värdefull 
genom flera sammanhängande miljöer, som identifierats som värdekärnor i 
riksintressemiljön. Samtidigt är många enskilda byggnader utpekade som 
bevarandevärda.  
 
Kirunas äldre träbebyggelse ses generellt som värdefull. Denna utgör merparten av den 
skyddade bebyggelsen, och den uppskattas även av kirunaborna. Till de byggnader som 
frekvent omnämns hör Kiruna kyrka, Hjalmar Lundbohmsgården och Bläckhornen. 
Tendenser finns att också yngre bebyggelse börjar uppskattas. Den byggnad som framför 
allt pekats ut är det byggnadsminnesförklarade Stadshuset, en betydelsefull byggnad 
också i kirunabornas ögon. Kommunen har även under en längre tid uppmärksammat 
behovet av en reviderad bevarandeplan.  
 
De kulturvärden som ses i bebyggelsen är både historiska dokumentvärden och 
upplevelsemässiga kvaliteter. Detta gäller i bedömningarna som görs av såväl 
myndigheter som gymnasieelever. För kirunaborna tycks dock det starkaste argumentet 
för ett bevarande vara att byggnaderna är vackra.  
 
Kirunas industrimiljöer är uppmärksammade i förhållandevis ringa omfattning. De 
uppges vara bristfälligt dokumenterade, och bortsett från Kiirunavaaras profil är de inte 
heller skyddade på annat sätt än att industrilandskapet utgör en del av riksintresset. 
Banverket har dock analyserat järnvägens betydelse för riksintresset i 
järnvägsutredningen.  
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Inledning 
 
 

Bakgrund 
 
Kiruna är, inte minst i kulturmiljösammanhang, en mycket intressant och värdefull stad. 
Tätorten utgör riksintresse för kulturmiljön. Här finns ett antal byggnadsminnen och 
betydande delar av samhället är utpekade som värdefulla i kommunens bevarandeplan.  
 
LKAB:s prognoser för planerad gruvbrytning visar att deformationszonerna som 
uppkommer genom gruvdriften närmar sig staden och gör att delar av den, inklusive 
betydelsefull infrastruktur, hamnar inom rasriskområden under kommande decennier. 
Detta medför att Kiruna måste genomgå en genomgripande stadsomvandling.  
 
Inför detta förändringsarbete har flera aktörer påbörjat olika planeringsprocesser. Kiruna 
kommun har antaget en ny fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort. Kommunens 
ambition är att genomföra en kulturmiljöanalys samt att revidera gällande bevarandeplan. 
Banverket, Vägverket och Vattenfall har påbörjat utredningar för hur infrastruktur de 
ansvarar för ska anpassas till kommande förändringar.  
 
Mot bakgrund av detta arbetar Hjalmar Lundbohmsskolan, den kommunala 
gymnasieskolan i Kiruna, med vad de kallar Kirunaprojektet där stadsomvandlingen 
utgör ett studieobjekt som integreras i undervisningen. Syftet med detta är, att ”elever 
under sin gymnasietid ska få möjlighet att studera omvandlingen av Kiruna när 
gruvbrytningen påverkar bebyggelsen”1. Projektet genomförs i samarbete med 
Norrbottens museum och andra aktörer.  
 
En viktig del i stadsomvandlingsprocesserna är att beakta Kirunas kulturmiljöer. Dessa 
har kulturvärden av stort allmänintresse och är viktiga att ta hänsyn till.  
 
 

Problemformulering och målsättning 
 
För kulturmiljövårdens del är en stadsomvandling inte oproblematisk. Samtidigt som 
gruvan är en viktig del i en levande industriarvsmiljö kommer den att skada andra 
kulturmiljöer som också har höga kulturvärden. Hur enskilda byggnader och 
bebyggelsemiljöer kan värnas långsiktigt i den uppkomna situationen finns det inga givna 
svar på. Ett bevarande måste ske utifrån andra aspekter än gängse praxis inom dagens 
kulturmiljövård.  
 
Frågan är också hur livsmiljön i Kiruna kommer att påverkas. De erfarenheter som finns i 
Sverige från senare tid när det gäller större förändringar i stadsmiljöer härrör från de så 
kallade saneringar som genomfördes under framför allt 1960- och 70-talen. Dessa har 
efter hand fått mycket kritik, för att ha varit allt för omfattande och förstört många 
uppskattade miljöer samt slagit sönder sociala nätverk. Synpunkter framförs också mot 
många miljöer som då skapades. Dessa fyller inte alltid de tänkta funktionerna, och ofta 
uppskattas inte heller den nytillkomna bebyggelsens arkitektoniska utformning.  
 
Stadsmiljöer som kulturmiljöer är också komplexa, många olika egenskaper bidrar till 
dess värden. Vad som anses värdefullt kan även förändras över tid.  

                                                 
1 Kirunaprojektets hemsida, Hjalmar Lundbohmsskolan, http://www.linnea.com/kirunaprojektet/.  

 - 9 -



Det är därför angeläget att undersöka vad som i dagsläget anses vara värdefullt i Kiruna, 
och vad det är som gör att det har ett värde.  
 
Målsättningen med denna analys är att resultatet ska kunna utgöra ett underlag för 
nyanserade resonemang kring kulturmiljöer, kulturvärden och förändringsprocesser i 
Kiruna, i såväl kortsiktigt som långsiktigt perspektiv.   
 
 

Frågeställningar 
 
De frågor som ställts i undersökningen är:  
- Vilka kulturvärden tillskrivs Kiruna?  
- Vilka kulturvärden ser kulturmiljövårdens institutioner?  
- Vilka miljöer uppfattar kommunen som intressanta och skyddsvärda ur 

kulturmiljösynpunkt?  
- Vilka värden uppmärksammas av myndigheterna Banverket, Vägverket och 

Vattenfall?  
- Vilka värden uppfattar LKAB som intressanta och bevarandevärda?  
- Vilka värden och vilka miljöer uppfattar allmänheten som värdefulla och 

bevarandevärda?  
- Vilka värden och vilka miljöer anser kommunens ungdomar vara intressanta och 

bevarandevärda?  
 
 

Syften 
 
Syftet med undersökningen har varit att kartlägga och analysera värderingar som görs av 
Kiruna som kulturmiljö av olika intressenter. Detta har gjorts genom:  
 
att i samarbete med Hjalmar Lundbohmsskolan undersöka vad dess gymnasieelever 
uppfattar som värdefullt i kulturmiljösammanhang. Undersökningen baserar sig dels på 
en enkät ställd till eleverna, dels genom studier av elevarbeten som gjorts inom ramen för 
skolans Kirunaprojektet.  
 
att analysera kommunens planer – bevarandeplan, översiktsplaner, detaljplaner – för att se 
vad som är utpekat som värdefullt, vad som är skyddat, och hur motiveringarna för detta 
ser ut.  
 
att studera material kring stadens byggnadsminnena för att se hur skydden av dessa 
motiveras.  
 
att granska vad Norrbottens museum, Länsstyrelsen i Norrbotten och 
Riksantikvarieämbetet under årens lopp arbetat med, genom dokumentationer, beviljade 
bidrag med mera, för att se vilka miljöer som setts som intressanta att prioritera och hur 
motiveringarna för detta uttrycks.  
 
att analysera vilka kulturvärden som har uppmärksammats av Banverket, Vägverket och 
Vattenfall i samband med deras utredningar inför stadsomvandlingen.  
 
att undersöka hur LKAB och FAB värderar sin bebyggelse.  
 
att se vilka miljöer som ansetts värdefulla av kirunaborna i den enkätundersökning Kiruna 
kommun genomfört 2006.  
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Metod 
 
Kulturvärderingsanalysen är en kvalitativt genomförd studie där olika slags källor har 
nyttjats. Betydande delar av undersökningen baseras på planer upprättade av Kiruna 
kommun. Vidare har utredningsmaterial från olika myndigheter använts. Delar av arbetet 
bygger på arkivmaterial. Värdefulla inblickar i Kirunas bebyggelseutveckling har också 
givits genom tillgången till ett äldre bildmaterial, framtaget av Anders och Mikael 
Högman i Kiruna. 
 
Två enkätundersökningar ingår i analysen. Dels resultatet från en omfattande enkät gjord 
av Kiruna kommun, dels en enkät som Norrbottens museum genomfört på Hjalmar 
Lundbohmsskolan. Museets enkät har haft en kvalitativ ansats, med öppna frågor som 
eleverna i hög grad haft möjlighet att svara förutsättningslöst på.  
 
I viss utsträckning har intervjuer gjorts, som komplement till övrigt insamlat material. 
Dessa intervjuer har haft karaktären av samtal, med utgångspunkt från frågor som 
anpassats efter informanterna och deras respektive roller i samhällsutvecklingen. 
Minnesanteckningar har förts under samtalens gång.  
 
Undersökningen påbörjades våren 2007. Arbetet har bedrivits av bebyggelseantikvarie 
Jennie Sjöholm, den nedlagda arbetstiden har varit cirka fem månader. Förmedling har 
utgjort en del av projektet. Detta har skett genom föreläsningar, samt med artikeln ”Vad 
är Kiruna värt?” i årsboken Norrbotten 2007.  
 
En referensgrupp inom Norrbottens museum har funnits under arbetets gång. Den har 
utgjorts av länsmuseichef Curt Persson, avdelningschef Olle Mattsson, etnolog Eva 
Gradin samt arkeolog Lars Backman. Eva Gradin har även korrekturläst rapporten.  
 
 

Disposition 
 
Rapporten inleds med kortfattade beskrivningar av Kirunas historia, kulturmiljövårdens 
framväxt, kulturvärden samt lagstiftning som är av betydelse för den byggda miljön. 
Syftet med detta är att ge en bakgrund till resonemangen längre fram i rapporten.  
 
Arbetet är sedan upplagt så att genomgånget material redovisas aktör för aktör; 
Kulturvårdens institutioner, Hjalmar Lundbohmsskolan, LKAB, Banverket, Vägverket 
och Vattenfall. Kiruna kommun svarar för ett omfattande material som ingår i 
undersökningen. Detta har delats upp i flera avsnitt; översiktsplaner, bevarandeplan, 
detaljplaner samt enkät 2006. En aktörsgemensam konsekvensbeskrivning för 
rennäringen redovisas separat.  
 
Respektive avsnitt inleds med en sammanfattning av det material som har undersökts. 
Detta visar aktörens värderingar av Kiruna. Eventuella kursiveringar har gjorts av 
undertecknad. I de flesta avsnitten följer sedan källkritik och kommentarer. Om inget 
annat anges är detta tolkningar och slutsatser som gjorts av undertecknad. Avslutningsvis 
görs en övergripande diskussion kring de värderingar som framkommit.  
 
Merparten av de otryckta källorna finns tillgängliga i Norrbottens museums arkiv. För att 
underlätta för den intresserade bifogas sammanställningar av de översiktsplaner som 
upprättats av kommunen, av gällande detaljplaner samt av enkätundersökningen på 
Hjalmar Lundbohmsskolan som bilagor till rapporten.  

 - 11 -



Finansiering och samverkan 
 
Projektet har finansierats, förutom genom Norrbottens museums egeninsatser, med bidrag 
från Länsstyrelsen i Norrbotten. Bidraget lämnas inom ramen för Riksantikvarieämbetets 
nationella projekt Det moderna samhällets kulturarv. Kiruna kommun genom Fritids- och 
kulturförvaltningen har också bidragit till undersökningen.  
 
En betydande del av kulturvärderingsanalysen utgörs av en kvalitativ enkätundersökning 
riktad till eleverna vid Hjalmar Lundbohmsskolan, den kommunala gymnasieskolan i 
Kiruna. Genom starkt stöd från skolan och stort engagemang från lärarna har enkäten fått 
en god spridning och en hög svarsfrekvens. Sedan några år tillbaka medverkar 
Norrbottens museum i skolans Kirunaprojektet med bland annat föreläsningar och 
exkursioner. Undersökningen har varit en naturlig fördjupning i denna samverkan.  
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Kirunas historia  
 
Här följer en kortfattad översikt av Kirunas framväxt i ett historiskt perspektiv. Syftet är 
att sätta in de miljöer som nämns senare i rapporten i ett sammanhang. Kiruna är ett 
relativt väl omskrivet samhälle. Det finns en hel del lättillgänglig litteratur om  
gruvnäringen, staden och dess historia, liksom om enskilda byggnadsverk. Några 
exempel är Kiruna – 100-årsboken, Gunnar Ahlströms De mörka bergen och Lasse 
Brunnströms avhandling Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige. Brunnström 
har även skrivet artikeln Det modernistiska Kiruna. Norrbottens museum har publicerat 
ett flertal Kirunarelaterade artiklar under årens lopp i årsboken Norrbotten.  
 
 

Före Kiruna 
 
Efter isavsmältningen, för omkring 10 000 år sedan, började bosättningar etableras längs 
Torneälven och Kalixälven. Här finns rika fornlämningsmiljöer med boplatser, 
offerplatser, visten, härdar och fångstgropsystem. De äldsta lämningarna är från 
stenåldern, de yngsta har etablerats under historisk tid.2 Förändringar i boplatsmönstren i 
övre Norrlands inland uppkommer med början under järnåldern. Detta tyder på 
förändringar i näringsfånget, att en renbaserad ekonomi börjar etableras. De nya 
boplatserna är lokaliserade till renbetesmarker.3 Mycket pekar på en sådan utveckling 
även i Kirunaområdet.4 Under järnåldern började myrmarkerna mellan älvarna och 
sjösystemen bli intressanta att användas säsongsmässigt för jakt, fiske och renskötsel. 
Under historisk tid växer de första samebyarna, Tingevaara och Siggevaara, fram. 
Kiirunavaara och Haukivaara brukades som betes- och kalvningsland, det lär också ha 
funnits ett viste vid Luossajärvi. Vid dagens Lombolo nyttjades marken för vinter- och 
rastbete. Flera flyttleder har funnits runt dagens Kiruna, däribland en led över Luossajärvi 
som varit i bruk fram till 1950-talet.5 
 

           
  

Kiirunavuoma, myren väster om 
Kiirunavaara. LKAB:s anläggningar i 
bakgrunden. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:930:01.  

Förvaringsgrop, Kiirunavuoma. Foto: Jennie 
Sjöholm © Norrbottens museum, acc.nr 
2007:930:02. 

 
 
 
 
                                                 
2 Backman, Lindgren & Sundberg s 22. 
3 Hedman, s 17 f.  
4 Informant Lars Backman.  
5 Kirunaprojektet. Hur påverkas rennäringen av förändringarna i Kiruna. En studie av rennäringens 
förutsättningar kring Kiruna och en analys av kumulativa effekter, s 18 f. 
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Jukkasjärvi etableras under 1600-talet, som kyrk- och marknadsplats. Under 1700-talet 
uppstod en fast bosättning. Kurravaara börjar också växa fram under samma århundrade, 
som ett resultat av kopparmalmsbrytning. Bägge byarna var beroende av jordbruk, 
baserad på kreaturshållning. Myrslåtter gav ett viktigt tillskott till försörjningen, och såväl 
Jukkasjärvi som Kurravaara nyttjade myrarna kring dagens Kiruna. Vittangi etablerades 
under senare delen av 1600-talet, och blev så småningom det större samhället i området, 
innan Kiruna grundades. Förutom jordbruk var skogsbruket en viktig näring. Under 1800-
talet får både kommunen och kyrkan sitt säte i Vittangi.  
 
Järnmalmsfyndigheterna i Kiirunavaara och Luossavaara har varit kända sedan 1600-
talet, men först under slutet av 1800-talet börjar prospektering ske i större skala. 
Merparten av de gruvlämningar som återfunnits i området är daterade till den här tiden. 
Lämningarna visar att malmsökning i praktiken har gjorts i större utsträckning än vad 
Bergstaten beviljat undersökningstillstånd för.6 Det är dessa fyndigheter som resulterar i 
att Kiruna etableras. Samhället växer fram som en ren bruksort. Det är först med gruvan 
som det blir intressant att bosätta sig permanent här.  
 
 

Kirunas etablering 
 
År 1875 genomför SGU en geologisk expedition till Luossavaara och Kiirunavaara, med 
syfte att mäta in och namnge utmål i gruvbergen. Förutsättningar för en storskalig 
exploatering finns i och med att LKAB bildas 1890. Ytterliggare en förutsättning för att 
malmen ska bli brytvärd är att järnvägen byggs ut, vilket också sker genom anläggandet 
av Ofotenbanan mellan Kiruna och Narvik.7 Hjalmar Lundbohm, från början anställd av 
SGU, blir 1897 platschef i Kiruna för LKAB:s räkning. Lundbohm får ansvaret för att 
gruvbrytningen startar och att ett samhälle etableras i anslutning till gruvan.8  
 

           
Kiirunavaara, från samma position som 1875 
års bild. Foto: Daryoush Tahmasebi © 
Norrbottens museum, acc.nr 2008:66:01.  

Kiirunavaara vid en expedition 1875. 
Torvkåtorna är belägna på Luossavaara. 
Foto: SGU. 

                 
Lundbohm genomför en utredning, för att undersöka lämpligaste placeringen för 
samhället. Olika alternativ står till buds; förutom Haukivaara figurerar också ett område i 
närheten av Kalixfors, liksom ett område vid dagens Laxforsen. Valet faller på 
Haukivaara, bland annat då det anses nödvändigt att samhället och gruvan ligger i nära 
anslutning till varandra. Lundbohm nyttjar sitt kontaktnät bland arkitekter och konstnärer 
för samhällsuppbyggnaden. LKAB äger marken i det som blir Bolagsområdet. I och med 
att Gustaf Wickman anlitas som bolagsarkitekt, blir det han som upprättar en stadsplan 
för detta område liksom ritar merparten av bebyggelsen. Per Olof Hallman blir arkitekten 
                                                 
6 Informant Lars Backman.  
7 Persson 2005, s 47 ff.  
8 Persson, 2000, s 174.  
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bakom Stadsplanen, komplementsamhället till Bolagsområdet. Hallmans plan antas den 
27 april 1900, vilket räknas som datum för Kirunas grundande.9  
 
Malmbanan var viktig och sysselsatte många. Längs med järnvägsspåret växte ännu en 
stadsdel fram, som kom att kallas SJ-området. Här byggdes lokstallar, men också 
järnvägsstation och hotell samt bostäder för både arbetare och tjänstemän.  
 
Parallellt med att Kiruna anlades etablerades Tuolluvaara. Även detta samhälle växte upp 
kring en gruva. Här var det TGA, Tuolluvaara Gruv Aktiebolag, som ägde 
malmfyndigheterna.10  
 
Kiruna expanderade oerhört snabbt den första tiden, och bostadsbrist rådde. I början 
bodde folk tämligen primitivt, i kåkar och jordkojor. De områden som först drog till sig 
bebyggelse låg i anslutning till järnvägen, och kallades Pitholmen, Tippen och Djävulsön, 
ofta förkortat till Ön.11 Något kåksamhälle kunde dock inte accepteras, tvärtom. Kiruna 
skulle bli ett attraktivt och människovänligt samhälle, ett mönstersamhälle. Inte minst 
uppmärksammades bostäderna i Bolagsområdet genom sin, för tiden, höga standard. 
Konst och arkitektur av hög kvalitet har från början varit kännetecknande för Kiruna. En 
spårväg byggdes också tidigt, för att underlätta de lokala kommunikationerna. 
Skolväsendet byggdes också ut, med stöd av LKAB.  
 

 
Bolagsområdet, Thulegatan. Foto: Roland Hagström, 1930-talet.  

 
Kiruna blir municipalsamhälle 1909 och den kommunala administrationen flyttas från 
Vittangi. En kyrka uppförs nu också i Kiruna. LKAB bekostar utbyggnaden av vägar och 
vattenledningar, men också offentliga byggnader som sjukhus, brandstation, prästgård 
och inte minst kyrka. Detta görs som kompensation för att bolaget inte vill medverka till 
att Kiruna bryter sig ur Jukkasjärvi socken och bildar ett köping, och därmed får 
skatteintäkter från bolaget.12 Institutionerna som uppförs byggs i området mellan 
Bolagsområdet och Stadsplanen. Här kommer också flera skolbyggnader och simhall att 
uppföras, liksom senare busstation och stadshus. LKAB fortsätter också, långt in på 

                                                 
9 Persson 2005, s 50 ff.  
10 Persson, 2000, s 178 ff.  
11 Brunnström 1981, s 111 ff.  
12 Persson, Kiruna – 100-årsboken, s 31.  
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1900-talet, att bygga bostäder. En stor del av de klassiserande träbyggnaderna som 
uppfördes under 1920-talet byggdes av bolaget.  
 

           

Stadsplanen, Matojärvigatan. Foto: Roland 
Hagström, 1930-talet.  

Thuleområdet, Hermelinsgatan. Foto: Roland 
Hagström, 1930-talet.  

 
 

Kiruna efter stadsbildningen 
 
Kiruna får stadsrättigheter 1948. Detta manifesteras bland annat genom byggandet av 
stadshuset. Detta ritas av Arthur von Schmalensee, och står färdigt under 1960-talet.  
 
Efter andra världskrigets slut expanderar LKAB kraftigt. Bolaget övergår från brytning i 
dagbrott till underjordsbrytning. För att klara detta byggs industrianläggningarna väster 
om Kiirunavaara ut, bland annat med ett stort sovringsverk. Även administrationen ökar, 
och ett nytt bolagskontor uppförs. Bägge dessa ritas av Hakon Ahlberg, som redan under 
1930-talet tar över efter Wickman som bolagsarkitekt.13 Gruvans expansion innebär 
också att stadsdelen Ön successivt förvandlats till industriområde. Idag finns ingen 
bebyggelse kvar, marken har drabbats av stora sättningar genom 
deformationsutbredningen.  
 

           
 
 
 
 

En expansion för LKAB innebär också en expansion för staden. Befolkningen växer, me
bostadsbrist som följd. Mycket av den befintliga bebyggelsen anses därtill vara i dåligt 
skick och föga stadsmässig. Nya området tas i anspråk, för egnahemsbebyggelse såv
som för flerbostadshus. Under 1940-talet etableras även Jägarskolan. En stor del av 
bostadsbebyggelsen byggs i LKAB:s regi. Detta gäller bland annat planläggning och 
utbyggnad av Triangelområdet och Luossavaaraområdet under 1950-talet, även detta 

d 

äl 

av 

                                                 

© Norrbottens museum, acc.nr 2002:26:06.  © Norrbottens museum, acc.nr 2002:28:08.  
LKAB:s bolagskontor. Foto: Jennie Sjöholm LKAB:s sovringsverk. Foto: Jennie Sjöholm 

13 Brunnström 1993, 136 ff.  
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Ahlberg.14 Detta ger dock inte tillräckligt stort bostadstillskott, och under 1960-talet 

parten av den 
r 

ed de av Ralph Erskine ritade flerbostadshusen.  Under 1970-talet 
vs även gamla Centralskolan vilken har kommit att bli en symbolbyggnad i Kiruna, 

t 
h 

lställda sedan 
 också rivits. Detta samtidigt som expansionen åter kommit igång 

som en följd av LKAB:s verksamhet, och med detta nya förändringar i 
samhällsstrukturen.  

                                                

byggs därför Lombolo ut.  
 
Under 1950- och 60-talet genomförs omfattande saneringar, vilket sker i många städer 
runt om i Sverige. Rivningarna är som mest omfattande i centrum, där mer
äldre bebyggelsen ersätts av nybyggnation. Den mest genomgripande förvandlingen ske
i kvarteret Ortdrivaren. Här ersätts småskalig träbebyggelse, inklusive två 
kyrkobyggnader, m 15

ri
saknad av många.  
 
Kiruna hade som flest invånare 1975, drygt 25 000 i tätorten.16 Från slutet av 1970-tale
och framåt börjar dock befolkningen minska. Rationaliseringar inom LKAB, oljekris oc
lågkonjunktur är bidragande faktorer. Flerbostadshus står i dagsläget kal
1990-talet, en del har

 
14 Brunnström 1993, 136 ff.  
15 Brunnström 1993, s 140 ff.  
16 Fördjupad översiktsplan för Kiruna C, reviderad 1994, s 6.  
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Kulturmiljövårdens framväxt  
 
Sverige har värnat om fornminnen sedan 1600-talet. Det var i första hand monument som 
kunde uppvisa nationens långa och ärofyllda historia som prioriterades. Som ett led i 
detta arbete utsågs en riksantikvarie. Under 1800-talet vidgades synen något. 
Arkeologiska undersökningar genomfördes och en ny fornminnesförordning trädde i kraft 
1867. Skyddet för landets kyrkor förbättrades också.17 Under 1800-talet börjar även 
debatter kring restaureringsetik förekomma, vilka fortsätter in på 1900-talet.18 Det är 
under 1800-tal och tidigt 1900-tal fortfarande monumenten som är i fokus; kyrkor och 
slott. Under 1900-talet märks en förskjutning i synen på vad som är värdefullt. Mer 
vardaglig bebyggelse ska också omfattas av varsamhet och hänsyn ska tas till dess 
värden. Sveriges kulturmiljöarbete speglar de internationella strävanden som finns. Flera 
internationella överenskommelser har under årens lopp utarbetats, bland annat genom 
Europarådet och UNESCO. Ett av de mest betydelsefulla är Venedigdokumentet från 
1964, vilket fortfarande utgör grunden för rådande restaureringspraxis.  
 
Vid slutet av 1800-talet hade Sverige börjat förändras markant. Det agrara samhället 
förändrades i samband med att landet industrialiserades. Ett behov av att bevara föremål 
och miljöer som började försvinna uppstod, och var en av drivkrafterna bakom 
hembygdsrörelsens framväxt.19 Detta är även anledningen till den insamlingsverksamhet 
som kom att utgöra grunden för Nordiska museet och Skansen. Verksamheten präglades 
av de nationalistiska strömningar som fanns i samhället vid tiden. Skansen planerades 
som ett friluftsmuseum, som skulle visa ett Sverige i miniatyr. I detta ingick att samla in 
byggnader. Fokus låg på allmogekulturen, även om andra miljöer har tillförts museet 
under årens lopp.20  
 
Kulturmiljövården har förändrats en hel del under 1900-talet beträffande synen på vad 
som bör bevaras. Från kulturminnesvård inriktad på enskilda byggnader och monument, 
har fokus allt mer riktats på byggnaders betydelse för miljön i stort. Begreppet 
”kulturmiljö” introduceras 1987 i samband med en proposition som angav mål för 
kulturmiljöarbetet, och som även föreslog en ny kulturminneslag.21 Europeiska 
byggnadsvårdsåret 1975 har haft stort inflytande på utvecklingen. Satsningen berodde på 
de stora förändringar som skett i städerna runt om i Europa sedan andra världskriget, och 
den ledde fram till Amsterdamdeklarationen.22 I denna anges att all kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse ska värnas, oavsett ålder. Detta gäller både för stadsmiljöer och för 
landsbygden. För att uppnå detta så ska bevarandefrågor integreras i samhällsplaneringen.  
 
Under 1970-talet etableras industriarvet som en del av kulturmiljön.23 Enskilda 
industrihistoriska monument har redan tidigare uppmärksammats, men nu görs en 
helhetssyn också för industrimiljöernas värde. Sociala och arkitektoniska värden 
förknippas med miljöerna, utöver historiska och tekniska aspekter.  
 
 

                                                 
17 RAÄ:s hemsida, http://www.raa.se/cms/extern/vart_uppdrag/var_historia.html.  
18 Robertsson, s 19 ff.  
19 Alzén, s 126 ff.  
20 Alzén, s 131 ff.  
21 Robertsson, s 32.  
22 Robertsson, s 30.  
23 Elmén Berg, s 5 f.  
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Kulturvärden  
 
Vilka värden är det då som gör att vissa miljöer kallas kulturmiljöer? Att vi vill vara 
varsamma och bibehålla byggnader och miljöer som vi har glädje av? Att vissa platser 
anses så viktiga, att de ska bevaras för framtiden?  
 
De värden som ger mening och betydelse åt bebyggelsen är komplexa. Synen på vad som 
är värdefullt har också en tendens att förändras med tiden. Bebyggelse fyller som regel en 
funktion rent praktiskt; den har ett bruksvärde. Vi använder den, därför uppskattar vi den. 
Byggnader upplevs också estetiskt. Dess arkitektur och konstnärliga utformning påverkar 
våra bedömningar. En ny byggnad uppfattas som värdefull, just för att den är ny och 
modern. En gammal byggnad betraktas som värdefull om dess arkitektur, som 
representerar en tidigare epoks uttryckssätt, uppskattas. Ju äldre byggnad, desto troligare 
att den anses ha ett värde, då på grund av sin ålder. Byggnader som är ”halvgamla”, mitt 
emellan ny och gammal, anses ofta sakna värden. De är inte längre nya, men de är inte 
heller så gamla att de fått ett åldersvärde.24  
 
Många av de värden som förknippas med bebyggelsemiljön tar fasta på historiska 
omständigheter. Miljön som en del av stadens och landets historia, som illustrerar  
utvecklingen. Den är även en del av samhällets sociala struktur. Byggnader kan ha ett 
värde då de representerar en del av arkitekturhistorien, någon särskild arkitekts verk, eller 
en viss byggnadsteknik. Byggnader som är starkt förknippade med offentliga personer 
anses många gånger intressanta på grund av detta.25 Ett kulturhistoriskt värde finns i 
miljöer oavsett dess estetiska kvaliteter. Inte endast de byggnader som upplevs som 
vackra är värdefulla.  
 
Det som är fint och vackert kan naturligtvis vara värdefullt, genom sin arkitektoniska 
utformning, materialval och färgsättning. Många gånger finns rent konstnärliga inslag i 
bebyggelsemiljön. En kulturmiljö är också en helhetsupplevelse, som omfattar både 
enskilda byggnader och dess samspel med omgivningen. Här är ofta upplevelsen av 
förfluten tid betydelsefull. En stadsmiljö som vuxit fram och sakta förändrats förmedlar 
något helt annat en än nyuppförd stadsdel. Bebyggelse kan också skapa trygghet och 
samhörighet. Platser man har en personlig anknytning till blir mer värdefulla. Vissa 
byggnader kan även bli starka symboler, för en ort eller för olika värderingar.26  
 
Autenticitet är ett nyckelbegrepp. En kulturmiljö som inte är äkta tappar mycket av sitt 
värde. En kopia ger inte samma upplevelse som originalet. Ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv erbjuder bebyggelsen också ett källmaterial, jämförbart med skriftliga källor. 
Det innebär att det som är måste vara tillförlitligt och oförvanskat.  

                                                 
24 Riegl, s 31 ff.  
25 Unnerbäck, s 49 ff.  
26 Unnerbäck, s 75 ff.  
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Lagstiftning 
 
Flera olika lagar och förordningar reglerar den bebyggda miljön och hur den används. Ur 
kulturmiljösynpunkt har framför allt tre lagar stor betydelse; Miljöbalken, 
Kulturminneslagen samt Plan- och bygglagen. Dessa presenteras därför översiktligt.  
 
 

Miljöbalk (1998:808) 
 
Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Den syftar till att främja en hållbar utveckling i 
samhället. Mark, vatten och fysiska miljöer ska nyttjas så att ekologiska, sociala, 
kulturella och samhällsekonomiska aspekter bidrar till denna utveckling. Värdefulla 
natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas.  
 
Miljöer som är av riksintresse inom olika områden skyddas genom Miljöbalken, 
däribland miljöer som är av riksintresse för kulturmiljövården.  
 
Miljöbalken reglerar även när miljökonsekvensbeskrivningar måste göras.  
 
 

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.  
 
Kulturminneslagen skyddar ortnamn, fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga 
kulturminnen, samt reglerar utförsel och återlämnande av kulturföremål. Länsstyrelserna 
handlägger de flesta ärenden som är kopplade till kulturminneslagen.  
 
Vem som helst kan väcka fråga om byggnadsminnesförklaring av en byggnad. 
Byggnadsminnesförklaring är ett exklusivt skydd, som endast omfattar ett fåtal 
byggnader i landet. Ett kriterium för att en byggnad ska komma ifråga för detta skydd är 
att den är synnerligen märklig. När länsstyrelsen beslutar om skydd upprättas även 
skyddsföreskrifter för byggnaden. Om fastighetsägaren vill göra förändringar som strider 
mot skyddet, måste tillstånd sökas hos länsstyrelsen.  
 
Byggnader som ägs av staten kan förklaras som statliga byggnadsminnen av regeringen. 
Ärenden som rör dessa handläggs av Riksantikvarieämbetet. Detta regleras genom 
Förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m.  
 
Kyrkor som tillhör Svenska kyrkan och som byggts före 1940 omfattas av skydd i 
Kulturminneslagen. Vissa kyrkor som byggts efter 1940 har också fått ett förstärkt skydd. 
Kulturminneslagen omfattar även kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser. Om församlingarna vill göra förändringar i dessa miljöer, måste 
tillstånd sökas hos länsstyrelsen.  
 
 

Plan- och bygglag (1987:10) 
 
Plan- och bygglagen reglerar användningen av mark och vatten. Ansvaret ligger på 
kommunerna, som har planmonopol. Planeringen sker genom att kommunen upprättar 
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.  
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Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan, där den tänkta användningen av 
mark och vatten översiktligt redovisas. Denna ska omfatta en beskrivning av de 
kulturvärden som finns.  
 
Inom tätbebyggda områden ska detaljplaner finnas. Här kan kommunen skydda enskilda 
byggnader genom rivnings- och förvanskningsförbud. Det finns också generella 
bestämmelser att hänsyn ska tas till kulturvärden. Detta gäller för all bebyggelse.  
 
Möjlighet att skydda bebyggelse finns framför allt i tredje kapitlet. Några av de 
bestämmelser som finns är:  
 

3 kap. 1 § PBL ”Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Byggnader skall ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, 
lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan” 
(hänsynsbestämmelse, anges f).  
 
3 kap. 10 § PBL ”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att 
byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara” 
(varsamhetsbestämmelse, anges k).  
 
3 kap. 12 § PBL ”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett 
bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas” (skyddsbestämmelse, 
anges q).  
 
Q är en användningsbestämmelse som innebär användning anpassad till en 
byggnads kulturhistoriska värden. Detta medför att byggnadens kvalitéer och 
värden skall utgöra utgångspunkt vid val av användning och att ur denna aspekt 
olämplig användning undviks. 
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Kulturvårdens institutioner 
 
Alla, myndigheter såväl som enskilda, har ett ansvar för kulturmiljön. Vissa myndigheter 
och institutioner i samhället har dock ett särskilt ansvar för att på olika sätt arbeta med 
kulturmiljöfrågor, samt har personal med specialistkompetens för detta. I detta avsnitt 
beskrivs tre av dem. Det är Riksantikvarieämbetet, som är centralmyndighet, 
Länsstyrelsen i Norrbotten vars kulturmiljöenhet handlägger kulturmiljöärenden samt 
länsmuseet Norrbottens museum. Även landets kommuner har ett stort ansvar för 
kulturmiljön. Kiruna kommuns kulturmiljöarbete presenteras dock separat.  
 
 

Riksantikvarieämbetet 
 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är en statlig myndighet med ett övergripande ansvar för 
kulturmiljö och kulturarv i Sverige, och lyder under Kulturdepartementet. 2007 fick RAÄ 
regeringsuppdraget att följa och stödja utvecklingen i Malmfälten med anledning av den 
expanderande gruvnäringen.  
 
Riksintressen 
I Sverige finns omkring 1700 riksintresseområden för kulturmiljövården. Beslut om dessa 
har tagits av Riksantikvarieämbetet, baserat på underlag från länsstyrelserna och efter 
samråd med länsmuseerna. För Norrbottens del fattades beslut om det slutliga urvalet 
1990.27 Bakgrunden till riksintresseplaneringen är arbetet med den fysiska 
riksplaneringen som påbörjades under 1960-talet. Från början reglerades landets 
riksintressen av Naturresurslagen (NRL), sedan 1999 är skyddet en del av Miljöbalken 
(MB). Syftet med riksintresseskyddet är att värna mark- och vattenområden som är av 
nationell betydelse. 1996-1997 beslutade Riksantikvarieämbetet om reviderade motiv- 
och värdebeskrivningar för riksintressemiljöerna.28  
 
Kiruna – Kiirunavaara är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården (beteckning BD 
33) Detta motiveras genom att:  
”Stadsmiljö och industrilandskap som visar ett unikt samhällsbygge vid 1900-talets 
början, där tidens stadsbyggnadsideal förverkligades på jungfrulig mark. Kiruna 
grundades på landets då största industriella satsning, samt den fortsatta utvecklingen till 
stad i formell mening och tillika ett centrum för norra Norrlands inland.”29 
 
Uttryck för riksintresset är: 
”Gruvberget och olika industriella anläggningar, som visar grunden för samhällets 
existens, samt järnvägsmiljön, som berättar om en nödvändig förutsättning för dess 
utveckling. Den för PO Hallman typiska terränganpassade stadsplanen, med gatunät, 
tomtstrukturer och öppna platser, samt delområden av olika karaktär, för olika 
funktioner och befolkningsgrupper, vilket avspeglas både i planmönster och bebyggelse. 
Byggnader från samhällets uppbyggnadsskede och från senare delar av 1900-talet, till 
exempel de s k Bläckhornen för en arbetarbefolkning, tjänstemannabostäder och Hjalmar 
Lundbohmsgården. Offentliga byggnader som kyrkan, den gamla brandstationen och 

                                                 
27 Riksintressanta kulturmiljöer i Sverige, s 5.  
28 Riksantikvarieämbetets hemsida, Riksintressen för kulturmiljövården, 
http://www.raa.se/cms/extern/kulturarv/landskap/riksintressen_for_kulturmiljovarden.html.  
29 Värdetexter avseende områden i Norrbottens län med kulturmiljövärden av riksintresse enligt 2 kap 6 § 
NRL, 1997-11-17, s 12. 

 - 22 -



stadshuset från 1963 (1964 utvalt till Sveriges vackraste offentliga byggnad30). Till 
efterkrigstidens byggnader hör också bostadsbebyggelse av R Erskine. Stadens silhuett 
och gruvberget med sin karaktäristiska profil, samt utblickar mot det omgivande 
landskapet.”31 
 
 

 
 
 

Kiruna. 1. Lokstallsområdet 2. SJ-område. 3. Norrmalm 4. Högalid 5. Stadsplanen 6. Björkbacken 
7. Thuleområdet 8. Bolagsområdet 9. Triangelområdet 10. Lombolo 11. Tuolluvaara. Illustration: 
Stina Holmvall © Norrbottens museum, 2007.  

 
Länsstyrelsens underlag inför riksintressebeslutet bygger delvis på Kiruna kommuns 
bevarandeplan.32 Kiruna som ett planerat mönstersamhälle med skiftande karaktärer i de 
olika områdena, Stadsplanen, Bolagsområdet och SJ-området lyfts fram. 
Bebyggelseutvecklingen från samhällets grundande till efterkrigstidens utveckling är en 
del av detta. Bildeffekterna i samhället är medvetet eftersträvade, där Kiirunavaara är en 
symbol för samhällets existens.  
 
Stadsplanen och Kiirunavaaras profil utgör värdekärnor i riksintresset tillsammans med 
de sex områden som pekats ut i kommunens bevarandeplan. Dessa är Bolagsområdet, 
Bolagsområdet – Sibirien, Bolagsområdet – Björkbacken med omgivning, SJ-området, 
Stadsplanen – kvarteret Grundläggaren, Stadsplanen – Thuleområdet, Stadsplanen – delar 
av nedre Norrmalm, övre Norrmalm och Högalid.  
 
Hjalmar Lundbohmsgården anses vara en av samhällets arkitektoniskt mest värdefulla 
byggnader, som tillsammans med omgivande byggnader utgör en värdefull 
kulturhistorisk helhet. I Bolagsområdet finns också samhällets äldsta bevarade 

                                                 
30 Stadshuset har även erhållit det prestigefyllda Kaspar Salin-priset av Sveriges Arkitekter.  
31 Värdetexter avseende områden i Norrbottens län med kulturmiljövärden av riksintresse enligt 2 kap 6 § 
NRL, 1997-11-17, s 12.  
32 Kiruna. Riksintressebeskrivning 1988-11-17.  
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bostadsområde, ritade av Gustaf Wickman som då var en av landets främsta arkitekter. 
Området är välbevarat, och representerar sekelskiftets boendemiljö.  
 
Sibirien är representativt för tidens samhällsmiljö och sociala villkor. Många av 
byggnaderna har höga arkitektoniska värden.  
 
Björkbacken är representativt för tjänstemännens bostadsmiljöer vid sekelskiftet, och 
visar tillsammans med övriga bostadsområden de sociala villkor som rådde vid 
anläggandet. Enskilda byggnader är också arkitektoniskt värdefulla och representativa för 
de estetiska ideal som rådde vid uppförandet. I anslutning till Björkbacken finns 
byggnader som har både arkitektoniska och kulturhistoriska värden, sammantaget utgör 
de ett enhetligt och väl sammanhängande område. Dessa är kyrkan, prästgården, 
brandstationen, gamla badhuset, gamla sjukstugan, 12-rums arbetarbostäder samt Kirunas 
första arbetarägda handelsföretag.  
 
SJ-området är ett markant och värdefullt inslag i stadsbilden. Det är också det största 
samlade område med SJ-ägda bostadshus i landet. Järnvägens betydelse för samhället kan 
utläsas i bebyggelsen. Formspråket är präglat av Folke Zettervall.  
 
Kvarteret Grundläggaren är det första med stadsmässig bebyggelse i Kiruna, präglat av 
stenbyggnader i slutet kvarter. Den enhetliga 1920-tals klassicistiska bebyggelsen är ett 
värdefullt inslag i stadsbilden. Det är också det enda kvarter med äldre samlad bebyggelse 
som finns kvar i centrum. Här finns också Frälsningsarméns hus, som är den äldsta 
kvarvarande samlingslokalen inom Stadsplanen, samt Palladiumhuset, där Borg Mesch 
haft sin fotoateljé. I anslutning till kvarteret finns Landströmska huset och 
skolexpeditionen, Peking.  
 

           
 

Martinssonska hörnan, kv Grundläggaren. 
Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens 
museum, acc.nr 2007:668:02.  

Palladiumhuset, kv Grundläggaren. Foto: 
Jennie Sjöholm © Norrbottens museum, 
acc.nr 2007:667:01.  

 
 
 

 
Thuleområdet och Östermalmskolan är en enhetlig miljö, med länets finaste exempel på 
1920-talsbebyggelse.  
 
Norrmalm och Högalid präglas av välproportionerade bostadshus i två våningar som  
uppfördes under 1920-talet. Ett fåtal byggnader som representerar en äldre, enklare 
bebyggelse finns kvar.  
 
I länsstyrelsens underlag konstateras att det saknas underlag för tiden efter 1930, varför 
en fullständig kulturhistorisk bedömning inte är möjlig att göra. Exempel på yngre 
bebyggelse som anges är Erskines personliga och klimatanpassade byggnader och von 
Schmalensees stadshus. Stadshuset är ett sentida exempel på den socialt medvetna anda 
som fanns när Kiruna byggdes upp.  

 - 24 -



Industriarv 
Riksantikvarieämbetet har utarbetat ett program för industrimiljöer i Sverige, Berättelser 
om vårt samhälles historia – svenska industriminnen. Tolv miljöer har pekats ut som 
viktiga industriarvsmiljöer sett ur ett nationellt perspektiv. En av dessa är Norrbottens 
teknologiska megasystem. Begreppet har myntats av professor Staffan Hansson vid Luleå 
tekniska universitet under 1990-talet. Det teknologiska megasystemet omfattar gruvorna i 
malmfälten, malmbanan och malmhamnarna, kraftverket i Porjus samt Bodens fästning 
och förhållandet mellan dessa olika anläggningar. I Kiruna utmärks bland annat 
gruvdriften i Kiirunavaara, en av världens största underjordsgruvor, och 
förädlingsanläggningarna som byggts upp. Staden är också en konsekvens av 
malmbrytningen, då samhället etablerades i samband med att gruvbrytningen 
expanderade.33  
 
Antikvarisk-topografiska arkivet  
Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) innehåller Riksantikvarieämbetets och Statens 
historiska museers arkivhandlingar. Vid en förfrågan till arkivet var det möjligt att få 
tillgång till handlingar som rör Kiruna stad från den topografiska serien. En allmän 
sökning i ämbetsarkiven, det vill säga de delar av myndighetens ärenden som inte 
arkiverats topografiskt, var dock inte möjlig att göra.  
 
Den topografiska serien innehåller bland annat material om kyrkobyggnader. En kapsel 
innehåller tidningsklipp, nästan uteslutande om Kiruna kyrka. De artiklar som finns är 
från före mitten av 1990-talet. Material finns om stationshuset, som övergått från statligt 
byggnadsminne till enskilt. Här finns en del bygghandlingar som rör tillstånd för åtgärder. 
Här finns handlingar rörande byggnadsminnen, att fråga väckts om 
byggnadsminnesförklaring liksom de beslut om skydd som fattats. Många handlingar har 
kommit från länsstyrelsen i Norrbotten eller Norrbottens museum. Bland de byggnader 
som förekommer i materialet kan nämnas Gula raden, Peking, Krematoriet samt en 
färgsättningsplan för Lapplands Jägarregemente, I 22.  
 
 

Länsstyrelsen i Norrbotten 
 
Länsstyrelsen är en statlig myndighet, som bland annat har ett ansvar för den regionala 
kulturmiljön. I detta arbete ingår att skydda, vårda och informera om framförallt 
fornlämningar, byggnader och bebyggelsemiljöer, kyrkor och kyrkogårdar, 
industrihistoriska platser samt kulturlandskap.34  
 
Länsstyrelsen ansvarar för bebyggelse som skyddas genom Kulturminneslagen. 
Länsstyrelsen har också möjlighet att ge ett statligt byggnadsvårdsbidrag för antikvariska 
merkostnader i samband med restaureringar.  
 
Regionala kulturmiljöprogram 
Under 1990-talet utarbetades ett regionalt kulturmiljöprogram för Norrbotten, kallat 
Norrbottens synliga historia. De miljöer som ingår är de kulturmiljöer som anses ha de 
högsta kulturhistoriska värdena ur ett nationellt och regionalt perspektiv. Bedömningarna 
är baserade på tillgängligt kunskapsunderlag, kompletterat med fältbesiktningar. 
Programmet antogs av länsstyrelsen efter remiss hos länets kommuner och museer. 

                                                 
33 Berättelser om vårt samhälles historia – svenska industriminnen, s 87 ff.  
34 Länsstyrelsernas hemsida, http://www.lst.se/lst/sv/amnen/Kulturmiljo/.  
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Länsstyrelsen har sedan strävat efter att prioritera regionala kulturmiljösatsningar i de 
miljöer som finns med i kulturmiljöprogrammet.35  
 
Kiruna är en av de värdefulla miljöer som ingår i kulturmiljöprogrammet.36 Kiruna är 
även utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Avgränsningen för området är 
detsamma i bägge dokumenten. Beskrivningen som görs av Kiruna i Norrbottens synliga 
historia är snarlik den i riksintressebeskrivningen och kommunens bevarandeplan. 
Ungefär samma faktorer och nyckelbyggnader lyfts fram som värdefulla.  
 
Beskrivningen har gjorts i ett historiskt perspektiv.37 Sammanfattningsvis lyfts följande 
fram: På platsen för ett sameviste etablerades Kiruna, när LKAB bildats och järnvägen 
börjat byggas. Den första byggnaden var ett pörte som flyttats från Jukkasjärvi. Hallmans 
stadsplan var den första av sitt slag i Sverige, en av de första i Norden. Ett viktigt inslag 
var skapandet av bildeffekter, där Kiirunavaara skulle vara väl synligt som en symbol för 
samhället. Bolagsområdet är representativt för sekelskiftets boendemiljö, med 
ingenjörsvillor, bolagshotell och arbetarbostäder, och visar tidens samhällsmiljö och 
sociala villkor. Området kring kv Björkbacken är en representativ bostadsmiljö för 
tjänstemän och finns kvar i relativt oförändrat skick. Offentliga byggnader av högt 
kulturhistoriskt värde är brandstationen, gamla badhuset och gamla sjukstugan. Kyrkan är 
en representant för den nationalromantiska arkitekturen och har såväl arkitektoniska som 
konstärliga värden. Thuleområdet med Östermalmskolan är länets finaste exempel på 
1920-talsarkitektur, och är ett enhetligt område. I kv Grundläggaren finns Kirunas första 
stadsmässiga bebyggelse. SJ-området är det största av sitt slag i landet och en av få 
platser där järnvägens betydelse för samhället fortfarande kan utläsas. Under 1950- och 
60-talen expanderade staden, centrum omvandlades och nya bostadsområden byggdes. 
Erskines personliga och klimatanpassade byggnader liksom von Schmalensees magnifika 
stadshus, vilket fungerar som kirunabornas ”vardagsrum”, framhålls.  
 

           
 

B1, den första byggnaden som uppfördes i 
Kiruna. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens 
museum, acc.nr 2007:568:01.  

Kvarteret Ortdrivaren, uppfört under 1950-
och 60-talet. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:586:01.  

 
 
 
 

 
Som motiv till bevarande anges att:  
”Kiruna är ett exempel på ett unikt samhällsbygge med början vid sekelskiftet 1900. 
Bebyggelsen är av hög arkitektonisk kvalitet från olika tider och planen är den första i 
sitt slag i landet och väl synlig i dagens samhälle. Detta sammantaget ger Kiruna ett högt 
arkitekturhistoriskt, industrihistoriskt, pedagogiskt och turistiskt värde.”38 
 

                                                 
35 Norrbottens synliga historia, del 2, band 1 s 9.  
36 Kiruna stad är upptagen som miljö nr 3 i Kiruna kommun.  
37 Norrbottens synliga historia, del 2, band 2 s 452 ff.  
38 Norrbottens synliga historia, del 2, band 2, s 454.  
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Som ett komplement till Norrbottens synliga historia tillkom Program för Norrbottens 
industriarv vid slutet av 1990-talet.39 Syftet med programmet är att lyfta fram aspekter på 
länet som industrisamhälle ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Norrbottens industri 
präglas i hög grad av naturtillgångarna, det vill säga odlingsmark, skog, malm och 
vattenkraft. Dessa näringar har i sin tur påverkat länet och dess bebyggelsestrukturer. Inte 
minst järnmalmsgruvorna i malmfälten har haft stor betydelse för länets utveckling. 
Gruvnäringen är dock konjunkturkänslig, vilket tydligt framgår i ett historiskt perspektiv. 
Vad som betecknas som uppseendeväckande är att miljöer från gruv-, järn-, stål- och 
metallindustrin generellt inte är dokumenterade. Byggnader och miljöer inom denna 
bransch saknar också skydd, trots dess stora betydelse i såväl nationellt som regionalt 
perspektiv.  
 
Kiruna beskrivs som ett storslaget mönstersamhälle.40 Bland de förslag på åtgärder som 
görs i programmet, märks bland annat dokumentation av järnmalmsgruvorna och 
kompletterade dokumentation av gruvsamhällena. Samerna i det industriella samhället 
liksom Tornedalens industrialisering behöver belysas. Även Rymdcentrum i Kiruna är 
angeläget att arbeta med.41 Till de byggnader som bör uppmärksammas hör gruvlavarna 
på Luossavaara respektive Kiirunavaara. Här bör utredas vårdbehov och möjlighet till 
bevarande. Kvarteret Ortdrivaren, LKAB:s huvudkontor och sovringsverk, Hjalmar 
Lundbohmsgården, Kiruna stadshus liksom hyresfastigheten Jerusalem nämns samtliga 
som möjliga byggnadsminnen. Industriområdet i Tuolluvaara, med bland annat två 
gruvlavar, två byggnader i typisk industritegelarkitektur samt centrumhuset, bör 
inventeras, dess vårdbehov och möjlighet till bevarande utredas.42  
 
Byggnadsminnen 
Det finns fyra byggnader i Kiruna tätort som är byggnadsminnesförklarade, och skyddas 
genom Kulturminneslagen. Det är hyresfastigheten ”Jerusalem”, Hjalmar 
Lundbohmsgården, stadshuset samt stationshuset.  
 
Hyresfastigheten ”Jerusalem”, Bolaget 11:1, byggnadsminnesförklarades av länsstyrelsen 
30.11.2001. Byggnaden, som ligger inom Bolagsområdet, uppfördes 1927 som 
ungkarlshotell. År 1954 byggdes den om till smålägenheter. Länsstyrelsen motiverar 
beslutet genom att byggnaden har ett stort samhällshistoriskt värde, men också ett 
miljöskapande värde då den ligger i en del av Kiruna som bäst bevarat den ursprungliga 
miljön. Byggnaden är en för Norrbotten ovanligt stor, friliggande träbyggnad, och 
uppförd i vacker 1920-talsklassicism. Byggnaden har såväl ett stort byggnadshistoriskt 
som ett högt arkitektoniskt värde genom fasadernas utformning.  
 
Hjalmar Lundbohmsgården, Fjällrosen 1, byggnadsminnesförklarades av länsstyrelsen 
30.11.2001. Den uppfördes som disponentbostad, och länsstyrelsen motiverar beslutet 
genom att byggnaden, som en av de första i Kiruna, har ett högt byggnadshistoriskt och 
arkitekturhistoriskt värde. Den präglas av sekelskiftets allmogeromantik, och har höga 
konstnärliga och arkitektoniska värden. Vidare representerar den tidens arkitekturstil, 
nationalromantiken. Nationellt sett är disponentbostaden även en representant för tidens 
konstnärshem. Byggnaden har också ett sällsynt högt personhistoriskt värde genom 
kopplingen till Hjalmar Lundbohm, som var betydelsefull för Kirunas och LKAB:s 
uppbyggnad.  
 
Kiruna stadshus, Tätörten 3, byggnadsminnesförklarades av länsstyrelsen 30.11.2001. 
Länsstyrelsen motiverar beslutet genom att byggnaden har mycket höga 

                                                 
39 Elmén Berg.  
40 Elmén Berg, s 25.  
41 Elmén Berg, s 73 ff.  
42 Elmén Berg, s 85 f.  
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arkitekturhistoriska, arkitektoniska och konstnärliga värden. Stadshuset är ett enastående 
exempel på tidens offentliga byggande, i ett unikt geografiskt läge. Byggnaden är 
tidstypisk genom storskalighet och enkla former, med en väl avvägd asymmetri. 
Hantverksskicklighet och materialval har hög kvalitet. Olika konstverk är väl integrerade 
i byggnaden. Byggnaden har också höga samhällshistoriska och socialhistoriska värden. 
Stadshuset byggdes i ett blomstrande Kiruna, och är en exponent för Sveriges 
högkonjunktur. Det fyller också en viktig funktion som mötesplats.  
 
Kiruna stationshus förklarades som statligt byggnadsminne av regeringen 1986. När 
byggnaden övergick från statlig till privat ägo, i samband med att Jernhusen AB övertog 
förvaltningen 2001, övergick det också till att bli enskilt byggnadsminne enligt 
kulturminneslagen. Länsstyrelsen fastställde skyddsföreskrifter för stationshuset 
23.5.2003. Byggnaden har höga arkitektoniska värden. Det är en monumental byggnad, 
byggd med handslaget tegel i en stram nationalromantisk stil, med variation i utformning 
och byggnadsdetaljer.  

           
 

Hjalmar Lundbohmsgården. Foto: Jennie 
Sjöholm © Norrbottens museum, acc.nr 
2007:568:02.  

Hjalmar Lundbohms arbetsrum. Foto: Jennie 
Sjöholm © Norrbottens museum, acc.nr 
2007:941:01.  

 
 
 
 

           
 

Hyresfastigheten Jerusalem. Foto: Jennie 
Sjöholm © Norrbottens museum, acc.nr 
2007:574:01.  

Kiruna stadshus. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:829:01.   

 
 
 

           
 

Kiruna stationshus. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:583:02.  

Kiruna stationshus. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:582:03.  
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Kyrkans kulturarv 
Kyrkobyggnader (tillhöriga svenska kyrkan) liksom kyrkotomter och begravningsplatser 
samt kyrkliga inventarier skyddas i kulturminneslagen. Det innebär att Kiruna kyrka, 
liksom begravningsplatsen och dess gravkapell, är skyddade. Förändringar får därmed 
inte ske utan tillstånd från länsstyrelsen.  
 
Byggnadsvårdsbidrag 
För restaureringsinsatser i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan byggnadsvårdsbidrag 
sökas hos länsstyrelsen. Bidrag ges för antikvariska merkostnader, det vill säga för 
åtgärder som är fördyrande genom att särskilda krav ställs på materialval och/eller 
utförande. Bidragsfördelning sker en gång om året, och förutsätter att fastighetsägaren 
lämnar en komplett ansökan till länsstyrelsen. Byggnader som är skyddade, antingen 
genom Plan- och bygglagen eller genom länets kulturmiljöprogram, prioriteras vid 
fördelningen. Byggnadernas ålder är inte avgörande för om bidrag ges, utan hänsyn tas 
till vilket kulturvärde de har och hur pass välbevarade de är.43  
 
I Kirunas tätort har bidrag beviljats för insatser i Hjalmar Falcks hus, hyresfastigheten 
Jerusalem, Hjalmar Lundbohmsgården, ”Peking”/Lilla skolan samt två magasin i kv 
Lappspiran, Bolagsområdet.44  
 
Ansökan om byggnadsvårdsbidrag har gjorts också för andra byggnader, även om det av 
olika skäl inte blivit beviljat. Motiv för avslag är framför allt att åtgärderna inte varit 
bidragsberättigade. Till exempel har de avsett underhållsåtgärder eller varit olämpliga 
med hänsyn till byggnadens kulturvärde. Ett annat motiv till avslag är att det skett på 
grund av medelsbrist.  
 
Ett avslag bryter från detta mönster, det gäller en ansökan om bidrag för upprustning av 
den så kallade Läkarvillan, Björkbacken 1. Länsstyrelsen konstaterar att byggnaden har 
ett mycket högt kulturhistoriskt värde, och är också beredd att bidra till en restaurering. 
En förutsättning för detta är dock att byggnadens framtid är säkerställd, så att den inte på 
nytt förfaller eller rivs.45 Någon restaurering kom aldrig till stånd, och byggnaden är idag 
riven.  
 
Industriarv 
En följd av att Norrbottens teknologiska megasystem pekats ut som ett av tolv nationellt 
viktiga industriminnen är att länsstyrelsen i Norrbotten har prioriterat olika insatser med 
bäring på denna kulturmiljö. Åren 2003-2005 pågick projektet Bilder av Norrbottens 
teknologiska megasystem, under ledning av länsstyrelsen. Det övergripande syftet med 
projektet var att tydliggöra det teknologiska megasystemet och sambanden mellan dess 
olika delar, samt att förankra systemtanken hos de intressenter som på olika sätt arbetar 
med det. En viktig del i arbetet var att etablera ett nätverk med representanter från 
systemägare, kommuner, föreningar, museer med flera. En betydande del av projektet 
bestod i genomförandet av seminarier och studiebesök.46  
 
 

                                                 
43 Ett bidrag till ditt hus! Information om bidrag till byggnadsvård, länsstyrelsen.  
44 Norrbottens museum dnr 2280/95, 2068/95, 1996/0100, 1999/0231, 1996/0273, 2002/0101, 2002/0115.  
45 Norrbottens museum dnr 2002/0561.  
46 Bilder av Norrbottens teknologiska megasystem. Slutrapport.  
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Norrbottens museum 
 
Norrbottens museum har en bred verksamhet som syftar till såväl kunskapsuppbyggnad 
som kunskapsförmedling. Bland annat genomförs dokumentationer och inventeringar av 
olika slag. Detta sker både på eget initiativ och genom att museet arbetar på uppdrag av 
andra intressenter. Förmedling sker på olika sätt, till exempel genom rådgivning, 
föreläsningar eller utställningar. Museet har också ett omfattande arkiv, bildarkiv samt 
föremålssamlingar.  
 
Arkiv 
Norrbottens museums arkiv innehåller en rad olika handlingar som berör Kiruna tätort. 
När det gäller bebyggelsefrågor så speglar materialet den skiftande verksamhet som 
museet arbetar med.  
 
Till materialet hör kopior på beslut från länsstyrelsen. Beslut om 
byggnadsminnesförklaringar, tillstånd eller avslag på bidragsansökningar samt tillstånd 
till förändringar i kyrkor hör till det som arkivlagts. Ofta anlitas också museet som 
antikvariskt sakkunnig såväl av länsstyrelsen som av församlingarna, varför det också 
finns material kring olika restaureringsinsatser. Så är fallet bland annat för 
hyresfastigheten Jerusalem, Hjalmar Lundbohmsgården och Kiruna kyrka. Museet har 
även anlitats av länsstyrelsen för att genomföra byggnadsminnesutredningar. I Kiruna har 
detta skett för Kiruna stadshus, Hjalmar Lundbohmsgården samt Karlshus i 
Tuolluvaara.47  
 
Här ingår också yttranden och rådgivningsärenden av olika slag. Mycket rör bebyggelse 
inom Bolagsområdet. Även yttranden som rör SJ-området finns, liksom Ön. Bland 
enskilda byggnader som figurerar märks bland annat Martinssonska hörnan i kv 
Grundläggen 5, Gula raden och läkarvillan. Även industrimiljöer uppmärksammas, 
däribland en transformatorstation på Ön och industribyggnader inom 
Luossavaaraområdet.48 Museet har även upprättat ett antikvariskt program för 
restaurering av äldre bebyggelse i Bolagsområdet 1995.49  
 
Norrbottens museums bildarkiv har ett förhållandevis begränsat bildmaterial från Kiruna 
stad. Det rymmer framför allt bilder tagna av museets personal i samband med 
ärendehandläggning eller dokumentationer. Här finns dock en diabildssamling, foton 
tagna i Kiruna av Karl-Gustav Pettersson på 1950-talet. Museet har även en samling från 
Berit Grensjös porträttateljé, som innehåller porträtt tagna på 1920- och 1930-talen. 
Donationserbjudande hänvisas i regel till Kiruna kommuns bildarkiv, som har omfattande 
bildsamlingar.50  
 
Dokumentationsverksamhet 
Norrbottens museum genomför olika former av dokumentationsinsatser inom sitt 
verksamhetsområde. Exempel på bebyggelsedokumentationer i Kiruna är de 
byggnadsminnesutredningar av stadshuset, Hjalmar Lundbohmsgården och Karlshus i 
Tuolluvaara som museet utfört på uppdrag av länsstyrelsen 
 
Dokumentation av modern arkitektur i Norrbotten är ett annat exempel. Detta är ett 
projekt som Norrbottens museum har arbetat med sedan 2002, med syfte att bygga upp 

                                                 
47 Norrbottens museum dnr 1999/0379, 1999/0381, 1999/0384.  
48 Norrbottens museum dnr 45/84, 806/80.  
49 Norrbottens museum dnr 362/95.  
50 Informant Eva Landberg.  
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kunskap kring länets yngre bebyggelse.51 Dokumentationerna genomförs i huvudsak av 
museets bebyggelseantikvarier och fotografer. Hösten 2007 presenterades projektet i 
vandringsutställningen Vilka hus! Vilka hus?.52 I Kiruna har hittills LKAB:s sovringsverk 
och bolagskontor samt kvarteret Ortdrivaren dokumenterats.53 Fler byggnader kan 
komma ifråga framöver.  
 
Hööks arkitektbyrå AB har varit verksamma i Norrbotten under större delen av 1900-
talet, och företaget har byggt upp ett omfattande arkiv med ritningar och bygghandlingar. 
2004 överlämnades materialet till Norrbottens museum. I anslutning till detta 
genomfördes en etnologisk dokumentation kring verksamheten och dess betydelse i 
länet.54 Såväl Bertil Höök som sonen Lars Bertil Höök har varit verksamma som 
stadsarkitekter i Kiruna, och har ritat flera av stadens byggnader. Arkitektkontoret 
etablerades efter en arkitekttävling 1928, som gällde utförande av Östermalmskolan i 
Kiruna. Senare har även dåvarande Norrmalmskolan och Parkskolan ritats av Hööks 
arkitektbyrå. Lasarettet i Kiruna är ett exempel på arkitektbyråns omfattande verksamhet 
för  Norrbottens läns landsting räkning.  
 

           
 

Parkskolan. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:634:01.  

Norrmalmskolan. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:735:01.  

 
 
I Kiruna märks också krematoriet med kolumbarium. Detta är ritat av Bertil Höök och 
uppfördes 1931-1933. Norrbottens museum har gjort en fotodokumentation av 
byggnaden.  
 
Åren 2001-2002 genomfördes en utvärdering av den samtidsdokumentation som gjorts 
vid svenska museer under perioden 1975-2000. Norrbottens museum var ett av de museer 
vars dokumentationsverksamhet med anknytning till Samdok granskades.55 Samdok är en 
sammanslutning av de svenska kulturhistoriska museerna, som syftar till samordning och 
samarbete kring insamling, dokumentation och forskning. Detta organiseras genom att  
museerna medverkar i olika pooler, och därmed har särskilt dokumentationsansvar för 
vissa frågor. Norrbottens museum har deltagit i vad som tidigare kallades Byggpoolen, 
Metallpoolen samt Samiska poolen. Särskilt ansvar har museet haft för gruv- och 
metallvaruindustri och byggnads- och anläggningsverksamhet. I nuvarande poolindelning 
ingår Norrbottens museum i poolen för Tillverkning och tjänster, poolen för Naturbruk 
samt poolen för Samiskt liv. I utvärderingen framkommer att 172 dokumentationer har 
genomförts av Norrbottens museum under perioden. Merparten är förhållandevis små till 
omfattningen. Även om de behandlar olika ämnen så ligger fokus på industrisamhället, på 
bekostnad av agrarsamhället. Trots att museet haft inom sitt ansvarsområde att 
dokumentera gruv- och metallvaruindustrin, har detta skett i ringa omfattning. De 

                                                 
51 Norrbottens museum dnr 368-2004.  
52 Karlsson & Sjöholm.   
53 Björkman & Sjöholm.  
54 Gradin 2005.  
55 Elmén Berg & Gradin.  
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dokumentationer som har genomförts präglas av att vara tillbakablickande och skildra 
verksamheter som är på väg att försvinna, snarare än att fånga upp nya processer i 
samhället.  
 
Av de mer omfattande samdokundersökningarna har två kopplingar till Kiruna, nämligen 
Kiruna stadshus 1993-1994 och Snöskoter i Kiruna 1995.56 Den etnologiska studien 
Snöskoter i Kiruna baseras på intervjuer och syftar till att undersöka huruvida skotern har 
förändrat synen på friluftsliv och natur. Dokumentationen av Kiruna stadshus gjordes 
inom ramen för forskningsprojektet Kommunalhus som symboler: Kulturanalys av 
byggnader i den offentliga sektorn.57 Museets arbete utgörs av en etnologisk 
undersökning och en fotodokumentation. Undersökningen visar dels hur stadshuset 
fungerar som offentlig mötesplats, dels som kommunal arbetsmiljö.58  
 
Industriarv 
Norrbottens museum medverkade i länsstyrelsens projekt Bilder av Norrbottens 
teknologiska megasystem, bland annat genom representation i styrgrupp och 
referensgrupp. Under projektets gång framkom önskemål om att litteratur, 
lärarhandledningar eller liknande skulle arbetas fram som en resurs för länets skolor. Med 
anledning av detta har Norrbottens museum på uppdrag av länsstyrelsen arbetat med det 
pedagogiska projektet Möt megasystemet! sedan 2006. Målsättningen är att introducera 
begreppet Norrbottens teknologiska megasystem för länets lärare, och inspirera dem till 
att arbeta med detta i undervisningen.59 
 
Industriarvet uppmärksammas även i museets dokumentationsprojekt Modern arkitektur i 
Norrbotten. Bland annat så har LKAB:s sovringsverk i Kiruna, uppfört under 1960-talet, 
dokumenterats.60  
 
Arkeologiska undersökningar 
Beträffande fornlämningar och kulturlämningar så är betydande delar av Norrbottens län 
oinventerat, vilket bidrar till att det finns kunskapsluckor vad gäller områdets äldre 
historia. Detta gäller även för Kirunaområdet. I samband med att Banverket och 
Vägverket påbörjade utredningarna för ny järnväg, omformarstation respektive vägar 
beslutade länsstyrelsen i enlighet med kulturminneslagen att arkeologiska utredningar 
skulle genomföras. Uppdraget gick till Norrbottens museum, som under 2005 och 2006 
har inventerat de korridorer som ingått i Banverkets och Vägverkets utredningsområden.  
 
Olika typer av lämningar har hittats. 61 Merparten består av gruvlämningar i form av 
skärpningar, jordrymningar och försvar som tillkommit i samband med 
malmprospektering. Merparten är sannolikt från senare delen av 1800-talet, även om 
lämningar finns från 1900-talet. Vissa gruvlämningar kan ha tillkommit så sent som 
under 1960-talet. Vidare förekommer det kulturmärkta träd med spår av barktäkter, 
bläckningar eller ristningar. Rösningar, i form av upplagda stenar, finns också. Kåtor, 
härdar och förvaringsanläggningar har upptäckts. Dessa kopplas till rennäringen, då de är 
belägna i anslutning till renbetesområden och flyttleder. Vidare har gropanläggningar 
hittats, i form av fångstgropar och kokgropar. Även militära anläggningar finns i området, 
troligen uppförda under andra världskriget. Husgrunder, sannolikt kojgrunder, har hittats. 
En trolig stenåldersboplats har lokaliserats. 62 En anläggning som tycks ha varit avsedd 

                                                 
56 Elmén Berg & Gradin, s 181 ff.  
57 Se även Arvastson & Hammarlund-Larsson.  
58 Se även Gradin 1999.  
59 Norrbottens museum dnr 405-2005.  
60 Björkman & Sjöholm, 2002.  
61 Backman, Lindgren & Sundberg, s 22 ff.  
62 Backman & Hagström, Ny järnväg, s 20 f.  
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för kallrökning av livsmedel har påträffats, förmodligen har den haft koppling till 
malmbanan, kanske en banvaktarstuga.  
 
 

Källkritik 
 
Det finns svårigheter att överblicka vad kulturvårdens institutioner anser vara värdefullt i 
Kiruna, särskilt sett över en längre tidsperiod. Publicerat material, så som länets 
kulturmiljöprogram, är enkelt att få tillgång till. Detsamma gäller för riksintressen och 
byggnadsminnen. Dessa är relativt utförligt beskrivna och värderade. Underlagen för 
byggnadsminnesförklaringarna varierar dock, och det är inte alltid uppenbart vilka motiv 
som funnits för att skydda byggnaderna. Detta gäller särskilt stationshuset. Det är möjligt 
att fördjupade arkivstudier hade gett ett mer komplett underlagsmaterial.  
 
För de arkiv som ingått i undersökningen har en generell förfrågan gjorts, beträffande vad 
det finns för material om Kiruna stad. För Norrbottens museums arkiv har en god 
överblick varit möjlig. Enstaka ärenden kan ha förbisetts, beroende på hur de diarieförts 
och kopplats till olika sökord. Olika diariesystem har använts under årens lopp, och 
sökbarheten i dem kan variera. För Riksantikvarieämbetets Antikvarisk-topografiska  
ämbetsarkiv samt Länsstyrelsens centralarkiv har det inte varit möjligt att göra generella 
sökningar. Här skulle det, enligt personalen, vara möjligt att få fram uppgifter om 
specifika ärenden, men detta förutsätter en preciserad förfrågan.  
 
Beträffande arbetet med Norrbottens teknologiska megasystem och Dokumentation av 
modern arkitektur, har undertecknad god kännedom om projekten, genom att ha 
medverkat i dem.  
 
 

Kommentar   
 
Kiruna kommuns bevarandeplan har haft ett inflytande över hur andra dokument har 
formulerats. Såväl riksintressebeskrivningen som länets kulturmiljöprogram stödjer sig på 
denna. Länsstyrelsen konstaterar i sitt arbete inför riksintressebeslutet att det saknas ett 
underlag för att bedöma bebyggelse som uppförts efter 1930. Bevarandeplanen omfattar 
bebyggelsemiljöer uppkomna till och med 1920-talet, vilket är en bidragande orsak till 
fokuseringen på den äldre bebyggelsen.  
 
Lasse Brunnströms avhandling Kiruna – ett samhällsbygge i sekelskiftets Sverige 
behandlar Kiruna under uppbyggnadsskedet. Avhandlingen har gett viktig kunskap om 
Kirunas grundande och tidiga bebyggelse, men sannolikt också bidragit till ett starkt  
fokus på Kirunas äldre bebyggelse. Motsvarande gedigna, och populärt hållna, verk 
saknas när det gäller den yngre bebyggelsen.  
 
Generellt är det alltså äldre bebyggelse som uppmärksammas. Det som är intressant är att 
både övergripande strukturer (som stadsplanen), hela miljöer (som Bolagsområdet) och 
enskilda byggnader lyfts fram. Det som är viktigt med Kiruna är helheten. Samtidigt 
betraktas många enskilda byggnader, som bär upp helheten, viktiga ur olika avseenden.  
 
När det gäller den yngre bebyggelsen, så betraktas denna i objektform snarare än som 
miljö. I litteraturen beskrivs områden som Luossavaara och Triangeln, men dessa har 
ännu inte fått genomslag i kulturvårdens officiella sammanhang. De byggnader som 
uppmärksammas här, och har gjort under en lång tid, är framför allt Stadshuset och 
kvarteret Ortdrivaren.  
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Kiruna som en spegling av samhället i stort har också fångat uppmärksamheten. Staden är 
ett resultat av en industrialiseringsprocess, och den påverkas kontinuerligt av hur dess 
basindustri LKAB klarar sig på världsmarknaden. Särskilt de värderingar som låg till 
grund för etableringen av mönstersamhället uppmärksammas i historieskrivningen. 
Kiruna är intressant i detta sammanhang inte minst för att man låg i framkanten när det 
gällde att fånga upp tidens idéer om ”den goda staden”.  
 
Vid en jämförelse mellan vad Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och länsmuseet har 
arbetat med, kan konstateras att verksamheten hos en part ofta resulterar i verksamhet hos 
de andra. Ett tydligt exempel på detta är arbetet med Norrbottens teknologiska 
megasystem. På det regionala planet märks att länsstyrelsen, som är en myndighet, i hög 
grad styrs av lagar och förordningar. Norrbottens museum kan agera mera fritt och 
initiera olika projekt. Insatser underlättas när finansieringsmöjligheter ges för satsningar 
som är i samklang med det som Länsstyrelsen, och i förlängningen 
Riksantikvarieämbetet, prioriterar.  
 
Gruvindustrin är, av allt att döma, föga dokumenterad. Frågan är varför, och någon 
förklaring kan inte ges inom ramen för denna undersökning. Den bristande 
dokumentationen kan dock vara en orsak till att industriarvet i princip saknar formellt 
skydd, vilket också beskrivs som anmärkningsvärt i Norrbottens industriarvsprogram.  
 
Framför allt är det den ”fina” bebyggelsen som formellt skyddas, de vackra byggnaderna 
som det är lätt att tycka om. Detta är inte exceptionellt för Kiruna, utan en vanlig tendens 
i hela landet. Industriarvet är dock förhållandevis lite uppmärksammat. På andra håll i 
Sverige så arbetas det mera aktivt med de fysiska industrimiljöerna. Delvis kan detta bero 
på att den dominerande industrin i Kiruna är både storskalig och i full drift. Detta gör dels 
att den är svår att hantera för kulturmiljövården på ett traditionellt sätt, dels att den inte 
allmänt uppfattas som en del av ett kulturarv.  
 
Alla industrimiljöer är vare sig storskaliga eller i drift, det finns variation också i dessa 
miljöer och deras historiska sammanhang. Luossavaara och Tuolluvaara gruvområden är 
exempel på detta. Det vore även intressant att koppla gruvlämningar, som upptäckts i 
samband med arkeologiska utredningar, till dagens gruvverksamhet. Här finns behov av 
mer kunskap. Detta gäller generellt för de forn- och kulturlämningar som hittills hittats i 
norra Norrbottens inland. Det är så pass lite som är undersökt, att det är svårt att idag 
tolka de lämningar som finns.   
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Kiruna kommuns översiktsplaner 
 
Kommunerna har planmonopol i Sverige, det vill säga att det är de som beslutar om 
mark- och vattenanvändning inom respektive kommun. Detta regleras genom plan- och 
bygglagen, som bland annat föreskriver att aktuella översiktsplaner ska finnas. 
Fördjupade översiktsplaner kan vara aktuella för vissa områden i kommunen. Tidigare 
har benämningar som generalplan eller dispositionsplan använts. Dessa planer ligger som 
grund för detaljplanering.  
 
 

Sammanfattning 
 
För en sammanställning av de översiktliga planer som Kiruna kommun har upprättat, se 
bilaga 1. Här följer en sammanfattning av de planer som har haft betydande påverkan på 
Kirunas stadsmiljö, med fokus på hur Kiruna som kulturmiljö värderas.  
 
Kirunas bevarandeplan redovisas separat, då den är särskilt intressant ur 
kulturmiljösynpunkt. Bevarandeplanen har dock använts aktivt, som en översiktsplan, i 
kommunens arbete.63  
 
Kiruna C – Förslag till generalplan 1956 
Generalplanen är framarbetad 1953-1956 av Eglers Stadsplanebyrå, Stockholm. Den 
omfattar dagens tätort med undantag för Tuolluvaara. Att förslaget dröjde till 1956 
uppges ha berott på att omarbetningar behövde göras under arbetets gång på grund av att 
LKAB expanderade mer än beräknat. De förslag som anges i planen förväntades vara 
genomförda vid mitten av 1970-talet.  
 
I den inledande översikten görs följande korta beskrivning av staden:  
”Municipalsamhället bildades 1909 och inom detta uppstod en del av bostäderna för dem 
som fick sysselsättning genom gruvan. Mellan detta och sjön Luossajärvi byggde bolaget 
självt bostäder åt sina anställda, och så uppkom den indelning av staden i olika områden, 
som fortfarande är så karakteristisk. Till dessa hör ytterligare Statens Järnvägars 
område med sin typiska rödmålade trähusbebyggelse och sina stationsbyggnader och 
som en fjärde part kan man räkna Jägarskolan. Ett par km i öster ligger också 
Tuolluvaaragruvan med sina bostäder, ett område som dock icke berörs av 
generalplaneförslaget.” 64 
 
Vidare konstateras att området är fullbyggt, och att en centrumsanering av olika skäl är 
nödvändig. Dels är det den möjlighet som står till buds för att ge plats åt ny bebyggelse, 
dels bör centrum exploateras högre parallellt med att flerfamiljshus byggs i stadens 
utkanter. Den befintliga bebyggelsen ses som föråldrad snarare än värdefull: 
”Bebyggelsen i omgivningen kring Torget, stadens centrala plats, är till stor del 
föråldrad och där kan man ännu få en god uppfattning om hur samhället ursprungligen 
tett sig.”65 Vidare finns begränsningar när det gäller att ta oexploaterad mark i anspråk: 
”…tycka sig har stora vidder till förfogande för nya områden. Men terrängen med sina 
låglänta myrar, norrsluttningar och framtida rasområden efter gruvbrytningen gör att 
man på ett mycket bestämt sätt begränsas i valet av nya bebyggelseområden.”66  
 
                                                 
63 Informant Anita Malmström-Skans.  
64 Kiruna C – Förslag till generalplan s 5.  
65 Kiruna C – Förslag till generalplan s 5.  
66 Kiruna C – Förslag till generalplan s 5f.  
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Finnstan, området nordväst om Parkskolan..  
Foto: Gunnar Olsson, 1950- 60-tal.  

Kvarteret Ortdrivaren under uppbyggnad . 
Foto: Gunnar Olsson, 1950- 60-tal.   

 
 
En kraftig befolkningsökning är beräknad att ske, från cirka 15 000 invånare år 1955 till 
mellan 23 000-25 000 vid mitten av 1970-talet. Den befintliga bebyggelsen anses vara 
föråldrad: ”En stor del av den ursprungliga bebyggelsen, särskilt i stadens centrum, 
måste på grund av sin ålder förutsättas förnyad. Med hänsyn till att man gärna skulle 
vilja bibehålla den koncentrerade form av stadsbildning, som verkar naturlig i dessa 
väldiga vidder, torde de stora bostadshusens dominans komma att bli mer och mer 
utpräglad inom den centrala tätbebyggelsen med dess stadskärna.”67 Förutom 
flerbostadshus görs bedömningen att egnahemsbebyggelse kommer att bli ett viktigt 
inslag i samhället. Även om det kräver stora ytor så anses det vara både ekonomiskt 
försvarbart och socialt önskvärt.  
 
Vidare så behöver butiksväsendet moderniseras och gatorna förbättras. 
Förvaltningsbyggnader både för LKAB och kommunen ingår i planen, liksom utbyggnad 
av skollokaler samt sporthall. Industriområde söder om Tuolluvaaravägen ingår också i 
planen.  
 
En stor del av generalplanen behandlar bostäder och bostadsområden. Det som beskrivs 
är en situation där det råder stor bostadsbrist, där trångboddheten är högre än 
genomsnittet i Sverige.  
 
Flerfamiljshus föreslås i områdena Centrum, Norrmalm (idag nedre Norrmalm), 
Hermelin (idag kallat övre Norrmalm), Högalid samt delar av Thuleområdet.68 Vad gäller 
centrum69 konstateras att: ”Den byggnadsverksamhet som under de senaste åren redan 
ägt rum inom Centrum har visserligen medfört att en del moderna hyres- och affärshus 
uppförts, men alltför många gamla hus med delvis mycket dålig kvalitet ligger ännu kvar 
på för stadsorganismen alltför värdefull mark. … man kan konstatera dels att ett stort 
antal byggnader bedömts vara av dålig kvalitet, dels att flertalet byggnader är uppförda 
före år 1921. Med hänsyn till den betydelse som en riktigt fungerande stadskärna har för 
varje stad och även i framtiden kommer att ha måste man i högsta grad inrikta sig på en 
sanering av den befintliga bebyggelsen, inte minst ur bostadssocial synpunkt.”70  

                                                 
67 Kiruna C – Förslag till generalplan s 6.  
68 Framför allt i centrum och delvis på Norrmalm kom förslaget att genomföras. Egnahemsbebyggelsen i 
Hermelin, Högalid samt Thule finns i hög utsträckning kvar.  
69 Med Centrum avses området mellan Hjalmar Lundbohmsvägen, Adolf Hedinsvägen och Kyrkogatan.  
70 Kiruna C – Förslag till generalplan, s 30. Byggnaderna ”av dålig kvalitet” finns markerade på en karta, men 
vad som ligger till grund för bedömningen redovisas inte.  
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På tidigare oexploaterad mark föreslås en utbyggnad av flerfamiljshus inom 
Lappgatsområdet och Triangelområdet, där flerbostadshus redan etablerats. Tre punkthus 
uppförs vid Lappgatan, för att möjliggöra evakuering av de kvarter som ska saneras i 
centrum. Flerfamiljsbebyggelse är planerad till Luossavaaraområdet. En förtätning av 
befintlig flerfamiljshusbebyggelse ses som en möjlighet inom Björkbacken, Kurvan 
(bolagsområdet norr om Hjalmar Lundbohmsvägen) samt Sibirien (bolagsområdet söder 
om Hjalmar Lundbohmsvägen).  
 

           
 
 Punkthus i kv Loet, i anslutning till 

Lappgatan. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:728:01.  

Villakvarter i Luossavaaraområdet. Foto: 
Jennie Sjöholm © Norrbottens museum, 
acc.nr 2007:660:22.  

 
 
 

När det gäller egnahemsbebyggelse föreslås denna till Triangelområdet och i en del av 
Luossavaaraområdet.71 Egnahem föreslås också på båda sidor om Kurravaaravägen, 
områdena kallades Öster om nollan samt Kurravaaravägen 1.72 Vidare planerades 
egnahem till ett område kallat Söder 1 (idag en del av Lombolo). Detta under 
förutsättning att det blir en någorlunda omfattande utbyggnad så inte ett mindre 
bostadsområde hamnar avskilt från staden i övrigt. Om ytterligare tillskott av bostäder  
behövs kan Lappgatsområdet byggas ut mot norr och Sibirien mot söder. Fortsatt 
utbyggnadsriktning efter planperiodens utgång bedöms ske österut, mot Tuolluvaara.  
 
Med hänsyn till ekonomin eftersträvas flerbostadsbebyggelse i större enheter. Av samma 
skäl framhålls zonexpropriation av centrum. Nybyggnation ska också prioriteras centralt 
framför i ytterområdena, för att bibehålla ett högt tryck på bostadsmarknaden.  
 
Vad gäller butiksbeståndet har en särskild inventering genomförts, då det anses vara 
angeläget att utreda behovet av sanering och utökning av affärerna. Det konstateras att 
många butikslokaler är undermåliga, bland annat ur hälsovårdssynpunkt. En 
koncentration av handel till stadskärnan föreslås, särskilt vad gäller sällanköpsvaror. För 
dagligvaror poängteras behovet av gångavstånd från bostadsområdena i det kuperade 
samhället.  
 
Hantering av trafiken finns med i planförslaget. Biltrafiken tycks ännu inte vara allt för 
utbredd, 1954 fanns 1400 bilar och 700 motorcyklar i Kiruna, men det beräknas finnas 
cirka 4600 bilar vid mitten av 1970-talet. Svårigheter med genomfartstrafik fanns inte, då 
Kiruna var ändpunkt för det norra stamvägnätet. Trafiksäkerheten kan förbättras, och i 
framtiden kommer det att behövas funktionell parkering i centrum.  
 
För järnvägens finns det svårigheter med att utvidga spårområdet, då malmbanan går 
mellan Luossajärvi och stadsbebyggelsen. Det finns dock vissa möjligheter: ”I norra 
                                                 
71 Den byggnation som pågår i Luossavaaraområdet och Triangeln sker i LKAB:s regi.  
72 Öster om nollan, på västra sidan om Kurravaaravägen, uppstod bebyggelse. Öster om Kurravaaravägen 
ligger begravningsplatsen. Förutom bebyggelse på Kurravaaravägen 1 fanns ytterligare två reservområden 
planerade.  
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delen av staden äger dock SJ vissa med bostäder bebyggda områden, vilka delvis vid 
behov skulle kunna tas i anspråk för spårområdets utvidgning, men längre söderut 
gränsar spårområdet direkt till av LKAB ägd mark. En utvidgning av järnvägens område 
kan dock även där ske genom att bostäder på egen mark avlägsnas – en åtgärd som på 
längre sikt även av bostadssociala skäl är önskvärd.”73  
 
Alternativa placeringar av ett stadshus diskuteras. Förslagen är vid korsningen av Hjalmar 
Lundbohmsvägen – Norra Stationsgatan alternativt i Järnvägsparken, närmare Torget. En 
ny förvaltningsbyggnad för LKAB bör enligt förslaget hamna vid Hjalmar 
Lundbohmsvägen, om den byggs i samhället.  
 

           
 
 Centrum, bolagskontoret i bakgrunden är 

under uppförande. Foto: Gunnar Olsson, 
1950- 60-tal.  

Centrum, fondbyggnaden rymmer kommunal 
förvaltning. På platsen uppförs senare 
Kiruna stadshus. Foto: Gunnar Olsson, 
1950- 60-tal.  

 
 
 

 
En rad gemensamhetsanläggningar föreslås också, vilket är något som det moderna 
samhället kräver. Det handlar om skolor och förskolor, socialvård, åldringsvård liksom 
parker och lekplatser, sportanläggningar samt samlingslokaler. Mindre samlingslokaler 
bör planeras in i skolor och flerfamiljshus. Ett medborgarcentrum bör finnas i centrum, 
vilket kan samordnas med Folkets hus som har utbyggnadsplaner. Ett nytt stadsbibliotek 
planeras till kv Rälsläggaren vid Torget. I anslutning till detta bör också en ungdomsgård 
anläggas.  
 
Särskilt Torget ägnas stor uppmärksamhet. ”Med säker känsla för natursceneriets 
bildeffekter har det förlagts på sluttningen ner mot Luossajärvi och med vidsträckt utsikt 
över den omgivande fjällvärlden. Hänsynstagandet till de geografiska förutsättningarna 
har skapat betydande estetiska tillgångar och Torget torde i det avseendet överglänsa 
vad de flesta svenska städer kan uppvisa.”74 Torget är en naturlig samlingspunkt för 
hotell och restauranger liksom administration, till exempel lämplig plats för ett stadshus. 
Målsättningen är ”…att förstärka Torgets representativa prägel. Torgets inramning är 
otillfredsställande. Angränsande bebyggelse svarar icke mot dess representativa funktion 
och framhäver icke tillräckligt Torgets avgränsning. Väsentligt intensivare effekter skulle 
uppstå om Torget fick en klar karaktär av slutet rum som öppnade sig mot väster. 
Utsikten över sjön, högplatån och bortomliggande fjäll bör självfallet vidmakthållas som 
effektfull bakgrund mot Torgets staffage.”75  
                                                 
73 Kiruna C – Förslag till generalplan, s 46.  
74 Kiruna C – Förslag till generalplan, s 53.  
75 Kiruna C – Förslag till generalplan, s 53.  
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Centrum, kv Tipparen. Idag är Domus 
beläget i kvarteret. Gamla centralskolan 
skymtar till höger. Foto: K-G Pettersson, 
1950- 60-tal © Norrbottens museum, acc.nr 
2006:414.  

Kommunens gamla förvaltningsbyggnad 
under rivning. Här uppförs senare Kiruna 
stadshus. Foto: K-G Pettersson, 1950- 60-tal 
© Norrbottens museum, acc.nr 2006:472.  

 
 
 
 
 

Kiruna C med Tuolluvaara – Förslag till generalplan 
1968 
Förslaget till generalplan är en revidering av 1956 års generalplan, och är liksom denna 
upprättad av Eglers Stadsplanebyrå AB i Stockholm. Arbetet har gjorts 1964-1966 och 
kompletterats 1968.  
 
När revideringsförslaget var färdigställt 1967 meddelade LKAB att en tidigare okänd 
malmzon mellan Kirunavaara- och Luossavaaramalmerna upptäckts, den så kallade 
sjömalmen. Detta har kommit att påverka generalplanen när det gäller Norgevägen och 
Saneringsområde II.76  
 
En revidering av tidigare generalplan behövdes då utvecklingen gått snabbare än 
förväntat. LKAB:s utveckling hade följt prognoserna, men befolkningen hade ökat 
snabbare och bostadsbyggandet gått i högre takt än beräknat. Även bilismen hade 
utvecklats snabbare än förväntat. Svårigheter med markförvärv hade vidare medfört att 
annan mark än planerat kommit att bebyggas jämfört med 1956 års plan.  
 
Mycket av det som planerades i 1956 års generalplan är genomfört, däribland 
flerbostadshus i centrum, vid Lappgatan, Folkets Park i norr samt Triangelområdet. 
Egnahemsbebyggelse finns vid Luossavaara, Triangelområdet och utmed Malmvägen 
österut. Ett industriområde har börjat etableras vid infarten söder om Tuolluvaaravägen. 
Sporthall är uppförd. ”Därtill kommer stadshuset och LKAB:s administrationsbyggnad, 
som kröner den arkitektoniska utvecklingen i Kiruna under perioden. Malmbrytningen 
manifesteras genom Zenobiagruvans gråbergstipp. Stadens största byggnad, LKAB:s 
sovringverk, som också kommit till under de 10 åren före 1966, ligger på Kirunavaaras 
västra sida.”77  
 
Framöver planeras bostadsbebyggelse huvudsakligen till fyra större områden: Lombolo 
(småhus och flerfamiljshus), Tuolluvaara (småhus), Saneringsområde II (låga 
flerfamiljshus) samt industriområdet utmed Malmvägen. I planen ingår även rivning av 
Hotel Standard och byggandet av ett nytt stadshotell, gärna kompletterat med ett 
kulturhus.  
 

                                                 
76 Saneringsområde II motsvaras av det som idag kallas Nedre Norrmalm.  
77 Kiruna C med Tuolluvaara – Förslag till generalplan 1968, s 10.  
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Befolkningsökningen har varit mycket snabb i Kiruna. Under 1950-talet ökade 
invånarantalet fyra gånger så snabbt som i övriga städer i landet. Också under första 
halvan av 1960-talet var befolkningsökningen förhållandevis stor.  
 

           
 

Hotel Standard. Foto: Gunnar Olsson, 1950- 
60-tal.  

Läkarvillan, idag riven. Foto: Gunnar 
Olsson, 1950- 60-tal.  

 
 
 

Den offentliga förvaltningen har expanderat genom, forskning, sjukvård, rekreations- och 
serviceverksamhet. Grundskolan har etablerats och gymnasieutbildningen vidgats. 
Malmfältens folkhögskola har etablerats. Lasarettet började byggas 1946 och har 
successivt utvidgats.  
 
Vad gäller bostadsbeståndet, så behövs lägenheter både med större utrymme och högre 
teknisk standard. Det konstateras att: ”Från samhällets tidigaste utbyggnadsperiod, som 
pågick fram till första världskriget, finns omkring 1200 lägenheter kvar. Dessa är till 
övervägande del byggda före 1910 och således minst 50 år gamla och de flesta torde 
ligga i hus, som med hänsyn till förhållandena när de byggdes, är av bristfällig 
byggnadsteknisk kvalitet. Den låga utrustningsstandarden torde också vara koncentrerad 
till dessa lägenheter.”78 Lägenheternas tekniska utrustningsstandard  redovisas i 7 
kvalitetsgrupper, avseende tillgång till vatten och avlopp, wc, centralvärme, bad- eller 
duschrum eller om de helt saknar något av detta.  
 
Lomboloområdet anges som viktigt i framtiden. Dels då det befintliga bostadsbeståndet 
kommer att glesas ut för att uppnå en högre utrymmesstandard, dels då vissa delar i 
nordväst kan bli aktuella att utrymmas i början av nästa sekel då malminfluenser finns 
under Saneringsområde II. Då det inte gick att förvärva mark öster om Jägarskolan, har 
istället en omfattande exploatering av Lombolo planerats. I första hand dock centrala 
lägen förtätas, bland annat i kv Ullspiran i Bolagsområdet, innan flerbostadsområden 
byggs ut på Lombolo.  
 
Också Ön nämns, där 289 personer ännu var bosatta år 1960.  
 
Omvandlingen av centrumområdet fortskrider planenligt. 1956 antogs att saneringen inte 
skulle hinna genomföras under planperioden, dvs fram till år 1975, men 1966 hade 13 av 
25 kvarter förnyats medan sanering pågick i ytterligare 3. Endast 5 kvarter hade kvar 
föråldrad bebyggelse, enligt den bedömning som gjorts i 1956 års generalplan, men 
sanering var påbörjad i 2 av dem.  

                                                 
78 Kiruna C med Tuolluvaara – Förslag till generalplan 1968, s 33. 
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Saneringen har mest konsekvent kunnat genomföras i nio kvarter i norra delen av 
centrum. Kvarteren Svarvaren och Ortdrivaren har två olika typer av bebyggelse som har 
det gemensamt har exploaterats väl högt. Det är för tidigt att jämföra dem ur 
bostadssynpunkt då de inte är helt färdiga.  
 
Centralskolan anses kunna ligga kvar relativt länge. Byggnadskvaliteten är god.  
 
Adolf Hedinsplan bör slutas genom en fondbildande byggnad i kv Gruvfogden. Planer 
finns också på en nybyggnad av Stadshotell i kv Hovmästaren, tillbyggnad av Televerket 
i kv Provtagaren samt ett Kulturhus.  
 
”Saneringsområdet II mellan Hjalmar Lundbohmsvägen, Adolf Hedinsvägen och 
Järnvägsgatan är som bostadsområde centralt beläget med huvudsaklig lutning mot 
väster och med vacker utsikt mot Kirunavaara, Luossajärvi och fjällvärlden i nordväst. 
Den malmförekomst, som av LKAB meddelats 1967, och som genom sprickrisk kan 
komma att beröra detta område om ca 40 år, anses dock icke böra förhindra en viss om 
än begränsad förnyelse av dess bebyggelse. Kv Ullspiran, ca 1,5 km längre söderut, har 
med sina tvåvåningshus nämnts som förebild. …de mest saneringsmogna husen måste 
rivas, medan sådana delar av området, som är bättre underhållna, bör kunna förbli 
orörda.”79  
 

           
 

Centrum, norra delen där saneringarna mest 
konsekvent genomförts. Foto: Jennie Sjöholm 
© Norrbottens museum, acc.nr 2007:586:02.  

Kv Ullspiran, i Bolagsområdet. Foto: Jennie 
Sjöholm © Norrbottens museum, acc.nr 
2007:830:01.  

 
 
 
 

En betydande förtätning bedöms vara möjlig inom Bolagsområdet, men LKAB vill 
behålla denna mark som reserv, om det kommunala bostadsbyggandet inte ger tillräckligt 
med lägenheter.  
 
Ny bebyggelse föreslås även söder om Jägarskolan samt egnahem i Tuolluvaara. Som 
reservområde föreslås ett småhusområde nordväst om Stallarna, på sydsluttningarna vid 
Luossajärvis norra strand. ”Detta område kan utgöra en utbyggnadsmöjlighet i samband 
med de helt nya tankegångar beträffande stadens framtida bebyggelselokalisering, som 
torde behöva prövas med anledning av malminfluensen inom i synnerhet 
Saneringsområdet II.”80  
 
Vidare föreslås att karaktären ändras i de södra delarna av områdena Högalid och Thule. 
Bland andra kvarteren Sågarbetaren, Träarbetaren, Vedhuggaren, Vaktmästaren, 
Timmermannen och Urmakaren anses kunna förtätas genom att saneringsmoget 
bostadsbestånd ersätts med radhus eller flerfamiljshus i två våningar.  
 

                                                 
79 Kiruna C med Tuolluvaara – Förslag till generalplan 1968, s 48. 
80 Kiruna C med Tuolluvaara – Förslag till generalplan 1968, s 49. 
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En utformning av industriområdet kring Kiirunavaara föreslås också. Detta har utvidgats 
mot norr där gråbergstippen sträcker sig ut över tidigare myrmarker. Detta måste regleras 
så att utblicken från staden mot fjällen och gruvan ska ha kvar sitt attraktiva värde.  
 
Vad beträffar gruvindustrin så har Luossavaaraområdet utökats i sydost genom ny 
fyndighet vid Haukivaara. Sprickzonen från denna sträcker sig över norra delen av 
Sandstensberget mot Bogdanovtjärn och skidhoppanläggningen Malmstabacken. LKAB 
har signalerat att området i framtiden kan komma att sträcka sig fram till 
Kurravaaravägen. Vidare så räknas gruvorna norrut, Henry och Nukutusvaara, in i 
Luossavaaras industriområde.  
 
”Den i januari 1968 meddelade malminfluensen, som i princip utgår från en på stort djup 
under Luossajärvi belägen malm i förbindelsezonen mellan Luossavaara- och 
Kirunavaaramalmerna, förutsättes vid nuvarande brytningstakt kunna påverka sjön och 
stadsbebyggelsen under 2000-talets första årtionden.”81  
 
Vikten av rymliga parkeringsplatser i centrum samt goda kommunikationer genom en 
busslinje lyfts fram. Gatunätet har förbättrats mellan åren 1958-1961 genom att det fått 
asfaltbeläggning. Den planerade trafikdifferentieringen är dock inte helt genomförd.  
 
Anläggningar för skolväsen, åldringsvård, sjukvård, lek, idrott och friluftsliv har byggts. 
Det som i 1956 års generalplan kallades medborgarhus saknas ännu. Ett Kulturhus 
planeras i kv Rälsläggaren.  
 
Thuleskolan, en träbyggnad från 1916, anses inte lämplig för sin funktion och avses 
avvecklas då den inte längre behövs. Centralskolan avses bli ersatt av en nybyggnad.  
 
Turismens betydelse poängteras, och att hotell, camping och vandrarhem måste byggas ut 
för att möta denna. Luossavaaratoppen bör bevaras som utsiktsplats. Här har även byggts 
en slalomstuga. De ”exotiska” värden som finns, fjällvärldens storslagenhet, midnattssol 
och samekultur, föreslås att tillgängligöras bättre.  
 
”Slutligen skall här understrykas, att stadens centrum, som helhet med dess moderna 
karaktär och offentliga byggnader i bästa utsiktsläge utgör en betydande attraktion i och 
för sig liksom LKAB:s gruva. Kontrasten  mellan ödslig fjällvärld och nutida teknisk 
civilisation framträder, liksom den kommersiella och kulturella service, som här kan 
erbjudas. Bekväm gågata, kulturhus, sim- och sporthall betyder en tillgång i staden som 
basort och replipunkt för utflykter till fjäll och norska fjordar.”82  
 
Saneringsområde II Kiruna - Förslag till dispositionsplan 
1975 
Förslaget är upprättat 6.11.1974 och reviderat 23.1.1975 av Jan Thurfjell Arkitektkontor 
AB, Luleå.  
 
Saneringsområde II omfattar Nedre Norrmalm, närmare bestämt (dåvarande) kvarteren 
Bryggaren, Telefonisten, Bromsaren, Stinsen, Lokföraren, Stenängen, Banvakten, 
Växlaren, Stationsskrivaren, Kopplet, Växeln, Lokeldaren, Vagnskarlen, Konduktören 
samt Rälsen. Detta berör området där LKAB funnit malmtillgångar när 1968 års 
generalplan utarbetades, och där vidare utredning skulle ske avseende eventuell 
exploatering och framtida sprickrisker.  
 

                                                 
81 Kiruna C med Tuolluvaara – Förslag till generalplan 1968, s 51. 
82 Kiruna C med Tuolluvaara – Förslag till generalplan 1968, s 72. 
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Allmänt konstateras att i en inventering som 1972 gjordes av cirka 100 fastigheter så 
bedömdes en tredjedel vara direkt saneringsmogen, medan en tredjedel skulle kunna vara 
kvar på sikt. Vidare så har gatunätet en låg standard, så väl säkerhetsmässigt som att de 
flesta gator inte är asfalterade. Den vackra utsikten mot Kiirunavaara och fjällvärlden 
poängteras.  
 
Syftet med dispositionsplanen var att skapa ett underlag för detaljplanering, och genom 
detta möjliggöra en förnyelse av bostadsbeståndet. Inför arbetet hade Byggnadsnämnden 
gjort en målformulering, baserad på Saneringsutredning I-II (SOU 1971:64, 65). Bland 
annat skulle hänsyn tas till den befintliga bebyggelsen. Detta skulle ske genom en 
successiv förnyelse snarare än genom en ideal och totalt genomförd nybyggnation. 
Integration av befolkningsgrupper skulle eftersträvas. Den befintliga kvartersindelningen 
skulle bibehållas så långt det var möjligt. Detta bland annat för att tillvarata miljövärden 
som vegetation och slutna gaturum.  
 
Rubriken Bevarandeåtgärder finns med i dispositionsplanen.83 Under rubriken 
konstateras att: ”Inga särskilda byggnader inom området har bedömts som angelägna att 
bevara av kulturhistoriska skäl. Däremot syns stadsplanen med de slutna gaturummen 
och utblickar mot Kiirunavaara och fjällen angelägna att ta till vara.”84  
 
Dispositionsplan över Kiruna centrum 1981 
Planen antogs av kommunfullmäktige 17.6.1981, och producerades av  
Byggnadsnämnden och Jan Thurfjell Arkitektkontor AB. Den omfattar området mellan 
Hjalmar Lundbohmsvägen, Adolf Hedinsvägen och Gruvvägen, med undantag av 
fastigheten Grundläggaren 5. Denna ska utredas särskilt och förslag till bevarandeplan 
arbetas fram.  
 
Det konstateras att 1968 års generalplan i stort sett är genomförd. Ett fåtal äldre 
byggnader finns kvar i centrumområdet.  
 
En viktig fråga i planarbetet har varit att tillgodose framför allt Försäkringskassans och 
Arbetsförmedlinges lokalbehov, men också andra verksamheter så som Kreditbanken, 
PK-banken, Systembolaget och Reso. Hotell Ferrum har redan byggts ut. Det finns planer 
att bygga ett nytt Folkets hus i kvarteret Rälsläggaren, med lokaler för teater, musik, 
utställningar, bibliotek, kursverksamhet. Det är också eftersträvansvärt att bibehålla 
bostäder i centrum.  
 
Vidare så finns förslag på en parkeringspolicy, liksom en sanering av trafiksystemet. 
Tanken är att minska trafiken i centrum, som till stor del utgörs av genomfartstrafik. 
Samtidigt bör inte bilismen begränsas alltför mycket, då detta bedöms öka risken för 
externetableringar. Kollektivtrafiken bör prioriteras, och gågator inrättas i centrum.  
 
Bevarandefrågor tar ett förhållandevis stort utrymme, särskilt i förhållande till tidigare 
planer. En inventering har gjorts av det äldre byggnadsbeståndet. Endast tre kvarter har 
lämnats opåverkade av det förnyelsearbete tidigare planer syftat till. Generellt är marken 
högre exploaterad. Följande anses vara värdefullt:  
 
”Det anses allmänt berikande med ett inslag av äldre bebyggelse i stadskärnan. Detta 
bidrar till stadens karaktär samtidigt som det ger ett historiskt perspektiv och en 
förankring bakåt i tiden. Särskilt för Kiruna med dess korta historia är detta viktigt att 

                                                 
83 Av de planhandlingar som undersökts är detta den tidigaste där bevarande omnämns och är en aspekt att ta 
hänsyn till.  
84 Saneringsområde II Kiruna – Förslag till dispositionsplan, s 12.  
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beakta. …Följande byggnader bör särskilt uppmärksammas inför eventuella 
ombyggnads- och rivningsbeslut:  
 

- Gamla pastorsexpeditionen, fastigheten Rörläggaren 1. Denna byggnad är ritad 
1913 av Gustav Wickman. Byggnaden har en naturlig anknytning till kyrkomiljön 
både arkitektoniskt och geografiskt. Den har vidare ett representativt läge vid 
huvudinfarten till centrum.  

- Brandstationens äldsta byggnad, fastigheten Malörten 2. Byggnaden är uppförd 
1909-1910 i LKAB:s regi är och är med sitt torn en karaktäristisk och välkänd 
profil i stadsbilden. Även denna byggnad har ett representativt läge vid infarten 
till centrum. Vid en eventuell flyttning av brandstationen bör övervägas hur dessa 
byggnader skall kunna återanvändas och särskilt då den äldsta.  

- Gamla badhuset, fastigheten Malörten 2. Även denna uppförd i LKAB:s regi 
1913. Denna byggnad är tillsammans med järnvägsstationen de enda 
representanterna för nationalromantikens tegelbyggnadsarkitektur i Kiruna. Med 
måttliga ombyggnadsinsatser bör byggnaden kunna tjänstgöra ännu många år.  

- Fastigheten Spelstyraren 5, Landströmska huset, ritad 1911 av Folke Hedman, är 
en välproportionerad, knuttimrad byggnad. Den är en av de få knuttimrade 
byggnaderna i Kiruna som ej blivit inklädd med panel. Byggnadsarbetet har 
utförts mycket noggrant av skickligt yrkesfolk. Byggnaden är väl underhållen och 
ej förvanskad av senare tiders ombyggnader. Vid en eventuell rivning av 
nuvarande Folkets Hus föreslås att Landströmska huset frilägges och ej 
sammanbygges med en nybyggnad.  

- Skolkansliets byggnad, det s k ”Peking”, kv Lilla Skolan. Byggnaden är liksom 
Landströmska huset välproportionerat och väl underhållet. Den representerar en 
annan byggnadstradition med murade väggar och putsade fasader. Huset är 
välkänt för alla Kirunabor och utgör ett berikande inslag i centrummiljön.  

- Bebyggelsen på kv Grundläggaren, uppbyggd efter en kvartersbrand 1926, är 
den enda samlade bebyggelsen från seklets tidigare del som ännu finns intakt 
inom centrumområdet. Enhetligheten i byggnadsutformningen är värdefull att slå 
vakt om. Detta gäller sådana egenskaper som putsade fasader, taklutning, 
hushöjder och fönsterareor.  

- Fastigheten Cementgjutaren 1. Byggnaden i hörnet Läraregatan – Arent 
Grapegatan är från år 1913 och utgör en god representant för den byggnadsstil 
som karaktäriserade det tidiga Kiruna.  

- IOGT-huset, fastigheten Kranföraren 1B. Denna byggnad uppfördes 1925 och 
tillhör samma byggnadsepok som skolkansliet och bebyggelsen på kv 
Grundläggaren.  

- Provtagaren 2 (gamla televerket). Även denna byggnad är en god representant 
för den äldre träbyggnadsarkitekturen i Kiruna. Dess läge vid Geologgatan gör 
att den kompletterar bebyggelsen på kv Grundläggaren till en intressant och 
omväxlande gångmiljö.  

- Filaren 2B. Denna byggnad tillhör samma byggnadstradition som bebyggelsen 
på kv Grundläggaren och skolkansliets byggnad.  

 
Två av ovan uppräknade byggnader, Landströmska huset och gamla brandstationen, har 
funnits så värdefulla att byggnadsminnesförklaring bör övervägas.  
 
Ovan gjorda värdering behandlar endast den äldsta bebyggelsen. Vid det fortsatta 
planarbetet föreslås ett fördjupat studium av sanerings- och bevarandefrågorna.”85  
 
För att komma tillrätta med det parkeringsunderskott som finns föreslås bland annat en 
gårdssanering i kvarteret Grundläggaren. Detta görs genom att ett parkeringsdäck längs 

                                                 
85 Dispositionsplan över Kiruna centrum, s 26 f.  
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med Seger Svanbergsgatan byggs, på bekostnad av bland annat Frälsningsarmén. Även 
kvarteret Malörten föreslås att till stor del nyttjas för parkeringsändamål. Detta kan ske 
vid gamla busstationen och området kan utökas genom att gamla sjukstugan och ett 
bostadshus rivs.  
 
Det finns planer att flytta den gamla brandstationen, vad marken ska användas till är 
oklart. Eventuellt kan ett turistcentrum inrättas här.  
 

           
 
 Gamla brandstationen. Gamla sjukstugan 

skymtar till vänster. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:744:01.  

Ferrum hotell. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:936:04.  

 
 

           
 

Gamla badhuset, idag bibliotek. Foto: Jennie 
Sjöholm © Norrbottens museum, acc.nr 
2007:742:01.  

Lilla skolan, även kallad Peking. Foto: 
Jennie Sjöholm © Norrbottens museum, 
acc.nr 2007:726:01.  

 
 
 

 

           
 

Bostadshus i kv Cementgjutaren. Foto: 
Jennie Sjöholm © Norrbottens museum, 
acc.nr 2007:633:01.  

IOGT-huset, kv Kranföraren. Foto: Jennie 
Sjöholm © Norrbottens museum, acc.nr 
2007:714:01.  
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 Frälsningsarmén, kv Grundläggaren. Foto: 
Jennie Sjöholm © Norrbottens museum, 
acc.nr 2007:668:01.  

Gamla sjukstugan, idag ofta kallad Tusen 
toner. Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens 
museum, acc.nr 2007:745:01.  

 
 
 

 
Översiktsplan för Kiruna kommun 1990 – 1999  
Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 14.06.1990.  
 
Planen beskriver en förändring av kommunens förutsättningar. Även om gruvnäringen är 
fortsatt viktig, så har den minskat i betydelse. Andra näringar har utvecklats, som ett 
resultat av Nordkalottvägens tillkomst, flyget och IT-tekniken. Särskilt nämns 
naturvetenskaplig forskning, rymdindustri samt turism.  
 
Den kulturella traditionen anses viktig att värna. De som pekas ut är den samiska 
kulturen, rallar- och gruvhantering samt nybyggarkulturen. De är viktiga för 
boendemiljön, men också som en resurs för turismen.  
 
För kulturminnesvårdens del lyfts de riksintressen som finns inom kommunen fram, 
liksom bevarandeplanen för Kiruna C. Det konstateras också att ”varken samernas gamla 
historia, nybyggarepoken, gruvhanteringen eller rallartiden är tillräckligt 
dokumenterad”.86 Behovet av kompletterat skydd av värdefull bebyggelse i detaljplaner i 
bland annat centralorten påpekas också. Kommunen har även som ambition att 
komplettera de utpekade riksintressemiljöerna med kommunalt intressanta objekt.  
 
Vid tidpunkten är järnvägsstationen i Kiruna C skyddad som byggnadsminne, men man 
kommer att väcka fråga om byggnadsminnesförklaring av Kiruna stadshus, Hjalmar 
Lundbohmsgården och eventuellt Kiruna brandstation.  
 
Fördjupad översiktsplan för Kiruna C 1994 
Planen antogs av kommunfullmäktige 7.2.1994. Syftet med planen var att genomföra en 
översyn av 1968 års generalplan.  
 
I samband med en historisk översikt framkommer många värden som förknippas med 
bebyggelsen. Kiruna karakteriseras med sin placering mellan de två dominerande 
gruvbergen. Pallarna på Kiirunavaara betonas. Att de tre områden som växte fram, 
Stadsplanen, Bolagsområdet och SJ-området är viktiga framhävs också, liksom 
järnvägens betydelse. Bebyggelsen i SJ-området är ovanligt omfattande. 1920-tals 
bebyggelsen i Thuleområdet anses vara länets finaste i sitt slag. Jägarskolan etablerades 
på 1940-talet.  
 

                                                 
86 Översiktsplan för Kiruna kommun 1990 – 1999, s 75.  
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Efter 1948, när Kiruna blev stad, började samhället byggas ut. Centrum började omdanas, 
ett arbete som fortfarande pågår. Mycket av den äldre bebyggelsen revs, det enda kvarter 
som finns kvar är kvarteret Grundläggaren, vilket är ett värdefullt inslag i stadsbilden. 
Flerbostadshus byggdes framför allt vid Sandstensberget-Högalid, Lombolo och 
Luossavaaraområdet, en del av dessa är intressanta inslag i Kirunas siluett. Vidare har det 
byggts en del byggnader av hög arkitektonisk klass. Till detta hör ett bostadsområde i 
centrum, några skolor samt stadshuset. Kvarteret Grundläggaren, Landströmska huset, 
”Peking”, gamla prästgården, brandstationen med flera byggnader i kvarteret Malörten 
bedöms vara bevarandevärda.  
 
En förtätning av stadsplanens bostadsbebyggelse har förbättrat upplevelsen av denna. De 
svängda gaturummen har blivit tydligare och gatorna mera vindskyddade. För att uppnå 
detta har byggnaderna placerats i gatulivet, vilket också ger en större stadsmässighet. 
Husen är två till tre våningar höga, och är fristående även om de står tätt. Det finns kvar 
en del gamla uthus som beskrivs vara av så kallad Kirunamodell, även om många tyvärr 
ersatts av andra uthus och garage.  
 
Småhusbebyggelse av mer konventionellt slag har vuxit fram, bland annat i 
Luossavaaraområdet, Lombolo och Tuolluvaara.  
 
Ett bevarande tillmäts ett betydligt större intresse än när generalplanen upprättades, och 
en bevarandeplan har upprättats. Under 1960-talet förhindrade LKAB saneringar av 
Bolagsområdet, för att ha kvar en framtida utbyggnadsreserv. Idag är den äldre 
trähusbebyggelsen upprustad, och en viktig del av kulturmiljövårdens riksintresse.  
 
Lomboloområdet har byggts ut mer än vad som planerades i generalplanen från 1968. 
Kommunen har även köpt in markområden söder om Lombolo för framtida utveckling av 
samhället. Andra etableringar som inte var planerade i generalplanen är affärs- och 
kontorsområdet vid korsningen Lombololeden-Österleden, idrottsområdet Lombia samt 
placeringen av värmeverket. Tuolluvaara har också utvecklats längre österut. En 
befolkningsminskning tillsammans med utbyggnaden av Lombolo har lett till att skolor 
lagts ner i centrum. Den nya centralskolan, som ersatt den gamla så sent som på 1970-
talet, var bara i bruk under cirka 15 år innan den lades ner.  
 
Stadens framtoning i landskapet anses viktig att värna om. Den utgör en intressant siluett 
på fjället mellan gruvbergen, och är väl synlig från många håll. Bebyggelsens form och 
färgsättning blir därmed betydelsefull. Vyerna över landskapet som finns i staden är 
också viktiga inslag. Det slås fast: ”Att särskild omsorg läggs vid utformning av 
infarterna samt bebyggelsevolymer och färgsättning av byggnader. Byggnaderna ska 
särskilt anpassas till omgivande landskap och ortens kultur. …Att hänsyn tas till den 
ursprungliga stadsplanen vid uppförande av ny bebyggelse och vid 
detaljplaneändringar.”87 Vidare så ska vid förtätning beaktas så: ”Att ny bebyggelse ej 
får slå sönder de gamla strukturerna och att värna om den kulturellt intressanta 
bebyggelse som finns.”88  
 
I planeringen ska strukturer och bebyggelse klimatanpassas. Samhällets första klimat- och 
naturanpassade detaljplan från 1900 ska värnas. Här påpekas att ”utmärkande drag i 
detaljplanen är de svängda gatorna som följer de naturliga nivåerna i fjällsluttningarna, 
med utblickar i landskapet, de små platsbildningarna och den ursprungliga fjällnaturen 
som fått vara kvar och vårdats i parkerna som sparades där de naturliga 
förutsättningarna var bäst.”89  

                                                 
87 Fördjupad översiktsplan för Kiruna C, reviderad 1994, s 14.  
88 Fördjupad översiktsplan för Kiruna C, reviderad 1994, s 18. 
89 Fördjupad översiktsplan för Kiruna C, reviderad 1994, s 26. 
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När det gäller ombyggnad och nybyggnad ska hänsyn tas till bebyggelsetraditionerna hos 
den befintliga bebyggelsen. Detta gäller generellt, men framför allt i de områden som 
pekats ut som bevarandevärda. Särskilt ska hushöjd, takvinklar, färgsättning och 
placering, liksom utformningen av gaturummen beaktas.  
 
När det gäller bevarandeplanen ska denna kompletteras med skydd i detaljplaner eller 
områdesbestämmelser för att säkerställa bebyggelsen. En översyn av planen för 1940- 
och 50-talsmiljöer behöver också göras.  
 
Enligt planerna byggs en busstation i kv Malörten 1994, och ny brandstation 1993-1994.  
 
Industribyggnader finns vid samtliga gruvor, även om Luossavaaragruvan och 
Tuolluvaaragruvan inte längre är i drift. Vid Tuolluvaara finns några vackra 
tegelbyggnader. Industribyggnaderna som tidigare legat på Ön har rivits.  
 
Planeringssvårigheterna med hänsyn till gruvbrytningen framkommer, bland annat då den 
är konjunkturkänslig. Jämfört med 1968 års generalplan har till exempel inte 
befolkningsutvecklingen blivit lika stor som beräknat. Tuolluvaaragruvan, som nu är 
nedlagd, förväntades då att expandera. Malm har också börjat brytas vid Viscariagruvan 
och Pahtohavare.  
 
När det gäller planeringen i förhållande till gruvbrytningen görs följande bedömning:  
”Sprickriskerna runt LKAB-gruvan innebär också begränsningar för bebyggelse. Årtalen 
för hur sprickrisken kan tänkas breda ut sig är tilltagna med god marginal. Årtalen gäller 
vid en framtida brytning om 25 miljoner ton råmalm per år, vilket överstiger dagens 
mängd. Tidpunkterna för sprickriskens utbredning skjuts dessutom ännu mer på 
framtiden om malmen under Luossajärvi bryts. För att denna malm ska kunna brytas har 
LKAB utarbetat en ny detaljplan för utökning av gruvområdet mot samhället. I denna 
detaljplan anges att brytningen ska ske så att järnvägen inte berörs. Flyttning av 
järnvägen innebär sådan kostnad att det är tveksamt om det i något avsnitt är lönsamt att 
bryta malm så att järnvägen berörs. Järnvägen ses därför i planeringen som en grov 
gräns för sprickriskerna runt gruvan.”90  
 
Översiktsplan för Kiruna kommun 2002  
Översiktsplanen antogs 17.6.2002.  
 
I översiktsplanen konstateras att det hänt mycket sedan den senaste översiktsplanen 
antogs. Lagstiftningen har förändrats. Miljöbalken började gälla 1999, i samband med 
detta tillkom också förändringar i PBL. Nu ställs högre krav på arkitektoniska värden i 
bebyggelsemiljön. Såväl ett kulturmiljöprogram för länet som ett program för bevarande 
av odlingslandskapet har utarbetats. Vägverket Region norr har inventerat värdefulla 
vägmiljöer.  
 
Kommunen är fortfarande allt för beroende av gruvnäringen. LKAB beslutade om ny 
huvudtransportnivå och nytt pelletsverk 1992. Detta medförde ianspråktagande av mer 
mark och delvis tömning av en sjö i anslutning till Kirunas bostadsområden, men innebär 
att gruvdriften kan fortsätta i samma omfattning ytterligare 15-20 år. Ostasienkrisen vid 
sekelskiftet 2000 visar hur konjunkturkänsligt LKAB och därmed Kiruna är.  
 
Miljö- och rymdsektorn har fått ökad betydelse, medan Lappland jägarregemente, 
I22/GJ66, lades ner 2000. Besöksnäringen har också blivit allt viktigare och utgör ett 
betydelsefullt komplement till rennäringen.  

                                                 
90 Fördjupad översiktsplan för Kiruna C, reviderad 1994, s 27. 
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En stor del av bostadsbeståndet i Bolagsområdet liksom det så kallade SJ-området är av 
kulturhistoriskt intresse och av hög arkitektonisk kvalitet. De är också uttryck för den 
sociala satsning som fanns vid samhällets uppbyggnad, som syftade till att ge alla ett bra 
boende i det nya samhället. Kvarteret Ortdrivaren är exempel på bostadsbebyggelse med 
mycket högt arkitektoniskt värde från en senare epok i Kirunas historia.  
 
Nybyggnation har framför allt skett 1910-1930 och 1950-1975. Nu finns det ett överskott 
av lägenheter, som en följd av minskad befolkning, utflyttning av ungdomar, nedläggning 
av flyktingförläggningen samt en tendens till bosättning i närliggande fritidshusområden. 
Rivningar av flerbostadsbeståndet påbörjade under slutet av 1990-talet och pågår 
fortfarande. Lägenhetsöverskottet finns huvudsakligen inom Kirunabostäders 
bostadsbestånd på Lomboloområdet.  
 
Vikten av ett levande kulturliv poängteras. Särskilt noteras den samiska traditionen, 
rallar- och gruvhanteringstraditionen samt den tornedalska nybyggarkulturen. Det skrivs 
också att: ”Centralorten Kirunas uppbyggnad som ett mönstersamhälle, med sin unika 
stadsplan och omsorg om arkitekturen, måste vidmakthållas och vårdas, så att särskild 
hänsyn tas i allt förändringsarbete till de estetiska värdena hos byggnader och hela den 
offentliga miljön.”91  
 
Skolbyggnader av hög arkitektonisk klass är Östermalmskolan, Norrmalmskolan och 
Parkskolan ritade av Bertil Höök samt Triangelskolan och Högalidskolan ritade av Jan 
Mickelsen.  
 

           
 
 Högalidskolan. Foto: Jennie Sjöholm © 

Norrbottens museum, acc.nr 2007:691:01.  
Triangelskolan. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:837:01.  

 
Etableringen av stormarknader utanför centrum har börjat påverka samhällsstrukturen. 
Tre närbutiker har hittills lagts ner.  
 
Rennäringen är en grundpelare för den samiska kulturen, och en förutsättning för dess 
fortlevnad. Natur- och kulturvärden i skogs- och odlingslandskap ska värnas. 
Naturresurser pekas ut som viktiga för besöksnäringen, men också Kirunas speciella 
trekulturella historia lyfts fram. Särskilt poängteras ”den samiska kulturen, 
nybyggarkulturen samt gruvbrytningen sedan 1600-talet, med järnvägsbygget vid förra 
sekelskiftet och uppbyggnaden av samhället Kiruna med sin speciella stadsplanering, 
arkitektur och konsthistoria.”92 Från besöksnäringens sida är det också angeläget att 
området kring Luossavaaratoppen nyttjas bättre.  
 

                                                 
91 Översiktsplan för Kiruna kommun 2002, del 1, kapitel 1.  
92 Översiktsplan för Kiruna kommun 2002, del 1, kapitel 4. 
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Till kommunens riksintressen hör Kiirunavaara och bebyggelsen i Kiruna C. Utöver 
riksintressena så finns det mycket mer som är kulturhistoriskt intressant. Till detta hör 
samernas gamla historia, nybyggarepoken, gruvhanteringen, rallartiden samt 
fjällägenheter. Bebyggelse i flera byar, arkeologiska lämningar samt värdefulla 
vägmiljöer uppmärksammas också. Avsikten är att komplettera Norrbottens 
kulturmiljöprogram med objekt som är av lokalt intresse. Till byggnadsminnena hör 
stationen i Kiruna, stadshuset, Hjalmar Lundbohmsgården samt hyresfastigheten 
Jerusalem. En bevarandeplan finns för Kiruna C. Detaljplaner eller områdesbestämmelser 
bör upprättas bland annat i centralorten för att stärka skyddet för den kulturhistoriskt 
intressanta bebyggelsen. Kirunas gamla brandstation kan bli aktuell för 
byggnadsminnesförklaring.  
 
Bevarandeplanen måste revideras, och kompletteras med yngre bebyggelse. Här finns 
arkitektur av hög klass.  
 
Avseende gruvnäringen konstateras att: ”Gruvbrytningen ska också enligt visionen 
utvecklas med nya huvudnivåer. Detta kan, beroende på var brytvärd malm finns 
lokaliserad, bli ett vägval i framtiden för hur orten ska utvecklas. Konsekvenserna kan bli 
att man exempelvis måste flytta järnvägen och riva stora delar av staden. Man kan i ett 
sådant fall istället välja att låta staden leva vidare med tyngdpunkten på de nyare 
näringarna forskning, rymdverksamhet och turism som vid den tidpunkten kanske 
utvecklats till bärkraftiga näringar för befolkningen på orten.”93 Det framgår också att 
den ”enda fria expansionsriktningen är åt söder, där kommunen också köpt mark.”94  
 
Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort december 
2006 
Den fördjupade översiktsplanen är framtagen mot bakgrund av de prognoser för 
expanderande deformationsområden LKAB presenterat, och antogs av 
kommunfullmäktige i januari 2007. Till den fördjupade översiktsplanen hör även en 
miljökonsekvensbeskrivning. Planen är mycket omfattande. Den belyser det utgångsläge 
som föreligger, liksom vilka riktlinjer och möjligheter som finns för stadsomvandlingen. 
En fördjupad ortsanalys har genomförts, som beskriver samhället relativt ingående ur 
olika aspekter. Inte minst bebyggelsefrågor uppmärksammas.  
 
I kommunens vision för 2099 beskrivs framtidens Kiruna som ”en unik stadsbebyggelse i 
kontinuerlig utveckling i överensstämmelse med dagens och framtidens krav på en 
högteknologisk mönsterstad, ett ekologiskt samhälle i arktisk miljö”.95 Staden ska vara 
byggd på Hjalmar Lundbohms idéer och vara en sammanhållen stadsmiljö. Stor hänsyn 
ska tas till utformning av bebyggelse avseende materialval, byggnadsteknik och 
funktionalitet. Vad gäller stadens kulturomvandling så ska det genomföras en historisk 
dokumentation och den äldre kulturhistoriska bebyggelsen ska bevaras.  
 
I beskrivningen av samhällsstrukturen framhålls att ambitionen när Kiruna grundades var 
att skapa ett modernt och attraktivt samhälle, som en del av den största industriella 
satsning som gjorts i Sverige. Utmärkande var att det satsades på arkitektritade 
arbetarbostäder. Folkets Hus fick en centralt belägen tomt, och även fördelaktiga 
lånevillkor av LKAB. Stadsplanen fokuserar på spridda platsbildningar, den betonar inte 
samhällets viktigaste funktioner. Disponentbostaden är en för ändamålet lågmäld 
byggnad, om än den har mycket höga arkitektoniska värden. Världens nordligaste spårväg 

                                                 
93 Översiktsplan för Kiruna kommun 2002, del 2, B 10 Kiruna. 
94 Översiktsplan för Kiruna kommun 2002, del 2, B 10 Kiruna. 
95 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort december 2006, s 15.  
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byggdes i samhället. Utbildningsväsendet byggdes ut från början och var i olika 
avseenden en föregångare i landet.96  
 
En attraktiv livsmiljö ses som angelägen, och olika aspekter på vad som gestaltar en 
trivsam bebyggelsemiljö presenteras. Dessa kriterier ligger också till grund för en 
ortsanalys. Faktorer som är viktiga för en estetiskt och rumslig upplevelse är rumskänsla, 
utblickar, skala och proportioner, ordning, variation, material, kulör, arkitektur, 
kulturhistoriska värden, grönska, konst, möblering, ljus och belysning, mark samt skötsel. 
Orienterbarheten stärks genom planstruktur, skyltning, sikt och landmärken. Den sociala 
stimulansen påverkas av gatusektioner, offentliga mötespunkter, funktionsblandning och 
avstånd. För tillgängligheten betonas gångstråk och passager. Faktorer som påverkar 
komforten är klimat, närhet, liksom sittmöjligheter. Tryggheten gynnas av synlighet 
liksom avsaknad av klotter och vandalism. För trafiksäkerheten är gångzoner och 
trafikstråk viktiga att beakta.97  
 
En övergripande karaktärisering görs av Kiruna, liksom generella beskrivningar av olika 
typer av bebyggelseområden.98 Kiruna har en relativt samlad bebyggelse på Haukivaaras 
sluttningar. Detta bidrar till en stadskänsla och gör att Kiruna förefaller större än vad det 
faktiskt är. Höghus i Högalid, vid Gruvvägen och Terrassen fungerar på långt håll som 
landmärken. Den ursprungliga stadsplanen har förtätats, och är framför allt bebyggd med 
villor, tvåfamiljshus och mindre flerbostadshus. Under 1950-talet byggdes 
Luossavaaraområdet ut. Under 1960- och 70-talet växte Lombolo fram. Här planerades 
gatunätet genom trädstrukturer och slingsystem, vilket är kännetecknande för tiden. 
Bebyggelsen utgörs framför allt av villor och parhus, men även flerbostadshus. En del av 
dessa har rivits, några står kallställda och kommer sannolikt att rivas. Övriga områden i 
staden är industriområden norr om Lombolo, här finns även ett halvexternt köpcentra. 
Jägarskoleområdet och Tuolluvaara är andra områden med sina speciella prägel.  
 
I planen görs beskrivningar av identitetskapande karaktärsdrag för olika områden, och 
planeringsöverväganden anges inför det fortsatta arbetet.99  
 
Bolagsområdet, med en del av Kirunas äldsta bebyggelse, är en del av mönstersamhället. 
Arbetarbostäderna gjordes rymligare och med högre standard än vad som var vanligt vid 
tiden. En stor del av bebyggelsen är ritad av Gustaf Wickman. Dessa byggnader är 
originella, med enkla jugendformer, brutna tak och en medveten färgsättning som skulle 
ge variation och rytm. Delar av området är relativt intakt. Det är unikt och värdefullt både 
arkitektoniskt och historiskt, samt en uppskattad och centrumnära stadsdel.  
 
SJ-området visar järnvägens betydelse för samhället, det är även ett av landets största 
koncentrationer av bebyggelse uppförd i SJ:s regi. Arkitekturen är typisk för sin tid, och 
ger ett homogent intryck, vilket förstärks av den enhetliga färgsättningen.  
 
Stadsplaneområdet har förändrats en del under årens lopp, bebyggelsen har också 
varierande karaktärsdrag. Gemensamt är dock att byggnaderna är placerade i gatuliv, de 
är fristående om än tätt placerade. I de flesta kvarteren är tomterna smala men djupa. 
Många hus är uppförda i 2-3 våningar och det dominerande byggnadsmaterialet är trä.  
 
Flerbostadshusen byggda under 1940- och 50-talen utgörs huvudsakligen av punkthus 
eller långsmala byggnader, som regel i puts. Under 1960- och 70-talen byggdes framför 
allt punkthus och skivlamellhus. Ett exempel på det sistnämnda är flerbostadshusen i kv 

                                                 
96 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort december 2006, s 49. 
97 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort december 2006, s 61 ff. 
98 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort december 2006, s 113 ff. 
99 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort december 2006, s 121. 
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Ullspiran. I planeringsövervägandet konstateras att detta kvarter kommer att påverkas av 
markdeformationerna relativt snart, men att det inte är aktuellt att flytta dessa byggnader.  
 
1950- och 60-talens villaområden har en friare kvarters- och gatustruktur. Radhus och 
kedjehus växer fram. Det dominerande fasadmaterialet är rött tegel. Villorna från 1970-
talet och framåt utgörs huvudsakligen av kataloghus. Trä som fasadmaterial dominerar.  
 
Offentliga anläggningar har oftast det gemensamt att de utgörs av stora, påkostade 
byggnader som är specialritade för sitt ändamål. De flesta är friliggande, omgivna av 
stora ytor som parkeringsplatser eller parkområden.  
 
Stadskärnan har analyserats med utgångspunkt i de kriterier som gestaltar en trivsam 
bebyggelsemiljö. När det gäller de kulturhistoriska värdena skrivs att:  
”Kulturhistoriska värden i meningen gammal bebyggelse från Kirunas bardom existerar 
nästan inte i den nuvarande stadskärnan. De centrala delarna av Kiruna tömdes på den 
typen av värden och miljöer under 1950- 60- och 70-talet då det allra mesta av den äldre 
bebyggelsen revs och ersattes med ny bebyggelse. Många äldre kirunabor minns den 
gamla stadskärnan med dess charmiga träbebyggelse och med den stora vitputsade 
centralskolan som kronan på verket. Många sörjer att detta försvann. Det lilla som finns 
kvar är väl värt att bevara. Det anser många kirunabor som svarat i den 
enkätundersökning (Vilken är din bild av Kiruna?) som nyligen har genomförts.”100  
 
Vad beträffar kulturmiljön, så framkommer att en ny bevarandeplan ska arbetas fram. 
Den nu gällande bevarandeplanen är från 1984 och är i behov av revidering. Inte minst 
eftersom också yngre miljöer, som inte ingår, allt oftare börjar ses som kulturhistoriskt 
intressanta. ”Den nya bevarandeplanen ska, förutom att peka på enskilda värdefulla 
byggnader och miljöer, spegla Kirunas utvecklingsfaser, prioritera objekt och komma 
med förslag till åtgärder för de objekt som berörs av de framtida förändringarna.”101 
 
Beträffande turismen i Kiruna, så uppmärksammas bland annat den speciella trekulturella 
historia som finns; samisk historia, nybyggarkultur, gruvbrytningen och uppbyggnaden 
av samhället. Denna är intressant genom stadsplanering, arkitektur och konsthistoria. 
Särskilt poängteras LKAB:s besöksgruva, kyrkan och konsten i stadshuset.102  
 
 

Källkritik  
 
De genomgånga dokumenten är de som bedömts intressanta för att skildra hur synen på 
Kiruna som kulturmiljö vuxit fram och förändrats sedan 1950-talet. Tidpunkten har 
avgjorts genom att det första övergripande planeringsdokument som inom ramen för 
denna studie varit möjligt att tillgå var generalplanen från 1956. I ett av plandokumenten 
refereras till 1949 års stadsplan, men denna har inte funnits tillgänglig.  
 
Översiktsplanerna redovisar det slutliga resultatet av en process. Vilka överväganden som 
gjorts och hur resonemangen har förts är inte alltid möjliga att följa. Fördjupade 
arkivstudier skulle eventuellt ge en tydligare bild, beroende på om förarbeten, protokoll 
med mera arkivlagts. Norrbottens museum har även tagit del av den fördjupade 
översiktsplanen för Kiruna centralort 2006 i egenskap av remissinstans.  
 
 

                                                 
100 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort december 2006, s 121. 
101 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort december 2006, s 153. 
102 Fördjupad översiktsplan för Kiruna centralort december 2006, s 197 f. 
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Kommentar  
 
Delvis speglar Kirunas översiktsplaner samhällsutvecklingen och stadsplaneringen i stort, 
som den sett ut i Sverige under senare delen av 1900-talet. Svenska städer präglas av 
storskaliga rivningar från 1950-talet fram till 1970-talet.103 Särskilt centrumområden 
skulle, som man kallade det, saneras. Förnyelse var det som gällde. Orsakerna var flera. 
Högkonjunkturen efter andra världskriget ledde till ökad konsumtion, och näringslivet var 
i behov av mer ändamålsenliga lokaler. Även en bostadsförnyelse efterfrågades, med fler 
bostäder i högre standard. Biltrafiken ökade, vilket ledde till förbättringar av gator och 
behov av parkeringsplatser. I Stockholm var ytterligare en pådrivande faktor byggandet 
av tunnelbanan, vilket krävde stora ytor. Under 1970-talets lågkonjunktur minskade de 
ekonomiska incitamenten för rivning och förnyelse. Allt större protester mot det som 
skett hade också börjat komma, vilket resulterade i att varsamhet och bevarande fick ett 
allt starkare fäste.  
 
Detta visar sig också i Kirunas planer. Generalplanerna från 1956 respektive 1968 syftar 
till sanering i stor skala. Historiska referenser är inget som planerarna fäster sig vid, men 
paralleller kan dras till Hjalmar Lundbohms strävan att bygga ett mönstersamhälle vid 
sekelskiftet. På 1950-talet var målet att bygga attraktiva bostäder till en snabbt växande 
befolkning. Ambition att göra Kiruna mera stadsmässigt är en naturlig följd av att 
municipalsamhället 1948 fick stadsrättigheter. Stadsmässigheten som en 
eftersträvansvärd egenskap är något som återkommer också i senare planer.  
 
I dispositionsplanerna från 1975 respektive 1981 planerades fortfarande i termer av 
sanering. Bevarandeaspekter finns dock med i planerna. I dispositionsplanen för 
Saneringsområde II från 1975 finns för första gången ”bevarande” med i Kirunas 
översiktsplaner. Förvisso anses inte att några byggnader är bevarandevärda, det som 
uppmärksammas som värdefullt är stadsplanen och utsikten mot det omgivande 
landskapet.  
 
I dispositionsplanen över centrum från 1981 lyfts för första gången frågan om 
bevarandevärd bebyggelse på allvar. Generellt betraktas all äldre bebyggelse som finns 
kvar efter saneringarna som värdefull och bevarandevärd. Detta är en vanlig reaktion; de 
rester som finns kvar av bebyggelsen efter större förändringar tillmäts ett högt värde just 
för att det är det enda som finns kvar av en äldre epok. Många enskilda byggnader pekas 
ut som bevarandevärda, dessa återkommer också senare i olika planer. Värt att notera är 
att gamla sjukstugan och Frälsningsarmén, idag skyddade, ansågs kunna rivas för att 
lämna plats för parkering.  
 
Från och med 1980-talet får bevarandefrågor stor uppmärksamhet av kommunen. 
Bevarandeplanen, som presenteras i nästa avsnitt, antas 1984. Detta är, jämfört med andra 
städer, relativt tidigt. Det är också värt att notera att många kommuner fortfarande saknar 
bevarandeplaner eller motsvarande dokument. I den fördjupade översiktsplanen från 1994 
konstateras dock att en komplettering måste genomföras, då ett ställningstagande behövs 
för 1940- och 50-talsmiljöerna i samhället.  
 
Kommunen tar fasta på hela miljöer såväl som enskilda byggnader, på liknande sätt som 
kulturvårdens institutioner gör. I planen från 1994 framhålls frågor kring hur staden 
fungerar i landskapet. Den fördjupade översiktsplanen från 2006 är intressant då den 
presenterar analyser av Kirunas alla bebyggelseområden, och karaktäriserar dessa.  
 

                                                 
103 Se bland annat Johansson.  
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Vad som framkommer tydligt i översiktsplanerna är att gruvnäringen eventuella 
expansion hela tiden medfört planeringssvårigheter.  
 
De kulturmiljöer som återkommande pekas ut som värdefulla i planerna är den samiska 
kulturen, nybyggarepoken, rallartiden och gruvhanteringen. Kommunen slår även fast att 
det finns brister i dokumentationen av dessa miljöer.  
 
Enskilda byggnader som särskilt noteras, är gamla brandstationen, landströmska huset, 
stadshuset, och Hjalmar Lundbohmsgården. Dessa har i olika planer pekats ut som 
möjliga byggnadsminnen. Hittills har stadshuset och Hjalmar Lundbohmsgården 
byggnadsminnesförklarats. Bägge dessa byggnader ägs också av kommunen, varför det 
finns goda möjligheter till en långsiktig förvaltning som tillvaratar de kulturvärden som 
finns.  
 
I generalplanen från 1968 beskrivs tvåvåningshusen i kvarteret Ullspiran som förebild, 
när det gäller planeringen för Saneringsområde II. I den fördjupade översiktsplanen från 
2006 nämns samma bebyggelse som exempel på de skivlamellhus som uppfördes under 
1960- och 70-talen. Här konstateras även att kvarteret relativt snart kommer att påvekas 
av markdeformationer, men att det inte är aktuellt att flytta byggnaderna.  
 
Slutligen kan konstateras att det som under hela perioden, också i generalplanerna, ansetts 
som värdefullt är utblickarna från staden mot det omgivande landskapet. Gruvbergen, 
särskilt Kiirunavaara, präglar staden och berget ses som en symbol för hela samhället.  
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Kiruna kommuns bevarandeplan  
 
Kiruna kommun antog bevarandeplanen 1984. Den grundar sig på en inventering 
genomförd 1982. Enskilda byggnader pekas ut i planen, som även identifierar större, 
sammanhängande områden som är värdefulla. Bevarandevärda byggnader finns både 
inom dessa områden och utanför.  
 
Bevarandeplanen har varit ett ”levande” dokument i kommunens planering, och använts 
som en översiktsplan. Kommunen har eftersträvat att skydda många av de utpekade 
byggnaderna i detaljplan.104  
 
 

Sammanfattning 
 
Inledningsvis konstateras i bevarandeplanen att den utarbetats inför ett behov vid 
detaljplanearbete, samt för handläggningen av byggnadslovsansökningar. De 
kulturhistoriska värden som identifieras är både av nationell och internationell betydelse.  
 
Sju sammanhängande områden samt ett riktlinjeområde har identifierats. 
Bevarandeinsatser bör koncentreras till dessa områden, då de erbjuder helhetsbilder som 
representerar olika perioder i Kirunas historia. Sammantaget ger de en bild av samhällets 
utveckling. Bevarandevärda byggnader finns dock också utpekade utanför dessa områden.  
 
Kiruna är ett mönstersamhälle, det beskrivs som ett unikt samhällsbygge som växte fram 
kring sekelskiftet. LKAB:s disponent Hjalmar Lundbohm betraktades som samhällets 
skapare. Lundbohms intresse för konst och arkitektur avspeglar sig i samhället. I hans 
vänskapskrets fanns många av tidens främsta arkitekter och konstnärer, flera har 
medverkat vid samhällets uppbyggnad.  
 
Lundbohms ambition var att bygga ett attraktivt samhälle, som skulle underlätta för 
LKAB att rekrytera personal. En målsättning var att bygga ett demokratiskt samhälle. 
Detta visar sig i den decentraliserade stadsplanen som saknar en betonad samhällshiarki. 
Det fanns ingen strävan att manifestera bolaget i stadsbilden. Kyrkan saknar i stort sett 
religiösa symboler. Disponentbostaden är en förhållandevis anspråkslös byggnad. LKAB 
motsatte sig inte heller bygget av Folkets hus utan möjliggjorde tillkomsten genom 
generösa lånevillkor.  
 
De områden som pekas ut är Bolagsområdet, Bolagsområdet – Sibirien, Björkbacken med 
omgivning, SJ-området inklusive Lokstallsområdet, Kv Grundläggaren m.m., 
Thuleområdet samt delar av nedre Norrmalm, övre Normalm och Högalid.  
 
Den äldsta byggnaden som finns med i bevarandeplanen är uppförd 1890. Det är pörtet 
som kallas B1 och räknas som Kirunas första byggnad. Merparten av bebyggelsen är 
uppförd från 1899 och framåt. Inventeringen sträcker sig tidsmässigt fram till omkring år 
1930, den yngsta byggnaden som är ingår är daterad till 1931.  
 
Bolagsområdet hör till den äldsta bebyggelsen i Kiruna. Här finns byggnader som B1, 
Hjalmar Lundbohmsgården, ingenjörsvillor och Bolagshotellet. Hjalmar 
Lundbohmsgården är arkitektoniskt sett en av Kirunas viktigaste byggnader. Den är en 
del av samhällets äldsta historia, och präglad av Lundbohm. Öster om disponentbostaden 
är Kirunas äldsta bostadsområde beläget. Här finns bland annat de så kallade 
                                                 
104 Informant Anita Malmström-Skans.  
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bläckhornen. Merparten av bebyggelsen är ritad av Gustaf Wickman. Bolagsområdet 
representerar sekelskiftets boendemiljö, och har flera olika typer av LKAB:s första 
arbetarbostäder. Byggnaderna har kvar sin ursprungliga utformning och finns i en 
oförändrad miljö.  
 

           
 Bolagshotellet. Foto: Jennie Sjöholm © 

Norrbottens museum, acc.nr 2007:647:01.  
Bläckhorn. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:645:01.   

 
 

Bolagsområdet – Sibirien uppfördes av LKAB under början av 1900-talet, när det 
tidigare bebyggda bolagsområdet inte längre räckte till. Här finns olika typer av bostäder, 
bland annat bläckhorn och 8-rums arbetarbostäder samt även förmansbostäder. I området 
finns arkitektoniskt värdefulla byggnader, som också ger en representativ bild av tidens 
samhällsmiljö och sociala villkor.  
 
I kvarteret Björkbacken med omgivning finns bland annat tjänstemannavillor samt några 
bläckhorn. Området är förtätat, men den ursprungliga parkkaraktären är bevarad. Det är 
representativt för tjänstemännens boendemiljö vid början av sekelskiftet, och ger 
tillsammans med arbetarnas bostadsområden en bild av de sociala villkoren vid 
uppförandet. Enskilda byggnader är arkitektoniskt värdefulla, och de är visar sin tids 
estetiska ideal. I området finns flera byggnader som är såväl arkitektoniskt som 
kulturhistoriskt värdefulla, vilka tillsammans bildar en värdefull och innehållsrik miljö. 
Till dessa hör kyrkan, prästgården, gamla brandstationen, gamla badhuset, gamla 
sjukhuset, 12-rums arbetarbostäder (den så kallade Gula raden) samt Kirunas första 
arbetarägda handelsföretag. Till de bevarandevärda byggnaderna hör också den lilla 
byggnaden i kvarteret Vagntipparen 4, intill församlingshemmet. Enligt inventeringen är 
detta den äldsta bevarade arbetarbostaden inom stadsplanen.  
 

       
Kiruna kyrka. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:722:21.  

Prästgården. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:780:01.  
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I SJ-området, inklusive Lokstallsområdet, finns landets största koncentration av SJ-
uppförda bostadshus. Det är en av få platser där järnvägens betydelse för samhället i stort 
ännu kan avläsas i bebyggelsen. Byggnaderna är gjorda efter typritningar från Kungliga 
Järnvägsstyrelsens arkitektkontor, där Folke Zetterwall var chefsarkitekt. De präglas av 
samma formspråk som finns längs med Ofotenbanan. Till de karaktäristiska 
byggnadstyperna hör boställshus för tjänstemän och betjäningshus för 6 respektive 8 
familjer.  
 

           
 
 Bostadsbebyggelse i Lokstallsområdet. Foto: 

Jennie Sjöholm © Norrbottens museum, 
acc.nr 2007:854:01.  

Bostadsbebyggelse i SJ-området. Foto: 
Jennie Sjöholm © Norrbottens museum, 
acc.nr 2007:575:02.  

 
 
 

Stadsplanen, upprättad av P O Hallman, fastslogs 1900. Planen som hade kontinentala 
förebilder, användes här för första gången i Sverige. Det var en reaktion mot den tidigare 
dominerande rutnätsplanen, och eftersträvade istället en anpassning till naturen. Ett 
oregelbundet gatunät, decentralisering, många mindre platsbildningar men inget 
centraltorg, flera grönområden men ingen centralpark är utmärkande för planen. Lokala 
förutsättningar beaktades, planen skulle vara såväl klimat- som terränganpassad. Det 
fanns en stor estetisk medvetenhet vid gestaltningen, och bildeffekter är viktiga inslag i 
stadsbilden. Stadsplanen är i stort sett oförändrad idag.  
 
I inventeringen för bevarandeplanen karaktäriseras bostadsbebyggelsen som uppfördes 
inom stadsplanen under perioderna 1900-1910, 1910-1920, 1920-1930, samt 
bostadsbebyggelse från omkring 1930. Även uthusbebyggelse från perioden 1900-1915 
presenteras. Exempel på byggnader som finns kvar från dessa utbyggnadsperioder anges.  
 
Kvarteret Grundläggaren byggdes efter en brand 1926. Det utgörs av den första 
stadsmässiga bebyggelsen i Kiruna, stenbyggnader i ett slutet kvarter med. Det är också 
den enda äldre, samlade bebyggelsen som finns kvar i centrum. I kvarteret finns bland 
annat den så kallade Martinssonska hörnan, en enhetlig bebyggelse uppförd i 1920-
talsklassicism och som utgör ett värdefullt inslag i stadsbilden. Här finns också det så 
kallade centrumhuset, en f d biograf samt Frälsningsarméns lokaler. I anslutning till 
kvarteret finns Landströmska huset, en av få knuttimrade byggnader i Kiruna som inte 
klätts med panel. Skolexpeditionen, även kallad Peking, finns också här. Detta är en 
välbevarad byggnad uppförd under 1920-talet. Nuvarande Café Safari är också utpekat i 
bevarandeplanen och ligger i anslutning till detta område.  
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 Centrumhuset, kv Grundläggaren. Foto: 

Jennie Sjöholm © Norrbottens museum, 
acc.nr 2007:667:02.  

Landströmska huset. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:797:01.   

 
 

I Thuleområdet uppförde LKAB tvåvåningslängor under 1920-talet. De är byggda i trä, 
karaktäriseras av markanta förstukvistar och finstämd färgsättning, och är representativa 
för tidens byggnadsstil. Östermalmskolan från 1928 hör även den till området. Den är 
välbevarad och estetiskt tilltalande, typisk för 1920-talets byggnadsstil. Sammantaget är 
området länets finaste exempel på 1920-talsklassicstisk bebyggelse.  
 

           
 

Östermalmskolan, Thuleområdet. Foto: 
Jennie Sjöholm © Norrbottens museum, 
acc.nr 2007:817:01.  

Café Safari. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:766:01.  

 
 
 
 

Nedre Norrmalm, övre Norrmalm och Högalid utgörs av bostadsområden. Här finns 
bevarandevärda byggnader, även om området som sådant inte är enhetlig på samma sätt 
som övriga områden.  
 

           
 

Bostadsbebyggelse, övre Norrmalm. Foto: 
Jennie Sjöholm © Norrbottens museum, 
acc.nr 2007:697:01.  

Uthus, nedre Norrmalm. Foto: Jennie 
Sjöholm © Norrbottens museum, acc.nr 
2007:801:17.  
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Kiirunavaara pekas ut som bevarandevärt, det är symbolen för samhällets existens.  
 
Tre byggnader finns upptagna i bevarandeplanen som arkitektoniskt värdefulla. Det är 
stadshuset, kv Ortdrivaren samt Högalidskolan.  
 
Vid samtal med förra stadsarkitekten Anita Malmström-Skans framkommer bland annat 
att bevarandeplanen har varit ett levande dokument, som har använts aktivt på 
motsvarande sätt som en översiktsplan. Det har haft stor betydelse att kommunen har haft 
egen lokalt förankrad kompetens, och inte behövt anlita utomstående konsulter. Lasse 
Brunnströms avhandling är populär i Kiruna, och finns i bokhyllan hos många kirunabor, 
vilket säkert har bidragit till att fokus satts på den äldre bebyggelsen i samhället. När ett 
förslag till bevarandeplan fanns, gick de ansvariga runt och besiktigade de inventerade 
byggnaderna. De som upplevdes vara i dåligt skick, vara ett ”gammalt ruckel”, riskerade 
då att strykas från förslaget. För Björkbacken blev det aldrig någon riktig bevarandeplan. 
Det ansågs vara ett överklassområde, som de ansvariga politikerna hade svårt för. Det har 
därför varit komplicerat att hävda bevarandeambitioner där.105  
 
 

Källkritik 
 
Hur riktlinjerna för inventeringen har sett ut framkommer inte i bevarandeplanen. Vad 
som skulle inventeras, eller varför tidsgränsen för bevarandeplanen tycks ha satts till 
omkring 1930 redovisas inte. Inte heller vad som avgjort vilka av de inventerade 
byggnaderna som skulle ingå i bevarandeplanen.  
 
 

Kommentar  
 
Bevarandeplanen har haft ett mycket stort genomslag. Den framhålls i de översiktsplaner 
kommunen har upprättat. Kommunen har också gått vidare och skyddat mycket av 
bebyggelsen i detaljplan. Bevarandeplanen har även haft ett stort inflytande på Kiruna 
som riksintresse, liksom dess plats i de regionala kulturmiljöprogrammen.  
 
Det som omfattas av bevarandeplanen är huvudsakligen äldre träbebyggelse, uppförd 
under perioden 1900-1930. Större sammanhängande miljöer identifieras som värdefulla, 
samtidigt som enskilda byggnader pekas ut. Också byggnader som är föga 
uppseendeväckande, men viktiga för helheten, uppmärksammas. Ett exempel på detta är 
de uthus som beskrivs vara av kirunamodell.  
 
Allt har dock inte blivit så som eftersträvades i bevarandeplanen. Enstaka byggnader har 
rivits. Hyresfastigheten Jerusalem ansågs visserligen ha ett högt kulturhistoriskt värde 
men bedömdes inte vara möjlig att bevara när planen antogs. Idag är byggnaden skyddad 
som byggnadsminne. Även Stadshuset, som angavs som en arkitektoniskt värdefull 
byggnad, är idag skyddat på grund av sitt höga kulturhistoriska värde.  
 
 

                                                 
105 Informant Anita Malmström-Skans.  

 - 59 -



Kiruna kommuns detaljplaner 
 
I tätbebyggda områden reglerar kommunen bebyggelsen genom detaljplaner. Här anges 
vad marken får användas till för ändamål och vilken slags bebyggelse som får uppföras. 
Kommunen har möjlighet att skydda värdefull bebyggelse i detaljplanerna.  
 
 

Sammanfattning 
 
Kiruna kommun har beslutat att skydda en stor del av den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen i detaljplan. Många av de byggnader som skyddas hör till dem som finns 
med i bevarandeplanen. Skyddet är en konsekvens av bevarandeplanen.106  
 
I bilaga 2 redogörs kortfattat för de planer där bebyggelse på ett eller annat sätt 
skyddas.107   
 
Följande byggnader hör till de som skyddas:  
I centrum märks Landströmska huset, Café Safari, Peking/Lilla skolan, busstationen, 
biblioteket, gamla brandstationen, gamla sjukstugan och prästgården. En äldre fastighet i 
kvarteret Cementgjutaren, liksom IOGT-huset i kvarteret Kranföraren är också skyddade. 
Den lilla röda byggnaden intill församlingshemmet, i kvarteret Vagntipparen 4, omfattas 
även den av ett skydd, liksom transformatorstationen som finns längs med Adolf 
Hedinsvägen.  
 

           
 

Ett av Kirunas äldsta bevarade bostadshus, 
kv Vagntipparen. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:928:01.  

Transformatorstation. Foto: Jennie Sjöholm 
© Norrbottens museum, acc.nr 2007:907:01.   

 
 
 

Stora delar av bebyggelsen i Bolagsområdet skyddas av kommunen, däribland de så 
kallade Bläckhornen i Sibirien. Även andra byggnader omfattas av ett skydd, bland annat 
Gula raden. Hjalmar Lundbohmsgården skyddas, den tillhör de miljöer som längst har 
haft ett skydd.  
 
Thuleområdet, både träbebyggelsen från 1920-talet och Östermalmsskolan skyddas. 
Detsamma gäller för Norrmalmsskolan, bostadsbebyggelse på nedre Norrmalm, liksom 
enstaka fastigheter inom Högalidsområdet.  
 

                                                 
106 Informant Anita Malmström-Skans.  
107 För att i detalj se vilka byggnader som skyddas och vad skyddet innebär, bör man kontakta 
Samhällsbyggnadskontoret, Kiruna kommun.  
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Inom SJ-området skyddas bostadsbebyggelse, stationshuset, järnvägshotellet och gamla 
tullhuset.  
 

           
 
 Bläckhorn, Bolagsområdet. Foto: Jennie 

Sjöholm © Norrbottens museum, acc.nr 
2007:651:01.  

Järnvägshotellet. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:580:01.   

 
 

Inom Lombolo skyddas ett bostadsområde. Även Kiirunavaaras profil skyddas genom 
detaljplan.  
 
Vid samtal med förra stadsarkitekten Anita Malmström-Skans framkommer att 
kommunen haft som strategi att skydda byggnader före försäljning. Detta för att slippa 
ersättningskrav om det vid ett senare tillfälle skulle bli aktuellt med ett skydd i plan. 
Exempel på byggnader som skyddats i samband med försäljning är Café Safari och 
Norrmalmskolan. En byggnad som enligt Malmström-Skans borde vara skyddad är 
Parkskolan. Det är svårt att argumentera för varsamhet när formellt skydd saknas, särskilt 
för byggnader med en föränderlig verksamhet där det är ett högt förändringstryck.108  
 
 

Källkritik 
 
Detaljplanerna har studerats på plats i Kiruna, på Stadsarkitektkontoret. För att kartlägga 
vilken bebyggelse som skyddas, har samtliga gällande detaljplaner granskats. 
Förteckningen är sannolikt komplett, men planer kan ha förbisetts.  
 
 

Kommentar  
 
För bebyggelse som skyddas av detaljplanerna har kommunens bevarandeplan haft ett 
mycket stort inflytande. Endast ett fåtal byggnader, däribland Hjalmar Lundbohmsgården, 
har skyddats innan arbetet med bevarandeplanen påbörjades. Efter bevarandeplanens 
tillkomst har kommunen konsekvent arbetat med att juridiskt skydda den bebyggelse som 
prioriteras i planen.  
 
Detta innebär att merparten av det som skyddas är äldre trähus, uppförda före 1930. Att 
Kiirunavaara skyddas är kanske inte så märkligt, men ändå intressant då området klassas 
som industriområde. Norrmalmskolan, byggd på 1950-talet, är en av få byggnader utanför 
bevarandeplanen som skyddas.  
 
Utmärkande är också ett bostadsområde inom Lombolo. Här är det framför allt 
färgsättningen kommunen vill bibehålla.  
                                                 
108 Informant Anita Malmström-Skans. 
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Kiruna kommuns enkät 2006 
 
Kiruna kommun genomförde en enkätundersökning, ”Vilken är din bild av Kiruna” under 
2006. Enkäten fanns tillgänglig på offentliga platser, som biblioteket, Stadshuset och i 
matvarubutiker. Allmänheten uppmärksammades på möjligheten att besvara enkäten 
genom annonser i Kirunas annonsblad och på kommunens hemsida. Cirka 2000 enkäter 
distribuerades, varav 439 besvarades. En första sammanställning har gjorts, och delar av 
resultatet sammanfattas kortfattat nedan. Kommunen planerar att under hösten 2008 
presentera en mer omfattande sammanställning med analyser och slutsatser.  
 

Resultat 
 
Enkäten var indelad i fem delar; om trivsel och promenadvägar, om stadsmiljön i 
allmänhet, om boendesituationen, om värdering av platser och byggnader samt värdering 
av byggnader och miljöer på bild.  
 
Några av de skäl som angavs bidra till olika platsers trivsel är grönska och parker, utsikt, 
vackra byggnader, äldre bebyggelse, personlig anknytning, variation i bebyggelsen, 
trähus, allmänt trevliga material i bebyggelsen, området är fritt från betongbebyggelse, 
liten skala.109  
 
Följande byggnader anses ha en speciellt tydlig Kirunaprägel110:  

Kyrkan    152 
Bolagsområdet   55 
Gruvan    25 
Kv Ortdrivaren   22 
Luossabacken   18 
Centrum   14 
Stadshuset   10  
Utsikten   10 
Övriga    106 
Ej svarat   27 

 
Följande byggnader anses vara viktiga för Kirunas identitet111:  

Kyrkan    372 
Stadshuset   253 
Bolagsområdet   106 
Hjalmar Lundbohmsgården  98 
Gruvan    90  
Kv Ortdrivaren   74 
Luossabacken   74 
Bläckhornen   66 
Järnvägsparken   44 
Gamla brandstationen   41 
Matojärvi   32 
Kyrkparken   29  
Järnvägsstationen   27 

                                                 
109 Så tyckte kirunaborna! – Sammanställning av svar från enkätundersökningen ”Vilken är din bild av 
Kiruna?”, s 17.  
110 Så tyckte kirunaborna! – Sammanställning av svar från enkätundersökningen ”Vilken är din bild av 
Kiruna?”, s 19. 
111 Så tyckte kirunaborna! – Sammanställning av svar från enkätundersökningen ”Vilken är din bild av 
Kiruna?”, s 19. 
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Bolagshotellet   26 
Biblioteket   26 
Övriga eller inga svar  625 

 
Följande platser tar man med hitresta gäster till112:  

Kyrkan    283 
Luossabacken   205 
Gruvan    167 
Stadshuset   116 
Jukkasjärvi (generellt)   101 
Ishotellet   67 
Hjalmar Lundbohmsgården  59 
Centrum   50 
Fjällorter   35 
Fjällen, naturen  33 
Platser med samisk anknytning   
(Mattarahkka, Samegården,  
Wennbergs)    24 
Övriga eller inga svar   187 

 
Följande platser hoppas man aldrig ska förändras eller så skulle man sakna dem om de 
försvann113:  

Kyrkan    170 
Stadshuset   46 
Utsikten över stadens omgivningar  45 
Bolagsområdet   43 
Järnvägsparken   39 
Bläckhornen   34 
Hjalmar Lundbohmsgården  26 
Den äldre bebyggelsen i allmänhet  26 
Kyrkparken   22 
Skulle inte sakna något  21 
Övriga eller inga svar   294 

 
Följande anses vara Kirunas vackraste byggnad eller plats114:  

Kyrkan    331 
Stadshuset   62 
Luossabacken   42 
Bolagsområdet   38 
Hjalmar Lundbohmsgården  29 
Järnvägsparken   28 
Gamla brandstationen   27 
Kyrkoparken   22 
Bläckhornen   22 
Övriga eller inga svar   259 

 

                                                 
112 Så tyckte kirunaborna! – Sammanställning av svar från enkätundersökningen ”Vilken är din bild av 
Kiruna?”, s 20. 
113 Så tyckte kirunaborna! – Sammanställning av svar från enkätundersökningen ”Vilken är din bild av 
Kiruna?”, s 20. 
114 Så tyckte kirunaborna! – Sammanställning av svar från enkätundersökningen ”Vilken är din bild av 
Kiruna?”, s 21. 
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Följande anses vara Kirunas fulaste byggnad eller plats115:  
Kupolen   76 
Domushuset   52 
Centrum   42 
Centralskolan   38 
Kupoltorget/Folkets hus parkering  37 
Industriområdet  37 
Stadshuset   31 
Planerna   30 
Lombolo   25 
Parkskolan   19 
Terrassen   19 
Övriga eller inga svar   359 

 
Några av de synpunkter som finns på vad som skulle kunna förbättra Kirunas stadsmiljö 
är mer grönska, fler affärer och caféer, att samla centrum till exempel i en gata eller 
galleria, riva vissa byggnader och bygga nytt, utveckla gågatorna, åsikter om 
gatumöbleringen, bevara den gamla stilen, ta bort betongbebyggelsen, bevara och 
utveckla låg bebyggelse, fler trähus, mer varierad bebyggelse.116  
 
En fråga var formulerad så att 25 namngivna byggnader eller platser skulle värderas på en 
sjugradig skala, där 1 betydde ”förskräckligt ful” och 7 ”mycket vacker.117 En fråga var 
formulerad på samma sätt, men här var det bilder på 43 byggnader eller miljöer som 
skulle bedömas.118  
 
 

Källkritik  
 
Enkäten är intressant då den ger en fingervisning om vilka miljöer som kirunaborna 
uppskattar. Frågorna handlar mycket om trivsel och om boendemiljö. Ingen fråga handlar 
specifikt om kulturmiljö eller bevarandefrågor. Här handlar det i så fall om tolkningen av 
frågor som vad man skulle sakna om det försvann eller vad man anser har en särskild 
kirunaprägel.  
 
En stor del av enkäten handlar om vilka byggnader som är vackra respektive fula. Just 
resultaten på dessa frågor har också fått uppmärksamhet i media. Estetiska bedömningar 
utgör endast en del av alla de aspekter som omfattas av ett kulturhistoriskt värde. Vad 
som anses vara vackert kan också variera med tiden. Rådande mode, trender och 
värderingar påverkar detta. En byggnad är också mer komplex än att ett ställningstagande 
till den endast kan göras utifrån dess eventuella skönhetsvärde. Dess funktion i 
stadsmiljön påverkar också bedömningen.  
 
Enkäten har utgjorts både av öppna frågor, och frågor med förvalda alternativ. Den del 
där det fanns bilder på byggnader tog flest sidor i anspråk. Dessa kan indirekt ha påverkat 
svaren även på de öppna frågorna.  
 

                                                 
115 Så tyckte kirunaborna! – Sammanställning av svar från enkätundersökningen ”Vilken är din bild av 
Kiruna?”, s 21. 
116 Så tyckte kirunaborna! – Sammanställning av svar från enkätundersökningen ”Vilken är din bild av 
Kiruna?”, s 22. 
117 Så tyckte kirunaborna! – Sammanställning av svar från enkätundersökningen ”Vilken är din bild av 
Kiruna?”, s 45. 
118 Så tyckte kirunaborna! – Sammanställning av svar från enkätundersökningen ”Vilken är din bild av 
Kiruna?”, s 47. 
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Kommentar  
 
Äldre träbebyggelse tycks vara det som kirunaborna framför allt uppskattar. Kyrkan, 
Bolagsområdet och Bläckhornen hör till de miljöer som värderas högt i flera svar. Parker 
och grönområden är också omtyckta. Beträffande friluftsliv och sport så är det framför 
allt Luossabacken och Matojärvi som har betydelse.  
 
Den yngre bebyggelsen återfinns framför allt bland de byggnader som anses fulast. 
Kiruna stadshus hamna däremot på listan både över vackraste och över fulaste byggnader. 
Det är dock utifrån svaren dubbelt så många kirunabor som tycker att stadshuset är 
vackert.  
 
Många anser att Centralskolan är en ful byggnad. Det kan delvis bero på att många 
kirunabor saknar dess föregångare; en äldre skolbyggnad i trä som revs i början av 1970-
talet. Planerna (det vill säga områden i Lombolo som egentligen heter Björkplan, Tallplan 
Rönnplan, Videplan samt Ljungplan), Lombolo samt Terrassen uppskattas inte heller. En 
bidragande orsak kan vara att delar av bebyggelsen här är kallställd, och har börjat bli 
nedgången. Men det faktum att de anses vara fula kan också vara en bidragande orsak till 
att andra boendemiljöer valts, vilket medverkat till att byggnaderna inte blivit uthyrda.  
 

           
 
 Gamla centralskolan rivs. Foto: K-G 

Pettersson © Norrbottens museum, acc.nr 
2006:821.  

Nya centralskolan. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:694:01.   

 
 

           
 

 Flerbostadshus, Lombolo Backe. Foto: 
Jennie Sjöholm © Norrbottens museum, 
acc.nr 2007:869:01.  

Flerbostadshus, Terrassen. Foto: Jennie 
Sjöholm © Norrbottens museum, acc.nr 
2007:810:01.  
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Hjalmar Lundbohmsskolan 
 
Hjalmar Lundbohmsskolan, det kommunala gymnasiet i Kiruna, arbetar sedan 2005 med 
Kirunaprojektet, som syftar till att eleverna som en del av undervisningen ska följa 
Kirunas stadsomvandling.119 Detta långsiktiga arbete resulterar bland annat i elevarbeten 
inom olika ämnesområden. Norrbottens museum medverkar i Kirunaprojektet, bland 
annat har representanter från olika verksamheter haft föreläsningar för elever och/eller 
lärare efter önskemål från skolan. Bebyggelseverksamheten har, genom undertecknad, 
medverkat vid undervisning i kursen Staden och framtiden.  
 
I detta arbete har en enkätundersökning ingått som riktats till gymnasieeleverna, 
kompletterat med en översikt av de elevarbeten som genomförts på skolan med 
anknytning till stadsomvandlingen. Erfarenheter från kursen Staden och framtiden ingår 
också i analysen.  
 
 

Enkätundersökning 
 
Genomförande 
Under våren 2007 har Norrbottens museum genomfört en enkätundersökning vid Hjalmar 
Lundbohmsskolan. I januari besvarade eleverna vid kursen Staden och framtiden enkäten.  
I mars påbörjades enkätundersökningen i större skala. Kontaktperson på skolan har varit 
Peter Pääjärvi, som även är projektledare för Kirunaprojektet. Pääjärvi har samordnat 
distributionen av enkäten inom skolan. Undersökningen gjordes med hjälp av samhälls- 
och svensklärarna då skolan gjorde den bedömningen att detta skulle ge det bästa utfallet. 
Dessa lärare undervisar merparten av skolans elever, och då dessa ämnen tangerar 
enkätens frågeställningar antogs att förankringen hos eleverna skulle bli god.  
 
I mars besökte undertecknad samhälls- och svensklärarna i samband med ett 
personalmöte, beskrev kulturvärderingsanalysen och syftet med enkätundersökningen. 
Det är alltså lärarna som i sin tur förmedlat enkäterna till eleverna, när det passat med 
hänsyn till undervisningen. Besvarade enkäter har kontinuerligt skickats till museet under 
april och maj.  
 
Hjalmar Lundbomsskolan har drygt 1 000 elever. En uppskattning från skolans sida är att 
enkäten skulle vara möjlig att sprida till cirka 800 elever genom den valda metoden. 571 
svar har inkommit, framför allt från årskurs ett och två. Treorna visade sig svåra att nå då 
tidpunkten för enkäten sammanföll med deras praktikperiod.  
 
Enligt Pääjärvi så har spridningsmetoden varierat något i de olika klasserna. En del lärare 
har delat ut enkäten vid ett tillfälle och de elever som varit på lektionen har besvarat den. 
Andra lärare har sett till så att även elever som varit frånvarande vid första 
utdelningstillfället har fått möjlighet att besvara den. En lärare ansåg att fråga 7, om det 
fanns något övrigt man ville tillägga, var för allmänt hållen och gav eleverna i uppgift att 
skriva ett mera utförligt svar som bilaga till enkäten. Enkäten har sannolikt också 
presenterats på varierande sätt. Fokus kan ha legat mer eller mindre på 
stadsomvandlingen vilket troligen påverkat svaren. En del lärare har också lämnat 
exempel på byggnader, vilket sannolikt har gett utslag i svarsfrekvensen.  
 
 

                                                 
119 Kirunaprojektets hemsida, Hjalmar Lundbohmsskolan, http://www.linnea.com/kirunaprojektet/.  
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Enkäten 
Enkäten har formulerats i ett antal öppna frågor, för att ge eleverna möjlighet att svara 
förutsättningslöst. Följande frågor ställdes:  
 
1. Ange:  
Namn, födelseår, hemadress, klass 
2. Vad är “Kiruna” för dig?  
3. Vad är speciellt med Kiruna?  
4. Vilka byggnader/platser/miljöer tycker du är intressanta? 
5a. Vilken/Vilka byggnader/platser/miljöer vill du ska bevaras?  
5b. Varför vill du bevara just denna/dessa?  
6. Är där någon/några byggnader/platser/miljöer du vill veta mer om? 
7. Har du något övrigt du vill tillägga?  
 
Följande klasser har besvarat enkäten:  
EC1A  BF2  NV3 
EC1B  BP2HU  SP3EI 
ES1MK  EC2AT  TE3 
ES1TA/BD  EC2KU 
HR1  ES2BD 
IP1A  ES2TA/MK 
IP1L  FP2 
IV  HR2 
MSP1  IP2A 
NV1  IP2B 
SP1  MM2 
TU1  MSP2 

NV2 
OP2 
SP2EI 
SP2KU 
SP2SP 
TE2 
TU2 

 
BF – barn- och fritidsprogrammet 
BP – byggprogrammet 
EC – elprogrammet 
ES – estetiska programmet 
FP – fordonsprogrammet 
HR – hotell- och restaurangprogrammet 
IP – industriprogrammet 
IV – individuellt program  
MM – marknadsmediaprogrammet 
MSP – miljö- och samhällsplaneringsprogrammet 
NV – naturvetenskapsprogrammet 
OP – omvårdnadsprogrammet 
SP – samhällsprogrammet 
TE – teknikprogrammet 
TU – turistprogrammet 
 
Svar har erhållits från 34 klasser från 15 av de 16 program som finns vid skolan. De som 
saknas är IdH – idrott och hälsa samt gymnasiesärskolan.  
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Fråga 2 
Fråga 2: ”Vad är Kiruna för dig?”.  
 
Många värderingar kommer fram i svaren, de flesta eleverna har antingen positiva eller 
negativa associationer till Kiruna. En hel del svar tyder även på att enskilda elever är 
kluvna till samhället; å ena sidan ser man positiva egenskaper, å andra sidan negativa.  
 
Många elever ser Kiruna som en stad, sin hemstad, en fin stad, en vinterstad, en tråkig 
stad. Det är blåsigt och kallt och backigt. Det finns fin natur, med goda möjligheter till 
fiske och skoterkörning.  
 
Hemstaden Kiruna lyfts fram av många elever, den representerar trygghet, man är född 
och uppvuxen, har sina rötter, släkt och vänner där.  
 
Spegelbilden av detta framkommer också. Inte alla anser att staden är trygg. Den ses som 
en liten håla där det inte finns så mycket att göra och där man bor för att man måste. 
Kiruna är staden där man är för att gå i skolan, och senare för att man kommer att arbeta 
där. Några elever kallar den för ett arbetsläger.  
 
Ett fåtal elever kommenterar stadsomvandlingen, de som gör ser det på olika sätt. Några 
ser Kiruna som framtidsstaden genom de satsningar som görs. Andra ser inte att det finns 
någon framtid längre, nu när LKAB ska flytta staden.  
 
Här följer ett urval representativa svar på frågan:  
 

En liten stad, där det inte finns något att göra. Och det är ganska så kallt, långa 
avstånd till allt. (Svar nr 5.)  
 
Kiruna är mitt hem och den stad som man känner sig trygg i. (Svar nr 9.) 
 
Norrlands pärla, Sveriges mecka. Natur och frisk luft. Frihet. (Svar nr 11.) 
 
Min hemstad, så någon koppling kommer man alltid ha till den. Känner en massa 
folk, det är bra med Kiruna. (Svar nr 13.) 
 
Det är mest som ett arbetsläger, hit måste man komma för att tjäna pengar. På 
loven och semestern är man bara i byn. (Svar nr 18.) 
 
Min hemstad. En bra stad att leva i, köra skoter osv. (Svar nr 27.) 
 
Min hemstad. En gruvstad. För mig känns Kiruna extremt litet, människor har en 
förmåga att vara lite trångsynta. (Svar nr 33.) 
 
Snön i järnvägsparken på vintern, snöskulpturerna. Varm sommarkväll uppe på 
luossabackan. (Svar nr 34.) 
 
Mysig stad, men finns för lite att göra för ungdomar. (Svar nr 35.) 
 
En plats att bo på medan jag väntar på att kunna flytta härifrån. (Svar nr 38.) 
 
En stad man är tvungen att bo i, för att kunna gå gymnasieskola. (Svar nr 60.) 
 
En viktig plats som jag alltid kommer att ha anknytning till eftersom det är min 
hemort, samt att det är en jättefin stad. (Svar nr 64.) 
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Mitt hem och mina rötter. (Svar nr 70.) 
 
En liten trygg stad. Min hemstad. Jag kommer alltid känna mig trygg här. (Svar nr 
75.) 
 
En trygg liten stad fast riktigt tråkig. (Svar nr 78.) 
 
En bra och fin stad att växa upp i. En ”framtidsstad”. (Svar nr 79.) 
 
Mitt hem, min stad, här vill jag också att mina barn ska få växa upp. Jag är glad att 
jag inte bor på Lombolo, eftersom det är så tråkigt när allt ser likadana. (Svar nr 
85.) 
 
Mitt hem, kyla – värme – torrt – fuktigt- snö – blommor –berg – sjöar. Kiruna är 
vackert, gästvänligt, ovanligt. (Svar nr 86.) 
 
Kiruna är för mig en vinterstad. Mycket snö, is och kallt. En mycket vacker liten 
stad med trevliga människor. (Svar nr 89.) 
 
Kiruna för mig är inget speciellt, jag har ju alltid varit här och inte tänkt på det så 
mycket. Ishotellet och gruvan är häftigt i alla fall. (Svar nr 91.) 
 
Min hemstad. Ett ställe där alla mina vänner och släktingar är samlade. (Svar nr 
98.) 
 
En liten stad där alla känner alla. (Svar nr 105.) 
 
En stad med många backar, konstant blåst. (Svar nr 106.) 
 
En stad med en Framtid, inom gruvbrytning, turism. (Svar nr 112.) 
 
Kiruna för mig är friluftsliv. Här finns fjäll, som man kan vandra på, skidbackar, 
vikar, Ice Hotel som lockar till sig turister. (Svar nr 130.) 
 
Tråkigt och kallt. (Svar nr 136.) 
 
En stad där det praktiskt taget inte finns något att göra. (Svar nr 141.) 
 
Natur. Hockey. Allt. Skolan. Mitt liv är här. (Svar nr 149.) 
 
Kiruna är mitt hem. En lagom stor stad med snö på vintern och gräs på sommaren. 
En stad med vacker miljö och trevliga människor. En stad som är vacker året om. 
(Svar nr 203.) 
 
Kiruna för mig är fjäll, norrsken, skidåkning. Kiruna är en blandning av både 
svenskt och samiskt. Men Kiruna är också småstad och gruvdamm, något som inte 
riktigt vill förändras men ändå måste, om än något motvilligt. (Svar nr 204.) 
 
Kiruna är den stad som jag har vuxit upp i och har därför många minnen härifrån. 
Inte bara Kiruna som stad utan också den miljö runt omkring. Typisk 
småstadsmiljö, LKAB-mentalitet kännetecknar Kiruna, alla vet allt, eller tror att de 
vet allt, ex: Så här äre´! (Svar nr 209.) 
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Kiruna är min hemstad. Här kommer jag alltid känna mig hemma. Vart jag än är i 
världen och hur gammal jag än är så kommer jag kunna återvända till Kiruna och 
känna mig hemma. (Svar nr 212.) 
 
Kiruna för mig är bara en stad med uppförsbackar och motvind. Enda anledningen 
till att jag bor här är för att jag går skola här. (Svar nr 213.) 
 
Kiruna för mig är främst alla människor och miljön är unik. Det känns som om 
man är på fjället fast man är i  en stad. (Svar nr 214.) 
 
Kiruna är för mig ett ställe där man nästan kan säga att ”alla känner alla”. Lagom 
stor, fin miljö. Förutom vindar och kyla så är Kiruna en rätt så bra stad. (Svar nr 
216.) 
 
En plats där man inte har någon framtid. (Svar nr 225.) 
 
En stad med mycket snö, kalla vintrar och trevliga människor. (Svar nr 243.) 
 
En stad med mycket goda egenskaper för skoterkörning, både inom stan och ute i 
fjällen.  
En stad med rätt så tråkig centrum, lite affärer och lite folk som bor här. (Svar nr 
267.) 
 
En blåsig stad med mycket stoff från LKAB som gör snön grå/svart. Mycket fina 
fiskevatten och fina elljusspår. (Svar nr 323.) 
 
Min hemstad. Även om jag själv kanske inte alltid kommer bo kvar här så vill jag 
ändå att Kiruna ska finnas kvar. (Svar nr 329.) 
 
Det är min hemstad. Jag kommer inte bo kvar här i framtiden, det är omöjligt. 
Kiruna är min uppväxtstad, och det är här mina vänner och familj finns. Men jag 
ser inte med varma ögon på den här staden. Man stöter dagligen på fördommar 
och rasistiska påhopp, vilket är sorgligt. Det finns ingen chans att utvecklas i en 
stad som Kiruna. (Svar nr 333.) 
 
Det är en tråkig stad. Finns inget att göra. När man går ute på lombolo är man 
rädd att bli våldtagen. En mörk och kall stad. (Svar nr 350.) 
 
Kiruna är väldigt Norrbotten. Ripor, snö, renar och hjortron. Det är ju snön, lkab 
och icehotel som gör Kiruna. Och så klart ”Kirunafestivalen”. (Svar nr 373.) 
 
En liten stad där det inte händer någonting förutom ”Kirunafestivalen”. (Svar nr 
374.) 
 
Jag tycker att Kiruna är vackert till skillnad från andra städer. Och kallt. (Svar nr 
378.) 
 
För mig är Kiruna ett samhälle eller en stad, jag kommer från en by så… (Svar nr 
384.) 
 
En arbetarstad med stort allmänt intresse för jakt, fiske och friluftsliv. (Svar nr 
394.) 
 
Det är man hör hemma och här man vuxit upp. Jag gillar att staden inte är allt för 
stor. (Svar nr 397.) 
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En liten, charmig stad som också kan vara ful.  
Kiruna är en stad jag, när jag var liten, trodde skulle dö, för det var det alla sa till 
mig. Men nu vet vi alla helt plötsligt att staden kommer att leva vidare!  
Jag tycker att Kiruna är fint och det är roligt att man känner så många, men 
samtidigt är det tyvärr väldigt inskränkt här. Rasism och homofobi är inte helt 
ovanligt, t ex. (Svar nr 399.) 
 
En naturnära stad med goda fiskemöjligheter. Folket i Kiruna är typiskt 
norrländskt, d v s tysta och osociala. Det är dock vinter alldeles för stor del av året 
i Kiruna. (Svar nr 405.) 
 
Det är en stad var jag kan utbilda mig och vara med i olika föreningar. Här finns 
det trevliga människor och det är mycket speciell miljö här. (Svar nr 410.) 
 
Då tänker jag på LKAB och när solen lyser på våren. (Svar nr 415.) 
 
Jag tycker om Kiruna, men det är en väldigt liten stad. Lite tråkig, men jag gillar 
Kiruna. (Svar nr 446.) 
 
En liten stad jag inte bryr mig så mycket om. Jag bara bor här. (Svar nr 469.) 
 
För mig är Kiruna en kall stad. Men många ligister och gäng. Ett läskigt ställe som 
en gång varit trygg… (Svar nr 470.) 
 
En liten by ute i ödemarken som man skall lämna så fort som möjligt. (Svar nr 472.) 
 
En mysig, lagomt stor stad, dock tråkig på samma gång (inget köpcentra, väldigt 
lite aktiviteter för en ungdom som INTE vill ”hänga” med ungar på ungdomens 
hus). (Svar nr 475.) 
 
Kiruna för mig är en vinterstad med mkt fjäll. Här kan man göra allt från jaga till 
att spela hockey. (Svar nr 495.) 
 
Skoter, kyrkan, snö, kirunafestivalen. (Svar nr 510.) 
 
Kiruna är för mig ”hemma”. När jag varit bortrest och kommer hem med t ex 
flyget på kvällen och ser alla lampor som lyser långt ute i ”ingenstans” blir jag 
varm i hjärtat och känner att nu är jag hemma. (Svar nr 514.) 
 
En stor gruva som ingen vill arbeta i, men förr eller senare hamnar man där.  
Men även en fin stad nära fjällvärlden. En stad som är i behov av förändring. (Svar 
nr 517.) 
 
Kiruna för mig är ingen framtidsstad längre med tanke på att lkab ska flytta staden. 
(Svar nr 518.) 
 
En stad som lever på LKAB. Utan det finns det ingen framtid för Kiruna. (Svar nr 
519.) 
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Fråga 3 
Fråga 3: ”Vad är speciellt med Kiruna?”.  
 
Det råder delade meningar om huruvida det finns något som är speciellt med Kiruna, de 
flesta eleverna anger dock företeelser som de ser som speciella. Några konstaterar att de 
inte anser att det finns något speciellt, ibland med tillägget att även om de inte anser det, 
finns det sådant som turister tycker är speciellt och vill komma hit för.  
 
Om det som ses som speciellt uppfattas som positivt eller negativt går inte alltid att 
uttyda, utan det beskrivs neutralt. I vissa fall förekommer värderingar i svaren.  
 
Mycket av det som anges som speciellt är kopplat till natur och friluftsliv. Att det är nära 
till naturen, att det är lätt ta sig ut med skoter eller enkelt att bedriva jakt och fiske lyfts 
fram. Förekomsten av långa vintrar, snö, norrsken och midnattssol poängteras, liksom att 
det ofta är blåsigt. Speciellt är också att det är vackert, fridfullt (i motsats till stressigt) 
och tyst. När det gäller vinter och snö tycks det råda delade meningar om detta är en 
fördel eller en nackdel.  
 
Att Kiruna är en nordlig stad, uppförd bland fjällen där det är långt till andra orter och 
större serviceutbud framgår i en del svar. Samtidigt så uppfattas Kiruna som en ”riktig” 
stad med relativt gott utbud vad gäller service och affärer. Denna uppfattning tycks vara 
uttalad framför allt av elever som kommer från kommunens byar, som flyttat till Kiruna i 
samband med studierna. Några av dessa menar också att de trivs bra, att det finns en 
social gemenskap då många av deras vänner från byn också flyttat till Kiruna.  
 
På gott och ont är också att Kiruna uppfattas som en småstad. Å ena sidan är det lagom 
stort, tryggt och alla känner alla. Å andra sidan så är det för litet, alla känner alla och det 
kan vara inskränkt.  
 
Själva staden är fin, om än kuperad. LKAB och gruvan, Esrange och rymdindustrin, 
Ishotellet, kyrkan, stadshuset och kvarteret Ortdrivaren hör till de platser som pekas ut 
som speciella för Kiruna. Kirunafestivalen framhålls av åtskilliga elever.  
 
Människorna ses av många elever som något speciellt i Kiruna. Ett fåtal elever 
kommenterar Kiruna som trekulturellt, med samisk och Tornedalskultur.  
 
Här följer ett urval representativa svar på frågan:  
 

Folket är trevliga och öppna av sig. Landskapet är vackert och öppet jämfört med 
storstäder t ex Göteborg / Stockholm. (Svar nr 9.) 
 
Midnattsolen, snö, mygg, fiske o jakt. (Svar nr 11.) 
 
Kallt och jävligt på vintern, alldeles för mycket snö, På sommaren är det däremot 
soft. (Svar nr 13.) 
 
Att det är min hemstad och att jag är uppvuxen här. (Svar nr 15.) 
 
Naturen, snön, jakt och fiske. (Svar nr 17.) 
 
Inget speciellt, mycket snö bara. (Svar nr 19.) 
 
Naturen och att staden ska flyttas. (Svar nr 42.) 
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Man behöver bara ta skotern från gården och sen rajsa ut. (Svar nr 48.) 
Det blåser mycket. (Svar nr 59.) 
 
Kiruna är en liten gemytlig stad med vänliga människor. (Svar nr 60.) 
 
Kiruna är en liten hemtrevlig stad och mycket trevligt folk. Det är nära till fjällen 
och lätt att komma ut i naturen. (Svar nr 61.) 
 
En vinterstad, nära fjällen och övrig natur, kulturellt och föreningsrikt. (Svar nr 
68.) 
 
Kiruna har en unik miljö. Det är ett välutvecklat samhälle med närhet till fjällen 
och vildmarken. (Svar nr 70.) 
 
Storleken, alla känner alla. Lätt att hitta. Mycket gamla hus. Trevliga människor. 
Närheten till naturen. (Svar nr 72.) 
 
Det är fint och mysigt och lagom stort. Och det är mycket vinter. Det är bra. (Svar 
nr 73.) 
 
Man kan alltid komma tillbaka och känna trygghet. (Svar nr 77.) 
 
Jag tror att det mest speciella med Kiruna är befolkningen. Kirunaborna älskar o 
är stolta över sin stad, samtidigt som de avskyr den. (Svar nr 81.) 
 
Stort landskap med en stadskärna i litet omfång. Obefolkat som innebär ett lägre 
tempo och stress. (Svar nr 96.) 
 
Nära till naturen och fjällen. Mycket snö på vintern. (Svar nr 102.) 
 
Väldigt vackra vyer, speciellt när det ligger så långt norrut, norrsken, midnattsol 
och även ishotellet. (Svar nr 110.) 
 
Stadshuset, kyrkan och LKAB. (Svar nr 113.) 
 
Den vackra utsikten, fjällen, snön. Kiruna är en stad för sig. (Svar nr 114.) 
 
De brukar vara kallt här. (Svar nr 133.) 
 
Festivalen och Kirunas vintrar. Det är därför man bor kvar. (Svar nr 135.) 
 
Att man ska flytta en hel stad. (Svar nr 140.) 
 
Kiruna har en fin natur. Inge stress, det finns ett lugn. (Svar nr 147.) 
 
Bläckhorn och gruvan och naturen med fjällen. (Svar nr 166.) 
 
En bra turiststad med mycket att uppleva i för turister. Inte så mycket för ungdomar 
som bor här. (Svar nr 137.) 
 
Kiruna har en underbar miljö med vackra fjäll, skogar, myrar. Människorna är 
trevliga, hjärtliga och vänliga. Det vackra sprakande norrskenet och de ljusa 
sommarnätterna. (Svar nr 203.) 
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Vi har vackra vintrar men ännu vackrare somrar. Här finns förnyelse men också 
väldigt gamla byggnader. Fjällvyerna är fantastiska, människorna är 
ehum….speciella. (Svar nr 204.) 
 
En liten stad med härlig fjällnatur. Underbar stad att vara i under våren. Känns 
som en typisk småstad, med sina få affärer samlade i centrum. (Svar nr 206.) 
 
Det är själva stadsbilden och hela helheten. En liten stad som innehåller det mesta 
från en del fritidsaktiviteter till gruvproduktion och rymdforskning. Ett stort + är 
för den storslagna fjällvärlden & naturen som ligger alldeles runt hörnet. (Svar nr 
207.) 
 
Fjällandskapet (som jag nämnde i förra frågan), kyrkan, stadshuset, sättet staden 
är byggt på (uppför och nerför), LKAB, Kiruna-dialekten, höstarna, klädstilen, ofta 
blåst. (Svar nr 208.) 
 
Gruvbrytningen, naturen, människorna. (Svar nr 210.) 
 
Att man kan köra skoter från huset och bara kommer ut en dag när det är fint 
väder. Det speciella med Kiruna är så klart vintern. När alla snöskulpturer växer 
sakta fram. Och våren när solen börjar skina lite mer. Arkitekturen i stan är 
verkligen genomtänkt också. (Svar nr 211.) 
 
Den speciella mentaliteten och närheten till fjällen. (Svar nr 212.) 
 
Naturen, miljön, människor, vindar, kyla, uppförsbackar och motvind! Gruvan, 
samer, ljuset, klädstilen, turism stil, skoter, renar, norrsken, snö, vinter, alla känner 
alla, dialekten. (Svar nr 217.)  
 
Det är över 100 år gammalt och det finns svenskar, finskar och samer i mängder. 
Vi har fina fjäll och fina byggnader som är gamla. (Svar nr 218.) 
 
Det mesta…Allt från stadens geografiska läge, till den speciella mentaliteten och 
värderingarna som finns här. Människorna som bor och lever här har antagligen 
blivit starkt präglade av klimatet, naturen och framförallt gruvdriften och allt den 
fört med sig. (Svar nr 220.) 
 
Midnattssolen och samhörigheten. Staden är liten med få invånare. Det leder till att 
man har någon koll på alla här. Känns kul att kunna känna igen nästan varje 
ansikte. (Svar nr 221.) 
 
Det ligger nära naturen, fjällen och är berömd för midnattssolen och norrskenet 
mm.  
Om man säger att man kommer från Kiruna vet alla vad det är. (Svar nr 231.) 
 
Jag tycker inte att det finns något som är speciellt för Kiruna, allt är vardag. Så 
man är van vid det. (Svar nr 235.) 
 
Gruvan, norrsken, snön, ishotellet, kyrkan, samerna, att staden ligger på ett berg, 
Kirunafestivalen. (Svar nr 268.) 
 
Det är mysigt och inte för stort. Men det är nästan för litet ibland. (Svar nr 305.) 
 
Jag tycker inget speciellt. Känns mer som att det bara är speciellt för turisterna 
som tycker om snö och kallare klimat. (Svar nr 307.) 
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Det speciella med Kiruna är klimatat och platsen den ligger på. Vi är omgiven av 
fjäll och skog och…snö. Är man inte så mycket för vinter är det ingen plats för den. 
Vi har inte så mycket lägenheter, förutom då på lompis. Utan vi har ovanligt 
mycket villor. (Svar nr 333.) 
 
Kiruna är inte en storstad utan precis lagom stor och det är nära till fjällen och 
vildmarken. Landskapet kring staden är storslaget. Finns ingen vackrare stad. 
(Svar nr 337.) 
 
Det finns många saker man kan göra om man är intresserad av friluftsliv. (Svar nr 
363.) 
 
Alla mina jämnåriga från hembyn och andra byar bor (veckopendlar) också här, 
vilket ger en ”byakänsla”. Befolkningen är ”enkel” och man kan vara sig själv 
utan att bli utstirrad…I vissa andra städer  hade man nog inte lika frimodigt gått 
runt i kängor och karva-lakki ☺ Gillar även den tornedalska andan med våran 
egen kultur och vårt eget språk (meän kieli). (Svar nr 393.) 
 
Närheten till naturen. Oftast kanske man bara tittar 10 m framför sig, men om man 
lyfter blicken kan man se fantastiskt vacker natur så nära inpå! Och det är unikt.  
Speciellt med Kiruna är också att man träffar flera man känner, bara man rör sig 
lite… (Svar nr 399.) 
 
Naturen, människorna, levnadssättet. Jag är nästan imponerad själv. Det är en fin 
stad, inte för stor, inte för litet, lagom. Människorna här är underbara. Att leva här 
är lite som att leva naturlivet inne i stan. Det är inte för långt ut till den ”riktiga” 
naturen heller.  
+ Kirunafestivalen är lätt den bästa tillställningen i Sverige. (Svar nr 402.) 
 
Blåst 24/7. Man blåser bort om man inte har båda fötterna på jorden. Det är en 
vacker miljö och natur runt staden. (Svar nr 404.) 
 
Man kommer lätt ut i naturen, Sveriges finaste kyrka, Lkab, Esrange, massor av 
pizzerior.  
Kiruna har även ett vacker fjällandskap. (Svar nr 405.) 
 
Miljöer är det som är speciellt med Kiruna. Här finns det fjäll, rent vatten, mycket 
skog och midnattssol. Även kyrkan är något speciellt med Kiruna eftersom den har 
blivit utsedd till Sveriges vackraste byggnad. (Svar nr 410.) 
 
Speciellt med Kiruna är alla vackra byggnader, alla människor och atmosfären. 
(Svar nr 498.) 
 
Jag vet inte om jag tycker att något är speciellt med Kiruna. (Svar nr 499.) 
 
Det är väl att om man är vinter-människa så har man tur. Fast när vi väl får 
sommar så är det fint, soligt, utebadet, naturen, plus att vi har en jätte bra festival. 
(Svar nr 531.) 
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Fråga 4 
Fråga 4: ”Vilka byggnader/platser/miljöer tycker du är intressanta?”.  
 
De enskilda byggnader/platser som nämns av flest elever (antalet anges efter varje 
byggnad) är120:  
 

Kyrkan121  232 
Stadshuset122   88 
LKAB/Gruvan   85 
Fjällen/fjällvärlden  66 
Ishotellet/Ice-hotel  46 
Kv Ortdrivaren123    26 
Hjalmar Lundbohmsgården  24 
Järnvägsparken  22 
Tusen toner124  22 
Bläckhornen   21 
Naturen/platser utanför staden  21 
Luossabacken/slalombacken125 17 
Lombia126  15 
Matojärvi/IP/ishall  15 
Sporthallen   14 
Gamla brandstationen   13 
Skogen   13 
Mitt hem/nära släktings hem 12 

 
En miljö som flera elever nämner som intressant (17 elever) och som är svårdefinierbar är 
vad som omväxlande benämns gamla hus, trähus, de äldsta husen, gamla byggnader, 
gamla LKAB-bostäder, äldre välbevarade hus.  
 

           
 

Stadshuset under uppförande. Foto: K-G 
Pettersson, 1960-tal © Norrbottens museum, 
acc.nr 2006:523.  

Kv Ortdrivaren. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:758:01.  

                                                 
120 Antalet elever som anser att de angivna byggnaderna/platserna är intressanta kan i vissa fall vara något 
högre. I vissa svar går det inte att avgöra vad som avses, t ex om man skrivit ”Luossa” eller ”Ishallen”.  
121 Ytterligare 6 elever nämnde särskilt kyrkparken/kyrkskogen.  
122 Varav 2 elever särskilt nämnde stadshustornet/klocktornet och 2 elever särskilt poängterade att det är 
endast stadshusets utsida som de tycker är intressant.  
123 Kvarteret som sådant nämns av en elev. Snusdosan nämns av 12, Spottkoppen av 9 och Berlinmuren av 4 
elever.  
124 Tusen toner är den benämning som är oftast förekommande, men byggnaden kallas även Centralgården, 
gamla sjukstugan eller gamla sjukhuset.  
125 Ytterligare 7 elever nämner Luossa/Luossaberget/Luossavaara, men om de med detta syftar på 
slalombacken går inte att avgöra.  
126 Förutom elever som svarat Lombia nämndes mer specifikt Lombia ishall av 2 elever, Lombia fotbollsplan 
av 1 elev och Lombia IP av 1 elev.  
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Staden som sådan liksom olika stadsdelar uppmärksammas också (varje enskild plats av 
1-6 elever):  
Lombolo/Lompis, Centrum, Högalid, (Hela) sta´n/staden, Tuolla/Tuolluvaara, 
Bolagsområdet, Kirunas historia, Sandstensberget, Björkbacken-området (Villastigen 
etc), City, Det organiska gatunätet, Matojärvigatan, Platser som har en historia, Stadens 
uppbyggnad, Stadsdelar, Steinholzgatan, Thule-området, Virvelvägen.  
 
Enskilda byggnader/platser som nämnts (varje enskild plats av 1-7 elever) är:  
Luossa/Luossaberget/Luossavaara, Kyrkparken/Kyrkoskogen, Stadsbiblioteket, 
Bolagshotellet, Tuollatornen/gruvtornen i Tuolluvaara, Östermalmskolan, Folkets hus, 
Hjalmar Lundbohmsskolan, SJ-byggnader, Bandmagasinet, Arkitektritade husen, 
Bolagshotellets annex, Brända tomten, Ferrum, Glada 27an, Högalidskolan, Hotel 
Scandic, Krematoriet, Kupoltorget, Kyrkorna, Laven på gruvtoppen, LKAB-husen, 
LKAB:s museum, LK-huset, ”Pepparkakshuset” Högalid, Röda huset vid kyrkan, Skolan, 
Lombia ishall, Lombia fotbollsplan, Lombia IP, Terrassen, Terassenhusen, Torget, Tornet 
på gruvan.  
 

           
 

 Kyrkparken, med Hjalmar Lundbohms grav. 
Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens 
museum, acc.nr 2007:924:01.  

Lombia ishall. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:856:01.   

 
 

Två av stadens offentliga konstverk nämns också (av en elev vardera), Fontänen i 
centrum samt ”Talande tecken”.  
 
Naturen uppfattas som intressant. Fjällen, naturen och skogen har nämnts, då många 
elever återkommit till dessa. Förutom dessa kan också följande ses som en del av vad 
eleverna anser vara intressant ”natur” (varje enskild plats av 1-5 elever):  
Utsikten, Sjöar/bäckar, Luossa127, Luossagruvan, Vildmarken, Ala lombolo, Ljusa 
sommarnätter/midnattssolen, Luossajärvi, Dagbrottet, Fiskevattnet, Fiskeodlingen, 
Luossavaaras klätterväggar, Mattoskogen,  Norrskenet, Schaktet vid backen, Tuollasjön, 
Vintermiljöer.   
 
Byggnader och miljöer med anknytning till sport har nämnts genom Lombia, 
slalombacken, Matojärvi och sporthallen. Därutöver nämns (varje enskild plats av 1-2 
elever):  
Badhuset, Baksantis, Bowlinghallen, Gymmet/träningsmiljöer, Stallet (Karhuniemi), 
Utebadet, Schacket, Jägarspåret, Kiruna Ridklubb, Nautilus, Skatehallen, 
Skidstartenhuset Luossatoppen, Skjutbanan, Tennisplanerna vid hj.lundbohmsskolan.  
 

                                                 
127 ”Luossa” är en benämning där det finns tolkningsproblem. Luossavaara är ett av gruvbergen i Kiruna. 
Gruvan är inte längre i drift, men dagbrottet är ett markant inslag i stadsbilden. Det finns en skidbacke på 
berget, liksom strövområden. Det finns också ett bostadsområde i anslutning till berget, kallat Luossavaara.  
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Utanför tätorten har följande platser nämnts (varje enskild plats av 1-6 elever):  
Jukkasjärvi, Jukkasjärvi kyrka, Riksgränsen, Björkliden, Ednavaara, Kebnekaise, Abisko, 
byarna efter nikkavägen, Jukkasjärvi hembygdsgård, Kauppinen, Krokvik, Laxforsen, 
Poikkijärvi, Torne träsk.  
 
Nöjesliv, shopping och liknande framträder också i undersökningen. Systembolaget  är 
den plats som flest pekat ut (8 elever), men nämns (varje enskild plats av 1-3 elever) gör 
också:  
Babylon, Gallerian, O´Learys sportbar, Pizzeria Sicilia, Statoil norra, Annis, City 
galaxen, Coop, Empes gatukök, Lazerzon, Ripan, Safari, Shopping/klädaffärerna, 
Yamahacenter, Godisgruvan, ICA Supermarket, Krogarna, MECA, Mommas, Nan King-
restaurangen, Raggarklubben, Raggen, Sporthallskiosken, Trädgårdskonsum, 
Valentinokällaren.  
 
Övrigt som nämnts (av 1-3 elever) är Esrange, Flygplatsen, Varggropen, Icabänken, IRF, 
KK4, Midnattshörnan, Människorna, Pråmen, Soptippen, Värmeverket.  
 
26 elever svarade inte på frågan.  
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Fråga 5a 
Fråga 5a: ”Vilken/Vilka byggnader/platser/miljöer vill du ska bevaras?”.  
 
De enskilda byggnader/platser som nämns av flest elever (antalet anges efter varje 
byggnad) är128:  
 

Kyrkan    339 
Stadshuset   129 
Hjalmar Lundbohmsgården  51 
Bläckhornen   33 
Fjällen/fjällmiljön   33 
Mitt hus/hem/bostadsområde  28 
LKAB/Gruvan  28 
Kv Ortdrivaren129   24 
Tusen toner130   24 
(Alla) gamla byggnader/gamla trähus  20 
Gamla brandstationen  19 
Icehotell/Ishotellet  18 
Matojärvi (IP)  17  
Allt/de flesta/så mycket som möjligt  14 
Lombia    13  
Luossavaara/Luossabacken 13 
Naturen    13  
Sporthallen   11 
Järnvägsparken   10  

 
Själva staden liksom olika områden eller stadsdelar uppfattas som bevarandevärda. 
Följande platser nämns (varje enskild plats av 1-5 elever):  
Centrum, Lombolo, Själva sta´n, Luossaområdet, Högalidsområdet, Kiruna som helhet, 
Sandstensberget, Gamla LKAB-husen, Matojärvigatan, Byggnader Bolagsområdet, 
Trähusen, Järnvägsområdet, Norrmalmsområdet, Hela staden, Björkbacken (ex 
Villastigen), Luossa, Stadsplanen, K-märkta hus, SJ-byggnader, Steinholzgatan, Miljön, 
Jägarområdet, Lomboloskolan.  
 

           
 

Bläckhorn, uppförda i tegel. Foto: Jennie 
Sjöholm © Norrbottens museum, acc.nr 
2007:650:01.  

Matojärvi islada. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:896:06.  

 

                                                 
128 Antalet elever som anser att de angivna byggnaderna/platserna är bevarandevärda kan i vissa fall vara 
något högre. I vissa svar går det inte att avgöra vad som avses, t ex om man skrivit ”Luossa” eller ”Ishallen”.  
129 Kvarteret som sådant nämns av 2 elever, Snusdosan av 10 elever, Dosan av 1, Spottkoppen av 9, 
Berlinmuren av 2.  
130 Tusen toner är den benämning som är oftast förekommande, men byggnaden kallas även Centralgården, 
gamla sjukstugan eller gamla sjukhuset. 
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Enskilda byggnader som anses vara bevarandevärda (varje enskild byggnad av 1-7 elever) 
är:  
Biblioteket, Hjalmar Lundbohmsskolan, Folkets hus, Bolagshotellet, 
Luossasjön/Luossajärvi, Esrange, Högalidskolan, Stadshusets klocktorn, Krematoriet, 
Sjukhuset, Kyrkoskogen, Vattentornet, Klocktornet, Kyrkorna, LKAB:s kontor, 
Terrassenhusen, Yli och Ala Lombolo, Gruvlaven, Lilla röda huset vid kyrkan, Kirunas 
första hus, Ferrumparken, Hjalmar Lundbohms grav, Gamla gruvhålen, Skolan, 
Bandmagasinet, Hotel Scandic + Ferrum, Brända tomten, Tornet på gruvan, 
Bolagsskolan, Järnvägsstationen, LKAB-huset, Läkarvillan fast den är riven, Kiruna 
kyrkogård, Gruvtornen Tuolluvaara, Tågstationen, Centrumbyggnaden, Tuollatornen, 
Brandstation, Gamla gruvlaven (lavarna Luossa), Samernas hus, Värmeverket, Ullspiran, 
Glada 27:an, Hjampis, I 22, SJ:s bostäder.  
 

 
 

 Kiruna stadshus, klocktornet. Foto: Jennie 
Sjöholm © Norrbottens museum, acc.nr 
2007:829:02.  

 
 
 

Två av stadens offentliga konstverk nämns också (av en elev vardera), Fontänen i 
centrum samt ”Talande tecken”.  
 
Förutom fjällen och naturen som har nämnts anses också följade vara bevarandevärt 
(varje enskild miljö av 1-5 elever):  
Skogen, Fiskevattnet, Sjöar, Utsikten, Vildmarken, de orörda älvarna, Friheten, 
Norrskenet, Parker, Skoterleder, Vattendrag.  
 
Byggnader och miljöer med anknytning till sport som har nämnts som bevarandevärda är 
Mattojärvi, Lombia, Sporthallen samt Luossabacken. Förutom dessa nämns (varje enskild 
plats av 1-3 elever) följande: Utebadet, 100-metersbanan på Mattojärvi, Badhuset 
(Nautilus), Friluftsspår, Ishallen, Lompis, Ripans bad, Schacket, Skatehallen, Skjutbanan, 
Stallet i Karhuniemi, Varggropen/Jägarspåret.  
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Platser kopplade till nöjen, shopping och liknande som nämnts (varje enskild plats av 1-6 
elever) är:  
Safari, Pizzeria Sicilia, Systembolaget, Annis, COOP, Empes, Konsum Trädgårdsgatan, 
Raggarklubben, Statoil Norra, Babylon, Yamahacenter, Bil- och lackskade-center, 
Domus, Folkets hus biosalong, Gallerian, Godisgruvan, ICA Supermarket, Klädaffärerna, 
Krogarna, Lazerzon, Lindex, Lombolo Grill och Pizzeria, Momma, Nan King, Nybergs 
mekaniska, OKQ8, O´learys, Pettersson bygg, Raggen, Valentinokällaren.  
 
Utanför tätorten anses följande platser, förutom Ishotellet, vara bevarandevärda (varje 
enskild plats av 1-3 elever):  
Jukkasjärvi, byarna, Jukkaskyrkan, Kauppinen, Ednamvaara, Kurravaara, Poikkijärvi, 
Torne träsk.  
 
Övriga platser som nämns (varje enskild plats av 1 elev) är:  
Kiruna flygplats, Luossagruvan, Minab, min koja i skogen, Pråmen, Promen vid stallet.  
 
40 elever har svarat ingen särskild/spelar ingen roll/ingen aning/ingen/vet ej/inte så noga.  
 
 

           
 

Krematoriet. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:721:01.  

Schacket, en mötesplats intill Centralskolan. 
Foto: Jennie Sjöholm © Norrbottens 
museum, acc.nr 2007:695:02.  
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Fråga 5b 
Fråga 5b: ”Varför vill du bevara just denna/dessa?” 
 
De kriterier eleverna har för vad de anser vara bevarandevärt är av mycket skiftande slag. 
Här följer en sammanställning där likartade värderingar har förts samman. Där antal 
elever anges, ska siffrorna ses mera som en fingervisning än som ett exakt antal. Då de 
till viss del bygger på tolkningar av svaren, innebär det att de skulle kunna justeras såväl 
uppåt som nedåt, beroende på vad som läggs in i de olika begreppen.  
 
Det epitet som används i särklass mest är begreppet fin, ordet vacker nämns också ofta 
(av 156 respektive 75 elever). Av dessa nämns begreppet ”Sveriges finaste” eller 
”Sveriges vackraste” 17 gånger.131 Andra ord som används som pekar på uppskattning av 
byggnadernas utseende är snygg, ståtlig, stilig, cool, arkitekturen, design, frän, häftig, 
klassiskt, ser bra ut, välskulpterad (uppskattningsvis 18 elever).  
 
Byggnaders historiska värden nämns ofta (uppskattningsvis 49 elever). Byggnader som 
är gamla (uppskattningsvis 35 elever) är ytterligare ett kriterium för bevarande.  
 
Den personliga anknytningen till en plats har betydelse. Om det finns minnen kopplade 
till en byggnad eller miljö bidrar det till att den är bevarandevärd (uppskattningsvis 21 
elever). Att man är uppvuxen med eller personligt knuten till platsen likaså 
(uppskattningsvis 7 elever). Flera elever anser att platsen ska finnas kvar eftersom den 
alltid funnits (uppskattningsvis 9 elever). Till detta kommer synpunkter på att det ska 
förbli likadant eller att det ska finnas kvar om man flyttar och sedan återvänder 
(uppskattningsvis 4 elever). Att det är viktigt att bevara för framtiden och framtida 
generationer lyfts också fram (uppskattningsvis 9 elever).  
 
Många elever beskriver på olika sätt att byggnader och platser är bevarandevärda för att 
de på ett eller annat sätt är viktiga för Kiruna (uppskattningsvis 21 elever). Det kan vara 
att de är en symbol för staden, att de är utmärkande, eller kännetecknar Kiruna 
(uppskattningsvis 52 elever). Det beskrivs också i termer av att de är en del av Kiruna, 
viktiga för stadsbilden eller för bilden av Kiruna, att de är karaktäristiska, hör hit eller att 
det skulle vara konstigt eller tomt utan dem (uppskattningsvis 21 elever). Några elever 
menar att det finns bevarandevärda byggnader eftersom det är de som är Kiruna 
(uppskattningsvis 6 elever).  
 
Bevarandevärt är också det som är speciellt (uppskattningsvis 59 elever) eller unikt 
(uppskattningsvis 27 elever).  
 
Att det är kultur eller kulturarv anses också bevarandevärt (uppskattningsvis 12 elever). 
Mysigt är en annan faktor (uppskattningsvis 11 elever). Andra aspekter som lyfts fram, av 
ett fåtal elever, är intressant, charmigt, annorlunda, bra, att det är kult, fascinerande eller 
har kvalitet. Att något är nära uppskattas också.  
 
Betydelsen för andra poängteras i en del svar. Saker kan vara bevarandevärda för att de är 
turistiskt intressanta (uppskattningsvis 13 elever). Bevekelsegrunder är också att 
byggnaden eller platsen är betydelsefull, att den betyder mycket för många, är berömd, 
känd, omtyckt, viktig eller väl använd (uppskattningsvis 22 elever).  
 
Byggnadens eller platsen funktion spelar också in på vad som är bevarandevärt 
(uppskattningsvis 42 elever), i det här sammanhanget ska funktion ses i vid 

                                                 
131 Här syftar man på Kiruna kyrka, som under Arkitekturåret 2001 röstades fram som Sveriges mest 
omtyckta byggnad, där många av motiveringarna framhöll att den ansågs vara vacker.  
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bemärkelse.132 Att man bor där anges också som skäl (uppskattningsvis 25 elever) eller 
gått i skola där (uppskattningsvis 2 elever). Några platser är viktiga då man tillbringar 
mycket tid där, vilket även uttrycks som att man har sitt liv eller sin fritid där, eller sitt 
andra hem (uppskattningsvis 6 elever). Några elever anger att företag är viktiga eftersom 
de kommer att ha sitt framtida arbete där (uppskattningsvis 4 elever). Andra kriterier är 
att det är roligt, trevligt eller kul att vara där (uppskattningsvis 14 elever).  
 
Andra uppfattningar som nämnts, av enstaka elever, är att man gillar det eller trivs där, 
att det känns bra, berör, är skönt, fridfullt, fridligt, heligt eller en viloplats. Det kan också 
ses som häftigt, ha potential eller ekonomiskt värde.  
 
3 elever lyfter fram att byggnaderna är viktiga genom sin koppling till någon person.133  
 
20 elever uppger vet ej. 50 elever har inte svarat på frågan.  
 
Här följer ett urval representativa svar på fråga 5. Svaren på fråga a och fråga b har slagits 
samman.  
 

Helst av allt vill jag att kyrkan ska bevaras och flyttas med i flyttlasset. Den är så 
fin. För att det är kyrkan som är Kiruna. Den nog mest personligt anknuten till 
nästan alla Kirunabor. Dessutom är den historiskt sett viktig. (Svar nr 2.) 
 
Kyrkan och Loussaområdet. Kyrkan är vacker och jag bor på Loussa. (Svar nr 8.) 
 
Matto, Kyrkan. Dom har funnits i all tid. Matto är hockykultur. (Svar nr 25.) 
 
Kyrkan, stadshuset, Folkets hus. Dom är fina. Hör man, ser man dom så vet man 
att man är hemma. (Svar nr 27.) 
 
Kyrkan, Hj. Lundbohmsgården, Stadshuset. Skulle kännas konstigt utan dem. (Svar 
nr 35.) 
 
Kiruna kyrka och stadshuset. Kyrkan är inte Sveriges finaste byggnad bara för 
skojs skull, just därför. (Svar nr 45.) 
 
Kyrkan kan de flytta och Hjalmar Lundbohmsgården. Kiruna kyrka är bland 
Sveriges vackraste byggnader. Lundbohmsgården är kulturarv. (Svar nr 61.) 
 
Kyrkan, alla bläckhorn (hus), gamla brandstationen, Kirunas första hus och 
Hjalmar Lundbohmsgården. Eftersom de är fina och Kiruna vore tomt och fult utan 
dem. De hör hit! (Svar nr 64.) 
 
Bläckhornshusen tycker jag är väldigt fina och helt klart värda att bevara då jag 
tycker de berättar en stor del av Kirunas historia. Jag tycker också man ska ha dem 
i åtanke då man flyttar staden, på så sätt att de var väldigt genomtänkta för vad 
man trodde folk ville ha för att bo här. Det orörda som finns här tycker jag är 
viktigt att bevara, vi har mycket växtlighet i och runt vår stad som jag inte tycker 
ska försummas. Husen av Erskine är också vackra och också något som jag finner 
intressant. (Svar nr 65.) 

                                                 
132 Det kan vara att Tusen toner är viktigt eftersom replokalen finns där, att slalombacken måste bevaras 
eftersom man åker snowboard där, eller att restaurangen måste finnas kvar eftersom den bästa pizzan finns 
där.  
133 En elev anser att Hjalmar Lundbohmsgården är bevarandevärd genom sin koppling till Hjalmar 
Lundbohm, medan två elever anser att Matojärvi ishall är bevarandevärd då Börje Salming började sin karriär 
där.  
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Kyrkan, framför allt området kyrkan står på. En upphöjd kulle med björkskog 
omkring. (Väldigt speciellt och vackert.) Bläckhornen har ett historiskt värde och 
är mycket vackra. (Svar nr 70.) 
 
Kyrkan, gamla trähus. Den är vacker och speciell. En kyrka är ingenting som du 
bara bygger om. (Svar nr 80.) 
 
Stadshuset, Kyrkan, Snusdosan/Spottkoppen. Dom är speciella för Kiruna. (Svar nr 
88.) 
 
Kyrkan, sjukhuset, stadshuset och det där lilla röda huset på andra sidan gatan av 
kyrkan. I Kiruna kyrka vill jag gifta mig och döpa mina barn eftersom den är så fin 
och speciell. Sjukhuset behövs mer än vad vissa tror. Och stadshuset är en del av 
Kiruna som spelar melodier varje timme. Det lilla röda huset är så ”sött” och, det 
sägs, vara Kirunas äldsta hus. (Svar nr 97.) 
 
Krematoriet. Jag gillar himlen som är målad där och det är ett fint ställe. (Svar nr 
101.) 
 
Kyrkan och stadshuset. Hjalmar Lundbohmsgården. Därför att dessa byggnader är 
speciella och de finns ingen annan stans. (Svar nr 114.) 
 
Badhuset (Nautilus), Luossa, Stadshuset, Valentinokällaren, Sporthallen, Lazerson. 
De gör stadslivet lättare ☺ (Svar nr 125.) 
 
Kyrkan! För att den är en symbol för Kiruna och omtyckt av människor från andra 
ställen. (Svar nr 127.) 
 
Mattojärvi ishall. För att Börje Salming började sin karriär där. (Svar nr 136.) 
 
Stallet i Karhuniemi. Där har jag mitt liv. (Svar nr 163.) 
 
Kyrkan, stadshuset, LKAB:s ”kontors”hus. De är speciella och speciella för just 
Kiruna. (Svar nr 165.) 
 
Stadshuset, Nybergs mekaniska, LKAB. Stadshuset= för att det är fint. Nybergs och 
LKAB för att jag ska få jobb där. (Svar nr 169.) 
 
Kyrkan. Den är så fin. (Svar nr 176.) 
 
LKAB och kyrkan. LKAB är det som håller igång Kiruna. Till kyrkan kan folk gå 
till om dom vill be. (Svar nr 182.) 
 
Jag tycker att fjällmiljön ska bevaras, den gör Kiruna till Kiruna. Kyrkan, gamla 
sjukstugan, gamla brandstationen och Hjalmar Lundbohmsgården är viktiga för 
stadsbilden och borde sparas till eftervärlden. Också tycker jag att man borde 
bygga mera trähus. Trähus är vackrare och mera levande än betonghus. De är 
viktiga för Kirunas stadsbild och bör även kunna avnjutas av kommande 
generationer. (Svar nr 203.) 
 
Kyrkan i Kiruna (självklart igen), Jukkaskyrkan, Hjalmar Lundbohmsgården, 
Fjällmiljöerna, Norrskenet (hö hö). De är självklara inslag i Kirunas arkitektur, de 
har en välkänd historia, och jag kan inte tänka mig ett Kiruna utan dem. (Svar nr 
204.) 
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Kyrkan och Hjalmar Lundbohmsgården tycker jag ska bevaras. De ska bevaras för 
att de är gamla men även för att kyrkan är vacker och för att Hjalmar Lundbohm 
är en viktig gestalt för Kiruna stad. (Svar nr 205.) 
 
Kyrkan tycker jag är värd att bevaras, då fortsätter turismen att komma hit, 
åtminstone japanerna. Stadshuset kan tas bort, men klockan kan sparas. 
Bläckhornen är också värda att bevara. De är speciella och också rätt gamla. De 
har en karaktäristisk form och är också något som är typiskt här i Kiruna och finns 
inte någon annan stans. Annars kan ju vissa radhus t ex vara i vilken stad som 
helst. (Svar nr 209.) 
 
Kyrkan, stadshuset. Dom har stor betydelse för staden. (Svar nr 219.) 
 
Kyrkan, statshuset, gamla brandstationen, gamla sjukhuset, de flesta byggnader i 
centrum, Hjalmar Lundbohmsgården. Därför att jag tycker det är viktigt att bevara 
det kulturella arvet och Kirunas födelse. Dessutom tycker jag att kontrasten mellan 
moderna och gamla byggnader inte ska vara jättetydlig. (Svar nr 221.) 
 
Ishallen. För där tillbringar jag nästan all min fritid. (Svar nr 229.) 
 
Stadshuset, Ishotellet, Kyrkan. De är så stor del av vår historia och symboliserar 
staden väl. (Svar nr 236.) 
 
Tusen Toner, det gamla sjukhuset. En musikförening som hyr ut replokaler till 
band. Dom har lagt ner mycket pengar och tid på att bygga en helt ny scen inne i 
byggnaden. Bra replokaler också, + att det finns en studio. (Svar nr 242.) 
 
Kyrkan och stadshuset. För att de är finaste byggnaderna i Kiruna. (Svar nr 246.) 
 
Kyrkan! För att kyrkan är både fin och helig ☺ (Svar nr 251.) 
 
Kyrkan och ishotellet. Dom är speciella för Kiruna. Det är saker man tänker på när 
man hör Kiruna. (Svar nr 253.) 
 
Lombia, Matojärvi. För att det är hockeyns bostad och hockeyn är speciellt för 
Kiruna.  
Matojärvi har dessutom en lång historia bakom sig. (Svar nr 269.) 
 
Kyrkan, sporthallen, lombia, ”hjampisskolan”. För att dom behövs för att det ska 
bli en stad. (Svar nr 270.) 
 
Chacket, järnvägsparken. Bra att skejta på. (Svar nr 279.) 
 
Fjällen och dem två orörda älvarna. För att bevara fisket och jakten. (Svar nr 281.) 
 
Hjalmar Lundbohmsgården, gamla brandstation, gruvan, kyrkan. För att jag tycker 
att det är viktigt att blanda nya och gamla byggnader så man inte glömmer bort 
stans historia. (Svar nr 293.) 
 
Sandstensberget, helst vill man bevara allt. Gamla, fula, trista byggnader typ som 
på Gruvvägen får man gärna riva. Minnen, barndom. (Svar nr 316.) 
 
Kyrkan, bläckhornen, parker. Parker tycker jag är väldigt viktigt i centrumområdet 
och tycker också det ska bli fler. Kyrkan är så speciellt och så utmärkande för 
Kiruna så den tycker jag ska bevaras. (Svar nr 317.) 
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Kyrkan, husen som kallas bläckhornen. Fjällen, Högalidskolan, Ice Hotel. Kyrkan 
är fin och husen är så charmiga och det vore inte Kiruna utan dem. Högalid är min 
gamla skola och den är så gammal så den borde få vara kvar. Ice hotell är häftigt 
och lockar turister. (Svar nr 329.) 
 
Kyrkan, kvarter Ortdrivaren, stadshuset, Ferrumparken, Yli Lompolo. De har en 
speciell charm och har ett värde för Kiruna. (Svar nr 337.) 
 
Kyrkan kanske. För att det skulle bli ett sånt liv annars, framförallt från äldre 
personer och pensionärer. (Svar nr 340.) 
 
Kyrkan. För den har alla bra o dåliga minnen som följt med, så tråkigt om man tar 
bort den. (Svar nr 342.) 
 
Matojärvi. Det var Sveriges första inomhus ishall. (Svar nr 363.) 
 
Kyrkan, krematoriet. För att den är rätt fin, och den är ju rätt mysig trots att 
bänkarna är för hårda. Krematoriet vill jag ha kvar för att det är en viloplats och 
om man tittar noga inomhus där så är det rätt fint…och läskigt. (Svar nr 372.) 
 
Kyrkan, Tusen Toner (bakom gamla brandstationen) och såklart mitt hus. Kyrkan – 
den är fin. TT – därför att det betyder mkt för mig. Mitt hus – men det är väl 
självklart. (Svar nr 374.) 
 
Kyrkan, Safari, Centrumbyggnaden, Stadshuset. De är vackra. (Svar nr 375.) 
 
Stadshuset. För att stadshuset är en fin byggnad och det är många fina konstverk 
där. (Svar nr 384.) 
 
Bolagshotellet, Björkbacken-området (Villast osv), Stadsbiblioteket, de gamla 
husen mitt i stan och så finns det många fina & speciella byggnader på 
Luossa/Högalid-området. För att byggnader är fina & jag tycker att de bidrar till 
att ge Kiruna en mysig atmosfär! (Svar nr 399.) 
 
Kyrkan med kyrkoskogen, högalidskolan på kullen. Kyrkan är vacker och ligger 
mysigt i skogen. Högalidsskolan är personliga barndomsminnen men även en 
vacker byggnad. (Svar nr 401.) 
 
Kyrkan. Första huset i Kiruna. Hjalmar Lundbohms gården. Fatt den är grymt frän 
våran kyrka. (Svar nr 418.) 
 
Kyrkorna. Alla människor behöver gå till en kyrka någon gång. (Svar nr 423.) 
 
Kyrkan. För att det är en sån otroligt fin byggnad, den är ju väldigt unik, + att det 
är en väldigt viktig turist byggnad. (Svar nr 432.) 
 
Kyrkan, statshuset, snusdosan och spottkoppen, steinholzgatan. De är de första jag 
tänker på när jag hör Kiruna. (Svar nr 439.) 
 
Kyrkan. Skulle kännas konstig om den försvann. (Svar nr 441.) 
 
Kyrkan för den är så fin. Fjällen och skogen (naturen). Min lägenhet för den är så 
gammal och ful utanpå men ändå jätte fin och hemtrevlig inuti. Det går ju inte och 
klara sig utan bara! (Svar nr 451.) 
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Ishotellet tycker jag dom ska fortsätta med. Och kyrkan är också fin och ska 
bevaras tycker jag. För kyrkan är en fin byggnad och ishotellet också. Lockar 
mycket turister. (Svar nr 460.) 
 
Kyrkan, Bläckhornen och alla andra gamla byggnader. Hjalmar 
Lundbohmsgården. Allt har sin egen historia. Alla byggnader är vackra och värda 
att bevaras. Inte bara i våra minnen och på kort. Utan i verkligheten också. (Svar 
nr 468.) 
 
Kyrkan, Hjalmar Lundbohmsgården, bolagshotellet och de där gamla LKAB-
husen. För  att de är vackra och inte kan ersättas på samma sätt med nya 
byggnader som t ex Folkets hus kan göra. (Svar nr 474.) 
 
Tusen Toner, Norrmalms-området (många fina hus!), Hjalmar Lundbohmsskolan. 
Pga gamla hus är mycket finare än ”dagens” tegel-tragedier… (Bygg hus i 
gammal stil igen!^^;) …plus att Hjampis är en riktigt fin skola om den får en 
renovering. (Svar nr 475.) 
 
Som sagt Laven. Även Kiruna kyrka. Laven för att den är ett riktmärke, gruvan 
skulle se tom ut utan den och Kyrkan för att den är så vacker och omtyckt. (Svar nr 
497.) 
 
Kyrkan och stadshuset. Dom är ju fina och så är dom svåra att göra nya av. (Svar 
nr 508.) 
 
Kyrkan o Stadshuset. För att dem är speciellt byggda och noggrant gjorda. (Svar 
nr 521.) 
 
Absolut kyrkan. Det vore synd att behöva flytta den. Även hjalmar 
lundbohmsgården, hans grav, järnvägsområdet mm. De är historiska & har alltid 
var där. Kiruna är inte detsamma utan det. (Svar nr 525.) 
 
Icehotel, Stadshuset, Folkets hus. Kyrkan, Hjampis samt staden för att den ligger så 
fint. För att dom platserna berör mitt hjärta. (Svar nr 547.) 
 
Kiruna kyrka, stadshuset, Jukkasjärvi kyrka, hjalmar lundbohmsgården, 
bläckhornen. För att de är vackra och är väldigt ”Kiruna”. (Svar nr 558.) 
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Fråga 6 
Fråga 6: ”Är där någon/några byggnader/platser/miljöer du vill veta mer om?” 
 
De enskilda byggnader/platser som nämns av flest elever (antalet anges efter varje 
byggnad) är:  
 

Gruvan/LKAB   15 
Stadshuset   11 
Tusen toner134   11 
Kyrkan    9 
Hjalmar Lundbohmsgården  6 

 
Övriga byggnader/platser som nämns (varje enskild plats av 1-4 elever) är:  
Fjälleder/fjällkedjan/fjällmiljön, Tuollatornen, Esrange, Gamla brandstation, Kirunas 
historia, Krematoriet, Lombia islada, Alla äldre hus, Annis, August Malmsgatan 8B, 
Berlinmuren, Biblioteket, Bläckhornen, Bolagshotellet, Coop, E10:an, Elljusspåret, 
Gamla Cathouse, Gruvtornet, Hela Kiruna kommun, Husen längs Villastigen, Ica 
supermarket, Ice hotell, Järnvägsparken, Järnvägsstationen, Jukkasjärvi kyrka, Kiruna 
flygplats, Kiruna stad, Kirunas första hus, Klocktornet, Lompis, Luossavaara, Matojärvi 
islada, Norrsken, Parkskolan, SJ-områdets byggnader, Skolan, Snusdosan, Soptippen, 
Sporthallen, Spottkoppen, Statoil norra, Tågstationen.  
 
377 elever svarande nej/kan inte komma på något/Vet inte/Nja/Vet tillräckligt, 21 
konstaterade att man redan vet mycket genom skolan/kan mycket om det jag är 
intresserad av/vet det mesta/vet redan allt. 4 svarade ja, 1 var osäker och 54 elever valde 
att inte svara på frågan.  
 
Några av de mer uttömmande svaren lyder:  
 

”Det hade varit intressant att lära sig om Hjalmar Lundbohm och hans liv, arv till 
världen och grundande av Kiruna.” (Svar nr 203.) 
 
”Inte vad jag kommer på just nu men om jag i framtiden vill veta mer om 
byggnader i staden så kan man alltid leta på internet eller söka fakta i stadshuset 
eller på biblioteket.” (Svar nr 205.) 
 
”Om jag skulle det, finns det ju alltid möjlighet att hitta information på internet.” 
(Svar nr 207.) 
 
”Nej, om jag vill veta något så tar jag reda på det.” (Svar nr 326.)  
 
”Det skulle vara intressant att veta mer om platsen Kiruna längre tillbaka i 
historien. Man vet bara att gruvan fanns. Men hur såg samhället ut? Hur levde 
mskorna? Det var inte länge sedan jag fick reda på att det fanns spårväg här etc!” 
(Svar nr 400.)  
 
”Nej, bor man i Kiruna så vet man nog en hel del om den lilla staden.” (Svar nr 
464.)  
 

 
 

                                                 
134 Tusen toner är den benämning som är oftast förekommande, men byggnaden kallas även Centralgården, 
gamla sjukstugan eller gamla sjukhuset. 
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Fråga 7 
Fråga 7 löd: Har du något övrigt du vill tillägga?  
 
Merparten av eleverna har valt att inte besvara frågan. En del elever skriver något som 
bekräftar tidigare svar i enkäten, till exempel att man vill bevara fjällvärlden, att det ska 
satsas mer på sportaktiviteter eller att kyrkan är fin och måste bevaras.  
 
Ett par elever kommenterar att de tycker det är tråkigt att gamla centralskolan revs.  
 
Något som skymtar i en hel del svar är att eleverna vill ha fler affärer och bättre 
shoppingmöjligheter i staden.  
 
På denna fråga kommenteras även stadsomvandlingen av en del elever. Bland annat 
konstaterar några elever att de vill att staden byggs ut mot Tuolluvaara, uttalade 
anhängare av en utbyggnad i nordväst finns däremot inte.  
 
Nedan presenteras ett urval av de mer utförliga svaren:  
 

Jag tycker inte om det här med stadsflytten, för om inte kommunen, banverket och 
LKAB hittar en bra lösning så kommer renskötseln i detta området drabbas. (Svar 
nr 2.)  
 
Flytta inte stan till Luossa! Flytta till Lompis/Tuolla. (Svar nr 160.) 
 
Kiruna borde satsa mer på ungdomarna. Finns inget i den här staden som får mig 
att vela bo kvar. (Svar nr 165.) 
 
Att dom ska börja bygga om lite i svp. Där är de byggnader som håller på att falla 
ihop och det är även farligt att bo där. De som kommunen försöker göra är fel. 
Kommunen vill få alla att flytta in till stan och skiter i resten av byarna som finns 
där ute. Skulle man riva Solbacken och Ormen långe i svp så vet jag att det skulle 
flytta mer folk dit.  
Folk vill dit med det går inte p g a att det inte finns plats kvar. Öppna gruvan i svp 
så har kommunen en längre och bättre framtid. (Svar nr 196.) 
 
Jag tror att jag skulle se Kiruna med mycket mer öppna ögon om man skulle flytta 
härifrån några år. När man sedan skulle återvända är det mycket möjligt att man 
skulle uppskatta staden Kiruna mycket mer. Man skulle nog se Kiruna med helt 
andra ögon… (Svar nr 207.) 
 
Jag tycker som många andra att vi borde göra något för att få mer folk att vistas på 
stan även på kvällarna. Mer kvällsaktiviteter och så vidare. (Svar nr 208.) 
 
Det var synd att centralskolan revs och ersattes av en betongklump till byggnad. I 
framtiden borde man tänka på det, och bevara våra vackra byggnader. (Svar nr 
210.) 
 
Norrskenet är något som också kännetecknar Kiruna. Djurlivet är också något 
häftigt som sagt vi lever nära inpå naturen. Jag vill att vi i Kiruna ska börja bygga 
miljövänliga hus eller ”miljöhus” som finns i Luleå eller vars det nu. (Svar nr 211.) 
 
Jag tycker att det är synd att man ska ”bygga om” hela Kiruna. Den är fin som den 
är, och betyder mycket för många. (Svar nr 219.) 
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Jag tänker absolut flytta härifrån efter skolan. Det är så trist och händer aldrig 
nått här. Fast jag lär väl komma tillbaka som alla andra. (Svar nr 237.) 
 
Hoppas det kommer fler klädaffärer till Kiruna, t ex H&M m fl. Om nu Kiruna ska 
bli en ”framtidsstad” så måste det komma fler affärer hit också ☺ (Svar nr 244.)  
 
Man borde göra så att Kiruna blir mer ”civiliserad”. Typ större/fler köpcenter, 
mer aktiviteter som alla kan ha nytta av. En större sporthall, typ kombinerat med 
simhall. Bättre kommunikationer, tråkigt med bara buss. (Svar nr 306.) 
 
Jag tycker inte att man ska flytta staden mot norr. Det blir längre för oss som bor i 
Jukkas och längre söder, och kallare för de kommer ju mer mot norr. (Svar nr 307.) 
 
Jag tycker man skall bygga fler affärer och ha fler fritidsaktiviteter när staden 
flyttas. (Svar nr 403.) 
 
Som tidigare nämnts; Bygg nya hus i ”gammal stil” – då blir staden mysigare. Och 
måla allt i gladare färger. Mörkgult och beige blandat med mörkgrönt är inte så 
lyckoingivande. (Svar nr 475.) 
 
Gör Kiruna mordärnare, fler affärer ex H&M, Gina Tricot, Åhlens mm. Finare 
byggnader. Att de händer mer saker i Kiruna. Då kanske folk skulle vela bo kvar 
här o folk hade kanske börjat flytta hit. (Svar nr 476.) 
 
När Kiruna byggs upp ”igen” tycker jag inte att man ska bygga områden som 
Lombolo & Terassen. Dom huset har inget personligt över sig och känns väldigt 
tråkiga. (Svar nr 477.) 
 
En musikaffär hade inte varit dåligt i denna stad. Eftersom musik-intresset är stort 
här. (Svar nr 483.) 
 
Bevara staden i det skick den är nu! Låt inte ”stadsflytten” förstöra våran fina lilla 
stad. (Svar nr 498.) 
 
Snälla låt inte Kiruna falla ner i ett gruvhål!! (Svar nr 501.) 
 
Kiruna kommer att se ut som ett industriområde efter flytten. (Svar nr 566.) 
 
Jag tänkte bara berätta om hur tråkig stad Kiruna är, i alla fall för mig. Kiruna är 
anpassat för turister och till den del av Kiruna-borna som utövar jakt och /eller 
fiske samt vintersport. Det är jobbigt att flytta och lämna sin hemstad, men 
samtidigt vill man mer än gärna flytta för att själv kunna känna sig anpassad till en 
stad. Kiruna är en stad för turism, inte för shopping och liknande, och är det nåt 
jag skulle vilja tillföra till Kiruna så är det fler klädbutiker, kanske ett stort 
shoppingcenter eller liknande, bra för att jag och många andra ska kunna känna 
sig aningen anpassade i Kiruna, vilket är nåt att tänka på för stadsflytten. För 
övrigt är klimatet något man får lära sig att leva med. Lite tråkigt är det att man 
river området jag växt upp i, men hellre förnyelse än historia. (Svar nr 325.) 
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Om jag vill tillägga någonting extra i detta så är det framförallt att jag tror att 
alla, även jag kommer att drabbas eller påverkas av flyttningen av stan. Jag tycker 
att man borde satsa på turism och ungdomen i Kiruna. Turism då menar jag att 
man inte bör förstöra saker som lockar turister. Till exempel kyrkan och is-hotellet 
och om man ska förstöra det så ska man bygga upp det igen. Fast man kan se 
flyttningen av stan som en stor chans till mer turism. Genom att utnyttja Kirunas 
naturresurser för att locka åskådare. Precis som LKAB har gjort i sina ritningar 
men ett shopping centrum i mitten av två berg. Därefter så ska man satsa på 
ungdomen genom olika saker som lockar oss. Då menar jag bland annat fräschare 
idrotts resurser. Även locka en större del av dagens ungdom till idrotten. Hur jag 
kommer att drabbas av flytten? Ja, hur jag kommer att drabbas vet jag inte, men 
det jag vet är att jag kommer att flytta och plugga vidare. Kanske kommer jag att 
flytta tillbaka och skaffa familj, vem vet? I alla fall så tycker jag att flytten av 
Kiruna är ett steg framåt i utvecklingen. Då kommer det inte bara vara vilken liten 
stad som helst. Utan det kommer vara någonting speciellt med Kiruna ”Staden som 
flyttades”. Hoppas att denna utveckling kommer att locka mer folk till Kiruna och 
en större mängd folk söderut vill komma till Kiruna. Jag tycker och kommer att 
vara stolt över att vara uppvuxen i en stad som flyttades. (Svar nr 326.) 
 
Jag åker skidor så jag tycker att Mattojärvi är en ganska trevlig plats. Så det stället 
hade man kunnat fixa till något så att stället ser lite tuffare ut. Annars är jag inte så 
brydd över vad som ska göras med resten av stan. Så länge man kan ha någonstans 
att bo duger det väl fint. (Svar nr 327.) 
 
Det är väll kyrkan och stadshuset som är de finaste byggnaderna och de är väll 
också ganska självklara att de ska bevaras. Sedan tycker inte jag det finns så 
många andra byggnader som är så speciella. Den enda jag kommer att tänka på är 
Matojärvi. Hela anläggningen är ju så klassisk. Tänk alla hockeyderbyn som har 
spelats där. Och även skidspåren. Tycker även att utomhusdelen hade behövt en 
ansiktslyftning. Det finns säkert någon annan fin byggnad som bör bevaras men jag 
kan inte komma på nån i skrivande stund. Enkäten var ett bra initiativ måste jag 
säga. (Svar nr 328.) 
 
Jag vet inte om jag tycker att Kiruna har så många speciella byggnader. Kyrkan är 
den första man kommer att tänka på men sen finns det inte så många. Däremot 
finns det några saker jag tycker att man alltid ska försöka bevara i Kiruna. Det 
första är fjällutsikten och närheten till naturen. Vart man än står i Kiruna har man 
nästan alltid utsikt över fjällen och att ha så nära till naturen tycker nog många är 
den bäste fördelen med att bo i Kiruna. Jag gillar att staden har så mycket 
villaområden och få områden där alla hus ser likadana ut och står stelt uppställda 
på rad. Visst är det bra att Kiruna växer men lite av ”småstadskänslan” bör alltid 
få finnas kvar, vill man bo i en storstad finns det gott om andra alternativ. (Svar nr 
329.) 
 
Att flytta en stad är såklart väldigt dyrt och tidskrävande, och påverkar väldigt 
många människor. Som en av invånarna i Kiruna kommer jag nu redogöra hur 
flytten kommer påverka mig. Jag vill börja med att tala om att jag inte är född i 
Kiruna, så jag har ingen sådan anknytning till staden. Efter att ha levt mina första 
6 år i Stockholm flyttade min familj hit, då min mor är från Kiruna och för att 
många av mina släktingar bor här. Jag är alltså uppvuxen i den här staden, jag har 
levt här över hälften av mitt liv. Men jag känner att Kiruna inte är en stad jag vill 
vara kvar i. Det är någonting här som saknas som jag hoppas finna i de södra 
delarna av Sverige. Jag känner att jag inte hör hemma här. Och själva flytten har 
jag inte brytt mig alls om. Enligt mig spelar det ingen roll var staden flyttas, för att 
jag inte kommer att bo kvar här. Och även fast en ny stad byggs med namnet 
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Kiruna, kommer den inte vara det Kiruna som jag en gång växte upp i. (Svar nr 
330.) 
 
Att Kiruna ska flyttas bryr jag mig inte om. Jag själv kommer nog inte att bo kvar 
här. Hela Kirunas framtid ligger i LKAB:s händer. Jag är inte speciellt intresserad 
av någonting som har med själva gruvans industri att göra så jag kommer inte att 
bo kvar här. Trots att jag inte har Kiruna speciellt nära i mitt hjärta vill jag att 
fjällen, kyrkan, stadshuset och andra kända byggnader som Hjalmar 
Lundbohmsgården, ska vara kvar för att bevara Kirunas historiska monument och 
kultur. (Svar nr 331.) 
 
Kiruna är en liten mysig stad. Det bästa med Kiruna är att det är mysigt, ”alla 
känner alla” och såklart läget. Fjällen är såklart toppen! Våren i Kiruna är det 
bästa, skoter uppe i fjället, pimpla och sola. Nackdelen med Kiruna är att det är för 
litet men det är samtidigt de som gör det så mysigt. Men lite mer affärer och så 
skulle inte vara helt fel. Snart så flyttas Kiruna så då kanske det blir lite roligare 
stad, mer ungdomligt. Just nu är det ganska trist, gammalt och så. Det kommer nog 
bli en stor skillnad på Kiruna när det väl har flyttats! Jag hoppas i alla fall att det 
blir bra! Men det får inte förstöra något av det fina i Kiruna, som kyrkan, 
stadshuset, fjällen sånt som är värt att bevara. Det var det jag att tillägga om 
Kiruna. (Svar nr 332.) 
 
Kiruna är speciellt i den synvinkeln att Kiruna är en villa stad. Om man jämför 
med många andra städer i Sverige ser man att vi har få lägenheter. När stadsflytten 
påbörjas kommer endast hus som har en viss sorts historisk angelägenhet till 
staden vara de som flyttas. Men flyttas inte de nyare husen kommer en del av 
stadens charm att försvinna!  
Staden kommer att förlora många minnen när den flyttas. Historier som utspelats i 
vissa miljöer och gator kommer försvinna. Kan man inte döpa vissa av de nya 
gatorna till de gamla? Kanske inte de små gatorna men de större (längre) gatorna 
som Hermelinsvägen, Hjalmar Lundbohmsvägen, Föreningsgatan och så vidare. 
Skulle inte det vara trevligt?  
Skogarna som vi har i staden, mattoskogen och lompis, är något som borde finnas 
kvar. Alltid bra att få komma bort ett tag, även fast det hela tiden kommer galna 
skidåkare lite då och då. Något som många kvinnor håller med mig om är att 
Kiruna har inte många shopping ställen. Det är ofta man åker till Luleå och 
handlar kläder och liknande. Kanske är det just det som gör att vi inte har så 
mycke affärer, eftersom det ser ut som att Kirunaborna inte handlar så mycket. 
Men skulle det göras en storsatsning på staden skulle detta leda till större 
ekonomiska tillgångar till Kiruna. (Svar nr 333.) 
 
Vid en stadsflytt så måste då enligt mig kyrkan bevaras. Att man sen också inte gör 
stan så avlång utan att man lite närmare kan nå de flesta ställena. Definitiv att man 
har två ishallar och att man satsar på idrotten. Man borde skapa ett ”centrum”. I 
nuläget så hinner man inte ens märka att man är mitt i centrum innan man gått 
förbi. Om möjligt så skulle man försöka skapa en stor arbetsmarknad, för om man 
flyttar kommer det behövas men poängen är att skapa en så vacker och bekväm 
miljö. För att på då sätt få dem som kommit hit för att jobba stannar kvar här. Att 
LKAB ska få ha fritt fram är inte ens en sak som borde få diskuteras. De driver 
faktiskt denna stad och behövs stan flyttas så flytta den inte ivägen för LKAB. (Svar 
nr 334.) 
 
Nu när staden ska flyttas tycker jag man kan göra ordentliga skoterleder in och ut 
från bostadsområdena. Jag vill inte att det ska byggas några stora shoppingcenter 
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där var man samlar alla butikerna, personligen tycker jag att det är mysigare med 
lite mer utspridda butiker i en lite större stadskärna. (Svar nr 335.) 
 

 

Elevarbeten  
 
I Kirunaprojektet på Hjalmar Lundbohmsskolan så arbetar eleverna inom olika ämnen 
med varierande projekt med utgångspunkt i stadsomvandlingen. Skolan samverkar med 
Banverket, Kiruna kommun, LKAB, Norrbottens museum samt Vägverket i projektet. 
Eleverna tycks vara relativt fria att själva välja vad de vill arbete med, även om kontakter 
med representanter från samverkansparterna säkert kan påverka utfallet.  
 
Undertecknad har sedan 2005 medverkat på kursen Staden och framtiden med 
föreläsningar och stadsvandringar med fokus på kulturvärden och kulturmiljöer. Enligt 
kursplanen så ska kunskaper om detta ingå i utbildningen. I viss mån har resonemang 
förts med en del elever med utgångspunkt i deras fördjupningsarbeten.  
 
Nedan presenteras kortfattat 18 av de arbeten eleverna har gjort. Arbetena har varit 
publicerade på Kirunaprojektets hemsida. Där finns 24 (januari 2008) elevarbeten 
publicerade. De som behandlat staden och stadsomvandlingen har valts ut i denna 
studie.135  
 
Airport north, 2007-10-01 
Förslag till ny flygplats presenteras, med placering vid Lapporten, Abisko.  
 
En framtidsvision, 2007-03-07 
En framtidsvision har gjorts för Meschplan. Platsen har även ingått i en platsstudie i 
kursen Staden och framtiden. Man anser att det saknas en central park i Kiruna, som kan 
fungera som mötesplats. Konkreta förslag på åtgärder presenteras för att åstadkomma 
detta vid Meschplan. Biltrafiken ska tas bort, parken göras grönare. Hallmans idéer tas 
tillvara. Biografen ska åter öppna, för att locka mera folk kvällstid. Arkitekturhistoria 
ingår i kursen, och i arbetet har eleverna klart tagit ställning för och emot olika 
arkitekturstilar. Funktionalismen uppskattas inte, istället har man valt antiken och 
rokokon som förebilder vid gestaltningen av den tänkta parken. Man vill även se en 
förnyelse av dagens centrum, eftersom stadsomvandlingen sker i ett längre perspektiv och 
det kommer att dröja många år innan den påverkar dagens bebyggelse.  
 
En ny park, läsåret 2004/2005 
Förslag till en park mellan Ripans camping och Sandstensberget presenteras.  
 
En vision för Kiruna  
Projektet, som också resulterat i en modell, presenterar förslag till ett nytt centrum, 
placerat mellan Ripans campig och Sandstensberget. Bebyggelsen är helt ny, men 
inspirerad av Erskines bebyggelse och klimatanpassning.  
 
Ett bostadsområde för framtiden, 2005-05 
Projektet, som också resulterat i en modell, går ut på att etablera en bostadsmiljö utanför 
centrum. Bläckhornen anses vara en viktig del av Kirunas arbetarkultur, som minner om 
Kirunas födelse och LKAB:s historia. Det är därför nödvändigt att bevara och flytta dem, 
och gärna också återskapa ursprungsmiljön. Också Villastigen framhålls som ett 
favoritområde. Det nya bostadsområdet är tänkt att ligga mellan 

                                                 
135 De elevarbeten som det refereras till i denna rapport finns, förutom på Hjalmar Lundbomskolan, också 
tillgängliga i Norrbottens museums arkiv.  
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Jägarskolan/Sandstensberget och kyrkogården/Kurravaara/Tuolluvaara, och vara 
sammanknutet med befintlig bebyggelse. Man vill undvika ett nytt Lombolo som ligger 
avskiljt från resten av staden med ett industri- och stormarknadsområde. Det nya området 
ska innehålla tre delar. En rekonstruktion av bläckhornsområdet, en återskapad miljö som 
påminner om Villastigen samt två flerbostadshus. Bläckhornsområdet ska åter ha 
grusvägar vilket gör miljön mer mysig och gammeldags. Man vill också att ett av husen 
görs om till arbetarhistoriskt museum med tidstypisk inredning från dess ursprungliga 
uppförande. Området som ska efterlikna Villastigen ska omgärdas av skogsmark, husen 
ligga glest och utspritt. Flerbostadshusen ska bidra till att komma tillrätta med 
bostadsbristen, ett av husen ska vara vikt för ungdomar, det andra för familjer.  
 
Ett nytt resecentrum, läsåret 2004-2005 
Förslag till ett nytt resecentrum presenteras, med placering bortanför lokstallarna 
alternativt vid jägarskolan.  
 
Flygplats, 2007-10-02 
Förslag till ny flygplats presenteras, med placering 2,5 mil söder om Kiruna vid sjön 
Aittajävri.  
 
Kiruna – en stad med bostadsbrist?, (ej daterad) 
Arbetet har syftat till att undersöka huruvida det råder bostadsbrist i Kiruna.  
 
Kirunas framtid, 2006-02-17 
Arbetet presenterar resultatet av en webb-baserad undersökning som gjorts för att se vad 
kirunaborna tycker om stadsflytten.  
 
Kirunas nya centrum, (ej daterad) 
Förslaget går ut på att förbättra dagens centrum. Man vill bygga ett parkeringshus vid 
Dansoteket och få bort Folkets Hus-parkeringen. Centrum ska bli grönare, utsikten mot 
fjällen ska bibehållas. Man vill även samla ihop affärerna till ett köpcenter, och man vill 
se fler affärer i Kiruna. Centrum ska vara modernt, så nya hyreshus som är modernare ska 
ersätta Spottkoppen och Snusdosan, även om man gillar dessa och tycker att de är en del 
av Kirunas historia.  
 
Kirunas nya centrum – en framtidsvision, (ej daterad) 
Projektet, som även resulterat i en modell, har haft som mål att etablera en ny stadskärna i 
ett nytt läge. Prästgårdsbacken i nordväst, vid lokstallet valdes som lokalisering. 
Avgörande för detta vara närheten till fjällen samt utsikten mot fjällen, förutom att detta 
alternativ förespråkas av LKAB. Hallmans gatunät har utgjort en förebild, bebyggelsen är 
blandad gammal och ny. Ambitionen har varit att bibehålla ”kiruna-känslan”, som 
innefattar känsla man får av fjällen, vyerna, byggnaderna, vägnätet, närheten till naturen. 
Spårvagnen återupptas. Kiruna kyrka, stadshuset, Lindströmska huset (sannolikt avses 
Landströmska huset), Peking samt kvarteret Ortdrivaren flyttas med. Kupolen anses vara 
ful, men typisk för Kirunas stadskärna. Den flyttas inte med, men den ska vara 
inspirationskälla till en nyuppförd, modern byggnad med samma kupolformade takfall.136  
 
Kirunas nya flygplats, 2007-10-04 
Förslag till ny flygplats presenteras, med placering norr om Krokvik.  
 
Kiruna Stadsflytt, 2007-03-23 
Syftet med arbetet har varit att ta reda på mer om stadsflytten, hur man ska kunna flytta 
byggnader som stadshuset och kyrkan. Ställer frågor kring hur man skulle kunna hantera 

                                                 
136 I samband med redovisningen av arbetet framfördes även förslaget att göra en rekonstruktion av gamla 
centralskolan, eftersom så många äldre kirunabor saknar denna byggnad.  
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stadsomvandlingen och planeringen kring denna, då det påverkar också naturen, 
rymdforskning, turism, renskötsel och samisk kultur. Alternativen med utbyggnad i öst 
respektive nordväst presenteras med fördelar och nackdelar. Konstaterar att det kommer 
att kännas mer som om staden flyttar om den byggs ut mot nordväst. Konstaterar också 
att man tänkt bevara en del byggnader genom att flytta dem, däribland stadshuset och 
kyrkan.  
 
Kiruna stadsflytt – Kyrkan och stadshuset, 2007-07-30 
I arbetet undersöks hur stadshuset respektive kyrkan rent praktiskt kan flyttas. Dessa 
byggnader har valts eftersom författarna själva liksom många ungdomar de varit i kontakt 
med anser att dessa byggnader ”är Kiruna”. Författarna nämner även Bläckhornen som 
utmärkande för staden.  
 
Park och idrottsområde, (ej daterad) 
Projektet, som även resulterat i en modell, tar fram ett förslag till park respektive 
idrottsområde i anslutning till Varggropen.  
 
Resecentrum, 2007-07-30 
Projektet, som även resulterat i en modell, tar fram ett förslag till resecentrum med 
placering vid Varggropen.  
 
Stadsflyttningen (ej daterad) 
En enkät har gjorts för att undersöka kirunabornas åsikter om stadsflytten.  
 
Turismen i Kiruna, 2006-05-16 
Syftet med arbetet har varit att få en inblick i turistbranschen.  
 
 

Studiedag 
 
Vid en studiedag 23.1.2007 introducerades de nya eleverna till kursen Staden och 
framtiden. Bland annat fick de gruppvis enas om en miljö som är viktig för dem och som 
de skulle sakna om den försvann. De skulle resonera kring varför den är viktig, vad som 
är viktigt, hur den används och av vem. Vidare skulle också frågan huruvida platsen går 
att flytta diskuteras, liksom om det skulle vara en tröst om den dokumenterades före en 
rivning, och i så fall vad som skulle dokumenteras.  
 
Fyra grupper, med 2-3 elever i varje, bildades. Två grupper valde kyrkan, en grupp 
sporthallen och en grupp Café Safari.  
 
Kyrkan är viktig, den är Kiruna. Den har både historiska och känslomässiga värden, alla 
har en personlig anknytning dit. Den är också karaktäristisk för Kiruna, och vald till 
Sveriges vackraste byggnad. Den är viktig också för att alla ser den, går eller åker förbi 
den. Och så vill man bevara något gammalt. En kyrka som ”ser vanlig ut” kunde fått 
rivas, men det finns ingen annan kyrka som ser ut som Kiruna kyrka. Och det är en fin 
byggnad. Kyrkparken är viktig för miljön, med bra atmosfär som är både mysig och 
skrämmande, med kyrkan upphöjt, på en kulle, med mycket träd och Lundbohms grav. 
Krematoriet finns också där, även om det ligger lite vid sidan av och inte riktigt hör till. 
Kyrkan måste absolut flyttas, även om det inte skulle vara riktigt samma sak på en ny 
plats. Invändigt spelar det ingen roll, där kommer inte att synas någon skillnad, men 
utvändigt kommer man inte att få samma känsla. Atmosfären kring kyrkan kan inte 
flyttas. Men det är viktigt att den på ett annat ställe kommer att stå upphöjt och i en 
kyrkpark, centralt för hela staden, ungefär som idag där den ligger centralt men ändå 
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utanför. Att dokumentera kyrkan skulle inte vara samma sak, det skulle inte vara ok om 
den rivs, det skulle bli kaputt i sta´n i så fall. Den ska bara finnas där.  
 
Sporthallen är ett samlingsställe, dit man går både för att sporta och för att gå på matcher. 
Alla har tillgång till byggnaden och man kan gå dit när man vill. Det skulle inte vara 
några problem att flytta sporthallen, men hellre i så fall göra en bättre lokal.  
 
Café Safari går man alltid till för att fika, det är trevligt och mysigt där, och så har dom 
bra mackor. Man umgås med kompisar på helgerna eller håltimmarna. Det är viktigt att 
ha ”ett safari”, men det skulle inte bli samma känsla om Café Safari rivs eller flyttas. 
Även om maten är det viktigaste på caféet så är det också betydelsefullt att det är inrymt i 
ett gammalt hus, det blir mer stämningsfullt i äldre trähus. Ett modernt hus hade varit 
trist, det hade varit som alla andra.  
 
 

Källkritik  
 
Lärarna delade ut enkäterna i samband med undervisning. Informationen till eleverna kan 
ha varit mer eller mindre inriktad på stadsomvandlingen, då skolans eget projektarbete rör 
denna förändringsprocess. Resultatet visar att de flesta eleverna besvarade frågorna 
seriöst och självständigt. En del skrev mycket kortfattat medan andra utvecklade sina 
resonemang. I några enstaka fall är svaren så gott som identiska. Möjligen har eleverna 
resonerat kring frågorna i grupp och därför lämnat mer eller mindre likartade svar.  
 
Många nämner snö, vinter och vinterrelaterade sporter. Detta är inte konstigt i Kiruna, 
men då undersökningen genomfördes under vårvintern kan det ha påverkat svaren. 
Utfallet hade troligen blivit något annorlunda vid en annan årstid.  
 
Vid en jämförelse mellan enkätsvaren, elevarbetena och studiedagen märks uppenbara 
skillnader på hur nyanserade svaren är. Enkäten är troligen snabbt ifylld, och svaren 
mestadels spontana. Det är sannolikt mycket varierande huruvida enskilda elever tidigare 
reflekterat över sin stadsmiljö och över bebyggelsen. Elevarbetena är däremot fördjupade 
studier, som eleverna arbetat med under en längre tid. Det är därför intressant att se vilka 
infallsvinklar som valts och hur resonemangen förts. Diskussionerna under studiedagen 
gav en inblick i vad eleverna anser vara värdefullt. Det var endast någon timmes 
diskussion, men gav möjlighet till djupare reflektioner kring de miljöer som eleverna 
uppskattade som värdefulla. I denna kulturvärderingsanalys har det inte funnits utrymme 
för fördjupade intervjuer med eleverna. Detta hade troligen gett ytterligare nyanserade 
aspekter på vad gymnasieeleverna i Kiruna anser vara värdefullt i sin stad.  
 
Enkätundersökningen, samt de elevarbeten det refereras till i rapporten, arkiveras på 
Norrbottens museum. Hjalmar Lundbohmsskolans  övriga elevarbeten inom ramen för 
Kirunaprojektet är också ett värdefullt källmaterial. Förhoppningsvis kommer även detta 
att arkiveras hos länsmuseet, för att säkerställa framtida tillgänglighet.  
 
 

Kommentar 
 
Sammantaget är det en nyanserad bild av Kiruna som skildras i enkätsvaren. Många 
aspekter, såväl positiva som negativa framkommer. Olika tendenser kan anas i svaren. 
Svaren beskriver både vad som uppfattas som intressant och vad som uppfattas som 
bevarandevärt av både äldre och yngre bebyggelse. Generellt uppskattas äldre 
träbebyggelse, framför allt nämns Kyrkan, Bläckhornen och Hjalmar Lundbohmsgården 
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ofta. Även Stadshuset och kvarteret Ortdrivaren anses ha bevarandevärda egenskaper. 
Naturen, fjällen och olika sportaktiviteter samt bebyggelse med idrottsanknytning står 
också högt i kurs.  
 
Den byggnad det råder mest konsensus kring är kyrkan. Framför allt för att den är så fin 
och vacker, men också dess historiska värde och symbolvärde uppmärksammas. Den är 
också viktig eftersom den är en helig plats. Beträffande Stadshuset och kvarteret 
Ortdrivaren så är bilden mera kluven. En del tycker de är vackra byggnader, andra har 
svårt att se dess värde. Uppenbart är att de väcker känslor. Även de som inte uppskattar 
dem har ett behov av att framhålla sina synpunkter. Det går också att ana tankar kring vad 
som är vackert, och vad man får lov att tycka är vackert. När det gäller kvarteret 
Ortdrivaren menar en elev att det kanske inte är vackert i traditionell mening, men det har 
en intressant arkitektur som uppskattas.  
 
Tusen toner/gamla sjukstugan, som är skyddad av kommunen, nämns relativt ofta. Det är 
en äldre träbyggnad, och uppskattas säkert som sådan, men intrycket är dock att 
funktionen är det viktigaste. För eleverna är den angelägen då många av dem är 
musikintresserade och har replokaler där. Troligen gäller detta även för andra platser som 
anses bevarandevärda. Det är innehållet som gör att man går dit och därmed får en 
anknytning till byggnaden. Det kan gälla sporthallen likaväl som restauranger eller 
affärer. Byggnaden i sig kan dock ha betydelse. Detta gäller till exempel för Café Safari. 
Där finns goda mackor, vilket är en avgörande aspekt, men det uppskattas också för sin 
mysighet, och den charm som bara finns i gamla trähus.  
 
När det gäller kriterier för vad som gör något värdefullt, så är elevernas argument mycket  
nyanserade. Vackert är det dominerande svaret, men även historiska kopplingar eller  
personlig anknytning nämns som viktiga faktorer. Även speciella eller utmärkande eller 
utmärkande karaktärsdrag, att miljön kännetecknar Kiruna lyfts fram.  
 
En plats som är viktig för många är det egna hemmet.  
 
Kiruna kommun har genomfört en undersökning om hur ungdomar förhåller sig till och 
upplever sådant som skola och fritid, trygghet och mobbing, politik, hälsa och så vidare. 
Resultatet visar att den vanligaste fritidssysselsättningen är  att umgås med kompisar samt 
att surfa eller chatta på internet. 86 % av gymnasieungdomarna träffar sina kompisar 
hemma hos varandra, 22 % träffas i samband med träning. 48 % går runt på stan med sina 
kompisar varje vecka.137  
 
Hur väl man trivs i Kiruna varierar. En del elever, från byarna i kommunen, ser det som 
positivt att komma till Kiruna, där det finns en stadsmässighet och goda sociala kontakter. 
Andra ser staden som ett arbetsläger, där man bara vistas för att man måste gå i skolan.  
 
Många elever uppehåller sig vid fjällen, naturen och friluftslivet, snön med möjligheter 
till skoter och skidåkning, jakt och fiske. För en del är detta något positivt. För andra, som 
inte är intresserade, är den starka fokusen på dessa fritidsaktivteter snarare besvärande. 
Det förefaller som att de upplever att det inte finns så mycket annat att sysselsätta sig med 
i Kiruna.  
 
För sportens del är det framför allt Lombia, Matojärvi, Luossabacken och Sporthallen 
som lyfts fram. Beträffande Lombia och Matojärvi är det så gott som uteslutande killarna 

                                                 
137 Taube, Uusitalo & Mörck, s 3.  
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som tycker dessa är viktiga.138 För Luossabacken och sporthallen är det mera jämnt 
mellan killar och tjejer. Sporter som tjejer förmodas vara mera intresserade av lyser med 
sin frånvaro. Endast två personer nämner stallet. Frågan är vilka platser och miljöer som 
saknas bland enkätsvaren, och varför det förhåller sig så.  
 
Bevarandevärdet för Matojärvi motiveras i betydligt högre utsträckning än för de övriga 
idrottsmiljöerna. Ishallen har en lång historia, det är dessutom Sveriges första 
inomhusishall. Hockeyn är något speciellt för Kiruna och därmed blir ishallen en slags 
symbolbyggnad. Den har också ett personhistoriskt värde, då Börje Salming började sin 
karriär där.  
 
Kommunen poängterar gärna att den präglas av tre kulturer, men ytterst få elever  
kommenterar detta. Någon enstaka elev nämner rennäringen och någon tornedalsfinskan. 
Då är det fler, om än ett fåtal, som skriver att det finns många utlänningar i Kiruna. Om 
detta anses positivt eller negativt framkommer inte.  
 
Samhällets framtid och stadsomvandlingen nämns endast av ett fåtal. En del är positiva 
till förändringen och ser en framtid i Kiruna, medan andra uppfattar det precis tvärtom.  
 
Synpunkter som framkommer är att det borde finnas fler affärer i samhället. Parker och 
grönområden är också viktiga, särskilt Järnvägsparken är uppskattad.  
 
Parker, grönområden och mötesplatser är också prioriterar i Kirunaprojektets elevarbeten. 
En del arbeten handlar också uttryckligen om stadsomvandlingen. Allt från egna visioner 
om ett nytt centrum, till förslag till resecentrum, parker och idrottsanläggningar har 
presenterats.  
 
I flera av elevarbetena, liksom i en del enkätsvar, kan man anta att många tror att beslut 
redan har fattats om att vissa byggnader, som kyrkan och stadshuset, kommer att flyttas.  
 
Inställningen i många enkätsvar är också att det är en självklarhet att vissa byggnader ska 
flyttas, om de inte längre kan stå kvar på grund av deformationsutbredningen.  
 
 

                                                 
138 På fråga 4 anser 13 killar och 2 tjejer att Lombia är intressant. Lombia ishall, fotbollsplan och IP anser 
totalt 2 killar men ingen tjej vara intressant. Matojärvi anses intressant av 14 killar och 1 tjej. På fråga 5 
anser12 killar och 1 tjej att Lombia är bevarandevärd. Matojärvi anses bevarandevärd av 16 killar och 1 tjej.   
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LKAB 
 
LKAB är den dominerande aktören inom gruvnäringen i malmfälten. I Kiruna bryts för 
närvarande malm i Kiirunavaara-gruvan. Tidigare har brytning också skett i 
Luossavaaragruvan och Tuolluvaaragruvan. Bolaget undersöker för närvarande 
Sjömalmen, som finns under Luossajärvi, liksom Lappmalmerna. Tre olika områden 
kallas Lappmalmen, två är belägna väster om Kurravaaravägen, norr om Sandstensberget, 
ett söder om Lombolo-området.  
 
De dokument som ingår i undersökningen är bolagets årsredovisning 2006 samt den 
vision som LKAB lämnat som bilaga till sitt yttrande över kommunens fördjupade 
översiktsplan. Besök har gjorts i LKAB:s arkiv i Kiruna. Detta är en ”guldgruva” för 
forskning kring företagets historia, men utanför ramen för denna studie. Göran Olovsson, 
LKAB:s ansvarig för gruvrätt i Kiruna, samt Lennart Thelin, vd för FAB, har intervjuats 
som komplement till de skriftliga källorna.  
 

 

Kiruna stad, fotot taget från Kiirunavaara, med Luossavaara i bakgrunden. I förgrunden 
markdeformationer orsakade av gruvbrytningen. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum, 
2004. 

 

Årsredovisning 2006 
 
I LKAB:s årsredovisning för 2006 berörs stadsomvandlingen i Kiruna kortfattat. Bland 
annat konstateras att gruvbrytningen långsiktigt kommer att påverka samhällsstrukturen i 
Malmfälten och att: ”LKAB bedriver ett aktivt arbete för att tillsammans med berörda 
intressenter finna praktiska och ekonomiska lösningar på dessa frågor.”139 Det framgår 
att organisationen har förstärkts för att hantera den uppkomna situationen. I Kiruna görs 
bedömningen att det i första hand är järnvägen som kommer att påverkas under de 
närmaste åren. Vidare konstateras att LKAB:s verksamhet är en spegling av en hållbar 
utveckling, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt.  
 
Vad gäller FAB skriver står det att: ”FAB tillhandahåller bostäder och lokaler på 
verksamhetsorterna, med normala affärsmässiga avkastningskrav. FAB ska även vara en 
resurs i samhällsomdaningen i Kiruna och Malmberget.”140  
 
Vidare konstateras att markdeformationerna innebär både formella och informella 
förpliktelser i Malmfälten, och att de kan medföra betydande kostnader och 
investeringsutgifter för företaget.141 LKAB har också deltagit aktivt i kommunens arbete 
med revidering av den fördjupade översiktsplanen, främst genom att bidra med 
information om nuvarande och framtida gruvbrytning. ”Ambitionen har varit att ge så 

                                                 
139 LKAB:s årsredovisning 2006, s 1.  
140 LKAB:s årsredovisning 2006, s 14. 
141 LKAB:s årsredovisning 2006, s 37. 
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tydlig information som möjligt utifrån dagens kunskap om malmtillgång, 
produktionsförutsättningar och ekonomi.”142 Det konstateras även att det förutom 
infrastruktur i första hand är LKAB:s bostadsområde som berörs.   
 
Enligt Olovsson är både hårda och mjuka frågor är viktiga att beakta i samhället. Frågan 
är bara hur de mjuka värdena ska mätas. Trivsel är dock viktigt, det bidrar till arbetsglädje 
och ger ett bättre utfört jobb. En känsla av att ha ett fungerade samhälle liksom 
arbetstillfällen är viktigt.143  
 
 

Vision 
 
I samband med att Kiruna kommun utarbetade en fördjupad översiktsplan för Kiruna 
tätort, lät LKAB två konsulter göra egna visioner för Kirunas stadsutveckling. Dessa 
konsultrapporter bifogades som bilaga till LKAB:s yttrande över kommunens 
samrådshandling för den fördjupade översiktsplanen, 28.2.2006. Rapporterna är Nya 
Kiruna – Nordvästra alternativet. Stadsutveckling av Wilhelmson arkitekter, 
Framtidsstaden Kiruna. Nordvästra samhällsbyggnadsalternativet – förutsättningsanalys 
och idéskisser av ÅF-Infraplan AB samt broschyren Nya Kiruna där rapporterna 
sammanfattas. Olovsson är tydlig med att syftet med visionen var att peka på möjligheter 
vid en stadsomvandling.  
 
Båda rapporterna förutsätter en samhällsutbyggnad mot nordväst och en dragning av 
järnvägen väster om Kiirunavaara, vilket också är det som LKAB förordat i sina yttrande 
till olika planer. Det finns förbehåll i rapporterna. En stadsutveckling kan ske i anslutning 
till Luossavaara, om fortsatt malmbrytning där inte beräknas vara intressant framöver. 
Barriäreffekter som kan uppstå av järnvägen och E10:an i anslutning till Luossavaara och 
Luossajärvi måste också undanröjas.  
 
I Framtidsstaden Kiruna utreds, om än inte lika ingående som i kommunens handlingar, 
vad som kallas regional funktionsanalys, köpkraft och handel samt turismens betydelse. 
Många aspekter som krävs samhällsplaneringen saknas dock, till exempel omnämns inte 
de riksintressen som berör det aktuella området. Det anges som strategiskt viktigt att 
utveckla ett attraktivt centrum. I rapporten står att ett stort antal alternativ till en 
nordvästlig utbyggnad har studerats, vilka presenteras dock inte. I rapporten skissas på 
endast tre av dessa alternativ, där det på olika sätt har laborerats med placering av 
bebyggelse och dragning av järnväg och E10. Det framhålls även att stadsomvandlingen 
kommer att bli en långsiktig process, och att staden måste fungera i varje skede. När det 
gäller befintlig bebyggelse skrivs att ”Kyrkan och bolagsområdets kulturbyggnader 
flyttas som hel miljö, inte som enskilda byggnader. De placeras i ett väl synligt och för 
staden strategiskt läge med fjällvärlden i fonden.”144 Betydelsen för stadsbilden 
poängteras. Turismen lyfts fram på olika sätt, bland annat påpekas att ”stadens arkitektur 
har alltid varit intressant”.145 Själva staden ses som en attraktion genom 
stadsomvandlingen. Även gruvindustrin identifieras som intressant, med Kiirunavaara 
och Infomine, Malmbanan, Rallarvägen och Narvik hamn. Såväl rallarkulturen som 
samekulturen uppmärksammas. Narvik och Lofoten har även besöksmål kopplade till 
krigshistoria.  
 

                                                 
142 LKAB:s årsredovisning 2006, s 38. 
143 Informant Göran Olovsson.  
144 Framtidsstaden Kiruna. Nordvästra samhällsbyggnadsalternativet – förutsättningsanalys och idéskisser, s 
4.  
145 Framtidsstaden Kiruna. Nordvästra samhällsbyggnadsalternativet – förutsättningsanalys och idéskisser, s 
27. 
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I Nya Kiruna framställs samhället som unikt genom dramatiska lämningar från 
gruvindustrin. Detta föreslås nyttjas genom en inglasning av Luossavaaras dagbrott, och 
en etablering där av ett centrum med olika funktioner. Förutom handel, hotell och 
konferensanläggningar ska det innehålla skidåkningsmöjligheter året runt, upplevelsebad 
liksom en tropisk regnskog. Kiruna anses ha unika miljövärden, här syftas i första hand 
på dess natur. Det kärva klimatet måste beaktas stadsstrukturens planering. Omfattande 
solstudier har gjorts, vilka visar att en utveckling av samhället åt nordväst är bättre än ett 
utveckling österut. Med hänsyn till vinden är dock nordväst mindre gynnsamt. Med 
hänsyn till tillgängliga markområden så kommer Kiruna att bli en tätare stad, om 
folkmängden bibehålls. Hallmans centrumlösa stadsplan nämns. Vad gäller befintlig 
bebyggelse skrivs att: ”LKAB:s eget bostadsbestånd liksom dess kulturhistoriskt viktiga 
bebyggelse kommer att påverkas tidigt. Kv. Ullspiran är ett av dessa områden men 
saknar kulturhistoriskt värde. Det är däremot viktigt att stor hänsyn tas till Kirunas 
äldsta bebyggelse och att frågan om flytt och bevarande alteranativt rivning analyseras 
ingående.”146 Utgångspunkten för vad som är angeläget att flytta grundar sig i Kiruna 
kommuns bevarandeplan från 1984. Det konstateras också att: ”Det har ansetts viktigt att 
flytta bebyggelsen som miljöer och inte som enskilda hus. Detta ställer särskilda krav på 
lokalisering då dessa miljöer i sig har en relativ låg täthet befolkningsmässigt.”147 Den 
förordade placeringen av kyrkan motiveras genom att det ger en landskapsmässig och 
stadsbildsmässig lokalisering, som speglar den tidiga relationen mellan gruvan och 
samhället. Det blir också en viktig symbolhandling för att markera en nordvästlig 
stadsutbyggnad. Vad gäller kyrkan konstateras också att den ”är på många sätt bilden av 
Kiruna. Åsikten om att den skall flyttas och relokaliseras är allmän. … Samtidigt är inte 
längre Kiruna kyrka av samma betydelse för samhället vad den en gång var. … Ett 
prominent läge för de stora ceremonierna, privata som mer offentliga – bröllop, 
julottefirande, dop och konserter. Det föreslagna läget vid Luossajärvis strand med 
Kebnekaise i fonden blir en stark och fungerande romantisk bild. Den hjälper till att 
definiera det historiska arvet och balanserar eventuell osäkerhet inför Kirunas 
omvandling. Kompletterad med en ny kyrka mitt i ett vardagligt sammanhang typ 
Thomasteologin ger möjlighet till en kyrklig framtidsinriktning.”148  
 
 

FAB 
 
Fastighets AB Malmfälten (FAB) ingår i LKAB-koncernen. I Kiruna företaget cirka  
1 400 lägenheter i sju bostadsområden, förutom ett lägenhetshotell.149  
 
Inom Thuleområdet finns framför allt den 1920-talsklassicistiska träbebyggelsen som 
uppmärksammats i olika planer och program. Här finns också bebyggelse uppförd under 
1950-talet, ritad av Folke Hederus. På hemsidan beskrivs området som charmigt, omgivet 
av grönområden, och centrumnära.  
 

                                                 
146 Nya Kiruna – Nordvästra alternativet. Stadsutveckling, s 13.  
147 Nya Kiruna – Nordvästra alternativet. Stadsutveckling, s 13. 
148 Nya Kiruna – Nordvästra alternativet. Stadsutveckling, s 13. 
149 FAB:s hemsida, http://www.fabmf.se/.  
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Thuleområdet, 1920-talsbebyggelse. Foto: 
Jennie Sjöholm © Norrbottens museum, 
acc.nr 2007:760:14.  

Thuleområdet, 1950-talsbebyggelse. Foto: 
Jennie Sjöholm © Norrbottens museum, 
acc.nr 2007:781:04.  

 
 
 
 

Inom det så kallade Bolagsområdet förvaltar FAB flera bostadsområden. Hit hör området 
de kallar Bolaget, beläget söder om Hjalmar Lundbohmsvägen som bland annat rymmer 
en äldre trähusbebyggelse, däribland de så kallade Bläckhornen. Här finns också 
bebyggelse från 1950- och 1960-talen. På hemsidan konstateras att det är Sveriges största 
sammanhängande bostadsområde med arbetarbostäder från sekelskiftet. Miljön beskrivs  
som charmig och unik med stora grönområden, med promenadavstånd till centrum. 
Bläckhornen anses exteriört tilltalande och med en unik färgsättning. Inom området finns 
även hyresfastigheten Jerusalem.  
 
I området Fjällvivan/Fjällrosen (väster om Bolaget) finns äldre trähus, också dessa 
karaktäriseras som charmiga, samt flerbostadshus. Även detta område beskrivs som 
centrumnära.  
 
Kvarteret Ullspiran tillhör också FAB. På hemsidan beskrivs det som ett barnvänligt 
område, med nära till centrum. Detta bostadsområde kommer att bli det första som berörs 
av gruvans expansion.  
 
Vid Skolgatan finns såväl äldre träbebyggelse som 1950-talsbebyggelse. Till 
byggnaderna hör den så kallade Gula Raden, också kallade Iggesundshusen. På hemsidan 
beskrivs trähusen som välbevarande, och området är centrumnära.  
 
Även vid Triangeln, området norr om Hjalmar Lundbohmsvägen, finns äldre trähus och 
flerbostadshus från 1950-talet. På hemsidan beskrivs trähusen som är från början av 
1900-talet som välbevarade. Det finns stora grönområden, och det är centrumnära.  
 
Vid Luossavaara förvaltar FAB ett bostadsområde med trähuslängor från början av 1900-
talet (kallat Långholmen och Vinkelholmen) samt ett par flerbostadshus uppförda på 
1950-talet. På hemsidan karaktäriseras trähusen som trivsamma, och området ligger nära 
skid- och strövområden.  
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Vid samtal med Lennart Thelin, VD för FAB, konstaterar han att merparten av den äldre 
trähusbebyggelsen inom Bolagsområdet är förhållandevis enkel att flytta. Sannolikt gäller 
detta även för hyresfastigheten Jerusalem, liksom de bläckhorn som är uppförda i tegel. 
Detta måste dock undersökas tekniskt. Thelin konstaterar också att trähusbebyggelsen i 
SJ-området är enkel att flytta, även om den inte ingår i FAB:s fastighetsbestånd. När det 
gäller 1950-talsbebyggelsen menar Thelin att denna är tekniskt svår att flytta, eftersom 
den är uppförd i lättbetong. Han ser inte heller att den har något högre bevarandevärde, 
utan är ett avvikande inslag i miljön även om man eftersträvat att anpassa den 
kulörmässigt. Vid en flytt betonar Thelin att det är viktigt att behålla bebyggelsen i ett 
sammanhang, här syftar han på en del av den äldre träbebyggelsen, tegelbläckhornen, 
Bolagshotellet samt Hjalmar Lundbohmsgården. Bläckhornen måste också finnas i en 
parkmiljö, en förtätning vore olämpligt. Det framkommer även att FAB inte varit 
involverat i arbetet med LKAB:s vision.150  
 
 

Källkritik 
 
LKAB:s vision är en partsinlaga som skiljer sig från övriga aktörers dokument. Där 
kommunen, Banverket och Vägverket utreder olika alternativ, för att belysa vilka val som 
blir de bästa med hänsyn till alla intressenter, har LKAB presenterat en vision för det 
alternativ som gynnar deras intresse som ett industriföretag med naturresursanknuten 
råvara.  
 
LKAB:s inställning till Kiruna som kulturmiljö har inom ramen för detta arbete varit svår 
att fånga. Denna studie bygger framför allt på de olika intressenternas utredningar. 
LKAB:s underlagsmaterial har inte varit tillgängligt på samma sätt som övriga aktörers.  
 
 

Kommentar 
 
För LKAB:s vision har deras konsulter utgått från kommunens bevarandeplan när de 
hänvisar till den kulturhistoriskt viktiga bebyggelsen. Kvarteret Ullspiran anses sakna 
kulturhistoriskt värde, men någon utredning som styrker detta presenteras inte. Det är den 
äldre bebyggelsen som pekas ut som värdefull, men vad som ska hända med denna måste 
utredas ingående. I visionen slås fast att vid en flyttning är det viktigt att bebyggelsen 
flyttas som miljö, inte som enskilda hus.  
 
                                                 

Långholmen, Luossavaaraområdet. Foto: 
Jennie Sjöholm © Norrbottens museum, 
acc.nr 2007:597:01.  

Gula raden. Foto: Jennie Sjöholm © 
Norrbottens museum, acc.nr 2007:709:01.  

150 Informant Lennart Thelin.  
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Visionen har intressanta infallsvinklar på turismens möjligheter. Kulturmiljöer som 
uppmärksammas är delvis desamma som kommunen pekar ut; gruvindustrin med 
Infomine, malmbanan, rallarvägen och den samiska kulturen. Men i LKAB:s vision finns 
också Narviks hamn, liksom de krigshistoriska lämningar som finns i Norge.  
 
FAB tycks ha inställningen, att den äldre träbebyggelsen kommer att flyttas när det blir 
aktuellt genom deformationsutbredningen. 1950-talsbebyggelsen betraktas inte som 
särskilt intressant. På deras hemsida är det också framför allt den äldre träbebyggelsen 
som framhålls som charmig och välbevarad.  
 
Inom Bolagsområdet finns två av Kirunas byggnadsminnen; hyresfastigheten Jerusalem 
samt Hjalmar Lundbohmsgården. Jerusalem förvaltas av FAB, medan Kiruna kommun 
numera äger Hjalmar Lundbohmsgården. Bägge fastigheterna är mycket betydelsefulla 
delar av Bolagsområdet.  
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Banverket 
 
Malmbanan är det första som berörs av deformationsutbredningen från gruvan. För att 
möjliggöra järnvägstrafiken måste en ny järnvägssträckning vara i drift 2012. Banverket 
har kommit långt i planeringsprocessen, och har producerat ett flertal handlingar för ny 
järnväg i Kiruna.  
 
Arbetet började med en idéstudie 2004. Sedan följde en förstudie, med handling för tidigt 
samråd, förslagshandling samt slutrapport. 2006 presenterades en samrådshandling för 
järnvägsutredning, och senare samma år en utställningshandling. 2007 kom slutrapport 
för järnvägsutredningen, med förslag till järnvägsdragning. Det var också nödvändigt att 
hitta en ny placering för omformarstation i Kiruna. För denna har också genomförts en 
förstudie, med början 2005 genom handling för tidigt samråd, förslagshandling samt 
2006 en slutrapport.  
 
Kulturmiljön har funnits med som en angelägen aspekt från början eftersom den är 
utpekad som riksintresse. Under arbetets gång har underlagsmaterialet kompletterats och 
konsekvenser för kulturmiljön analyserats i en miljökonsekvensbeskrivning. För denna 
analys har särskilt slutrapporten för ny omformarstation samt järnvägsutredningens 
utställningshandling granskats, då resonemangen kring Kirunas kulturmiljöer här är mest 
utvecklade.  
 

 
 

Järnvägen vid Lokstallsområdet. Foto: 
Jennie Sjöholm © Norrbottens museum, 
acc.nr 2007:855:01.  

 
 

 
Ny omformarstation, slutrapport 
 
Befintlig omformarstation förväntades påverkas av deformationszonerna från gruvan och 
senast 2008 beräknades att en ny anläggning måste vara i drift. Tre alternativa placeringar 
har utretts, samtliga söder om Kiruna i närheten av Råtsitriangeln.  
 
Landskapet i området beskrivs som ett flackt myr- och skogslandskap. Placering av 
omformarstation med anslutande ställverk kommer att ske i anslutning till Malmbanan. 
Denna tillsammans med kraftledningar och vägar kommer att dominera landskapsbilden.  
 
Det befintliga omformarstationen ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården. 
Riksintresset beskrivs på följande sätt:  
”Intresset består främst i att bevara den unika stadsmiljön och industrilandskapet, med 
gruvbergets karaktäristiska profil. Den befintliga omformarstationen som ska avyttras 
ingår som en del i industrilandskapet och järnvägsmiljön i området för riksintresset. 
Rivningen av stationen innebär en förändring av den befintliga järnvägsmiljön. 
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Avyttringen och uppförandet av en ny omformarstation utanför riksintresseområdet är 
dock oundviklig med tanke på den prognostiserade sprickbildningen från gruvan.”151  
 
Bedömningen av konsekvenserna för riksintresset anses vara små till måttliga.  
 
 

Järnvägsutredning, utställningshandling 
 
Befintlig järnväg kommer att hamna inom rasriskområden, för att säkra framtida drift 
måste järnvägen dras om. Under utredningsarbetets gång har ett flertal alternativ för ny 
järnvägsdragning funnits. I utställningshandlingen har alternativen reducerats till två, 
alternativ Kiirunavaara respektive alternativ Jägarskolan-Tuolluvaara. Här ingår även en 
miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Flera mål finns utarbetade för järnvägsutredningen, både transportpolitiska och 
projektrelaterade för denna ombyggnad. Aspekter som behandlas ingående är bland annat 
landskapsbild, kulturmiljö och gestaltning. Resonemang förs även vad gäller resecentrum, 
liksom hantering av järnvägssträckningen som kommer att tas ur drift.  
 
Avseende kulturmiljö görs en kortfattad historik över Kiruna i utställningshandlingen. 
Järnmalmen och möjligheten att bryta den genom byggandet av malmbanan nämns, 
liksom samhället som växer fram med sin speciella stadsplan och bebyggelse av hög 
arkitektonisk kvalitet. Dagens Kiruna karaktäriseras som en väl samlad bebyggelse 
mellan gruvbergen Kiirunavaara och Luossavaara, där bergen dominerar som visuella 
landmärken. Utblickarna från staden mot det omgivande fjällandskapet skiftar karaktär 
beroende på väder och årstid. Staden utgörs av tre områden, nämligen centrum, Lombolo 
och Tuolluvaara. I samhället finns även ett småindustriområde. Fjällbjörkarna som 
dominerar i grönområdena anses viktiga. Förutom grönskan fungerar vegetationen både 
som rumsindelande inslag och som vindskydd.  
 
Renskötseln har funnits länge i området, och är en viktig näring för kommunen. 
Rennäringen och den samiska kulturen är en viktig del av Kirunas identitet.  
 
Banverket har en arkitekturpolicy. I denna fastslås att god arkitektur ska prägla alla 
byggnadsverk, och att järnvägen ska utformas i samspel med omgivningen. Konstnärlig 
gestaltning ska integreras i järnvägsmiljöerna. Offentlig konst ska alltid övervägas i 
projekten.  
 
Hur sambanden mellan stad och landskap liksom mellan terräng och bebyggelse gestaltas 
och upplevs anses viktigt att ta hänsyn till. Gestaltningen ska göras utifrån platsens 
förutsättningar. Vidare så ska omsorg läggas vid det arkitektoniska uttrycket i ett 
resecentrum, här krävs också en helhetsgestaltning av miljön. Övergripande mål i 
förhållande till kulturmiljön uttrycks genom att:  
”Hela Kiruna och gruvorna är en unik kulturmiljö. Den befintliga järnvägen, dess miljö 
och speciella byggnader är en nödvändig förutsättning för staden och dess gruvindustri. 
Gestaltningsarbetet i järnvägsprojekten ska ha ett aktivt förhållningssätt och ett tydligt 
ställningstagande till den fortsatta behandlingen och utvecklingen av relevanta och 
berörda delar av Kirunas kulturmiljöer.”152  
 
Ett återställande av den befintliga järnvägen kommenteras kort. Frågan om återställande 
och ett eventuellt bevarande av vissa delar utreds i ett parallellt projekt. Det framgår att: 

                                                 
151 Förstudie, Ny omformarstation i Kiruna. Slutrapport, s 36.  
152 Utställningshandling, Järnvägsutredning Kiruna, ny järnväg. Kirunaprojektet, s 52.  
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”Järnvägen och dess betydelse för Kirunas tillväxt är ett viktigt visuellt och symboliskt 
inslag i stadsbilden.”153 Det slås också fast att: ”Det är viktigt att i senare skeden 
tydliggöra och sätta upp mål för hur man behandlar och återställer den befintliga 
järnvägen och dess närmiljö med hänsyn till de kultur- och industrihistoriska värden som 
finns.”154 
 
Beträffande ett resecentrum så har det ”stor betydelse för staden och dess identitet och 
dess arkitektoniska formspråk är en spegling av det värde som staden och i detta fall 
även staten tillskriver Kiruna, dess medborgare och besökare. Ett resecentrum bör vara 
en vital del i staden och stärka den. … Utförande och materialval ska vara av god 
kvalitet och väljas med omsorg om platsens identitet – Kiruna och dess 
industrihistoria.”155  
 
I järnvägsutredningen framhålls att ett resecentrum bör utstråla kvalitet och effektivitet. 
Dess arkitektoniska utformning kan bidra till att höja kollektivtrafikens image.  
 
För det fortsatta arbetet med gestaltningsfrågor poängteras vikten av att ta vara på 
Kirunas unika kulturmiljö.  
 
Även sociala effekter har utretts. Järnvägen får inte påverka levnadsmiljön i staden 
negativt. Det finns en risk för detta om järnvägen skapar barriärer mellan olika områden, 
eller om den fysiska miljön utformas så den upplevs som oattraktiv eller otrygg. Goda 
kommunikationer kan å andra sidan ha positiva effekter. Ett resecentrum har potential att 
bidra till en livfull stadsmiljö och bidra till service och handelsetableringar. Det kan skapa 
en naturlig mötesplats.  
 
I miljökonsekvensbeskrivningen för kulturmiljön konstateras att ”Hela Kiruna och 
gruvorna är en unik kulturmiljö, som rent fysiskt kommer att förändras på ett 
genomgripande sätt av gruvans markdeformationer. Järnvägen är en central del i 
kulturmiljön och att den måste flyttas ger också stor påverkan. … Att flytta tätbebyggda 
områden till följd av gruvdrift kan dock anses som en naturlig del i den industriella 
stadsmiljö som utgör kärnan i riksintresset för kulturmiljö.”156  
 
Vidare anses att antingen kan man välja att se vilka intrång den nya järnvägen gör i 
befintliga kulturmiljöer, eller också göra en bedömning av ”hur den nya järnvägen 
passar in i en ny stadsmiljö med samma kvaliteter som utmärker dagens riksintresse. Det 
vill säga ett gruvsamhälle med karaktär av stad som utgör centrum för norra Norrlands 
inland.”157  
 
Rennäringen framhålls som en betydelsefull kulturbärare i Lappland, och det konstateras 
att det finns brister i dokumentationen kring det samiska kulturarvet.  
 
Hänvisning görs till kommunens fördjupade översiktsplan beträffande olika 
bebyggelsekaraktärer inom samhället.  
 
Staden är utpekad som riksintresse för kulturmiljön. Värdet ligger i stadens uppbyggnad 
men också i enskilda byggnader. Järnvägsstationen är byggnadsminne, den äldre 
bebyggelsen inom SJ-området finns upptagen i kommunens bevarandeplan. Gruvberget, 
industriella anläggningar och järnvägen ingår i riksintresset. Även om järnvägen idag 
upplevs som en barriär bidrar den till kulturmiljöns karaktär.  
                                                 
153 Utställningshandling, Järnvägsutredning Kiruna, ny järnväg. Kirunaprojektet, s 57. 
154 Utställningshandling, Järnvägsutredning Kiruna, ny järnväg. Kirunaprojektet, s 57. 
155 Utställningshandling, Järnvägsutredning Kiruna, ny järnväg. Kirunaprojektet, s 57. 
156 Utställningshandling, Järnvägsutredning Kiruna, ny järnväg. Kirunaprojektet, s 88. 
157 Utställningshandling, Järnvägsutredning Kiruna, ny järnväg. Kirunaprojektet, s 88. 
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Inga åtgärder kan vidtas när det gäller att minska påverkan på den befintliga järnvägen, 
denna måste flyttas. Markdeformationerna gör dock att denna i vilket fall inte skulle 
kunna finnas kvar. En mindre del av det befintliga järnvägsområdet kommer att finnas 
kvar vid Luossajärvi. I SJ-området kommer det kulturhistoriska värdet att minska när 
järnvägsverksamheten försvinner. ”Byggnadernas karaktär kan bevaras genom 
omsorgsfull förvaltning på ny eller befintlig plats.”158 Stadens siluett kommer inte att 
påverkas av en ny järnvägsdragning, däremot kommer tågresenärernas upplevelse av 
staden att förändras. Stadsplanen kommer att påverkas indirekt vid placering av ett nytt 
resecentrum. Bebyggelse vid Luossajärvis östra strand, det vill säga norra delen av SJ-
området, lokstallarna och bebyggelse från 1950- och 60-talen, kommer att påverkas.  
 
I alternativ Kiirunavaara kommer det att bli en stark koppling till gruvverksamheten, 
medan anknytningen till stadsmiljön blir svag. I alternativ Jägarskolan-Tuolluvaara blir 
kopplingen svag både till gruvindustrin och stadsmiljön.  
 
En arkeologisk utredning har genomförts, där närmare 400 forn- och kulturlämningar har 
påträffats. I alternativ Kiirunavaara finns ett fåtal lämningar längst i norr. I ett område 
kring Råtsitriangeln finns ett flertal lämningar, vilka påverkas av bägge alternativen. 
Alternativ Jägarskolan-Tuolluvaara uppvisar fler lämningar. Norr om E10 finns många 
lämningar i anslutning till gruvområdena.  
 
Vid en samlad kulturmiljöbedömning framgår att: ”Såväl nollalternativet som båda 
ombyggnadsalternativen kommer att medföra stora konsekvenser med påtaglig skada för 
den befintliga järnvägsmiljön. Inga konsekvenser för riksintresset i övrigt. … Beträffande 
arkeologiska värden bedöms alternativ Jägarskolan-Tuolluvaara medföra små till 
måttliga konsekvenser och alternativ Kiirunavaara medföra små eller inga konsekvenser. 
… Övriga berörda kulturmiljövärden – stadskaraktärer, gruvmiljön, kyrkomiljöer – 
berörs i liten grad av val av korridor för ny järnväg och konsekvenserna bedöms som 
små för båda alternativen. Alternativ Jägarskolan-Tuolluvaara har större förutsättningar 
att inlemmas i Kirunas framtida stadsutveckling och Kiirunavaara får en starkare 
anknytning till gruvan.”159  
 
I förslag till skyddsåtgärder ges att: ”Utreda möjligheten till att bevara kopplingen 
mellan den nya järnvägen, särskilt med resecentrum i nordväst, och SJ-området samt 
vidare in mot stadsbebyggelsen. Hänsyn tas till forn- och kulturlämningar när man 
optimerar sträckningen inom korridoren.”160  
 
 

Inventering 
 
Banverket har även initierat en inventering av bebyggelsen längs med den befintliga 
järnvägen i de områden som kommer att påverkas av deformationszonerna. De 
anläggningar som finns fotograferas, och kopplas till fastighetskartan. Beskrivningar görs 
inte. Arbetet är pågående, och hur det slutgiltigt ska genomföras i detalj är inte 
färdigplanerat.161  
 
 

                                                 
158 Utställningshandling, Järnvägsutredning Kiruna, ny järnväg. Kirunaprojektet, s 90. 
159 Utställningshandling, Järnvägsutredning Kiruna, ny järnväg. Kirunaprojektet, s 91. 
160 Utställningshandling, Järnvägsutredning Kiruna, ny järnväg. Kirunaprojektet, s 91. 
161 Informant Karin Hedemalm.  
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Källkritik 
 
Banverkets handlingar syftar till att utreda lokalisering av ny omformarstation, och hur en 
ny järnvägssträckning ska dras. Utredningsmaterialet ska alltså bidra till optimala 
lösningar för Banverkets del, där hänsyn tas till de intressen som finns. Norrbottens 
museum har tagit del av järnvägsutredningen i egenskap av remissinstans.  
 
Beskrivningar av kulturmiljön bygger på riksintressebeskrivningen och kommunens 
planer. Källor anges inte alltid, men formuleringar i dessa dokument och Banverkets 
texter är snarlika.  
 
 

Kommentar  
 
Utgångspunkten för Banverket i kulturmiljöfrågor är att Kiruna är riksintressemiljö för 
kulturmiljövården. Utifrån detta görs sedan en analys av vilken specifik betydelse 
järnvägen har för riksintresset. Kulturmiljöfrågan är inte reducerad till rubriken 
kulturmiljö, utan är genomgående integrerad i utredningen.  
 
Rennäringen och den samiska kulturen framhålls som en del av kulturmiljön. Det 
konstateras också att det finns brister i dokumentationen när det gäller det samiska 
kulturarvet.  
 
Banverket har en arkitekturpolicy, som lyfter fram vikten av god arkitektur. Detta gäller 
alla byggnadsverk. Ambitionen för ett resecentrum är att detta ska bli en märkesbyggnad 
och mötesplats i Kiruna.  
 
De sociala värden som finns i samhället, och som påverkas av järnvägen, lyfts också 
fram. Kommunikationer och mötesplatser är som regel något positivt, samtidigt som 
järnvägen som industrimiljö och barriär kan skapa oattraktiva områden.  
 
I utredningen bedöms effekterna på kulturmiljön av den nya järnvägsdragningen, att den 
befintliga försvinner är oundvikligt. Däremot finns resonemang kring att frågan om 
återställande och eventuellt bevarande av vissa delar bör utredas vidare. Den befintliga 
järnvägssträckningen är ett viktigt symboliskt inslag i stadsbilden, och har 
industrihistoriska värden. Kiruna stationshus hör också till de byggnadsminnen som finns 
i samhället.  
 
Signalerna i järnvägsutredningens utställningshandling är att samhällets 
kulturmiljövärden är viktiga, och att hänsyn ska tas till dem i den fortsatta 
järnvägsplaneringen.  
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Konsekvensbeskrivning 
rennäringen 
 
Med anledning av de förändringar som planeras i Kiruna, har en konsekvensbeskrivning 
för rennäringen genomförts i ett samarbete mellan Gabna sameby, Laevas sameby, 
Banverket, Vattenfall, Vägverket, Kiruna kommun och LKAB.162  
 
 

Sammanfattning 
 
I området kring Kiruna finns för rennäringen viktiga betesområden och flyttleder. 
Flyttleder, rastbeten och svåra passager är utpekade som riksintresse för rennäringen, 
enligt beslut av Statens Jordbruksverk 1995.  
 
Dessa miljöer kan komma att påverkas genom de förändringar som en stadsomvandling 
medför. Stadens expansion liksom dragning av ny järnväg och nya vägar kommer att få 
effekter för rennäringen. De kraftledningar som tillkommer skapar nya linjer i landskapet. 
LKAB:s expansion och eventuella utvidgning av slamdammarna kommer också att 
påverka landskapet. Konsekvenserna för de alternativ som utreds av respektive aktör 
analyseras i utredningen.  
 
Gabna sameby har flyttleder norr och öster om Kiruna. Laevas sameby har flyttleder 
väster och söder om Kiruna, och har även en svår passage över järnvägen.  
 
I utredningen konstateras att: ”Renskötseln är den äldsta av Kiruna kommuns näringar 
och fortfarande en viktig del av kommunens näringsliv. Även om rennäringen idag är 
sysselsättningsmässigt förhållandevis liten så producerar rennäringen mervärden som 
det är svårt att sätta siffror på. Den samiska rennäringen är grundpelaren för den 
samiska kulturen och en livskraftig rennäring är därför en grundförutsättning för den 
samiska kulturens fortlevnad. Vidare är en levande samisk kultur nödvändig för att 
samiska turistföretag ska kunna utvecklas. Av landets ca 17 – 20 000 samer bor ca 2 500 
i Kiruna kommun. Ungefär 1100 av dessa är renägare, varav ca 268 är aktiva 
renskötare. Kiruna har inte bara flest renägare bland landets kommuner utan även det 
högsta renantalet, ca 56 000 av totalt ca 276 400 i hela Sverige. Rennäringen och även 
den samiska kulturen är därmed i högsta grad en viktig del av Kirunas identitet.”163  
 
 

Källkritik 
 
Konsekvensbeskrivningen analyserar hur planerade förändringar kan komma att påverka 
rennäringen i området. Här finns också förslag till hur olika åtgärder kan minska de 
negativa effekterna. Syftet är att få fram bästa möjliga lösningar för rennäringen.  
 
 

                                                 
162 Kirunaprojektet. Hur påverkas rennäringen av förändringarna i Kiruna. En studie av rennäringens 
förutsättningar kring Kiruna och en analys av kumulativa effekter. 
163 Kirunaprojektet. Hur påverkas rennäringen av förändringarna i Kiruna. En studie av rennäringens 
förutsättningar kring Kiruna och en analys av kumulativa effekter, s 16.  
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Kommentar 
 
Utredningen fokuserar starkt på dagens rennäring, och hur den praktiska renskötseln 
fungerar. Rennäringen som en del av kulturmiljön i Kiruna-området belyses inte.  
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Vägverket 
 
Kirunas allmänna vägar, vilka Vägverket ansvarar för, kommer framöver att påverkas av 
deformationsutbredningen. Vägarna som berörs är E 10 och Nikkaluoktavägen. 
Planeringsprocessen började med en förstudie, först en samrådshandling 2004 och senare 
även en förslagshandling. Sedan följde en vägutredning med samrådshandling och 
därefter en förslagshandling 2007.  
 
Kulturmiljön har funnits med från början i planeringsunderlaget, som en följd av att den 
är utpekad som riksintresse. Under arbetets gång har materialet fördjupats. I denna analys  
har särskilt vägutredningens förslagshandling granskats, då resonemangen kring Kirunas 
kulturmiljövärden ingående beskrivna. I förslagshandlingen ingår även en 
miljökonsekvensbeskrivning.  
 
 

Vägutredning, förslagshandling 
 
Flera mål finns utarbetade i vägutredningen, med bäring på transportpolitik, miljökvalitet, 
arkitekturpolitik  samt projektrelaterade till den aktuella vägomläggningen. Till målen hör 
att vägarna ska anpassas till Kirunas bebyggelse och grönstruktur liksom till natur- och 
kulturhistoriska värden. Här presenteras olika tänkbara alternativ för ny dragning av E 10 
och Nikkaluoktavägen. Processen syftar till att de alternativ som bäst uppfyller målen ska 
väljas. Skillnader finns för hur alternativen bedöms påverka kulturmiljön.  
 
Gestaltning, landskapsbild och kulturmiljö ingår i utredningen. Här finns också underlag 
för en bedömning av hur vägdragningarna kan påverka stadens utveckling.  
 
Stadens historia beskrivs, bland annat genom uppbyggnaden i början av 1900-talet med 
de tre områdena Stadsplanen, Bolagsområdet och SJ-området. Den elektriska spårvägen 
poängteras, som var i drift 1907-1958. Vägförbindelserna har successivt förbättrats under 
1900-talet. Gator har stängts av för biltrafik i centrum. Under 1980-talet byggdes vägen 
till Narvik, vilket medförde att Kiruna fick genomfartstrafik.  
 
Dagens samhälle utgörs av huvudsakligen fyra områden; det ursprungliga stadsområdet, 
Lombolo, Tuolluvaara samt gruvområdet. De större gatorna som fanns med från början i 
stadsplanen används fortfarande som huvudgator, även om de kompletterats med nya 
vägdragningar. En del samband har gått förlorade, till exempel är järnvägsstationen inte 
längre någon betydelsefull knutpunkt i gatunätet.  
 
Landskapet präglas av flack myrmark, kuperad fjällskog, gruvområde samt stadsbygd. 
Gruvområden finns vid Kiirunavaara, Luossavaara och Tuolluvaara. ”De terrassformade 
gråbergsupplagen har ett betydande värde för hela stadens karaktär då de utgör ett 
tydligt visuellt inslag i miljön. Vintertid förstärks detta genom belysning av terrassernas 
kanter.”164 Stadsbygden beskrivs som den mest föränderliga av landskapstyperna, där 
gruvverksamhetens påverkan är en viktig faktor. ”Stadens karaktär bestäms av 
bebyggelsens organisation och ålder, men även omgivande fjällandskap och 
gruvområden präglar staden. Stadens storlek, utformning och bebyggelse på ett fjäll 
bidrar till att naturen upplevs ända in i de centrala delarna av staden. Från bebyggelsen 
ges utblickar över sjöar, fjällandskap, lågland och gruvverksamheten.”165  
 

                                                 
164 Vägutredning, Förslagshandling maj 2007. Kirunaprojektet, Allmänna vägar i Kiruna. BD-11453-10, s 52.  
165 Vägutredning, Förslagshandling maj 2007. Kirunaprojektet, Allmänna vägar i Kiruna. BD-11453-10, s 53. 
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De grundläggande idéerna i mönsterstaden är att den byggts topografiskt anpassad, 
klimatmildrande och rumsligt variationsrik.  
 
En kulturmiljöanalys gjordes för Vägverkets räkning hösten 2006. I denna analyseras 
bland annat riksintresset. Viktiga delar i detta är den terränganpassade stadsplanen liksom 
ett flertal arkitektoniskt värdefulla byggnader. Stadsplanens anpassning till 
Bolagsområdet är även intressant. Gruvdriftens miljöer är värdefulla delar av 
riksintresset, som är av olika karaktärer. Luossavaara och Tuolluvaara präglas av en 
numera övergiven gruvdrift, medan Kiirunavaara har en pågående gruvbrytning. 
Järnvägen och stationsområdet är väsentliga uttryck för riksintresset, där järnvägen 
samtidigt utgör en gräns mellan gruvområdet och staden. Genomfartsvägarna är en viktig 
del av sammanhanget för det vägnät som också ingår i riksintresset. Samhällsstrukturen 
är medvetet uppbyggd så att Kiirunavaara syns från många platser i staden. En 
arkeologisk utredning har genomförts i de områden som kan bli aktuella för 
vägdragningar. Bland lämningarna finns en äldre boplats, lämningar av samisk karaktär 
samt gruvlämningar.  
 
”Kiruna har generellt sett en stadsmässig karaktär med trottoarer och byggnader som 
kantar gatorna. Gamla hus varvas med moderna byggnader och ger en komplex och 
intressant stadsbild. Gator och vägar samt omgivande bebyggd miljö i staden är generellt 
sett känsliga för intrång. Här är det därför nödvändigt med särskilda estetiska åtgärder 
för att åstadkomma en bra anpassning till stadens karaktär. Bostadsområden är särskilt 
känsliga eftersom det är miljöer människor lever i och vars områdeskaraktär påverkar 
boendekvaliteten. Centrumområdet, som är stadens ansikte utåt, är också särskilt känsligt 
då ett enhetligt och samlat gestaltningsgrepp kan understryka eller bidra till stadens 
speciella karaktär och göra centrumet till en levande och attraktiv mötesplats. Även 
områden med kulturhistoriskt värde, t ex Bolagsområdet, är särskilt känsliga. Deras 
värde är starkt förknippade med det helhetsintryck som byggnader, gårdar och 
gatustrukturer ger och som utgör områdets särprägel. Mindre känsliga är områden för 
industri och handel. Områdenas karaktär är starkt förknippade till funktion och 
framkomlighet för tung trafik. Institutionsmiljöer är ofta känsliga på så sätt att 
byggnaden ofta fyller en viktig samhällsfunktion och därför är viktiga att lyfta fram i 
stadsbilden.”166  
 
 

Källkritik 
 
Vägverkets handlingar syftar till att utreda hur nya allmänna vägar ska dras. 
Utredningsmaterialet ska alltså bidra till optimala lösningar för Vägverkets del, där 
hänsyn tas till de intressen som finns. Norrbottens museum har tagit del av 
vägutredningen i egenskap av remissinstans.  
 
Beskrivningen av kulturmiljön utgår från stor del från riksintressebeskrivningen och 
kommunens planer. Källor anges inte alltid, men formuleringar i dessa dokument och 
Vägverkets texter är snarlika.  
 
 

                                                 
166 Vägutredning, Förslagshandling maj 2007. Kirunaprojektet, Allmänna vägar i Kiruna. BD-11453-10, s 
130. 
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Kommentar  
 
Utgångspunkten för Vägverket i kulturmiljöfrågor är att Kiruna är riksintressemiljö för 
kulturmiljövården. Utifrån detta görs sedan en analys kring den specifika betydelse 
vägmiljöerna har för riksintresset.  
 
Aspekter som framhålls är vägarnas påverkan på stadsbilden, och hur de kan anpassas till 
områden av olika karaktärer. Vägar och gatunät påverkar också stadsmässigheten i 
samhället.  
 
Vägverkets arkitekturpolitiska mål poängteras också i vägutredningen.  
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Vattenfall 
 
Vattenfall arbetar med att säkra distributionen av elkraft i Kiruna inför 
deformationszonernas utbredning. Detta innebär bland annat att nya ställverk byggs och 
att nya ledningsdragningar måste göras.  
 
 

Sammanfattning  
 
I detta arbete har samrådshandling för nätstudie, etapp 2, granskats närmare.167 
I handlingen presenteras planeringsförutsättningarna mycket kortfattat. Vad gäller 
kulturvärden konstateras endast att Kiruna tätort är av riksintresse för kulturmiljön på 
grund av sitt karaktäristiska industrilandskap.  
 
 

Källkritik  
 
Vattenfalls utredningsmaterial ingår endast i begränsad utsträckning inom ramen för 
denna analys. Samrådshandlingen för nätstudien har Norrbottens museum tagit del av i 
egenskap av remissinstans. Jämfört med Banverket och Vägverket har Vattenfall 
begränsad information på sin hemsida om vad som sker i Kiruna med anledning av 
stadsomvandlingen. För detta projekt har endast en fördjupad studie gjorts av 
samrådshandlingen, då den varit lättillgänglig.  
 
 

Kommentar 
 
Vattenfall tar, på motsvarande sätt som Banverket och Vägverket gjort, fasta på att 
Kiruna är av riksintresse för kulturmiljövården.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
167 Nätstudie, kraftförsörjning av Kirunaområdet, underlag för tidigt samråd, etapp 2. 
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Sammanställning bevarandevärda 
objekt 
 
Dessa byggnader och miljöer är utpekade och omnämnda som bevarandevärda och 
intressanta av de i kulturvärderingsanalysen ingående aktörerna.  
 

  RAÄ Lst Nbm Kn 
Kn 
enkät Elever LKAB

Ban-
verket 

Väg-
verket 

Vatten-
fall 

Kommunens bevarandeplan 
1984   x   x             
Regionalt kulturmiljöprogram    x                 
Riksintresse 1990 x x   x       x x x 
                      
Arbetarbostäder   x   x   x         
Forn- och kulturlämningar     x               
Gruvindustrin x         x   x x   
Gruvlavarna Luossavaara   x       x         
Gruvlavarna Kiirunavaara   x       x         
Gruvlämningar     x               
Grönområden       x   x   x     
Industriella anläggningar x   x   x     x x   
Industriområdet Tuolluvaara   x   x   x         
Järnvägsmiljön x x   x     x x x   
Kiirunavaara/gruvbergen x x   x     x x x   

Norrbottens teknologiska 
megasystem x x x               
Offentlig konst       x   x   x     
Renskötseln i landskapet     x         x     
Tjänstemannavillor       x   x         
Utsikten/vyerna/bildeffekterna x x   x x     x x   
Vägnätet                 x   
Äldre bebyggelse x x x x x x x       
Äldre uthusbebyggelse       x             
                      
Björkbacken   x   x   x         
Bolagsområdet   x x x x x x   x   
Centrum          x x         
Jägarområdet           x         
Kv Grundläggaren    x   x             
Kv Ortdrivaren x x x x x x         
Kv Ullspiran           x         
Lokstallsområdet       x             
Lombolo, bostadsområde       x   x         

Nedre Norrmalm, övre 
Norrmalm, Högalid   x   x   x         
Sandstensberget           x         
Sibirien   x   x             
SJ-området   x x x   x   x x   
Stadsplanen x x   x   x x   x   
Terrassen           x         
Thuleområdet   x   x   x x       
Tuolluvaara           x         
Ön      x               
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  RAÄ Lst Nbm Kn 
Kn 
enkät Elever LKAB

Ban-
verket 

Väg-
verket 

Vatten-
fall 

B1   x   x   x         
Begravningskapellet   x                 
Begravningsplatsen   x       x         
Bläckhornen  x     x   x x       
Bolagshotellet       x x x x       
Bolagsskolan           x         
Busstationen        x             
Café Safari       x   x         
Cementgjutaren 1       x             
Centrumhuset (kv 
Grundläggaren)       x   x         
Ferrum           x         
Folkets hus           x         
Frälsningsarmén    x   x             
Gamla badhuset/biblioteket   x   x x x         
Gamla brandstationen x x   x x x         
Gamla sjukstugan/Tusen 
toner   x   x   x         
Gamla tullhuset       x             
Gula raden   x x x     x       
Hjalmar Falks hus   x                 
Hjalmar Lundbohmsgården x x x x x x x       
Hjalmar Lundbohmsskolan           x         
Hyresfastigheten 
Jerusalem   x x x             
Högalidskolan        x   x         
Ingenjörsvillor   x   x             
IOGT-huset       x             
Järnvägshotellet       x             
Järnvägsparken         x x         
Kiruna stationshus   x   x x     x     
Krematoriet     x     x         
Kupoltorget           x         
Kyrkan x x x x x x x       
Kyrkparken          x x         
Landströmska huset   x   x             
Lasarettet     x     x         
LKAB:s bolagskontor   x x     x         
LKAB:s sovringsverk   x x               
Lombia           x         
Luossabacken         x x         
Läkarvillan (riven)    x x     x         
Magasin bolagsområdet    x                 
Matojärvi         x x         
Martinssonska hörnan   x x x             
Mitt hem           x         
Norrmalmskolan      x x             
Palladiumhuset, Kv 
Grundläggaren   x   x             
Parkskolan      x x             
Peking/Lilla skolan   x   x             
Prästgården    x   x             
Rymdcentrum   x                 
Samernas hus           x         
Sporthallen            x         
Stadshuset x x x x x x         
Transformatorstation Adolf 
Hedinsvägen       x             
Triangelskolan        x             
Vagntipparen 4, lilla röda 
huset       x   x         
Värmeverket           x         
Östermalmskolan   x x x   x         
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Avslutande diskussion 
 
 

Planer har betydelse 
 
Kiruna kommun har under många år aktivt arbetat med bevarandefrågor. Det för 
kulturvärderingsanalysen genomgångna materialet visar att i synnerhet kommunens 
bevarandeplan från 1984 haft ett mycket stort inflytande på hela planeringsprocessen. 
Den har på ett föredömligt sätt nyttjats av kommunen vid detaljplanering, men också 
påverkat riksintressebeskrivningen av Kiruna som kulturmiljö. Denna har i sin tur haft 
betydelse för länets regionala kulturmiljöprogram. Skyddade byggnader och miljöer är 
dessutom prioriterade vid bland annat länsstyrelsens bidragsfördelning.  
 
Det faktum att Kiruna är utpekat som riksintresse för kulturmiljön innebär att både 
Banverket och Vägverket redan i ett initialskede beaktat samhällets kulturmiljövärden 
som en faktor i sina respektive planeringsprocesser inför stadsomvandlingen. Planer har 
alltså betydelse.  
 
 

Detaljer i en helhet 
 
Kiruna anses i många sammanhang som värdefullt genom sina betydelsefulla miljöer. 
Kommunens bevarandeplan pekar ut ett antal kärnområden. Riksintresset tar fasta på 
stadsmiljön och industrilandskapet, där samhällets struktur utgör ett väsentligt inslag. 
Banverket och Vägverket förhåller sig till miljön som en helhet, snarare än till enskilda 
byggnader. Ur deras perspektiv är det också infrastrukturen, järnväg och vägar, som utgör 
fokus i deras hänsynstagande. LKAB, genom FAB och sin vision, ger uttryck för att 
bebyggelsen ska flyttas som hela miljöer snarare än som enskilda byggnader.  
 
Samtidigt är många enskilda byggnader uppmärksammade. Dels är lagstiftningen 
konstruerad så att det är enskilda objekt som kan skyddas, dels är det naturligtvis de 
enskilda byggnaderna som skapar helheten. Hur stora förändringar kan en 
sammanhängande miljö tåla, och bevara sitt kulturvärde? Även detaljer i en byggnad är 
viktiga. Tillbyggnader, nya material eller avvikande färgsättning kan i hög grad förändra 
en byggnad, och därmed hela miljöns karaktär.  
 
 

Det bevarandevärdas bevekelsegrund  
 
Vid genomgången av vilka kriterier som förekommer för att motivera olika miljöers 
bevarandevärde, kan konstateras att det råder stora likheter mellan aktörerna som ingår i 
undersökningen. Kulturvårdens institutioner tar i stor utsträckning fasta på historiska 
faktorer och egenskaper, det vill säga bebyggelsen som det förflutnas källmaterial. 
Samtidigt värderas den funktion bebyggelsen har idag, men även spår från olika tider kan 
bidra till dess värde. Bebyggelsens roll för stadsmiljön, liksom enskilda byggnaders 
symbolvärden är också kvaliteter som framhävs. Säkerligen spelar också estetiska 
bedömningar en stor roll. Vad bebyggelsen betyder i lokalsamhället är värderingar som 
också vägs in, men även dess roll i både ett regionalt och nationellt perspektiv. Liknande 
bedömningar görs av kommunen. I detaljplanerna är det historiska värden som ska 
bevaras, men också bebyggelsens arkitektoniska kvaliteter. Stor vikt läggs vid bland 
annat materialval och färgsättning för att byggnadernas autenticitet ska bibehållas.  
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Enkäten på Hjalmar Lundbohmsskolan ger en fingervisning om vad kirunaborna anser 
vara bevarandevärt. En av frågorna formulerades så, att gymnasieeleverna skulle ange 
vad de ser som bevarandevärt, och motivera varför. De tendenser som kan utläsas ur 
svaren, är att byggnadernas utseende är viktigt. De byggnader som upplevs som fina och 
vackra blir också bevarandevärda. Samtidigt är det många elever som också framhäver 
bebyggelsens betydelse ur ett historiskt perspektiv, som grund för ett bevarande. Även  
byggnader som är utmärkande för Kiruna anses värdefulla. I olika sammanhang anas att 
eleverna kan ha svårt att sätta ord på sina känslor, men klart är att vissa byggnader ”är” 
Kiruna, och därför viktiga att ha kvar. Den personliga anknytningen till en byggnad eller 
plats bidrar också till dess värde. I detta sammanhang blir det egna hemmet en viktig 
plats, oavsett vilka estetiska bedömningar som görs av byggnaden i sig. Det medges 
också att byggnader kan vara viktiga för andra.  
 
Ett bevarande som utgår från estetiska bedömningar kan vara vanskligt, av flera skäl. Vad 
som anses vara vackert kan vara mycket individuellt. Ett exempel på detta är Stadshuset, 
där kommunens enkät tydligt visar hur åsikterna går isär. Värderingarna kan också vara 
en generationsfråga. För gymnasieeleverna har de miljöer som byggdes under 1950- och 
60-talet alltid funnits, och många uttrycker uppskattning för dem. Tycke och smak har 
även en tendens att förändras med tiden. Idag anses den äldre träbebyggelsen vara 
charmig, och utgöra vackra och trivsamma miljöer. Detta är samma typ av bebyggelse 
som revs i stor skala under efterkrigstidens saneringar och då inte ansågs ha något värde.  
 
 

Konstruera eller förmedla  
 
Vilka roller har olika aktörer haft när det gäller att skapa och upprätthålla kulturarvet? I 
viss mån blir platser och byggnader en del av kulturarvet om de uppmärksammas av de 
kulturvårdande myndigheterna. Kommunen bidrar också till att ge kulturmiljön status, 
genom att den uppmärksammas i översiktsplaneringen och i detaljplanering. Samtidigt är 
det inte självklart att miljöer med höga kulturvärden får acceptans i samhället, eller i varje 
fall inte av dess beslutsfattare.  
 
Självfallet underlättas arbetet med kulturmiljöer om de uppskattas av allmänheten. Utan 
tvekan är det så att byggnader och miljöer som uppfattas som vackra och trivsamma är 
betydligt enklare att skydda och att resonera om som kulturmiljöer. Oattraktiva eller 
farliga miljöer, som förmedlar dåliga minnesbilder snarare än goda, kan också behövas i 
samhället men hör oftast till det som planeras bort.  
 
 

Kirunas industrimiljöer 
 
Kiruna är uppbyggt kring en basindustri, som också dominerar en stor del av samhället. 
Gruvindustrin är i drift i vissa anläggningar, medan andra är nedlagda. Den har också gett 
upphov till annan industriverksamhet. Gruvnäringen som industriarv är dock föga 
dokumenterad i Norrbotten, dess miljöer är inte heller skyddade i någon större 
utsträckning. Inom ramen för detta arbete har det inte funnits utrymme för någon 
jämförande studie med andra, jämförbara samhällen, men det förefaller som att 
industrimiljöer i andra delar av landet är mera uppmärksammade. Arbetet med 
Norrbottens teknologiska megasystem är dock en ansats för att uppmärksamma länets 
industriarv.  
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Kultur som turistattraktion 
 
Kiruna uppmärksammas främst genom natur och friluftsliv när det gäller att attrahera 
besökare. I viss mån lyfts också olika kulturmiljöer fram, men ett fördjupat arbete med 
kulturmiljöernas betydelse för besöksnäringen saknas. Kommunen pekar framför allt ut 
den samiska kulturen, nybyggarepoken, rallartiden och gruvhanteringen. LKAB:s vision 
uppmärksammar också dessa miljöer, men väger även in de möjligheter som finns genom 
hamnen i Narvik och krigshistoriska lämningar från andra världskriget. 
Gymnasieeleverna uppfattar att vissa platser i Kiruna är viktiga, kanske framför allt 
kyrkan, just därför att det kommer turister som vill titta på den.  
 
Det material om Kirunas kulturmiljöer som finns tillgängligt genom turistbyrån i Kiruna 
är dock förhållandevis knapphändigt. Kiruna som mönsterstad beskrivs i allmänna 
ordalag, ett fåtal byggnader och besöksmål lyfts fram. Det som presenteras motsvarar inte 
de kunskaper som finns om samhällets rika kulturmiljöer hos Kiruna kommun eller hos 
kulturvårdens företrädare.  
 
 

Det mångkulturella Kiruna 
 
Under senare år har kulturarvets mångfald poängterats, inte minst av 
Riksantikvarieämbetet. Samhället är inte homogent, utan utgörs av etniska, språkliga och 
religiösa grupper, som i sin tur präglas av variationer avseende klass, generation och 
sexuell läggning.168 Det mångkulturella kulturarvet är en spegling av ett mångkulturellt 
samhälle. 
 
I Kiruna är det framför allt det trekulturella som lyfts fram, inte minst av kommunen. Här 
finns såväl finsk, samisk som svensk kultur. Den tornedalsfinska och den samiska 
befolkningen hör till Sveriges nationella minoriteter.  
 
Inom Kiruna kommun finns kulturmiljöer med anknytning till de nationella 
minoriteterna. I själva tätorten saknas detta i det material som undersökts. Ingen byggnad 
är skyddad med motiveringen att det är en del av en minoritets kulturarv. Saknas dessa 
miljöer, eller är de osynliggjorda? I de utredningar som gjorts med anledning av 
stadsomvandlingen, så framhålls rennäringen, vilken även är av riksintresse. Den belyses 
relativt ensidigt som en näring, inte som en del av Kirunas kulturmiljö. Banverket 
uppmärksammar dock rennäringens betydelse för kulturmiljön i järnvägsutredningen.  
 
Av gymnasieeleverna är det endast ett fåtal som kommenterar det trekulturella i 
enkätundersökningen. Beror detta på att det är en självklar del av Kiruna eller saknar det 
intresse i bevarandesammanhang? Här finns det anledning att reflektera över de miljöer 
som eleverna ser som värdefulla, men också över de miljöer som inte finns omnämnda i 
enkäten. Många förklaringar kan säkert finnas till urvalet. I vilken mån är värderingar 
knutna till ålder, vilken plats tar miljöer som attraherar män respektive kvinnor?  
 

 

                                                 
168 Kulturarv är mångfald!, s 5.   
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Det moderna samhällets kulturarv 
 
Under de senaste åren har landets yngre arkitektur och bebyggelsemiljöer kommit att 
uppmärksammas allt mer. Riksantikvarieämbetet har initierat olika satsningar, till 
exempel har storstädernas förorter från miljonprogrammens tid inventerats och 
varsamhetsaspekter har också börjat diskuteras kring dessa miljöer. Förhållningssättet till 
livsmiljön i stort har uppmärksammats. Även miljöer som inte fått status som 
kulturmiljöer kan vara viktiga att ta hänsyn till i kulturarvsdebatten. Här finns nära 
kopplingar till demokratiprocesser, och frågor om vems kulturarv som ska bevaras, 
liksom vilka grupper det är som kommer till tals i historieskrivningen.  
 
I Kiruna är det den äldre bebyggelsen som hittills har prioriterats, även om bristen på 
dokumentation och skydd av den moderna bebyggelsen har börjat uppmärksammas. Den 
moderna arkitektur som framför allt lyfts fram är Stadshuset och kvarteret Ortdrivaren, 
det vill säga enskilda, monumentala byggnader. Den yngre bebyggelsens eventuella värde 
som samlad miljö belyses dock inte.  
 
Ett slående exempel är synen på flerbostadsbebyggelsen i kvarteret Ullspiran, uppförd i 
början av 1960-talet. Kvarteret är det första bostadskvarteret som kommer att påverkas av 
deformationsutbredningen. I 1968 års generalplan nämns bebyggelsen som en förebild i 
det fortsatta saneringsarbetet. Idag är det någon enstaka person som nämnt området i 
enkätundersökningen på Hjalmar Lundbohmsskolan, troligen då vederbörande bor där. 
Bortsett från detta är det ingen som uttrycker att området har något värde. LKAB, som är 
fastighetsägare, ser det som ett område som kommer att avvecklas genom rivning. 
Kommunen skriver i den fördjupade översiktsplanen 2006 att det inte kommer att vara 
aktuellt att flytta dessa byggnader. Att flerbostadshusen generellt inte ses som värdefulla 
eller intressanta har säkert flera förklaringar. Ur bevarandesynpunkt är det framför allt 
den äldre träbebyggelsen som uppmärksammats. Det är också detta byggnadsbestånd som 
kirunaborna generellt uttrycker uppskattning för; gamla vackra, charmiga trähus. Något 
allmänheten sätter värde på är de byggnader som är utmärkande för Kiruna. Bläckhornen 
från början av 1900-talet uppskattas, då de anses vara byggda i ”kirunastil”, och 
utmärkande för samhället. Även om det råder delade meningar om huruvida stadshuset 
och det av Erskine ritade kvarteret Ortdrivaren är vackra, så tycks de flesta vara överens 
om att dessa byggnader är unika och utmärkande för Kiruna. Kvarteret Ullspiran ser 
däremot ut som så många andra flerbostadshus, som uppförts runt om i Sverige. Även om 
just dessa flerbostadshus är uppförda i rött tegel, så är det tänkbart att de associeras till 
den strömlinjeformade, själlösa betongarkitektur som man kan ana att många kirunabor 
vänder sig mot.  
 
 

Nämnt och glömt 
 
De grundläggande frågorna som alltid måste ställas i arbetet med kulturarv och 
kulturmiljöer är vad är det vi ska berätta, på vilket sätt och för vem?  
 
I denna undersökning har många byggnader och platser nämnts. De flesta av dessa är 
både skyddade och allmänt erkända som betydelsefulla platser. Andra har höga 
kulturvärden men saknar skydd, och uppfattas inte heller alltid som kulturmiljöer. Åter 
andra uppskattas av kirunaborna, men är inget som har uppmärksammats som 
kulturmiljö.  
 
Det sägs att det är segrarna som skriver historien. Vilka är i så fall dessa i Kiruna? Vems 
miljöer är det som är uppmärksammade, dokumenterade och skyddade? Vilka miljöer är 

 - 121 -



bortglömda? Vilka byggnader är rivna, saknar skydd eller har aldrig dokumenterats? 
Vilka byggnader har aldrig ens blivit uppförda?  
 
Detta är alltid viktiga frågor att ta ställning till, för alla samhällen. För Kirunas del 
kommer det att vara särskilt angeläget att diskutera, debattera och aktivt arbeta med i 
stadsomvandlingsprocessen.  
 
 

Slutord 
 
Syftet med denna kulturvärderingsanalys har varit att kartlägga och analysera vilka 
värderingar som görs av Kiruna som kulturmiljö av olika samhällsaktörer, inför den 
kommande stadsomvandlingen som beror på LKAB:s expansion och exploatering av 
järnmalmsfyndigheterna.  
 
Analysen har utförts genom studier av Kiruna kommuns planer, av de kulturvårdande 
institutionernas verksamhet, samt av de utredningar och dokument Banverket, Vägverket, 
Vattenfall och LKAB upprättat som ett led i kommande förändringsprocesser. En 
omfattande enkätundersökning har även genomförts på Hjalmar Lundbohmsskolan, för 
att få en inblick i vilka prioriteringar de unga kirunaborna gör.  
 
Källmaterialet har varit mer eller mindre tillgängligt och undersökningen har varit möjlig 
att genomföra enligt intentionerna.  
 
Den komplexa stadsmiljö som är Kiruna med många värdefulla byggnader och platser, är 
uppskattad av många. Det framgår också tydligt att planering och visioner har stor 
betydelse. Kiruna kommun har målmedvetet i sitt planarbete synliggjort stadens 
kulturvärden. Både kommuns bevarandeplan liksom Kiruna som riksintresse har haft stort 
inflytande på de olika aktörernas resonemang kring stadsomvandlingen, vilket tydligt 
avspeglas i denna undersökning.  
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BILAGA 1. KIRUNA KOMMUNS ÖVERSIKTSPLANER 
 
 
Plandokument Omfattning 
1949 års stadsplan  
Förslag till generalplan 1953-1956  
Dispositionsplan Lombolo 1964  
Generalplan för Kiruna C med Tuolluvaara 1968   
Saneringsområdet II Kiruna – Förslag till 
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Nedre Norrmalm:  
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Stationsskrivaren, Kopplet, Växeln, Lokeldaren, 
Vagnskarlen, Konduktören, Rälsen 

Översiktsplan för Lombolo Östra 1976  
Översiktsplan för Småindustriområde 1976  
Kommunöversikt 1977  
Översiktsplan för Utvidgat småindustriområde 
1980 

 

Översiktsplan för Lasarettet m m 1980  
Utredningar för lokalisering av värmeverket 1981  
Dispositionsplan över Kiruna centrum 1981 Centrum:  

Området mellan Hjalmar Lundbohmsvägen, Adolf 
Hedinsvägen samt Gruvvägen 

Tillgänglighetsplaner för centrala stan och 
Tuolluvaara 1985  

 

Bevarandeplan Kiruna C 1986  
Översiktsplan Kiruna kommun 1990-1999  
Grönplan 1990  
Samlad bebyggelse 1992  
Fördjupad översiktsplan Kiruna C 1993/94  
Översiktsplan för Kiruna kommun 2002  
Fördjupad översiktsplan Kiruna C 2006  
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BILAGA 2. KIRUNA KOMMUNS DETALJPLANER 
 
Kommun-bet 
 

Text Laga kraft Skydd Skyddsbestämmelse Övrigt 

S 15  Del av CENTRUM 
Del av kv PROVTAGAREN 
 
Provtagaren 19 (del av)?  
Nuvarande Provtagaren 21? 
Cafe Safari 
 

1989-06-15 
 

q1 Värdefull byggnad. Byggnadens 
exteriör, fasadmaterial, form och färg 
ska bibehållas.  

Kvartersmark: kontor och handel 
Utseende: f – Skyltar och ljusreklam ska anpassas till 
byggnadens karaktär, sitta på byggnads fasad och får 
inte nå upp över taket.  

   q2 Byggnaden får inte rivas.  Syftet med ändring av gällande plan är att göra det 
möjligt att stycka av tomt från Provtagaren 19, f d 
rektorsbostad vid tillfället fotoateljé.  

     Byggnaden ingår i bevarandeplan för Kiruna C, den 
tillhör en kulturhistoriskt värdefull miljö vilkens 
exteriör ska bevaras till form, färg och karaktär.  

Se 61 KV SPELSTYRAREN 
Del av KV BORRSLIPAREN 
Del av KV 
JORDSCHAKTAREN mm 
 
 
Spelstyraren 10, Landströmska 
huset 

1991-04-09 q Byggnaden skall bevaras till sin yttre 
form och karaktär och får inte rivas. 
Tillbyggnad och ändring av byggnad 
får inte förvanska dess karaktär eller 
anpassning till omgivningen.  

I planbeskrivning hänvisas till bevarandeplanen, att 
Landströmska huset ingår i område med kulturhistoriskt 
kulturhistorisk värdefull miljö. Beträffande byggnader 
föreslås att beslut om bevarande fattas. Landströmska 
huset från 1911 är en av de få kvarvarande byggnaderna 
i Kiruna som ej blivit inklädd med panel. Den 
arkitektoniskt värdefulla byggnaden har behållit sin 
ursprungliga utformning och funktion. I 
dispositionsplan över Kiruna centrum, antagen 1981-06-
17, står dessutom att vid en eventuell rivning av Folkets 
hus föreslås att Landströmska huset frilägges och ej 
sammanbygges med en nybyggnad.  
 
Vid planläggningen tycks kv Spelstyraren till större 
delen bestått av en rivningstomt efter gamla Folkets hus.  

S 64 Del av ÖSTERMALM 
Del av kv THULESKOLAN 

1992-01-07 q1 Värdefull byggnad. Byggnadens 
exteriör, fasadmaterial, form och färg 

Kvartersmark: Allmänt ändamål, kontor, utställnings- 
och föreningsverksamhet.  
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Thuleskolan 2, 
Östermalmskolan 

och stängsel intill byggnadens fasad 
och runt Thuleskolan 2 ska 
bibehållas.  

Marken får inte ytterligare bebyggas.  
Utseende: f- Skyltar och ljusreklam på byggnad ska 
anpassas till byggnadens karaktär, sitta på byggnadens 
fasad och får inte nå upp över taket.  

   q2 Byggnaden får inte rivas.  Enligt planbeskrivning är Östermalmskolan en 
välbevarad byggnad i 1920-talsklassicism. Fasaden är 
enkel, slätputsad med symmetriskt placerade fönster. 
Dekoren är sparsam i form av knutkedjor, runda fönster 
och markerade entrépartier. Interiörerna är till stor del 
intakta och uppvisar många tidstypiska detaljer. 
Interiören bör bevaras så långt möjligt. Skolan är ritad 
av arkitekt Bertil Höök och byggd 1928.  
 
Östermalmskolan och Thuleområdet strax norr om 
planområdet bildar tillsammans en sammanhängande 
miljö och utgör länets finaste exempel på bebyggelse 
från 1920-talet.  
 
Det är därför viktigt att bibehålla skolans exteriör, 
fasadmaterial, form och färg. Det är också av stor vikt 
att omgivningen, d v s ”skoltomten” får behålla sin 
öppna karaktär och att befintliga staket och räcken i 
smide bevaras.  
 
Enligt intentionerna i upprättad bevarandeplan för 
Kiruna tätort ska skolan bevaras. Östermalmskolans 
exteriör och förbud att riva byggnaden är reglerat i 
planbestämmelser.  

S 76 Del av JÄRNVÄGEN 
Del av JUKKASJÄRVI 
BANDEL 1:14 mm 
 
 
Bostäder, uthus, garage mellan 

1993-03-03 q Värdefull miljö. Ändring av byggnad 
får inte förvanska dess karaktär eller 
anpassning till omgivningen. Ny 
bebyggelse ska utformas med 
särskild hänsyn till omgivningen, d v 
s den speciella miljön i nära 

Kvartersmark: Flerbostadshus.  
Befintlig trädvegetation ska bevaras.  
Utseende: Fasad ska utgöras av trä och målas i äkta falu 
rödfärg, slamfärg. Tak ska utgöras av papp eller tegel.  
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Signalgatan/Rälsgatan/Syll-
gatan/Baningenjörsvägen 
Kv Svarta Björn 

anslutning till malmbanan.  

     Planen tillkommen i syfte att förtäta planområdet med 
tre flerbostadshus och tre flerbilsgarage.  

     Enligt planbeskrivning: De rödmålade bostadshusen 
inom SJ-området, nordost om järnvägen, är byggda 
under det första och andra decenniet av Kirunas historia 
och utgör som samlad grupp med alla hus i rad längs 
gatan ett markant och värdefullt inslag i stadsbilden.  
 
Bebyggelsen inom järnvägsområdet kännetecknas av ett 
karaktäristiskt formspråk, präglat av Folke Zettervall, 
som under denna tid var chefsarkitekt för Kungliga 
Järnvägsstyrelsens arkitektkontor. Detta speciella 
formspråk återfinns längs hela Ofotenbanan, där det 
uppfördes en mängd likartade boningshus. Det är stora 
trähus, ofta blocklika, i två våningar under markanta, 
ibland valmade, sadeltak.  
 
Även de generösa grönytorna mellan bebyggelsen hör 
till den värdefull miljön. Området kan förtätas med 
några trähus i samma stil som befintlig bebyggelse och 
på platser där hus legat tidigare.  
 
Ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till 
malmbanan. Fasaderna ska utgöras av trä och målas i 
äkta falu rödfärg, slamfärg. Takbeklädnad ska utgöras 
av papp eller tegel. Takvinkel för bostadshus ska vara 
mellan 35 och 40 grader och för garagebyggnader 
mellan 23 och 27 grader.  

Se 80 Del av CENTRUM 
KV LILLA SKOLAN 
 

1993-05-28 q Värdefull byggnad. Byggnadens 
exteriör, fasad- och takmaterial, form 
och färg ska bibehållas. Byggnaden 

Kvartersmark: Kontor och handel. Lilla skolan 2: 
kontor.  
Utformning, utseende: f- Skyltar och ljusreklam på 
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Lilla skolan 2, Peking 

får inte rivas.  byggnad skall anpassas till byggnadens karaktär, sitta på 
byggnadens fasad och får inte nå upp över taket.  

     Enligt planbeskrivning är fastigheten Lilla Skolan 2, 
nuvarande skolkontoret, har i dispositionsplan över 
Kiruna Centrum antagen 1981-06-17 utmärkts som 
”äldre särskilt värdefull bebyggelse”. I bevarandeplanen 
Kiruna C antagen 1984-09-10 är samma område 
”kulturhistoriskt värdefull miljö” och i planen föreslås 
att beslut om bevarande fattas. Detaljplanen för Lilla 
Skolan har bestämmelse som säkerhetsställer 
bevarandevärdet. Bestämmelsen q innebär att 
byggnaden skall bevaras till sin yttre form och karaktär 
och får inte rivas. Tillbyggnad och ändring av byggnad 
får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till 
omgivningen.  

S 88 Del av CENTRUM 
Del av kv MALÖRTEN, 
CENTRALPARKEN och 
RÖRLÄGGAREN 
Busstation m m  
 
 
Malörten 1 (busstation) q1, 
(bibliotek)q1, q2  
Malörten 2 (gamla 
Brandstationen),  
Malörten 3 (gamla sjukstugan) 
q1, q2 
Rörläggaren 1 (prästgården) 
q1, q2 

1994-04-20 q1 Värdefull byggnad. Byggnadens 
exteriör, tak- och fasadmaterial, form 
och färg ska bibehållas. Byggnaden 
får inte rivas. Nybyggnad med i 
huvudsak samma utformning får 
endast uppföras om befintlig 
byggnad till väsentlig del förstörs 
genom våda.  

Utseende: f- Skyltar och ljusreklam på byggnad ska 
anpassas till byggnadens karaktär, sitta på byggnadens 
fasad och får inte nå upp över taket.  

   q2 Ny bebyggelse ska utformas med 
särskild hänsyn till omgivningens 
egenart.  

Enligt planbeskrivning ligger inom planområdet flera 
fina byggnader som tillsammans med bebyggelse i kv 
Björkbacken bildar ett enhetligt väl sammanhängande 
miljöområde från 1900-talets början.  
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På fastigheten Rörläggaren 1 ligger det gamla 
kyrkoherdebostället, ritat av Gustav Wickman, byggt 
1913.  
 
Inom kv Malörten ligger gamla badhuset (numera 
bibliotek), gamla sjukstugan (numera föreningslokaler) 
och brandstationen.  
 
Gamla badhuset, byggt 1913, är tillsammans med 
järnvägsstationen de enda representanterna för 
nationalromantikens tegelbyggnadsarkitektur i Kiruna.  
 
F d sjukstugan, byggd 1908-1927, är ritad av Gustav 
Wickman, tillbyggnaden torde ha ritats av Bengt 
Lundgren. Byggnaden nyttjas numera av olika 
föreningar.  
 
Brandstationen, byggd 1909, tillbyggd 1930 och 1953, 
är ritad av Gustav Wickman. Det är en av de få 
kvarvarande trästationerna i Sverige.  
 
Enligt bevarandeplanen, antagen av Kfm 1984, ingår 
ovan nämnda byggnader i ett sammanhängande 
kulturmiljöområde. Byggnaderna är värdefulla ur 
arkitektonisk och kulturhistorisk synpunkt och 
kommunen har beslutat enligt bevarandeplanen att 
byggnaderna ska bevaras.  
 
Enligt detaljplanen ska byggnadernas exteriör, fasad- 
och takmaterial, form och färg bibehållas. Byggnaderna 
får inte rivas.  
 
Befintliga träd ska sparas i så stor utsträckning som 
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möjligt, då dessa ingår i den värdefulla kulturmiljön.  
S 103 Del av NEDRE NORRMALM 

Kv BANVAKTEN, 
VÄXLARE, 
STATIONSSKRIVAREN, del 
av KOPPLET OCH VÄXELN 
 
Banvakten  
Stationsskrivaren  
Växlaren 
Kopplet 2:16 
Växeln 11 

1995-04-21 q1 Kulturellt värdefull miljö där särskild 
hänsyn ska tagas till omgivningen 
vid om- till- och nybyggnad samt 
underhåll av byggnad. Fasad och tak 
ska utföras i traditionella fasad- och 
takmaterial.  

Planområdet omfattas av bevarandeplanens 
riktlinjeområde sju vilket innebär att området inte 
omfattas av lika strikta restriktioner som övriga 
områden i bevarandeplanen. Vid om- och tillbyggnader 
inom detta område ska stor varsamhet iakttagas. För all 
bebyggelse inom planområdet gäller att anpassning till 
befintlig bebyggelse och karaktär ska ske. 1920-talet 
med sin karaktäristiska byggnadsstil har satt sin prägel 
på området. De typiskt välproportionerade bostadshusen 
i två våningar ersatte de tidigare enklare 
trähusbebyggelsen.  
 
I detaljplanen värderas planområdet, med undantag av 
det västra området för flerbostadshus, som kulturellt 
värdefull miljö. Inom detta område ska särskild hänsyn 
tagas till omgivningen vid om- till- och nybyggnad samt 
underhåll av byggnad. Fasader och tak ska utföras i 
traditionellt material, såsom fasader av trä och tak av 
papp, plåt eller lertegel.  
 
Enligt bevarandeplanen finns det tre byggnader inom 
planområdet med ursprunglig karaktär. Det är 
bebyggelse på Växeln 11, Nedre Norrmalm 2:29 och 
2:33. Av dessa har bostadshuset på Nedre Norrmalm 
2:33 byggts om ett flertal gånger så att byggnadens 
ursprungliga karaktär gått förlorad.  
 
Enligt detaljplanen får förändringar av befintlig 
byggnad på Nedre Norrmalm 2:29 och Växeln 11 inte 
vidtas som förvanskar dess yttre form och karaktär.  

   q2 Förändringar av befintlig byggnad får 
inte vidtas som förvanskar dess yttre 
form och karaktär.  

Enligt tidigare dp var området avsatt som grönområde, 
då det befarades att det var sprickrisk i området, samt 
grönområdet behövdes för det nya bostadsområdet i kv 
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Konduktören och Rälsen samt barnstugan i kv 
Lokeldaren. Vidare undersökningar har gett vid handen 
att sprickrisk inte föreligger öster om järnvägen. Syftet 
är därför att de bebyggde delarna av området återigen 
ska bli kvartersmark för bostäder. Planen gör det också 
möjligt att förtäta bebyggda kvarter.  

Se 107 Del av KIRUNA 1:1 m fl  
KIIRUNAVAARA 
GRUVINDUSTRI-OMRÅDE 
Del 1 

1994-12-22 q Riksobjekt som avser skydd av 
område med sk tippar och pallar.  

Markanvändning: gruvindustri, trafikområde, öppet 
vattenområde.  

     Enligt planbeskrivning: Riksintresse: I den fysiska 
riksplaneringen har fjället Kiirunavaara förklarats ha 
kulturhistoriskt riksintresse. Närmast avses de 
längsgående mäktiga sk ”tipparna” svs utsprängda 
gråbergsmassor upplagda i terrasser på Kiirunavaaras 
nordvästra sluttning.  
 
Pallar – fast berg som delvis brutits bort i 
trappstegsformade ”hyllor”.  
Tippar – gråbergsmassor upplagda i terrasser på 
Kirunavaaras nordvästra sluttning.  

S 116 Del av CENTRUM 
Del av kv 
CEMENTGJUTAREN 
 
 
Cementgjutaren 1 

1996-01-12 q1 Värdefull byggnad. Byggnadens 
exteriör, fasad- och takmaterial, form 
och färg ska bibehållas.  

 

   q2 Byggnaden får inte rivas.  Enligt planbeskrivning är byggnaden vid korsningen 
Steinholtsgatan – Arent Grapegatan byggd 1913 och är 
en kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt 
kommunens bevarandeplan. Byggnaden är en god 
representant för den byggnadsstil som karaktäriserade 
de mera påkostade villorna i det tidigare Kiruna. Huset 
har fina detaljer i exteriören, takkupor och torn. 
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Byggnadens fasader utgörs av röd träpanel med vita 
snickeridetaljer och taket är belagt med grön falsad 
slätplåt. Kommunens ambition är att detta hus ska 
bevaras.  
 
Enligt planbestämmelserna får byggnaden inte rivas. 
Byggnadens exteriör, fasad och takmaterial, färg och 
form ska bibehållas.  
 
Tillgänglighet: Andra våningen i de två 
huvudbyggnaderna är inte tillgängliga för 
handikappade. För att de ska bli handikapptillgängliga 
krävs att hiss installeras och för byggnaden i hörnet 
Steinholtsgatan – Arent Grapegatan måste även ramp / 
lyftanordning installeras i entréplanet.  

S 123 Del av ÖVRE NORRMALM 
Kv LÄRAREN 
 
 
Norrmalmskolan 

1997-03-18 q1 Kulturhistoriskt värdefull byggnad. 
Byggnadens tak- och fasadmaterial, 
form och färg ska bibehållas samt 
karaktären av byggnadens exteriör.  

Utseende: f- skyltar och ljusreklam på byggnad ska 
anpassas till byggnadens karaktär, sitta på byggnadens 
fasad och får inte nå över taket.  

   q2 Byggnaden får inte rivas.  Enligt planbeskrivning utgör befintlig bebyggelse inom 
kvarteret Läraren ett fint exempel på offentlig 
bebyggelse från 1950-talet och är kulturhistoriskt 
värdefull som inte får förvanskas. Karaktären av 
byggnadens exteriör, tak- och fasadmaterial, form och 
färg ska därför bevaras. Det innebär att byggnaderna 
inte får byggas till och att tak- och fasadmaterial inte får 
bytas mot annat material. Byggnadernas fasader utgörs 
av gult tegel och ursprungliga takmaterialet var svarta 
skifferplattor. Då det visade sig att skifferplattorna 
skadades av frost byttes takmaterialet ut mot svart 
takpapp i mitten på 70-talet. Svart takpapp bör därför 
accepteras som takmaterial. Takpapp var ett vanligt 
förekommande takmaterial även på 1950-talet.  
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Enligt planbestämmelserna får byggnaderna inom 
planområdet inte rivas då de tillsammans utgör en 
kulturhistoriskt värdefull miljö.  

S 152 Del av HÖGALID 
Del av kv 
STENARBETAREN 
 
 
Stenarbetaren 11 

2000-02-25 k De särdrag och värden hos 
bebyggelsen som angivits i 
planbeskrivningen ska särskilt 
beaktas vid ändring.  

Enligt planbeskrivning: Planområdet ligger inom 
riktlinjeområdet 7 enligt kommunens bevarandeplan. 
Inom riktlinjeområde 7 finns fortfarande 1920-talets 
speciella karaktär kvar, trots att området är uppsplittrat 
av olika byggnader från olika tidsperioder. Denna 
karaktär är viktig att bevara då den skapar en viss 
enhetlighet och då den representerar sin tids estetiska 
ideal.  
 
De för 1920-talets typiska välproportionerade putsade 
bostadshusen i 2 våningar ersatte den enklare 
trähusbebyggelsen.  
 
Vid om- och tillbyggnader inom detta område bör en 
anpassning till befintlig bebyggelse och karaktär ske. 
Huvudbyggnaden på Stenarbetaren 11 är en byggnad 
med ursprunglig karaktär. För att värna om denna 
byggnads exteriör har lovplikten utökats för yttre 
underhåll av denna byggnad.  

S 153 Del av CENTRUM 
Del av kv KRANFÖRAREN 
Kontor 
 
Kranföraren 7 

2000-04-14 q Kulturhistoriskt värdefull 
huvudbyggnad vilken omfattas av 3 
kap 12 § PBL. Byggnadens tak- och 
fasadmaterial, form och färg ska 
bibehållas samt karaktären av 
byggnadens exteriör. Byggnaden får 
inte rivas.  

Enligt planbeskrivning:  
Dp tycks ha ändrats i syfta att skydda byggnaden på 
Kranföraren 7, i enlighet med bevarandeplanen.  
 
Befintlig huvudbyggnad på fastigheten Kranföraren 7 
utgörs av en två våning hög byggnad, f d ordenshus för 
IOGT-rörelsen. Byggnaden, ett ljusgult putsat hus med 
svart takpapp, uppfördes 1925, arkitekt A F Dahm. 
Byggnaden är i mycket gott skick. På gården finns ett 
mindre uthus i trä, byggt 1927.  
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Huvudbyggnaden omfattas av bevarandeplan, antagen 
1984. Byggnaden är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk och miljömässig synpunkt. I 
bevarandeplanen föreslås att beslut om bevarande ska 
fattas för byggnaden.  
 
1920-talets karaktäristiska byggnadsstil satte sin prägel 
på området inom den s k stadsplanen inom vilket kv 
Kranföraren ligger. Enkla former, symmetri, enhetlighet 
och lugn är utmärkande för husen. Fasaderna är 
slätputsade och deras symmetri understryks av den 
jämna fönstersättningen, entréerna betonas. Runda eller 
halvmånformade fönster  förekommer ofta ovanför 
entréer.  
 
Huvudbyggnaden på Kranföraren 7 är typisk för 1920-
talets byggnadsstil. De putsade fasaderna ska behållas 
och taket ska utgöras av svart takpapp. Särskild omsorg 
ska iakttagas vid yttre underhåll av huvudbyggnaden så 
att dess karaktär inte förvanskas. Lovplikten har utökats 
i planen, bygglov krävs för yttre underhåll av 
huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden får inte rivas. 
Exteriören skyddas i detaljplanen genom 
planbestämmelser.  

S 158 Del av BOLAGET, 
CENTRUM och 
JÄRNVÄGEN 
Del av Bolaget 11:1, Centrum 
4:3 och Jukkasjärvi bandel 
100:1 m fl samt kv Vivan, kv 
Bangården och del av kv 
Tätörten 
 
Europaväg 10, Bromsgatan – 

2001-03-06 q1 Kulturhistoriskt värdefull byggnad 
och miljö som omfattas av 3 kap. 12 
§ PBL. Huvudbyggnads tak- och 
fasadmaterial, form och färgtyp ska 
bibehållas samt karaktären av 
byggnadens exteriör och närmiljö ska 
bevaras. Huvudbyggnad får inte 
rivas.  

Utseende ny bebyggelse: Ny byggnad får tillkomma 
endast som ersättning för befintlig. Ny byggnad skall till 
placering, karaktär och volym överensstämma med den 
ersatta. Vidare skall vid nybyggnad användas samma 
taktäcknings- och fasadmaterial, inklusive dörrar och 
fönster samt kulör som den ersätta byggnaden. 
Sophusens utformning ska anpassas till befintlig miljö.  
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Ljusdalsbacken, öster om 
järnvägsstationen 
 
 
Järnvägshotellet, tullhuset, 
stationshuset, LKAB:s 
bostadshus B 99 

   q2 Stationsbyggnaden är ett statligt 
byggnadsminne och är en 
kulturhistoriskt värdefull byggnad 
som omfattas av 3 kap PBL. 
Stationsbyggnadens tak- och 
fasadmaterial, form och färgtyp ska 
bibehållas samt karaktären av 
byggnadens exteriör. 
Stationsbyggnaden får inte rivas.  

Enligt planbeskrivning är syftet med planen att göra det 
möjligt att flytta E 10 från Kiruna centrala delar till 
Lombololeden, blivande E 10.  
 
Område och bebyggelsen kring järnvägsområdet och del 
av kv Tätörten omfattas av 3 kap. 12 § PBL. 
Järnvägshotellet, tullhuset, stationshuset, LKAB:s 
bostadshus B 99 med omgivning utgör tillsammans en 
kulturhistoriskt värdefull miljö som ska bevaras.  
 
Byggnadernas exteriörer får inte förvanskas vas avser 
tak- och fasadmaterial, form och färgtyp. Byggnadernas 
karaktär och närmiljö ska bibehållas. Ny bebyggelse ska 
utformas mes särskild hänsyn till omgivningen. 
Huvudbyggnaderna får inte rivas.  
 
Den samlade SJ-bebyggelsen i Kiruna utgör landets 
största koncentration av tidigare SJ-ägda bostadshus och 
är en av få platser i landet där järnvägens betydelse, för 
samhället i stort, kan utläsas i bebyggelsen. 
Byggnaderna uppfördes efter typritningar från Kungliga 
Järnvägsstyrelsens arkitektkontor, där Folke Zetterwall 
var chefsarkitekt under denna tid.  

     Tullhuset, Bangården 1 
 
Det gamla tullhuset inom kv Bangården kan vara kvar 
enligt nu upprättad detaljplan. Byggnaden har tidigare 
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varit hotat då annan sträckning av E 10 var aktuell som 
medförde att tullhuset inte kunde vara kvar.  
 
Tullhuset är uppfört 1902 och var från början ett 
boställshus (bostadshus) för SJ:s tjänstemän med 
expeditionslokaler i bottenvåningen. Utmärkande för ett 
boställshus är de avvalmade övre gavelspetsarna och 
den lilla utkragningen av fasadlivet. Byggnaden tjänar 
nu som kontor för Tullmyndigheten. Huset har 
träfasader och är målat med faluröd slamfärg. Vidbyggd 
garagebyggnad har byggts till 1984. Huvudbyggnaden 
får inte rivas.  
 
I fastighetens norra del finns ett enkelt förråd i dåligt 
skick. Byggrätt för denna byggnad läggs inte ut i 
detaljplanen. Befintliga trädbestånd får inte fällas då de 
ingår i den kulturhistoriskt värdefulla miljön kring SJ-
bebyggelsen.  

     Järnvägshotellet 
 
Hotellet ingår i detaljplanen och planen gör det möjligt 
att stycka av en fastighet kring själva hotellbyggnaden. 
Byggnaden byggdes 1904 med fasad av brun träpanel 
och med tak av plåt efter ritning av arkitekt Folke 
Zettervall. Byggnadens exteriör ska bevaras. Byggnaden 
får inte rivas. Inom detta område får hotell och kontor 
anordnas.  

     Stationshuset  
 
Stationshuset utgör tillsammans med övrig bebyggelse 
kring järnvägsområdet en sammanhållen kulturhistoriskt 
värdefull miljö. Stationshuset är ett statligt 
byggnadsminne och skyddas enligt kulturminneslagen, 
KML 3 kap. Det första stationshuset uppfördes i 
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liggtimmer, två våningar högt 1900-1901. Stationshuset 
brann dock ner till grunden den 25 april 1915 och 
ersattes omgående med en byggnad i tegel. 
Stationshuset får inte rivas. Norr om stationshuset finns 
en kiosk.  

     LKAB: s bostadshus B 99 
 
Länsmannabostaden, B 99, numera bostadshus, 
uppfördes efter arkitekt Gustav Wickmans ritningar 
1907. Byggnaden har träpanel och plåttak. På 
fastigheten finns också en komplementbyggnad av 
senare datum. Huvudbyggnaden får inte rivas. Träd får 
inte fällas inom nu aktuell del av Tätörten.  

     Detaljplanen föreskriver utökad bygglovplikt för yttre 
underhåll för stationshuset, Järnvägshotellet, tullhuset 
och LKAB:s bostadshus B 99.  

S 188 Del av BOLAGET 
Kv Fjällsippan, del av kv 
Smörbollen, Lappspiran och 
Fjällbruden 
 
 
Merparten av kvarterens 
byggnader.  

2005-106-09 q1 Område som utgör särskilt värdefull 
miljö och bebyggelse enligt 3 kap § 
12 PBL. Byggnaden ska bevaras till 
sin yttre form, färg och karaktär. 
Underhåll ska ske med ursprungligt 
material och kulör. Uthus och 
bostadshus ska ha träfasad, panel och 
färg lika som ursprungligt. Taken på 
bostadshusen ska vara falsad slätplåt 
och grönfärgad där husens fasad är 
röd, rödfärgad där husens fasad är 
grön och svartfärgad där husens 
fasad är gul. Taken på 
uthusen/förråden ska vara av papp 
och färgen ska vara svart. Fönster på 
bostadshus ska vara sidohängda. Vid 
brand eller annan våda får byggnad 
återuppföras.  

Området för planläggning är en del av Bolagsområdet, 
kallat ”Sibirien”. Det är ett bostadsområdet som LKAB 
tog i anspråk 1906. Benämningen var ganska passande 
för den tundraliknande pltsen i bolagsområdets sydöstra 
utkant. Här uppfördes olika typer av de så kallade 
”Bläckhornen”, de på sin tid vanligt förekommande 
arbetarbostäderna. Bolagsområdet i Kiruna är ett 
bostadsområdet som ur historisk synpunkt har mycket 
högt värde. Här finner man ett större, sammanhängande 
bostadsområdet som i stor utsträckning fått behålla sin 
ursprungliga struktur och karaktär.  
 
Kiruna har p g a sin industrihistoria och 
arkitekturhistoriska betydelse avgränsats som ett 
område av riksintresse för kulturmiljövården. Detta 
innebär att det är ett nationellt intresse att staden och 
dess fysiska miljö säkerställs och bevaras. I detta 
bevarande är Bolagsområdet av central betydelse.  
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De flesta bostadsbyggnaderna inom Kiruna C, 
beskrivning av de olika husen se bilaga 1. De hus som ej 
finns med i bevarandeplanen, men som även är 
bevarandevärde är byggnaderna med putsade fasader 
byggda i början av 1950-talet. De utgör, tillsammans 
med de senare uppförda uthusen (se nedan), ett 
historiskt komplement till området och speglar den 
andra stora utbyggnadsfasen i samhället, se bilaga 1, nr 
7.  
 
Byggnaderna utgör även med sin ursprungliga och 
unika färgsättning ett karakteristiskt inslag i 
samhällsbilden.  
 
Det är också viktigt att, i bostadsområdet, se helheten 
som bildar kulturmiljön och inte enbart de enskilda 
byggnaderna. Det är därför viktigt att även 
gårdsmiljöerna med uthus bevaras, beskrivning av 
uthusen/förråden se bilaga 2.  

   q2 Byggnad får inte rivas.  På grund av att området består av bevarandevärda 
byggnader så skall speciell hänsyn tas vid underhåll av 
husen. Underhåll skall utvändigt ske med ursprungligt 
material och kulör och bygganmälan ska ske enligt 9 
kap. 2§, sjätte stycket PBL. Tillbyggnad eller ändring av 
byggnad får inte ändra dess tidstypiska utseende ellr 
förvanska dess karaktär eller anpassning till 
omgivningen. Fönster på bostadshus ska vara 
sidohängda, mindre fönster kan undantas.  
 
Nybyggnation är inte tillåten för hus märkta med q, 
förutom ersättning för befintlig byggnation vid eldsvåda 
eller dylikt. Ersättningsbyggnaden skall placeras på 
samma plats som ursprungsbyggnad. Utvändigt skall 
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ersättningsbyggnad utformas lik ursprunglig byggnad 
med samma volym, höjd, takvinkel, material och färg. 
Rivning av byggnader märkta med q är ej tillåten.  
 
Vid ersättningsbyggnation för byggnader märkta med k 
skall byggnaden placeras på samma plats som 
ursprungsbyggnaden. Utvändigt skall 
ersättningsbyggnad utformas lik ursprunglig byggnad 
med samma volym, höjd, takvinkel, färg och 
fasadmaterial skall vara sådan som var tidstypisk när 
byggnaden uppfördes.  
 
På grund av byggnaderna anses skyddsvärda har i 
detaljplanen bestämmelse lagts in om utökad lovplikt 
vad gäller yttre underhållsåtgärder.  

   k Område med miljö och byggnader 
som omfattas av 3 kap 10 § PBL. 
Tillbyggnad och ändring av husen till 
det yttre får inte förvanska dess 
karaktär eller anpassning till 
omgivningen. Byggnadens fasader 
skall vara av sådant material som var 
tidstypiskt när byggnaderna 
uppfördes. Färg på husen skall 
anpassas till områdets specifika 
färgsättning och den karaktär som 
var gällande när byggnaderna 
uppfördes. Taktäckningsmaterialet 
skall vara svart takpapp. Taken ska 
utformas som sadeltak.  

Se även kopia.  

S 189  Del av LOMBOLO ÖSTRA  
Kvarteren Raketen, 
Norrskenet m fl  
 

2005-04-25 k1 Omfärgning av byggnader i området 
med k beteckning får endast ske på 
så sätt att parhusen parvis målas i 
samma fasadkulör som anpassas till 

Enligt planbeskrivning:  
Bebyggelsen i området är gruppbebyggt med ett stort 
antal enbostadshus med lika utförande. Vanligt i sådana 
områden är att det från början ges en enhetlig 
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K omfattar kvarteren 
Hygrometern, Barometern, 
Riometern, Fotometern, 
Radarn, Raketen, Satelliten, 
Sonden, Ballongen, Solbruset, 
Solfläcken, Kosmos, 
Meteoren, Kometen, Rymden, 
Norrskenet, Koronan samt 
Plasmat 

omgivande parhus. Takfotsbrädor 
och därigenom vindskivor, ska också 
ha samma kulör. Detaljer som 
fönster, dörrar, foder mm kan 
däremot få vara olika. Dock ska 
hänsyn tas till omgivningen.  

färgsättning som med åren förändras. Intentionerna i 
den ursprungliga färgsättningen i de i denna plan 
ingående kvarter var att dela upp bebyggelsen i tydliga 
sammanhållna områden med enhetlig kulör. Här är det 
fråga om parhus som rent fysiskt är en byggnad fast det 
egentligen är två. Dessutom har dessa parhus 
sammanhängande fasader som bara bryts av ett foder 
vilket gör det viktigt att hålla ihop de båda husen som 
en byggnadskropp för bättre helhetsverkan.  
 
I den detaljplan som denna ändring skall ersätta gick 
bestämmelsen ut på att var och en fick måsta om sitt hus 
inom den ursprungliga kulören i valfri nyans. Två 
nyanser väldigt nära varandra kan ge ett mer splittrat 
uttryck än två helt avvikande kulörer.  
 
Ser man på området idag finns de ursprungliga 
kulörerna kvar med större eller mindre nyansskillnader 
tillsammans med att en del fastighetsägare målat i 
avvikande kulörer i par. De parhus som målats i samma 
kulör ger bäst helhetsverkan bortsett från att alla hus i 
området har samma kulör.  
 
Denna planändring har till syfte att behålla ett 
enhetligare område med sammanhållna 
byggnadskroppar samtidigt som den enskilde 
fastighetsägaren ges större frihet att välja kulör.  
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Kommun-bet Text Laga kraft Skydd  Skyddsbestämmelse Övrigt 
R 109 BOLAGSOMRÅDET, 

SÖDRA DELEN 
 
 
Fjällrosen 1, Hjalmar 
Lundbohmsgården (inkl B1) 

1962-10-12 k kulturreservat Enligt bestämmelser tillhörande stadsplan:  
Med k betecknat område skall utgöra reservat för 
befintliga, kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  

R 140 KATTFOTEN 
 
 
Kattfoten 4, Gula raden 

1966-12-22 k kulturreservat Enligt beskrivning tillhörande stadsplan:  
Avsikten med planändringen är att kunna bevara ett 
äldre bostadshus vilket enligt gällande plan ligger på 
allmän plats, utgörande en sikttriangel vid 
gatukorsningen mellan Hjalmar Lundbohmsvägen och 
Gruvvägen.  
 
Fastighetsägaren LKAB, har förklarat sig att bevara 
detta och de närmast söderut angränsande två 
bostadshusen, utgörande den s k ”Gula raden”, såsom 
ett stads- och kulturhistoriskt minnesmärke.  
 
Med k betecknat område skall utgöra reservat för 
befintliga, kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 
Ombyggnader vilka väsentligt förändrar byggnaders 
yttre utseende får ej vidtagas.  

R 284 BOLAGET  
Kv FJÄLLROSEN m fl 
 
 
Fjällrosen 1, Hjalmar 
Lundbohmsgården (inkl B1) 

1984-10-08 QA Kulturreservat, allmänt ändamål Enligt planbeskrivning: 
Sprickrisk: Vid fortsatt brytning i Kirunavaaragruvan 
kommer marksprickor att nå fram till järnvägen och 
Lombololedens västra del när 1000-metersnivån 
uppnås. Brytning ner till 1400-metersnivån innebär att 
denna gräns flyttas fram i höjd med Trädgårdsgatan.  
 
Inom planområdet finns Kirunas äldsta bevarade 
bostadsområde. Byggnaderna, som är uppförda mellan 
1899-1901, står idag kvar i sin ursprungliga utformning 
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och i oförändrad miljö.  
 
Planområdet innehåller dessutom två av Kirunas 
kulturhistoriskt värdefullaste byggnader nämligen B1, 
Kirunas första byggnad, och Hjalmar 
Lundbohmsgården.  
 
I anslutning till dessa kulturhistoriska miljöer finns ett 
bostadsområde från 1964.  
 
Inom Fjällvivam 2, Fjällrosen 3 och 4 och del av 
Stadsäga 1 föreslås de idag befintliga 15 st äldre 
bostadshusen stå kvar i oförändrat skick och med 
oförändrad funktion. Det ursprungligen tänkta 
bostadshuset B 8, används idag som förmansklubb och 
föreslås därför betecknas som samlingslokal.  
 
Bebyggelsen inom Fjällvivan 1 utgörs av 3-vånings 
bostadshus från 1964. Någon förändring är ej aktuell.  
 
Fjällrosen 2, som idag innehåller Bolagshotellets 
hotellannex, föreslås bli område för hotelländamål.   
 
Inom Fjällrosen 1 finns Kirunas äldsta hus, det sk B1, 
och Hjalmar Lundbohmsgården. Med tanke på Hjalmar 
Lundbohmsgårdens lokalhistoriskt vitala betydelse 
måste den anses lämplig för kulturella funktioner som 
också ger allmänheten tillträde. Lundbohmsgården 
planeras därför ingå i ett Kirunamuseum.  
 
Fjällrosen 1, med B 1 och Hjalmar Lundbohmsgården, 
föreslås betecknas som kulturreservat (Q), då dessa 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader representerar 
Kirunas äldsta historia.  
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Bostadsbebyggelsen från sekelskiftet är som helhet 
kulturhistoriskt värdefull, då den representerar 
sekelskiftets boendemiljö. Bebyggelsens yttre form och 
allmänna karaktär bör därför bevaras.  
 
Med QA betecknat området skall utgöra reservat för 
befintlig, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och får 
användas endast för allmänna ändamål. Nybyggnad 
med i huvudsak samma utformning får endast uppföras 
om befintlig byggnad till väsentlig del förstörs av våda.  

R 284 q omfattar: 
kv Fjällrosen 3 (byggnaden i 
söder) 
kv Fjällrosen 4, inkl 
(avstyckad?) samlingslokal 
kv Fjällrosen 11:1 
kv Fjällvivan 2 

 q Särskild miljöhänsyn På med q betecknat område får sådan förändring av 
befintlig byggnad ej vidtas som förvanskar dess yttre 
form och allmänna karaktär. Ny byggnad skall 
utformas med hänsyn till områdets egenart vad avser 
storlek, material, färg och karaktäristiska detaljer.  

R 286 Del av LOMBOLO ÖSTRA 
Kvarteren RAKETEN, 
NORRSKENET m fl  
 
 
q omfattar kvarteren 
Hygrometern, Barometern, 
Riometern, Fotometern, 
Radarn, Raketen, Satelliten, 
Sonden, Ballongen, Solbruset, 
Solfläcken, Kosmos, 
Meteoren, Kometen, Rymden, 
Norrskenet, Koronan samt 
Plasmat 

1984-12-03 q Särskild miljöhänsyn Saknar motivering i stadsplanebestämmelserna 
(planbeskrivning).  

R 306 BOLAGET 
Kv ORMROTEN m fl 

1987-09-09 q Särskild miljöhänsyn Enligt beskrivning:  
Inom planområdet finns gymnasieskolan, en kiosk, en 

  
 



 
 
Norrbottens museum, dnr 629-2006. Bilaga 2.  
Våren 2007.  

 
Kattfoten 2, 3 
Rödbläran 3 

ishockeybana, en radioaffär och ett antal flerfamiljshus, 
bl a två ”bläckhorn”.  
 
Radioaffären är inrymd i en kulturhistoriskt intressant 
byggnad, det ”nya ångköket” som byggdes år 1910. 
Även de två, för bolagsområdet karaktäristiska, 
”bläckhornen” är kulturhistoriskt intressanta.  
 
Med q betecknat område får sådan förändring av 
befintlig byggnad ej vidtas som förvanskar dess yttre 
form och allmänna karaktär.  

R 311 ÖSTERMALM – ADOLF 
HEDINSVÄGEN mm 
 
 
Kv Tunneln (åt Kengisgatan & 
Hermelinsgatan)  
Kv Schaktet (åt Kengisgatan 
& Hermelinsgatan) 
Kv Åkaren 3 
Kv Orten (hela kvarteret)  
Kv Pallen (åt Kengisgatan & 
Hermelinsgatan) 
Kv Kranen (hela kvarteret) 
Kv Vagntipparen 4 (lilla röda) 
Kv Malmtapparen 1 
Kv Thuleskolan x 
Kv Thuleskolan 2 (se senare 
dp)  
Kv ?, korsningen Adolf 
Hedinvägen / Växlaregatan 
(stämmer ej med adresskartan 
där korsningen Kiruna 
Söderbergsgatan / Adolf 

1988-04-15 q Särskild miljöhänsyn Syftet med planen är i huvudsak att åstadkomma en 
högre trafikteknisk standard på Adolf Hedinsvägen – 
Växlaregatan i enlighet med 1968 års generalplan för 
Kiruna C och den dispositionsplan för Kiruna centrum 
som är antagen av kommunen 1981. Under det 
pågående planeringsarbetet har en separat 
bevarandeplan för Kiruna tätort antagits av 
kommunfullmäktige 1984. Den bevarandevärda 
bebyggelsen och den kulturhistoriskt intressanta miljön 
i anslutning till de gator som regleras i 
stadsplaneförslaget har därför samtidigt arbetats in och 
säkerställts i planen.  
 
Enligt beskrivning:  
Inom planområdet finns flera kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och miljöer som enligt beslut i 
bevarandeplan ska bevaras.  
 
De byggnader som är av särskilt intresse ur 
bevarandesynpunkt är flertalet av flerbostadshusen i 
Thuleområdet, dvs kvarteren, Tunneln, Schaktet, 
Orten, Pallen och Kranen. De är typiska för 1920-talets 
byggnadsstil och karaktäriseras av de markanta 
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Hedinsvägen, den sistnämnda 
med sydlig sträckning istället 
för nordlig), 
Transformatorstation 

förstukvistarna och den finstämda färgsättningen. 
Mittemot Thuleområdet ligger Östermalmskolan som 
byggdes 1928. Skolan är en väl bevarad, estetiskt 
tilltalande byggnad. Tillsammans bildar Thuleområdet, 
Östermalmskolan och Thuleskolans 
gymnastiksalsbyggnad en sammanhängande miljö och 
är en av länets finaste exempel på bebyggelse från 
1920-talet.  
 
På fastigheten Vagntipparen 4 står den äldsta bevarade 
arbetarbostaden inom gamla stadsplanen. På 
Malmtapparen 1 finns ett typiskt bostadshus från 1920-
talet, det s k övre Greenska huset. På Åkaren 3 finns ett 
litet gårdshus som byggdes av den kooperativa 
mejeriföreningen Sigurd i början av 1920 och det 
fungerade som föreningens kontor.  
 
På grönområdet där Adolf Hedinsvägen och 
Växlaregatan går samman finns en gammal 
transformatorstation byggd i tegel som också ska 
bevaras.  
 
För att skydda den bebyggelse som omfattas av beslut 
att enligt bevarandeplanen, och som ingår i 
planområdet, föreslås att den betecknas med q i 
stadsplanen. Detta innebär att ingen förändring för 
göras som förvanskar byggnadernas form och allmänna 
karaktär.  
 
Byggnader som föreslås betecknas med q är två 
flerbostadshus i kvarteret Tunneln, två flerbostadshus i 
kvarteret Schaktet, två flerbostadshus i kvarteret 
Pallen, samtliga flerbostadshus i kvarteren Orten och 
Kranen, Östermalmskolan, Thuleskolans 
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gymnastiksalsbyggnad, det gamla bostadshuset på 
Vagntipparen 4, bostadshuset på Malmtapparen 1, det 
lilla gårdshuset på Åkaren 3 samt den gamla 
transformatorstationen på grönområdet mellan Adolf 
Hedinsvägen och Växlaregatan. Thuleområdet 
tillsammans med Östermalmskolan bör behandlas som 
en helhet.  
 
Planförslaget innebär att en del av befintliga 
rönnbestånd och björkar som växer i tomtgränser mot 
Adolf Hedinsgatan – Växlaregatan måste flyttas eller 
tas bort. Vid plangenomförandet skall så många som 
möjligt av de befintliga träden sparas. , detta är särskilt 
viktigt vid anläggning av ny gång- och cykelväg intill 
bevarandeområdet i Thule utmed Adolf Hedinsvägen, 
där de gamla björkarna utgör ett viktigt inslag i miljön.  
 
Bestämmelser:  
Med q betecknat område får sådan förändring av 
befintlig byggnad ej vidtas som förvanskar dess yttre 
form och allmänna karaktär. Ny byggnad skall 
utformas med hänsyn till områdets egenart vad avser 
storlek, material, färg och karaktäristiska detaljer.  
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BILAGA 3. ENKÄTUNDERSÖKNING HJALMAR LUNDBOHMSSKOLAN  
 
Nr 
 

Födelseår 
Hemadress 
Klass 
Kvinna/Man 

Vad är ”Kiruna” 
för dig? 

Vad är speciellt 
med Kiruna?  

Vilka byggnader / 
platser / miljöer 
tycker du är 
intressanta?  

Vilken / Vilka 
byggnader / 
platser / miljöer 
vill du ska 
bevaras?  

Varför vill du 
bevara just 
denna / dessa?  

Är där någon / 
några 
byggnader / 
platser / miljöer 
du vill veta mer 
om?  
 

Har du något 
övrigt du vill 
tillägga?  

 SP2KU – Staden 
och framtiden 

       

1 1989 
Kiruna 
K 

Vinterstad man kan 
köra skoter i. Samt 
fin natur och lugn.  

Naturen (?)  Kyrkan 
Järnvägsparken 
Mitt hem samt  
Nuvarande Tusen 
toner 

Samma som 4:an.  Kyrkan är 
gammal o fin.  
Järnvägsparken 
har jag alltid varit 
i och det finns 
mycket minnen.  
Hemmet var jag 
växt upp.  
Tusen toner är en 
fin byggnad och 
gammal.  

Hjalmar 
Lundbohmsgårde
n Nuvarande 
Tusen toner 

- 
 

2 1989 
Årosjokk 
K 

En blåsig, kall stad, 
där jag gått i skolan 
sedan ettan. Det är 
också ett ställe där 
det finns för mycket 
backar. Det är halt 
att gå i högklackat 
här.  

Det är den enda 
staden norr om 
Luleå. Nybyggarna 
placerade staden mitt 
på en flyttled för de 
renskötande 
samerna, vilket 
innebär att det 
spökar här.  

Kyrkan är den 
byggnaden som är 
mest intressant.  

Helst av allt vill 
jag att kyrkan ska 
bevaras och flyttas 
med i flyttlasset. 
Den är så fin.  

För att det är 
kyrkan som är 
Kiruna. Den nog 
mest personligt 
anknuten till 
nästan alla 
Kirunabor. 
Dessutom är den 
historiskt sett 
viktig.  

Nej.  Jag tycker inte 
om det här med 
stadsflytten, för 
om inte 
kommunen, 
banverket och 
LKAB hittar en 
bra lösning så 
kommer 
renskötseln i 
detta området 
drabbas.  
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3 1990 
Kiruna 
K 

En fin stad, men 
kanske kall/blåsig på 
vintern.  

Att den ligger på ett 
fjäll.  

Dom gamla husen t 
ex Spottkoppen, 
Snusdosan, kyrkan, 
fjällen är vackra.  

Kyrkan.  Den är så enormt 
fin.  

-  
 

-  
 

4 1989 
Kiruna 
M 
 

En kall stad, trivs 
inte så mycket, 
alldeles för kallt men 
man har kompisar 
här så man 
överlever. Staden är 
omodern.  

Kirunafestivalen.  Byggnader som är 
intressanta är väl 
kyrkan. Men då 
menar jag inuti.  
Miljöer och platser: 
Min favoritplats är 
tennisplanerna vid hj 
lundbohmsskolan.  

Inga särskilda du 
kan bygga upp nytt 
och bättre.  

Som sagt bättre 
med nya och 
moderna 
byggnader.  

Nej faktiskt inte.  När dom bygger 
en ny stad skulle 
jag vilja att dom 
byggde många 
basketplaner och 
tennisplaner inte 
bara på skolor t 
ex närmare inne i 
stan.  

5 1990 
Vassijaure 
K 

En liten stad, där det 
inte finns något att 
göra. Och det är 
ganska så kallt, 
långa avstånd till 
allt.  

Kyrkan och gruvan.  Järnvägsparken och 
skogen vid kyrkan 
och kyrkan.  

Järnvägsparken 
Kyrkan  

Det är roligt att 
gå där med 
kompisarna och 
hunden.  

Det finns väl ett 
hus som jag inte 
vet vad det 
kallas.  

-  
 

6 1989 
Puoltsa 
K 

Kallt och mycket 
uppförsbackar samt 
snöigt.  

Mycket snö. Det 
ligger 40 mil från 
närmaste musikaffär, 
det är speciellt och 
jobbigt.  

Inga speciella, alla är 
ganska fula och 
ointressanta.  

Kyrkan kanske, 
bara för att det är 
ett riktmärke 
liksom.  

Den 
kännetecknar 
Kiruna.  

Nej.  Nej!  
 

7 1988 
Kiruna 
K 

Min hemstad, inget 
speciellt. Nånstans 
där man kan åka 
skoter på påsken. 
Kallt, snöigt, tråkigt. 
Ingen stad jag 
kommer bo kvar i.  

Att det är 
uppförsbackar 
överallt är väl 
ganska speciellt.  

Stadsbiblioteket är 
väl intressant.  

Jag tycker inte att 
det finns några 
speciella 
byggnader i Kiruna 
så jag tycker inga 
ska bevaras.  

-  Inte precis.  -  
 

 EC3AT 
EC3ET 

       

8 1988 Kiruna är bra Närhet till natur, Kyrkan.  Kyrkan och  Kyrkan är vacker Kyrkan.  -  
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Kiruna 
M 

fiskevatten, närhet 
till natur. Den är 
lugn o trevlig samt 
under många stora 
satsningar.  

vacker och fridfullt.  Loussaområdet och jag bor på 
Loussa.  

 

9 1988 
Kiruna  
M 

Kiruna är mitt hem 
och den stad som 
man känner sig trygg 
i.  

Folket är trevliga 
och öppna av sig. 
Landskapet är 
vackert och öppet 
jämfört med 
storstäder t ex 
Göteborg / 
Stockholm.  

Loussabacken, enda 
slalombacken i 
Kiruna.  

Kyrkan och  
Loussabacken 

Kyrkan har alltid 
funnits där och 
borde vara något 
som framtida 
generationer får 
se.  
Loussabacken för 
att det är ett av 
friluftslivets 
aktiviteter.  

Nej.  -  
 

10 1988 
Kiruna 
M 

Staden jag växte upp 
i, ett kärt hem. En 
stor mängd backar 
överallt. Frihet.  

Vintern, 
midnattsolen.  

Finns det nån som 
inte är det?  

Sporthallen, 
stadshuset, 
mattojärvi.  

Viktiga 
byggnader i 
kirunas historia 
bl a 

Nja, kan inte 
komma på något. 

Love Norrbotten!  

11 1988 
Kiruna 
M 

Norrlands pärla, 
Sveriges mecka. 
Natur och frisk luft. 
Frihet.  

Midnattsolen, snö, 
mygg, fiske o jakt.  

COOP, kyrkan och 
stadshuset.  

COOP, kyrkan och 
stadshuset.  

Jag tycker dom är 
så vackra.  

COOP Nej!  

12 1988 
Kiruna 
M 

Skoj som fan.  Kallt, kan köra 
skoter, och 
sommaren.  

Systembolaget.  Babylon.  Det är kul där.  Nä.  Nix pix.  

13 1988 
Kiruna 
M 

Min hemstad, så 
någon koppling 
kommer man alltid 
ha till den. Känner 
en massa folk, det är 
bra med Kiruna.  

Kallt och jävligt på 
vintern, alldeles för 
mycket snö, På 
sommaren är det 
däremot soft.  

Lombia, centrum, 
krogarna, 
sporthallen, 
systembolaget, 
Statoil norra.  

Lombia, centrum, 
krogarna, 
sporthallen, 
systembolaget, 
Statoil norra. 
Kanske kyrkan och 
stadshuset också.  

Bra ställen jag 
besöker/kommer 
besöka mycket.  

Nä.  Lycka till!  

14 1988 Kiruna är mitt hem. Hjälpsamma Sporthallen, kyrkan. Kyrkan och Det är trevliga Kalles xxx Nej, tack ändå!  
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Kiruna 
M 

Jag är inte född här 
men har bott här hela 
livet typ. Jag har 
friluftsintressen med 
helgerna super man 
och tränar och tävlar. 

människor. Drick 
sprit.  

Petterssons Bygg.  platser att vara 
på.  

(oläsligt) 

15 1988 
Kiruna 
M 

Min hemstad.  Att det är min 
hemstad och att jag 
är uppvuxen här.  

Nej  Kyrkan  Viktig plats för 
Kiruna.  

Nej  Nej 

16 1988 
Kiruna 
M 

Min hemstad, en fin 
stad att växa upp i.  

Det är en bra stad.  LKAB Kyrkan, 
stadshuset.  

- - - 

17 1988 
Toullavaara 
M 

Min hemstad Naturen, snön, jakt 
och fiske 

Kyrkan, stadshuset Kyrkan, stadshuset Kyrkan är 
speciellt byggd. 
Stadshuset är 
fint.  

Vet inte.  Nej 

18 1988 
Kuttainen 
M 

Det är mest som ett 
arbetsläger, hit 
måste man komma 
för att tjäna pengar. 
På loven och 
semestern är man 
bara i byn.  

Den är byggd på ett 
berg och den är så 
tätt byggd.  

Kyrkan och 
stadshuset.  

Kyrkan och 
stadshuset.  

Dom kan gå 
sönder när dom 
flyttas.  

Nej.  Nej.  

19 1988 
Kiruna 
M 

En stad som jag bor 
i.  

Inget speciellt, 
mycket snö bara.  

Lombia Lombia För att där tränar 
jag hocky.  

Nej.  Nej, lycka till 
med arbetet.  

20 1988 
Paksuniemi 
M 

Min hemstad.  Nära till naturen. 
Skoter och fiske.  

Gruvan.  Kyrkan.  Sveriges 
vackraste 
byggnad.  

Nej.  Nej!  
 

21 1988 
Kiruna 
M 

Min hemstad Naturen, friheten, att 
det inte är så stort.  

Systembolaget.  Systembolaget.  Den är fin.  Nej Nej 

22 1988 
Kiruna 

Min hemstad.  Naturen, friheten.  Kyrkan, 
systembolaget.  

Systemet.  För att den snart 
blir aktuell för 

Nej.  -  
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M mig.  
23 1988 

Kiruna 
M 

En stad.  Inget.  Ingen Spelar ingen roll.  -  Nej Nej.  

24 1988 
Kiruna 
M 

Min hemstad.  Naturen.  Lombia ishall. 
Matojärvi IP.  

Matojärvi IP  Kan ju vara fint.  Nej.  Nej. Lycka till 
med ditt arbete.  

25 1988 
Kiruna 
M 

Min hemstad, en bra 
stad att växa upp i.  

Våren, fjällen.  LKAB, Lombia.  Matto  
Kyrkan.  

Dom har funnits i 
all tid.  
Matto är 
hockykultur.  

Nej.  Nej, lycka till 
med arbetet ☺ 
 

26 1988 
Kuttainen 
M 

En stad med arbete.  
Staden som är 
närmast byn.  

Det är väl gruvan, 
och den skapar 
mycket jobb.  

LKAB är speciell, 
den finns inte 
överallt.  

Stadshus 
Kyrka  

Speciellt 
utformade för 
Kiruna och 
största träkyrka.  

Nej.  Nej!  

27 1988 
Kiruna 
M 

Min hemstad. En bra 
stad att leva i, köra 
skoter osv.  

Jag vet inte men jag 
trivs bra här.  

Kyrkan, stadshuset, 
Folkets hus.  

Kyrkan, 
stadshuset, Folkets 
hus. 

Dom är fina. Hör 
man, ser man 
dom så vet man 
att man är 
hemma.  

Nej  -  

28 1988 
Kiruna   
M 

Hemstaden.  Det snöar mycket o 
är kallt.  
LKAB  
Trevligt folk.  

Lombia  Lombia För att kunna 
sporta.  

Nej  Nej 

 ES1MK        
29 1990 

Kiruna 
M 

Mitt hem. Bor och 
har alltid bott i 
Kiruna. Tror jag 
kommer att bo här 
hela livet. Om jag 
inte får nog av 
vintern förstås.  

Inget jag kan komma 
på.  

Typ inga.  Ingen aning.  -  Nej det är det 
inte.  

Nej.  

30 1990 
Kiruna? 

Mys.  Naturen.  Inga speciella.  Vet inte riktigt. Jag 
är från Göteborg.  

- -  -  
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M 
31 1990 

Kiruna 
K 

Inget speciellt.  Inget.  Inga speciella.  Kyrkan.  Därför att den är 
fin och betyder 
mycket för 
många.  

Nej.  Nej.  

32 1990 
Kiruna 
K 

Fin vinterstad.  Kirunafestivalen.  Kyrkan, stadshuset.  Kyrkan.  Kyrkan är väldigt 
vacker.  

Nej.  Kiruna är en fin 
stad. Har inte 
bott här länge 
men jag stortrivs.  

33 1990 
Kiruna 
K 

Min hemstad. En 
gruvstad. För mig 
känns Kiruna 
extremt litet , 
människor har en 
förmåga att vara lite 
trångsynta.  

Midnattsolen, 
gruvan & miljön, 
naturen.  

Safari, kyrkan, 
stadshuset.  

Safari, kyrkan.  Vackra 
byggnader.  

Nej, kyrkan 
kanske.  

-  

34 1990 
Kiruna 
K 

Snön i 
järnvägsparken på 
vintern, 
snöskulpturerna. 
Varm sommarkväll 
uppe på 
luossabackan.  

Den vackra naturen.  Kyrkan (för att den 
är fin).  

Kyrkan  
Stadshuset 

För att de är fina. Nej.  -  
 

35 1990 
Kiruna 
M 

Mysig stad, men 
finns för lite att göra 
för ungdomar.  

Kirunafestivalen  
Naturen  
Midnattsolen 

Tusen toner 
Kyrkan  

Kyrkan 
Hj. 
Lundbohmsgården 
Stadshuset 

Skulle kännas 
konstigt utan 
dem.  

Nej.  -  

36 1990 
Kiruna 
M 

Min 
födelseort/skolort 

Gruvan  Gruvan Hjalmar L. gården  Utan den ingen 
stad.  

Nej.  Nej.  

37 1990 
Kiruna 
K 

En stad med massa 
snö på vintern och 
mygg på sommaren. 

Midnattsolen och 
naturen.  

Inga speciella, 
kyrkan kanske?  

Kyrkan.  Vet ej.  Nej.  -  

38 1990 En plats att bo på Ingenting?  Tuollatornen.  Tuollatornen.  Dom är Tuollatornen.  Nej.  
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Kiruna 
K 

medan jag väntar på 
att kunna flytta 
härifrån.  

fascinerande.  

39 1990 
Kauppinen 
M 

En stad där jag går 
skola.  

Kirunafestivalen.  Centralgården.  Centralgården.  Där finns Tusen 
toner.  

Nej.  Estet äger!  

40 1990 
Kiruna 
K 

Snö, skoter, 
festivalen 

Fjällen, turister 
Norrsken 
Midnattsol 

City 
Gallerian 

Gallerian, Domus 
Lindex 
Luossabacken 

De är platser jag 
måste vistas på.  

Nej.  -  

41 1990 
Kurravaara 
M?  

Mitt hem och lite 
inspirationskälla.  

NATUREN och att 
det är unikt just 
därför.  

Skogen och fjällen 
är vackrast. Men 
stadsdelar är 
intressantast att 
vistas i.  

Naturen i 
allmänhet.  

Det är det som 
verkligen är värt 
att spara.  

Nej.  -  

 FP1        
42 1990 

? 
M 

En bra stad.  Naturen och att 
staden ska flyttas.  

All fjällvärd.  
Snusdosan, kyrkan, 
stadshuset.  

Alla gamla 
byggnader, de är 
stadssymboler.  

Synd att riva ner 
Kirunas historia.  

Inte vad jag kan 
komma på nu.  

Nej.  

43 1990 
Kiruna 
M 

Inte så mycket. Det 
är väl bara min 
hemstad.  

Gruvan är väl säkert 
speciell för Törnman 
o compani.  

August malmsgatan 
7:s hus.  

August 
malmsgatan 7:s 
hus. 

För att huset är så 
skönt.  

NEJ!  Varför var man 
tvungen att fylla i 
denna. Och 
varför svamlar 
alla om detta det 
är 100 år kvar 
tills stan ska 
flyttas detta tar ju 
nästa generation 
över.  

44 1990 
Juhonpieti, 
Pajala  
M 

En plats dit man 
måste fara på 
veckorna för att gå 
skola.  

Vet inte.  LKAB.  EMPES De gör bra mat.  Nä.  -  

45 1989 
Kiruna 

Min hemstad, min 
födelsestad och mitt 

Naturen, en väldigt 
naturskön stad. 

LKAB, kyrkan och 
naturen.  

Kiruna kyrka och 
stadshuset.  

Kyrkan är inte 
Sveriges finaste 

Faktiskt inte.  Yo ☺ 
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M allt.  LKAB mm.  byggnad bara för 
skojs skull, just 
därför.  

46 1990 
Sattajärvi, Pajala 
M 

En vanlig stad som 
jag går skola i.  

Inte vet jag om det 
är nå speciellt. Stor 
gruva.  

LKAB. Nya verket 
på KK4.  

Kyrkan.  Den är fin.  Nej.  -  

47 1990 
Kiruna 
M 

En stad.  Jag bor ju hära!  Några hus med 
papptak och snö 
under.  

Vattentornet, typ 
mitt hem kan också 
vara kul å ha.  

Kul o hoppa ifrån 
och så är de fina. 
Att ha nånstans å 
sova.  

Nja… -  

48 1990 
Kiruna 
M 

En fin stad. Det är 
skoterns paradis.  

Man behöver bara ta 
skotern från gården 
och sen rajsa ut.  

Tuolla är en fin 
plats. 

Kyrkan för den är 
vacker. 

Jag gillar den så 
mycket. 

Nej.  Nej.  

49 1989 
? 
M 

Staden jag bor i.  Snön.  Ingen.  Ingen.  Vet inte.  Nej.  Nej.  

50 1990 
Vittangi 
M 

Ingenting Ingenting LKAB LKAB Framtida jobb.  Nej.  Nej.  

51 1990 
Övre Soppero 
M 

En stad Det är på ett berg.  Vet ej.  Vet ej.  Vet ej.  Nej.  Nej.  

52 1990 
Vittangi 
M 

Ett ställe man 
studerar på och 
kollar på fjäll. 
Skoter.  

Min lägenhet.  Kyrkan är vacker 
tycker jag.  

Kyrkan och mitt 
bostadsområdet 
måste bevaras.  

För att dom är 
vackra.  

Vet ej, stadshuset 
kanske.  

Fjället är fint.  

53 1990 
Kiruna 
M 

Staden jag bor i…. Snön.  Höha hus ej över 10 
m.  

Vattentornet.  Bra att flippa 
från.  

Jo men så många 
gnälliga folk.  

Nej.  

54 1990 
Kiruna 
M 

En stad.  Fin miljö.  Stadshuset, kyrkan.  Inte så noga.  -  Nej.  Nej.  

55 1990 En stad.  De är inget för mej.  Stadshuset.  Mitt hus.  För där bor jag.  Nej.  Nej.  
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Övre Soppero 
M 

56 1989 
Fjällnäs 
M 

Hemstad.  Ska byggas om.  Gruvan.  Allt.  Jo.  Nej.  Fränt.  
 

57 1989 
?  
M 

En stad.  Mycket snö.  ? med mycket snö på 
(svårläst)  

Spelar ingen roll.  -  Nej Nej.  

58 1990 
Kiruna 
M 

En hemstad.  Gruvan.  Gruvan.  ? (svårläst) Vet ej.  Nej!  Nej!  

 NV2 
 

       

59 1989 
Vittangi 
K 

Ett ställe jag går 
gymnasiet och bor 
på under tiden.  
Jag har inte funderat 
mer på det.  

Det blåser mycket.  -  Speciella, unika 
byggnader såsom 
kyrkan.  

Det finns ingen 
annan, det är 
liksom lite av en 
symbol för 
Kiruna tror jag.  

Jag har inte så 
stor koll på stan. 
Men jag skulle 
nog vilja veta 
mer om 
elljusspåret, hur 
och var det går 
mm. Sånt 
intresserar mig.   

Förlåt att jag inte 
kunnat svara så 
bra.  

60 1989 
Parakka 
M 

En stad man är 
tvungen att bo i, för 
att kunna gå 
gymnasieskola.  

Kiruna är en liten 
gemytlig stad med 
vänliga människor.  

Gruvan är Kiruna 
kommuns hjärta. 
Utan den skulle 
ingen bo här uppe.  

Bevara 
tågstationen, 
kyrkan, klockan på 
kommunhuset.  

Tågstationen är 
en av Kirunas 
äldsta byggnader 
och är en viktig 
plats för stan.  
Klocktornet är en 
symbol för 
Kiruna. Bör 
bevaras.  
Detsamma med 
kyrkan med dess 
vackra design.  

Gruvan.  -  
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61 1989 
Kiruna 
M 

Kiruna är min 
hemstad. Här bor 
jag. Kiruna är bästa 
staden i Sverige för 
så nära till naturen 
och allt.  

Kiruna är en liten 
hemtrevlig stad och 
mycket trevligt folk. 
Det är nära till 
fjällen och lätt att 
komma ut i naturen.  

Kyrkan pga så 
vackert byggd och 
belägen. Stadshuset 
och Hjalmar 
Lundbohmsgården.  

Kyrkan kan de 
flytta och Hjalmar 
Lundbohmsgården. 

Kiruna kyrka är 
bland Sveriges 
vackraste 
byggnader. 
Lundbohmsgårde
n är kulturarv.  

Nej.  Nej.  

62 1989 
Kiruna 
M 

Kiruna är staden där 
jag växt upp, vars en 
del släktingar bor 
och där större delen 
av mina vänner bor.  

Känns som trivsamt 
nära, så har jag ju 
bott här så länge.  

Bläckhornen, har 
bott i ett. Och 
stadshuset.  

Egentligen alla 
som går. Men 
speciellt de som 
utmärker Kiruna. 
(Kyrkan, 
Stadshuset, 
Bläckhornen….osv
)  

Därför att de är 
kännetecken för 
Kiruna.  

-  -  

63 1989 
Kiruna 
M 

Kiruna är min 
hemstad. Det är en 
fin liten lugn 
gruvstad i närheten 
av fjällen.  

Närheten till fjällen.  Kyrkan, Stadshuset, 
Hjalmar 
Lundbohmsgården 

Kyrkan och 
Hjalmar 
Lundbohmsgården. 

Båda är 
kulturarv.  

Nej  Nej 

64 1989 
Kiruna 
K 

En viktig plats som 
jag alltid kommer att 
ha anknytning till 
eftersom det är min 
hemort, samt att det 
är en jättefin stad.  

Det är en liten, 
mysig och lugn stad 
som till skillnad från 
vissa andra orter har 
liten brottslighet 
m.m. samt närheten 
till fjäll, skog och 
mark.  

Kyrkan är jättefin 
exempelvis.  

Kyrkan, alla 
bläckhorn (hus), 
gamla 
brandstationen, 
Kirunas första hus 
och Hjalmar 
Lundbohmsgården. 

Eftersom de är 
fina och Kiruna 
vore tomt och 
fult utan dem. De 
hör hit!  

Nej  Nej 

65 1989 
Kiruna 
K 

Min hemstad.  Tystnaden. När jag 
reser iväg och sedan 
kommer tillbaka slås 
jag alltid av hur tyst 
och lugnt det är.  

Bläckhornshusen 
tycker jag är väldigt 
fina och helt klart 
värda att bevara då 
jag tycker de berättar 
en stor del av 
Kirunas historia. Jag 

(Se ovan, de är 
intressanta och 
därav vill jag 
bevara dem.)  

-  -  -  
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tycker också man 
ska ha dem i åtanke 
då man flyttar 
staden, på så sätt att 
de var väldigt 
genomtänkta för vad 
man trodde folk ville 
ha för att bo här. Det 
orörda som finns här 
tycker jag är viktigt 
att bevara, vi har 
mycket växtlighet i 
och runt vår stad 
som jag inte tycker 
ska försummas. 
Husen av Erskine är 
också vackra och 
också något som jag 
finner intressant.  

66 1989 
Kiruna 
K 

Mycket natur, kallt, 
litet, 
hemstad….Nära till 
”orört” landskap.  

Ligger högt upp i 
Sverige och då också 
ganska 
avsides…Omgivning
en, naturen.  

Intressanta…Tja….
Hjalmar 
Lundbohmsgården 
kanske, Kirunas 
historia….Gamla 
hus är intressanta.  

Naturen omkring, 
Kiruna får inte bli 
för stort. Gillar att 
man vart som helst 
i stan kan se 
naturen som finns 
utanför. Gamla 
fina hus får gärna 
finnas kvar, som 
Gamla 
brandstationen.  

För att de är 
speciella för 
Kiruna. Utan 
dem skulle 
Kiruna inte 
riktigt vara 
densamma.  

Nja…Inte direkt. Nej… 

67 1989 
Kiruna 
M 

Den högst tråkiga 
håla jag bor i.  

Jag kan inte säga att 
det finns något 
speciellt med 
Kiruna, utöver, 

Intressanta? Menar 
du att det finns 
intressanta saker i 
Kiruna?  

Det finns tillfällen 
då jag önskar att 
stället bara kunde 
rasa ihop och sluta 

… Nej.  Nej.  
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möjligtvis, den 
abnormala tråkighet 
som fyller staden.  

plåga folk.  

68 1989 
Vittangi 
K 

En stad jag bor i på 
grund av gymnasiet, 
men även en rätt 
trevlig stad i 
”möjligheter att göra 
saker”-syfte.  

En vinterstad, nära 
fjällen och övrig 
natur, kulturellt och 
föreningsrikt.  

Gamla fina trähus på 
Högalid och Loussa 
bl a.  

Gamla hus och 
byggnader, t ex 
Tusen toner.  

De är fina.  -  -  

69 1989 
Kiruna 
M 

Kiruna är en 
vinterstad för mig, 
där jag växt upp å 
skaffat vänner under 
åren. Kiruna är 
Ishotellet, Kyrkan 
och Stadshuset, samt 
Esrange, men med 
en miljö som inte 
tilltalar ungdomar i 
dagsläget.  

Vårat klimat. Kalla 
vintrar kan varieras 
med varma somrar. 
Dessutom närheten 
till naturen & vårat 
kulturarv.  

Ishotellet, Esrange, 
fjällen & naturen i 
allmänhet. Kiruna 
kyrka.  

Kiruna kyrka, 
Bläckhornen.  

De är vackra & 
har en fin 
kulturell status.  

Vet mycket om 
de flesta genom 
fördjupningar i 
Kirunas historia 
under mina 
studieår.  

-  

70 1989 
Kiruna 
K 

Mitt hem och mina 
rötter.  

Kiruna har en unik 
miljö. Det är ett 
välutvecklat 
samhälle med närhet 
till fjällen och 
vildmarken.  

Kyrkan, framför allt 
området kyrkan står 
på. En upphöjd kulle 
med björkskog 
omkring. (Väldigt 
speciellt och 
vackert.) 
Bläckhornen har ett 
historiskt värde och 
är mycket vackra.  

Samma som i fråga 
4.  

Se fråga 4.  Nej Nej 
 

71 1989 
Kuttainen 
K 

Kiruna är den 
närmaste staden. Går 
skola här och har 
många släktingar 

Dess kultur.  Hjalmar 
Lundbohmsgården, 
kyrkan och 
krematoriet.  

1. Kyrkan 
2. Krematoriet  

1. Den är väldigt 
speciell och har 
även utmärkts till 
en av Sveriges 

Krematoriet o 
Hjalmar 
Lundbohmsgårde
n.  

Nej!  
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här. Har alltid kännt 
en viss samhörighet 
med Kiruna. Min 
hemkommun är ju 
Kiruna.  

vackraste 
byggnader.  
2. Krematoriet är 
en väldigt 
historisk plats 
som många borde 
få veta om.  

72 1990 
Kiruna 
K 

Trygghet, hemorten 
med omnejd. Bästa 
”staden” att som 
ungdom leva själv i. 

Storleken, alla 
känner alla. Lätt att 
hitta. Mycket gamla 
hus. Trevliga 
människor. Närheten 
till naturen.  

Kyrkan, 
Bläckhornen.  
Husen på Högalid.  
Järnvägsparken.  

Kyrkan, 
Bläckhornen.  
Fjällmiljön.  

Utmärkande för 
Kiruna. Mycket 
potential.  

-  -  

73 1989 
Kiruna 
K 

Kiruna är hemma. 
Staden jag bor i och 
trivs mycket bra i.  

Det är fint och 
mysigt och lagom 
stort. Och det är 
mycket vinter. Det är 
bra.  

Slalombacken.  Slalombacken!  För att jag tycker 
om att åka 
snowboard.  

Nej Nej 
 

74 1989 
Idivuoma, 
Karesuando 
K 

En stad som jag 
tillfälligt bor i.  

Ingen aning.  Alla gamla trädhus 
och Luossabacken.  

Alla gamla 
trädhus.  

För att de görs 
staden mysigare.  

Nej.  -  

75 1989 
Kiruna 
K 

En liten trygg stad. 
Min hemstad. Jag 
kommer alltid känna 
mig trygg här.  

Det är vackert med 
alla berg. 
Människorna här är 
trevliga.  

Ishotellet är en 
mycket speciell 
byggnad.  
LKAB 
Kyrkan 

Kyrkan Det är en vacker 
byggnad som är 
mycket gammal.  

Jag hade gärna 
velat veta mer 
om LKAB.  

-  

76 1989 
Kiruna 
K 

Min hemstad.  Det är lika fint här 
året runt.  

Kyrkan & Hjalmar 
Lundbohmsgården.  

Kyrkan För att den är fin 
och en symbol 
för Kiruna.  

Kommer inte på 
någon speciell.  

Nej.  

77 1989 
Kiruna 
K 

Min hemstad.  
En liten stad, 
trygghet.  

Man kan alltid 
komma tillbaka och 
känna trygghet.  

Ishotellet 
Kyrkan 
 

Kyrkan 
Stadshuset 

Turister vill se.  Nej.  Nej.  

78 1989 En trygg liten stad Snö och grejer.  Fjällen, kyrkan Fjällen, kyrkan För att den är Nä  -  
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Kiruna 
K 

fast riktigt tråkig.   snygg 

79 1989 
Kiruna 
K 

En bra och fin stad 
att växa upp i.  
En ”framtidsstad”.  

Människorna är 
trevliga. Fin natur.  

Kyrkan Kyrkan Den är så 
speciell.  

Nej.  -  

80 1989 
Kiruna 
K 

Min hemstad.  Det mesta.  Kyrkan och gamla 
trähus.  

Kyrkan, gamla 
trähus.  

Den är vacker 
och speciell. En 
kyrka är 
ingenting som du 
bara bygger om.  

Nej.  Nej.  

 OP2        
81 1989 

Kiruna 
K 

För mig är Kiruna 
självklart ett hem. 
En plats jag känner 
till o vart jag känner 
mig trygg. Kiruna är 
mitt ursprung o även 
om jag inte alltid är 
nöjd med själva 
staden så kommer 
jag nog alltid att 
kunna se på Kiruna 
med som ett hem 
som jag är glad att 
jag har.  

Jag tror att det mest 
speciella med Kiruna 
är befolkningen. 
Kirunaborna älskar o 
är stolta över sin 
stad, samtidigt som 
de avskyr den.  

Det är svårt att se det 
intressanta i sådant 
som du redan känner 
till. Men Kiruna har 
en del att erbjuda för 
turister. Det mest 
intressanta för mig 
är lättillgängligheten 
till vacker natur o 
ren luft.  

Kyrkan är väl en. 
Egentligen vill jag 
ha kvar så gott som 
allt o att man 
istället för att ta 
bort saker istället 
lägger till. Men det 
är omöjligt om 
hela staden ska 
flyttas.  

För att det är den 
byggnaden  jag 
tycker är  
vackrast. Men jag 
vill bevara staden 
som den är just 
för att mitt hem 
fortfarande ska se 
ut som mitt hem 
om jag flyttar 
härifrån o sedan 
väljer att 
återvända.  

- -  
 

82 1989 
Kuttainen 
K 

Studieort Gruvan Kyrkan 
Stadshuset – endast 
utsidan 
Luossaberget 

Kyrkan 
Fjällen 
Byarna runt 
omkring 

Kyrkan är 
speciell.  
Fjällen är 
underbart vacker. 

Gruvan.  -  
 

83 1989 
Kuttainen 
K 

Studieort, ”stan”  Lagom stort 
Gruva  
Vinterstad 

Skogen  
Fjällen  
Kyrkan  
Stadshuset (endast 
utsidan)  

Kyrkan  Den e så fin, xxx 
(svårläst) 
byggnad 

Fjälleder -  
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84 1989 
Kuttainen  
K 

En speciell stad, 
eftersom det är min 
studiestad.  

Den har en vacker 
kyrka.  

Kyrkan  
Gruvan  
Stadshuset 
Luossabacken 

Kyrkan Vackert ställe.  Gruvan  -  

85 1989 
Kiruna 
K 

Mitt hem, min stad, 
här vill jag också att 
mina barn ska få 
växa upp. Jag är glad 
att jag inte bor på 
Lombolo, eftersom 
det är så tråkigt när 
allt ser likadana.  

Kyrkan är speciellt, 
stadshuset, ishotellet 
(Jukkasjärvi).  

Loussabacken Kyrkan För att den är 
vacker, speciellt 
värde, och många 
minnen.  

Gruvan  
 

Nej.  

86 1989 
Kiruna 
K 

Mitt hem, kyla – 
värme – torrt – 
fuktigt- snö – 
blommor –berg – 
sjöar. Kiruna är 
vackert, gästvänligt, 
ovanligt.  

Alla uppförs- o 
nerförsbackar.  
Kyrkan o statshuset. 
Naturen, nära till 
skog o sjöar.  

Kyrkan är vacker 
men statshuset är 
ändå det 
intressantaste o 
”bästa” byggnaden. 
Där brukar man ju 
ha olika utställningar 
och olika kulturella 
dagar osv. 
Snusdosan o 
spottkoppen är 
speciella för Kiruna 
även om de inte är så 
vackra.  

Statshuset 
Att det finns olika 
friluftsspår att 
jobba och åka 
skidor runt är 
viktigt.  
Ripans bad 
utomhus är också 
viktigt.  

Statshuset är som 
kärnan i Kiruna. 
Badet är det enda 
utebadet man kan 
gå till när solen 
skiner.  

-  -  

87 1989 
Kiruna 
K 

Kiruna är mitt hem, 
en del av mitt liv.  
Staden är inte för 
stor eller för liten, 
man hittar överallt 
och man har inte 
långt att gå vars man 
än ska.  

Alla fina byggnader 
t ex kyrkan, stadshus 
osv.  
Den fina naturen 
runt omkring.  
Och alla trevliga 
invånare.  

Ingen aning.  KYRKAN! För att den är så 
otroligt fin och 
många kommer 
upp till Kiruna 
för att få se den.  

Nej!  -  
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I Kiruna kan man 
om man vill bra fara 
ut en bit efter någon 
väg t ex Nikkavägen 
och så kommer man 
bort från stadslivet 
och kan njuta av den 
vackra naturen.  

88 1989 
Kiruna 
K 

Kiruna är för mig 
mitt hem, det jag 
förmodligen alltid 
kommer kalla 
”hem”. Det känns 
som en trygg plats 
som man alltid vill 
ska finnas kvar 
oavsett om jag bor 
här i framtiden eller 
inte.  

Det mesta är för mig 
speciellt med 
Kiruna. 
Midnattssolen o 
norrskenet är det 
som får mig att 
känna att jag 
verkligen är hemma 
o trivs!  

Jag tycker de flesta 
platser i Kiruna är 
intressanta, tycker 
det är underbart när 
man från stan kan se 
fjällen långt bort.  

Stadshuset 
Kyrkan 
Snusdosan/Spottko
ppen 

Dom är speciella 
för Kiruna.  

-  -  

89 1989 
Kiruna 
K 

Kiruna är för mig en 
vinterstad. Mycket 
snö, is och kallt. En 
mycket vacker liten 
stad med trevliga 
människor.  

Kulturen (ex. 
samerna).  

Hjalmar 
Lundbohmsgården 
Kyrkan 
Stadshuset 

De som jag skrev 
på fråga 4.  

Hjalmar 
Lundbohmsgårde
n är historisk och 
har stor betydelse 
för stadens 
historia. Kyrkan 
o stadshuset är 
byggnader som 
avspeglar Kiruna. 

Jag vet redan 
tillräckligt.  

-  

90 1989 
Kiruna 
K 

En stad som vi 
flyttade till från 
södra Sverige. Men 
det är inget man 
tänker på, man lever 
bara här i en kall 

LKAB, typ den 
nordligaste staden, 
ganska stor ändå.  

Kyrkan 
LKAB 
Stadshustornet.  

Kyrkan för den är 
speciell och 
vacker.  

Kyrkan för den är 
speciell och 
vacker. 

Nää, det tror jag 
inte.  

Nopps!  
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vinterstad.  
91 1989 

Vittangi 
K 

Kiruna för mig är 
inget speciellt, jag 
har ju alltid varit här 
och inte tänkt på det 
så mycket. Ishotellet 
och gruvan är häftigt 
i alla fall.  

Ishotellet, gruvan o 
kyrkan.  

-  Kyrkan Den är vacker!  -  Nej!  

92 1989 
Kiruna 
K 

Inget särskilt, när 
man har vuxit upp 
här är man så van 
vid allt som finns. 
Fast jag tycker 
gruvan o ishotellet är 
häftigt.  

Gruvan o ishotellet.  -  Kyrkan, den är 
vacker.  

Den är vacker o 
så är det häftigt 
att den har blivit 
utsedd till 
Sveriges 
vackraste 
byggnad nått år.  

Nej.  -  

 SP2EI        
93 1988 

Kiruna 
M 

Kiruna är den plats 
jag vuxit upp i, 
skaffat mig kompisar 
och just nu lever i.  

Nära till naturen, och 
till 
snowboardåkning. 
Annars finns det 
inget speciellt här att 
hämta.  

Det finns ingen 
direkt så där 
intressant byggnad 
men kyrkan är ju 
vacker.  

Kyrkan.  För att den är ju 
som gammal och 
tog ju ett tag att 
bygga, samt att 
den är ju ett 
ganska så känt 
märke av Kiruna. 

Nej.  -  

94 1990 
Kiruna ?  
K 

Inget speciellt. 
Kiruna är bara ett 
ställe man bor i pga 
skolan.  

Det finns inget 
speciellt med Kiruna 
för mig. Det enda 
som är ”allmänt” 
speciellt är LKAB, 
det utmärker Kiruna. 

Fjällen.  Fjällen ska bevaras 
och inte förstöras.  

Fjällen här i 
Norrbotten är 
inte som i övriga 
Sverige. Det är 
ett fint ställe, helt 
orörd natur och 
det borde förbli 
så.  

Nej.  Nej.  

95 1989 
Kiruna 
K 

Inget speciellt. Det 
ett ställe där jag 
föddes.  

Vintern och 
norrskenet.  

Fjällen.  Kyrkan 
Stadshuset 
Fjällen 

Gamla och antika 
byggnader. 
Fjällen är vacker. 

Nej.  Nej.  
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96 1989 
Kiruna  
M 

En stad långt uppe i 
norr som erbjuder ett 
stort landskap med 
naturen och 
tystheten. Vi har 
även flera upplevelse 
för besökande som 
icehotel, gruvan mm. 

Stort landskap med 
en stadskärna i litet 
omfång. Obefolkat 
som innebär ett lägre 
tempo och stress.  

Abisko/Björkliden 
Jukkasjärvi 
 

Stadshuset och 
kyrkan måste 
bevaras.  

Stadshuset är den 
stora, bruna kloss 
som är en viktig 
del av 
stadsbilden. 
Kyrkan är också 
viktigt att behålla 
anser jag.  

Bolagshotellet – 
vill vete mer om 
det.  

Jag känner att 
stadsflytten inte 
intresserar mig i 
någon större 
utsträckning. 
Detta kan nog 
bero på att jag 
tänkt flytta och 
därför inte 
känner mig så 
intresserad.  
Stadsflytten är 
för mig en 
kommunpolitisk 
fråga och jag är 
mer intresserad 
av nationell 
politik så det kan 
också vara en 
förklaring.  

97 1989 
Jukkasjärvi 
K 

Min hemstad vart 
jag vuxit upp. En 
stad som man har 
många glada, men 
även tråkiga minnen. 
Kiruna är en liten 
stad som alla känner 
alla, som kan vara 
både bra och dåligt, 
men det är ju ändå 
här jag växt upp.  

Vinter, sön, norrsken 
och …LKAB. 
Såklart. Våren är 
även väldigt fin.  

Lazerzon är en rolig 
aktivitet för alla 
olika målgrupper. 
Bowlinghallen är 
också en populär 
fritidsaktivitet. Det 
är även alltid mysigt 
och gå och fika på 
safari. Shopping är 
ju väldigt roligt men 
ändå inte så många 
valmöjligheter.  

Kyrkan, sjukhuset, 
stadshuset och det 
där lilla röda huset 
på andra sidan 
gatan av kyrkan.  

I Kiruna kyrka 
vill jag gifta mig 
och döpa mina 
barn eftersom 
den är så fin och 
speciell. 
Sjukhuset behövs 
mer än vad vissa 
tror. Och 
stadshuset är en 
del av Kiruna 
som spelar 
melodier varje 
timme. Det lilla 

Nej. Kan inte 
komma på någon. 

-  
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röda huset är så 
”sött” och , det 
sägs, vara 
Kirunas äldsta 
hus.  

98 1989 
Kiruna 
K 

Min hemstad. Ett 
ställe där alla mina 
vänner och 
släktingar är 
samlade.  

Man kan se 
norrsken. Kiruna har 
en ”riktig” vinter, 
inge slask.  

Fjällen  
Stadshuset 

Sjukhuset 
Kyrkan 
Stadshuset 

För att de är en 
del av Kiruna.  

Nej.  Nej.  

99 1989 
Kiruna 
M 

Kiruna för mig är en 
liten och trevlig stad 
som känns som mitt 
hem och jag trivs 
väldigt bra här.  

Folket, 
omgivningen, 
miljön.  

Vet ej.  Ingen speciell.  -  Nej Nej 

100 1989 
Kiruna 
M 

En stad, varken mer 
eller mindre.  

Inget.  Inga speciella.  Inga.  -  Nej!  Nej.  

101 1989 
Kiruna 
K 

En liten, liten stad 
med lite att göra 
förutom fiske, jakt.  

Naturen.  Inga. Finns ju inga 
riktigt gamla och 
fina byggnader. 
Ingen kultur. Kyrkan 
räknas inte, den är 
inte fin.  

Krematoriet. Jag 
gillar den målade 
himlen där inne.  

Igen: Jag gillar 
himlen som är 
målad där och det 
är ett fint ställe.  

Nej.  -  

102 1989 
Kiruna 
K 

Min hemstad.  Nära till naturen och 
fjällen. Mycket snö 
på vintern.  

Kiruna centrum, 
sporthallen, 
stadshuset 

Samma som fråga 
4.  

För att det är fina 
platser/byggnade
r och sporthallen 
är en nöjesrik 
plats.  

Nej, inte vad jag 
kan komma på.  

Nej.  

103 1989 
Kiruna 
K 

Min hemstad.  Det är nära till 
naturen och fjällen.  

Stadshuset, kyrkan, 
Kiruna centrum.  

Samma som fråga 
4.  

För att bevara 
Kirunas historia.  

Nej.  Nej.  

104 1989 
Kiruna 

Min hemstad.  Det är nära till 
naturen och fjällen.  

Stadshuset, kyrkan, 
centrum 

Samma som fråga 
4.  

För att bevara 
Kirunas historia.  

Nej.  Nej.  
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K 
105 1989 

Kiruna 
M 

En liten stad där alla 
känner alla.  

Kommer inte på 
någonting nu.  

Ingen speciell 
byggnad.  

Kyrkan kanske.  För att den är fin. NEJ!  Ja, öppna mer 
lägenheter istället 
för att stänga ner 
allting…. 

106 1989 
Kiruna 
M 

En stad med många 
backar, konstant 
blåst.  

Härifrån är det ett 
bra utgångsläge för 
jakt, fiske och 
friluftsliv. Som 
betyder mycket för 
mig.  

Kommer inte på 
någon.  

Kiruna kyrka, en 
del byggnader på 
bolagsområdet, 
Hjalmar 
Lundbohms kåk.  

Speciell 
byggnad, fin 
arkitektur.  

Nja.  Synd att 
Kiirunavaara 
förstör utsikterna 
mot fjällen.  

107 1989 
Kiruna 
M?  

En stad vars 
möjligheter för 
ungdomar/studenter 
är mycket dåliga.  

Inget.  Det tomma huset vid 
LKAB.  

Kyrkan.  För att det är en 
välskulpterad 
byggnad.  

Nej.  Nej.  

 SP2SP        
108 1989 

Kiruna 
K 

En vinter/sportstad.  Naturen, fjällen o 
LKAB.  

Kiruna – kyrkan 
Kebnekaise 
Ice-hotel 

Kiruna kyrka  Därför att den är 
vacker o en av 
Kirunas äldsta 
byggnader.  

Nej.  Nej.  

109 1989 
Kiruna 
K 

En vintersportstad.  Naturen, fjällen och 
LKAB.  

Kiruna kyrka, 
ishotellet.  

Kiruna kyrka.  Eftersom den är 
speciell, vacker 
och en utav 
Kirunas äldsta 
byggnader.  

Nej.  Nej.  

110 1989 
Kiruna 
K 

Kiruna är min 
födelsestad, vart jag 
har bott hela mitt liv, 
min hembyggd. De 
flesta minnen jag har 
är ifrån den här 
staden.  

Väldigt vackra vyer, 
speciellt när det 
ligger så långt 
norrut, norrsken, 
midnattsol och även 
ishotellet.  

Finns många, bland 
annat kyrkan.  

Kyrkan 
Stadshuset 
Hjalmar 
Lundbohmsskolan 

Vackra 
byggnader, 
kyrkan har ju 
varit Sveriges 
vackraste 
byggnad.  

Nej, vet det jag 
vill veta.  

Endast att jag ser 
framemot flytten. 
Stan kommer att 
bli mycket bättre, 
fler möjligheter 
för invånarna.  

111 1988 
Lannavaara 

Snö och sol.  Att snöröjningen är 
bra.  

Bläckhornen. Husen 
på Bolagsområdet. 

- - - - 
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M Kyrkan.  
112 1989 

ej angivet 
M 

En stad med en 
Framtid, inom 
gruvbrytning, 
turism.  

Staden är belägen 
långt ute i fjällen. 
Där det är vackert.  

Främst tycker jag 
naturen är viktig, bla 
runt omkring 
Kiruna, skogen och 
sjöar.  

Naturen runt 
omkring staden. 
Gör naturreservat.  

För att det är 
viktigt för bilden 
av Kiruna och 
miljön.  

Biblioteket bör 
flyttas! För att bli 
mer tillgängligt.  

Jag tycker att, 
Luossavaaras 
gamla 
gruvbyggnader 
bör rivas eller 
målas om för att 
de får Kiruna att 
se ut som en 
”spökstad”.  

113 1989 
Kiruna 
M 

Min födelseort.  Stadshuset, kyrkan 
och LKAB.  

Kyrkan och Hjalmar 
Lundbohmsgården 
och fjällen.  

Kyrkan och 
Hjalmar 
Lundbohmsgården. 

Det är speciellt 
för Kiruna.  

-  Nej.  

114 1989 
Kiruna 
K 

Min hembyggd. Där 
jag föddes och där 
jag växt. Nästan alla 
mina minnen 
kommer ju härifrån.  

Den vackra utsikten, 
fjällen, snön. Kiruna 
är en stad för sig.  

Kyrkan, den är så 
vacker och speciell.  

Kyrkan och 
stadshuset. 
Hjalmar 
Lundbohmsgården. 

Därför att dessa 
byggnader är 
speciella och de 
finns ingen annan 
stans.  

Nej, jag vet redan 
allt.  

-  

115 1989 
Kiruna 
K 

Kiruna är min 
hembygd, där jag 
föddes och vart jag 
har bott i hela mitt 
liv, hittills.  

Vackra vyer, 
speciellt att det är så 
norrut, midnattssol, 
norrsken och fint 
med gruvan.  

De orörda miljöerna. Kyrkan och 
stadshuset.  

Det har blivit 
vald till Sveriges 
vackraste 
byggnader och de 
är fina.  

Nej, jag kan 
ganska mycket 
om de jag är 
intresserad av.  

Kiruna är fint, 
mycket ska 
bevaras.  

116 1989 
Kiruna 
K 

Det är mitt hem, var 
jag bott i nästan hela 
mitt liv. Var jag växt 
upp.  

Gruvan, ishotellet, 
snön, fjällnära, mkt 
turism.  

Kyrkan, gruvan, 
statshuset.  

Kyrkan, statshuset. Kyrkan är 
speciell för alla. 
Många minnen? 
Från 
konfirmation osv. 

Nej.  Nej.  

117 1989 
Kurravaara 
K 

Det är staden som 
har vart med under 
hela min uppväxt.  

Vackra vyer, snön 
och gruvan.  

Jag tycker kyrkan 
och stadshuset dom 
är speciellt 
utmärkande för 
Kiruna.  

Kyrkan, 
Kurravaara.  

Kyrkan är en fin 
byggnad som 
nästan alla har 
någon 
anknytning till 
den.  

-  -  
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Jag vill att 
Kurravaara ska 
vara likadant för 
alltid.  

118 1990 
Svappavaara 
K 

Min studentstad.  Vackert.  Kyrkan  Safarifiket 
Stadshuset 
Biblioteket 
Kyrkan 
Sjukhuset 

Fina byggnader.  Kyrkan  -  

 BF1        
119 1989 

Svappavaara 
K 

En stor stad med 
många möjligheter. 
Och skola förstås.  

Jag har mina 
kompisar här som 
bott i min by förr 
och det finns många 
aktiviteter.  

Kyrkan är ju väldigt 
fin.  

Jag har inte mycket 
i Kiruna eftersom 
att jag aldrig bott 
här men kyrkan.  

För att kyrkan ser 
så speciell och 
fin ut.  

Nej det är väl 
onödigt och trist. 

Nepp!  

120 1989 
Gällivare/Kiruna 
K 

Min ”hem”stad ☺ Att det är så blandat 
folk. Alltså massor 
samer, utländskt 
folk. Med andra ord 
olika folkgrupper. 
Sen att de finns en 
massa olika saker o 
kolla på. Gammal 
kultur o så.  

Ice hotell o Jokkas. 
Sen kyrkan den är 
fin, annorlunda.  

Kyrkan!  För att den är så 
annorlunda. O 
fin!  

Nä inte precis.  Nej.  

121 1989 
Kiruna?  
K 

Kiruna är en trevlig 
stad där jag är på 
veckorna, för att jag 
”måste” det.  

Det är lugnt och fint. Kyrkan.  Kyrkan.  För att den är så 
fin, och på ett fint 
ställe.  

Nej… -  

122 1990 
Kuttainen 
K 

När man är i Kiruna 
så känner man sig 
fast. Det är för att 
man kommer från en 
by och är van att 
vara i byn och 

Gruvan och 
slalombacken.  

Stadshuset, 
Varggropen, 
Lussavaara, 
bowlinghallen.  

Luossaslalomback
en 
Gruvan 
Kyrkan 

Så folk har något 
roligt att göra 
efter skolan. Så 
måste man 
bevara Luossa. 
Kyrkan är fin, 

Nej -  
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komma ut i skogen 
och köra skoter.  

och gruvan ger 
mycket pengar ☺

123 1990 
Kiruna 
K 

Kiruna för mig är en 
stad som växer.  

Kulturen.  LKAB.  Kyrkan, 
stadshuset.  

För att den är fin 
och mycket känd. 

Nej.  -  

124 1990 
Kiruna 
K 

Kiruna för mig är en 
stad som växer 
väldigt mycket, just 
nu och jag tycker det 
är roligt att det 
kommer mer och 
mer folk hit.  

Kirunas natur är 
jättefin och jag 
tycker Kiruna är 
speciellt på de sättet. 

LKAB tycker jag är 
intressant.  

Kyrkan.  För att den är fin 
och det kommer 
mycket folk och 
kollar på den.  

Ne!  -  

125 1990 
Kuttainen 
K?  

Staden med torr luft 
och dåligt 
kranvatten. Men ett 
andrahandshem.  

Snöskulpturerna 
”den lilla staden”  
Luossa 
Riporna 

Badhuset (Nautilus) 
Luossa  
Stadshuset 
Valentinokällaren 
Sporthallen 
Lazerson 

Badhuset 
(Nautilus) 
Luossa  
Stadshuset 
Valentinokällaren 
Sporthallen 
Lazerson 

De gör stadslivet 
lättare ☺ 

Nej… Yo! 

126 1990 
Idivuoma 
K 

Kiruna är bara en 
plats där jag går 
skola.  
Finns inte direkt 
mycket att göra här.  

Det är väl att den 
inte är som andra. 
Jag vet inte på vilket 
sätt men den är inte 
som andra.  

Ingen speciell.  Kyrkan 
Stadshuset 
 

För de är 
speciella för 
Kiruna. Finns 
ingen lika fin.  

Nej.  Nej.  

127 1990 
Kiruna 
K 

Kiruna är min 
hemstad, vars jag är 
uppväxt.  

Jag tycker att 
Kulturen i Kiruna är 
speciell.  

Ingen speciell.  Kyrkan!  För att den är en 
symbol för 
Kiruna och 
omtyckt av 
människor från 
andra ställen.  

Nej!  Nej!  

128 1990 
Mertajärvi 
K 

En stad där jag går 
skola.  

Kiruna är en fin stad 
jämfört med andra 
städer.  

Kyrkan.  
 

Jag vet inte.  Jag vet inte.  Nej!  Nej! 

129 1991 Kiruna för mig är Kiruna är mycket LKAB tycker jag är Ingen speciell.  -  Nej.  -  
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Idivuoma 
K 

skola. Och vänner.  finare än andra 
städer jag varit på.  

intressant.  

 BP2HU        
130 1986 

Kiruna 
K 

Kiruna för mig är 
friluftsliv. Här finns 
fjäll, som man kan 
vandra på, 
skidbackar, vikar, 
Ice Hotel som lockar 
till sig turister.  

Den rena luften, den 
vackra utsikten. 
Kiruna kanske är 
litet, men den har i 
princip allt det som 
behövs.  
Den rena luften tror 
jag har en stor faktor 
här i Kiruna. Det är 
rent och friskt och 
många skulle nog 
må bra utav den här 
uppe.  

LKAB:s museum, 
tycker jag är väldigt 
intressant.  
Ice Hotel är också 
något jag hade velat 
uppleva.  

För mig spelar det 
absolut ingen roll. 
Jag tror att alla 
byggnader hade 
behövt rivas just 
för att med åren 
tillkommer nya 
sorters 
ventilationer och 
andra material som 
är bättre än det 
tidigare. Hj. 
Lundbohmsgården 
tycker jag ska 
bevaras.  

Man kan inte riva 
museum, det 
hade varit som att 
radera minnen 
eller historier. 
Och nej….Det 
går helt enkelt 
inte.  

-  -  

131 1989 
Kiruna 
M 

Kiruna för mig 
Det vet jag inte 

Att det ligger på ett 
berg.  

Snusdosan och dom 
gula bakom.  

Vet inte  
Kanske dom gula 
bakom Snusdosan. 

Gillar dom helt 
enkelt.  

Tuollatornen.  -  

132 1986 
Kiruna 
? 

En stad som har  
lång vinter.  

Midnattsol.  Stadshuset och 
kyrkan är gamla 
byggnader.  

Stadshuset och 
kyrkan är gamla 
byggnader. 

För att dessa 
byggnader kan 
dra turism osv.  

Nej.  Nej.  

133 1989 
Kiruna 
M 

Inget, det blåser jämt 
här.  

De brukar vara kallt 
här.  

Järnvägsparken.  Brandstation.  För att den är 
jättejättefin.  

Gruvtornet.  -  

134 1989 
? 
M 

En stad.  Gruvan.  -  - - Nej.  -  

135 1989 
Kiruna 
M 

Min hemstad.  Festivalen och 
Kirunas vintrar. Det 
är därför man bor 
kvar.  

Mattojärvi ishall.  Mattojärvi ishall.  För att Börje 
Salming har 
spelat där.  

Nej.  -  
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136 1989 
? 
M 

Tråkigt och kallt.  Kirunafestivalen.  Mattojärvi ishall.  Mattojärvi ishall.  För att Börje 
Salming började 
sin karriär där.  

Nej.  Nej.  

137 1989 
Kiruna 
M 

En tråkig liten håla 
där verkligen 
ingenting händer.  

Kirunafestivalen.  Mattojärvi ishall.  Mattojärvi ishall. 
Lombolo Grill och 
Pizzeria.  

För att dom är 
kult!  

Nej!  Nej!  

138 1989 
Kiruna 
M 

Mitt allt. Gruvan och snön.  Ripan är fint på 
sommaren.  

Statoil norra.  Där finns allt 
man behöver. 
Öppet 24/7.  

Vem skapade 
berget vars 
LKAB är nu?  

Magnus R är söt 
☺ 
 

139 1989 
Kiruna 
M 

Min hemstad. Det är mycket snö.  Ishotellet.  Stadshuset 
(klockan).  

Man kan se vad 
klockan är där.  

Nej.  Ingenting.  

140 1989 
Kuttainen 
M 

En gruvstad med 
mycke jobb.  

Att man ska flytta en 
hel stad.  

Fjällen utanför stan.  Dom som inte 
behövs flyttas.  

Ja som sakt de är 
inte i behöv av 
att flyttas.  

Nej 
 

Nej 
 

141 1989 
Kiruna 
M 

En stad där det 
praktiskt taget inte 
finns något att göra.  

Kan inte komma på 
något.  

- - - Inte precis.  -  

142 1988 
Kuttainen 
M 

För mig är Kiruna ett 
arbetsläger.  

Att den är byggd på 
ett berg. På vintern 
satsas det mycket på 
snö å isskulpturer.  

Gamla gruvhål. 
Stadshuset.  

Kyrkan 
Stadshuset 
Sjukhuset och dom 
gamla gruvhålen.  

Dom är stora och 
fina. Vid 
gruvhålen är det 
fint att sitta och 
grilla korv.  

Jag skulle vela 
veta mer om det 
gula huset på 
August 
malmsgatan 8B.  

Nu är det vår och 
flyttfåglarna 
kommer snart 
tillbaka och att 
snö smälter bort.  

143 1990 
Kiruna 
M 

En lugn stad.  Finare än andra 
ställen.  

Fjällen.  Fjällen.  Det är kul att 
köra skoter där.  

Nej Nej 
 

144 1989 
Kiruna 
M 

En lagom stor stad, 
som har mycket snö. 

Alla skogar. Det 
finns gott om dom 
och dom är stora. 
Det finna plats för 
alla.  

Dom stora vackra 
skogarna.  

Gamla 
brandstationen.  

För att den är 
gammal.  

Nej.  Nej.  

 EC2AT        
145 1989 En liten stad eller Nordligaste stad, Ice hotel  Biblioteksgatan 8.  Jag bor där.  Vet allt!  -  
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Kiruna 
M?  

stor by.  LKAB, Ice hotel.  

146 1989 
Kiruna 
M 

NATUREN Gruvan och naturen.  Ingen speciell.  Så mycket som 
möjligt.  

Vet ej.  Nej  Nej 
 

147 1989 
Kiruna 
M 

En fin stad. Vintern 
är bäst.  

Kiruna har en fin 
natur. Inge stress, 
det finns ett lugn.  

Stadshuset 
Kiruna huset 
Kyrkan  

Kiruna huset 
Kyrkan 
Stadshuset 
Bläckhornen.  

Dom är fina.  
Är fina minnen 
från Kiruna.  

Kiruna huset 
Bläckhornen 

Nej.  

148 1989 
Kiruna 
M 

Hemma Närheten till 
naturen.  

LKAB Alla som går att 
bevara.  

Vet ej.  Nej Nej 

149 1989 
Kiruna 
M 

Natur. Hockey. Allt. 
Skolan. Mitt liv är 
här.  

Gruvan 
Fjällen 
Kultur 

Vet inte riktigt. 
Naturen är viktig, 
fjällen., komma ut i 
vildmarken är 
viktigt.  

Jag tycker helst allt 
gamla hus.  

Allt i Kiruna är 
Kiruna.  

Vet ej.  Nej.  

150 1989 
Kiruna 
M 

Naturen, fisket.  Det är väl naturen 
och friheten. 
Skillnad mot 
Stockholm.  

Luossajärvi, 
Tuollasjön och mer.  

Kyrkan, stadshuset 
och alla fina sjöar. 

För att dom är 
fina.  

Ne Nope 
 

151 1989 
Kiruna 
M 

En bra stad.  Fin natur med 
mycket bra 
fiskevatten.  

Hela stan är 
intressant.  

Kyrkan och 
stadshuset.  

Dom är fina.  Nej.  Nej.  

152 1989 
Mertajärvi 
M 

En hemstad.  LKAB, naturen.  Gruvan, inte så 
mycket mer.  

Ingen aning. - Nej Nej 
 

153 1989 
Kiruna 
M 

Min födelseort och 
en gruvstad.  

Naturen och gruvan. Fjällen.  Kyrkan, gamla 
bläckhorn, 
järnvägsstationen.  

För att dom är 
gamla och det är 
minnen från 
Kiruna långt bak 
i tiden.  

Järnvägsstationen
.  

Nej.  

154 1989 
Idivuoma 

Mitt andra hem, jag 
går i skola här 

Gruvan.  Gruvan och fjällen 
mot riksgränsen.  

- - - - 
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M annars bor jag i 
Idivuoma. Jag 
kommer troligtvis att 
flytta till Kiruna på 
heltid när jag börjar 
jobba.  

155 1989 
Kiruna 
M 

Det är min framtid.   Gruva/LKAB.  Statshuset 
Ishotellet 
Laxforsen 

Yli och Ala 
lombolo 

Det är mysigt att 
grilla där.  

Nej!  Tyvärr, nej.  

156 1989 
Kiruna 
M 

En stad.  Naturen och gruvan. Gruvan, ishotellet.  - - Nej - 

157 1989 
Kiruna 
? 

En stad.  Naturen, snön.  Ishotellet.  Kyrkan, 
stadshuset.  

Fint?  Nej Nej 

158 1989 
Kiruna 
M 

Naturen.  Gruvan och naturen 
osv.  

Ingen speciell.  Så mkt som 
möjligt.  

För att det är en 
del av Kiruna.  

Nej!  Nej!  

159 1988 
Jukkasjärvi 
M 

En stad.  Naturen.  Ishotellet.  Kyrkan . Fin kyrka.  Nej! Nej tyvärr.  

160 1989 
Kiruna 
K 

Min hemstad som 
jag trivs och vill 
fortsätta trivas i.  

Litet och skönt, 
härlig vinter/vår.  

Lombia, gymmet, 
city galaxen.  

Lombia, kyrkan, 
stadshuset, LKAB. 

Lombia= måste 
ju ha någonstans 
att spela 
fotboll/hocky.  
Kyrkan och 
stadshuset = 
Unika 
byggnader.  
LKAB= framtida 
arb.platsen.  

Nej inte direkt.  Flytta inte stan 
till Luossa! Flytta 
till 
Lompis/Tuolla.  

 HR2        
161 1989 

Kiruna 
En liten håla.  Naturen. På vintern 

och på våren är det 
Inge speciell.  Kyrkan och 

stadshuset.  
Kyrkan är en fin 
byggnad och 

Nej tack!  Nej… 
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K fint att vara ute i 
naturen. Som grilla, 
köra skoter osv.  

stadshuset är bara 
speciell.  

162 1989 
Kiruna 
K 

En stad.  De långa vintrarna.  Träningsmiljöer.  Ingen speciell.  -  Nej.  Nej.  

163 1989 
Kiruna 
K 

En vanlig, grå, 
tråkig, ohändelserik 
stad.  

Inget alls. Medel 
stad. Ser inget 
speciellt med 
Kiruna.  

Stallet i Karhuniemi. Stallet i 
Karhuniemi. 

Där har jag mitt 
liv.  

Nej.  -  

164 1989 
Kangos 
K 

Bara en stad där jag 
bor under veckorna 
och studerar… 

Inget enligt mig, har 
bara bott här i 2 år, 
vet inte så mycket 
om Kiruna.  

Kirunakyrkan är 
väldigt vacker, samt 
Icehotel i 
jukkas…vet inte om 
det hör till men ☺ 

Kyrkan såklart ☺ Den är en fin 
byggnad.  

-  -  

165 1989 
Kiruna 
K 

Staden jag föddes i, 
men också en stad 
jag längtar något 
sjukt mycket att få 
flytta ifrån.  

Fjällen, kylan… Icehotel Kyrkan, 
stadshuset, 
LKAB:s 
”kontors”hus.  

De är speciella 
och speciella för 
just Kiruna.  

Nej.  Kiruna borde 
satsa mer på 
ungdomarna. 
Finns inget i den 
här staden som 
får mig att vela 
bo kvar.  

166 1989 
Kiurna 
K 

En stad.  Bläckhorn och 
gruvan och naturen 
med fjällen.  

Bläckhorn, kyrkan.  Kyrkan, bläckhorn, 
Hjalmar 
Lundbohmsgården. 

För dom är fina 
och har mycket 
historia med sig i 
bagaget.  

Nope.  Kiruna saknar 
FINA parker.  

167 1989 
Kangos 
K 

Bara en stad som jag 
studerar i.  

En bra turiststad 
med mycket att 
uppleva i för turister. 
Inte så mycket för 
ungdomar som bor 
här.  

Kyrkan, Icehotel Kyrkan, Icehotel.  Fin och bra för 
Kirunas historia.  

- - 

 IP1A        
168 1990 Gruvindustri och Har gymnasieskola Lombia, gruvan.  Lombia, Matojärvi Så att man kan Lombia islada - 
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Karesuando 
M 

skola.  och är långt 
hemifrån.  

Statshuset 
Kyrkan 
Gruvan 
 

spela hockey 
Så att man kan gå 
till kyrkan.  
Så att man kan 
jobba.  

Matojärvi islada 

169 1990 
Övre-Soppero 
M 

Kiruna för mig är 
staden där jag går 
skola.  

Allt och ingenting.  Stan, min lägenhet 
och skolan ☺ 

Statshuset, 
Nybergs 
mekaniska, LKAB 

Stadshuset= för 
att det är fint 
Nybergs och 
LKAB för att jag 
ska få jobb där.  

Nej!  Världens bästa 
plejs är Övre-
Soppero kom dit 
☺ 
 

170 1990 
Kiruna 
M 

Min stad.  Det mesta. Liten stad 
– känner dom flesta. 
SKOTERKÖRNING

- Hade gärna fått 
bygga om hela 
staden. Men 
kyrkan o statshuset 
o Hjalmar 
Lundbohmsgården 
i så fall.  

- Vet det mesta om 
Kiruna redan.  

Nej.  

171 1990 
Karesuando 
M 

Skola Gruvan.  Lombia Stadshuset, kyrkan 
och OKQ8.  

Dom är fina.  Nej Nej 

172 1990 
Kiruna 
M 

Kiruna är för mig 
bara en helt vanlig 
stad men med 
mycket natur, vilket 
är bra eftersom att 
naturen är viktig. 
Speciellt i dagens 
läge.  

Mycket natur och 
kända platser som t 
ex Esrange och 
ishotellet.  

Jag tycker inte att 
det finns någon 
direkt intressant 
plats eller byggnad.  

Kyrkan, 
stadshuset, 
Hjalmar 
Lundbohmsgården. 

Kiruna är inte 
Kiruna utan dem. 

Nej Mer affärer 
(större stad).  

173 1990 
? 
M 

Ingenting.  Statoil.  Mot fjälls.  Ingen - Nope Nope 

174 1988 
Kiruna 
M 

Mycket viktigt.  Man kan göra så 
mycket här. Vintern 
är helt klart bäst och 

Loussabacken, 
LKAB (gruvan), 
stadshuset.  

Loussabacken, 
LKAB (gruvan), 
stadshuset. 

För att Kiruna 
skulle inte vara 
Kiruna utan 

LKAB (gruvan) 
är intressant och 
vill veta mer om 

Nej!!! 
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spec nu vid påsk.  dessa byggnader. denna.  
175 1990 

Kiruna 
M 

Kiruna är för mig 
min hemstad och jag 
älskar den och 
tycker den ska 
bevaras så gott det 
går. Den är nära 
naturen, vi har en 
skidbacke, den har 
mycket och kan ha 
mer.  

Vi har vår gruva, vi 
har våra berg, vi har 
loussasjön.  

Kyrkan, stadshuset, 
loussabacken.  

Dom som står i 
fråga 4.  

Dom är en del av 
Kiruna, dom 
måste bevaras 
annars försvinner 
Kiruna.  

Nä, tror inte det.  Asfaltera hela 
vägen upp till 
loussatoppen.  
Satsa mer på 
turismen.  
Bygg mer 
fritidsaktiviteter.  

176 1990 
Karesuando 
M 

Kiruna är mycket för 
mig. Jag behöver 
inte åka så långt för 
att gå den utbildning 
som jag är 
intresserad av och 
här är jag född.  

Gruvindustrin, 
mycket turister fast 
det inte är så 
speciellt varmt. 
Sveriges Rymdbas, 
mycket idrottande 
ungdomar.  

Gruvan Kyrkan Den är så fin Nej Nej 

177 1990 
Kiruna 
K 

En någorlunda lugn 
stad med ganska 
många 
sevärdigheter.  

Gruvan är det som är 
mest speciellt.  

Kyrkan är den 
intressantaste 
byggnaden.  

Kyrkan.  Kyrkan är så fin.  Mer om gamla 
byggnader ex 
hjalmar 
lundbohmsgårde
n.  

Kiruna borde 
flyttas åt 
Toullavaarahållet
.  

178 1990 
Kiruna 
M 

En mindre stad ja 
bor i. xxx (svårläst) 
värre.  

Miljön, LKAB, 
kirunafestivalen! 
Osv osv.  

Säg det… Shacket, statshuset. Int vet ja!  Njae.  Tro inte de.  

179 1990 
Kuttainen 
M 

Skolstad.  Gruvan (LKAB) Gruvan Stadshuset, kyrkan Dom är fina.  Nej.  Näj.  
 

 IP2B        
180 1989 

Kiruna 
M 

Den är staden i mitt 
hjärta.  
Den har fött upp 
mig.  

Naturen 
Vintern 
Historien 

Kyrkan och Naturen. Hela staden.  Det hör till 
Kiruna och dess 
arv.  

Nej Nej 
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Den är i stort LKAB. 
181 1989 

Kiruna 
M 

En stad där jag bor 
och lever mitt 
underbara liv. Här 
kommer jag alltid att 
ha mina rötter.  

Vintern. Snön. 
Närheten till natur 
och fjäll. Soliga 
somrar.  

Ripan, har stora 
igloos och nära till 
naturen.  
Järnvägsparken är 
fin, den gillar jag.  
Kyrkan.  

Järnvägsparken, 
kyrkan, 
bolagshotellet, 
läkarvillan fast den 
är riven.  

Jag tycker det är 
fint där.  

Nej.  Nej.  

182 1989 
Kiruna 
M 

Jag bor här, trivs här 
och är uppväxt här.  

LKAB finns här, och 
de bra skolorna som 
hjälpt oss genom 
livet.  

LKAB, kyrkan och 
stadshuset.  

LKAB och kyrkan. LKAB är det som 
håller igång 
Kiruna. Till 
kyrkan kan folk 
gå till om dom 
vill be.  

Nej.  Nej.  

183 1987 
Kiruna 
M 

Där jag bor.  Finns inget speciellt. Tycker inte det finns 
några intressanta 
platser.  

Dom kan riva allt 
och bygga nytt.  

-  Nej -  

184 1989 
Kiruna? 
M 

En stad.  Vi har en stor 
malmproduktion och 
LKAB.  

Stadshuset och 
kyrkan. 

Kyrkan. Den va Sveriges 
finaste kyrka. 

Nej Nej 

185 1989 
? 
M 

En fin stad med 
mycket möjligheter.  

Producerar malm 
och har mycket 
verkstadsindustrier.  

LKAB Dom flesta.  För dom är 
speciella.  

Vet ej.  Nej!  

186 1989 
Karesuando 
M 

Ett arbetsläger.  Jobben, gruvan.  Fjällen, gruvan, xxx 
(svårläst) 

Kyrkan.  Ja vill bevara den 
för att det är en 
vacker byggnad.  

Nej Nej 

187 1989 
Kiruna 
M 

Kiruna är min 
hemstad.  

Vintern och våren.  Fjällen, skogen.  Kyrkan.  Den är fin.  Nej.  Nej! 

188 1989 
Kiruna 
M 

Skoterkörning 
Fin stad 
Bra festival 

LKAB Kyrkan Kyrkan Känns bara bra.  Nej Nej 

189 1990 
Kiruna 
M 

En stad där jag 
utbildar mig för att 
sedan kunna börja 

Långa vintrar, ljusa 
vårar och somrar.  

Kyrkan och naturen 
runt i kring staden.  

Höghuset vart jag 
bor och bott alla år 
hittills.  

För att jag tycker 
det är fint och 
lockar fram 

Ingen speciell 
byggnad, kan det 
jag vill veta.  

Ingenting.  
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jobba.  (Gruvvägen 24) gamla minnen.  
190 1989 

Kiruna 
M 

Ett bra arbetsläge. 
Min hemstad.  

Mycke snö och kyla. Gruvan, ishotellet.  Alla gamla 
gruvhus.  

Historia.  Nej Nej  

191 1989 
Kiruna 
M 

En stad där jag bor 
med mycket snö.  

Mycket snö och 
kyla.  

Gruvan Is-hotellet Finns bara i 
Kiruna.  

Gruvan.  Nej tack för mig!  

192 1989 
Kiruna 
M 

En stad.  Vet ej.  Skogen Kyrkan Den är häftig.  Nej Nya läktare till 
lombia.  
Ny inomhushall.  

 IV        
193 1990 

Kiruna 
M 

En stad med mycket 
friluftsliv och 
mycket fin snö.  

Det är bra med snö 
på vintern.  

Av miljöer är det 
vintermiljöerna 
intressanta. Av 
byggnaden är 
Yamahacenter 
speciellt och Nan 
King restaurangen 
och Sporthallen.  

Bland annat 
Yamahacenter, 
Nan King 
restaurangen och 
Sporthallen.  

Det är fina 
platser. 
Yamahacenter 
säljer dom bästa 
skotrarna. Och 
Nan King 
restaurangen har 
väldigt god mat 
och Sporthallen 
har massa sporter 
som behövs.  

- - 

194 1990 
Kiruna 
M 

Skoteråkning.  Ät inte gul snö.  Fjällen  Yamahacenter / 
minab 

Finns skotrar där. Min back gård.  Mindre lektioner!  

195 1990 
Kiruna 
M 

- - - - - - - 

196 1990 
Svappavaara 
M 

Om man ska va ärlig 
så är Kiruna en kall 
fjälltopp där de bor 
kaxit folk och samer 
som tror att dom 
äger hela kommunen 

LKAB gör ju så 
Kiruna lever så de är 
ju de tror jag.  

Arbetet dom gör i 
gruvan och ishotelet. 

Mitt hus i svp.  För att jag bor 
där ☺ 

LKAB och 
kanske 
stadshuset.  

Att dom ska 
börja bygga om 
lite i svp. Där är 
de byggnader 
som håller på att 
falla ihop och det 
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och kämpar även för 
att göra det.  

är även farligt att 
bo där. De som 
kommunen 
försöker göra är 
fel. Kommunen 
vill få alla att 
flytta in till stan 
och skiter i resten 
av byarna som 
finns där ute. 
Skulle man riva 
Solbacken och 
Ormen långe i 
svp så vet jag at 
det skulle flytta 
mer folk dit.  
Folk vill dit med 
det går inte p g a 
att det inte finns 
plats kvar. Öppna 
gruvan i svp så 
har kommunen 
en längre och 
bättre framtid.  

197 1990 
Kiruna 
M 

Framtiden 
Skoterstad 

Naturen/Fjällen 
Skoterlivet!! 

Fjällen LKAB Framtiden Nej BYGG EN 
SKOTERPARK!
!! 
Där alla får köra!  

198 1990 
Kiruna 
M 

En stad vart jag bor.  Slalombacken, 
skatehallen, LKAB, 
skogen.  

Skatehallen 
(fiskeodlingen), 
slalombacken, 
kyrkan, snusdosan 
och spottkoppen, 
stadshuset.  

Skatehallen 
(fiskeodlingen), 
slalombacken, 
kyrkan, snusdosan 
och spottkoppen, 
stadshuset. 

Vete fan.  Nej faktiskt inte.  Nopp.  
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199 1990 
Kiruna 
M 

Det är väldigt 
mycket för mig t ex 
skoter, skolan.  

Kylan.  Fjällen LKAB Framtiden Inte vad jag vet 
nu.  

- 

200 1989 
Kiruna 
M 

Kiruna betyder 
ingenting för mig.  

Inget alls, möjligtvis 
skotern och snön.  

Mitt hem.  Mitt hem.  För att jag bor 
där.  

Nej.  Nej!! 

201 1990 
Kiruna 
M 

Det är fint med snö 
och köra skoter.  

Mycke snö, köra 
skoter.  

Statshuset Statshuset Det beskriver 
Kiruna 

Nej Nej 

202 1989 
Svappavaara 
M 

Skoter, skola LKAB LKAB Vet ej Vet ej Nä - 

 MSP2        
203 1989 

Kiruna 
M 

Kiruna är mitt hem. 
En lagom stor stad 
med snö på vintern 
och gräs på 
sommaren.  
En stad med vacker 
miljö och trevliga 
människor.  
En stad som är 
vacker året om.  

Kiruna har en 
underbar miljö med 
vackra fjäll, skogar, 
myrar. Människorna 
är trevliga, hjärtliga 
och vänliga. Det 
vackra sprakande 
norrskenet och de 
ljusa 
sommarnätterna.  

Jag tycker att 
kyrkan, Hjalmar 
Lundbohmsgården, 
gamla sjukstugan är 
vackra byggnader 
och vyn över fjällen 
är underbar. Man 
kan även säja att 
fjällmiljön här är 
mycket vacker.  

Jag tycker att 
fjällmiljön ska 
bevaras, den gör 
Kiruna till Kiruna. 
Kyrkan, gamla 
sjukstugan, gamla 
brandstationen och 
Hjalmar 
Lundbohmsgården
är viktiga för 
stadsbilden och 
borde sparas till 
eftervärlden. 
Också tycker jag 
att man borde 
bygga mera trähus. 
Trähus är vackrare 
och mera levande 
än betonghus.  

De är viktiga för 
Kirunas stadsbild 
och bör även 
kunna avnjutas 
av kommande 
generationer.  

Det hade varit 
intressant att lära 
sig om Hjalmar 
Lundbohm och 
hans liv, arv till 
världen och 
grundande av 
Kiruna. 
Fjällmiljön är 
också vacker och 
intressant.  

-  

204 1989 
Kiruna 

Kiruna för mig är 
fjäll, norrsken, 

Vi har vackra vintrar 
men ännu vackrare 

Kyrkan i Kiruna 
(självklart), 

Kyrkan i Kiruna 
(självklart igen) 

 De är självklara 
inslag i Kirunas 

Nix. Vet allt. - 
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K skidåkning. Kiruna 
är en blandning av 
både svenskt och 
samiskt. Men Kiruna 
är också småstad och 
gruvdamm, något 
som inte riktigt vill 
förändras men ändå 
måste, om än något 
motvilligt.  

somrar. Här finns 
förnyelse men också 
väldigt gamla 
byggnader. 
Fjällvyerna är 
fantastiska, 
människorna är 
ehum….speciella.  

Jukkasjärvi kyrka 
och hembygdsgård.  
Bläckhornen och 
gamla 
brandstationen.  
Berlinmuren.  
Hjalmar 
Lundbohmsgården.  
Bolagshotellet.  

Jukkaskyrkan 
Hjalmar 
Lundbohmsgården 
Fjällmiljöerna 
Norrskenet (hö hö) 

arkitektur, de har 
en välkänd 
historia, och jag 
kan inte tänka 
mig ett Kiruna 
utan dem. 

205 1989 
Kiruna 
K 

För mig är Kiruna 
”min” stad och mitt 
hem. Staden är liten 
men ändå väldigt 
”livlig” då vi har 
många 
turistattraktioner 
som lockar mycket 
turister.  

Naturen och 
fjällvärlden runt i 
kring staden är 
väldigt speciellt. Det 
vackra norrskenet 
och de kalla 
vintrarna är också 
saker som gör 
Kiruna så speciellt.  

Kyrkan, 
bläckhornen, 
Hjalmar 
Lundbohmsgården 
och gamla 
brandstationen är 
intressanta för mig.  

Kyrkan och 
Hjalmar 
Lundbohmsgården 
tycker jag ska 
bevaras.  

De ska bevaras 
för att de är 
gamla men även 
för att kyrkan är 
vacker och för att 
Hjalmar 
Lundbohm är en 
viktig gestalt för 
Kiruna stad.  

Inte vad jag 
kommer på just 
nu men om jag i 
framtiden vill 
veta mer om 
byggnader i 
staden så kan 
man alltid leta på 
internet eller 
söka fakta i 
stadshuset eller 
på biblioteket.  

- 

206 1989 
Kiruna 
K 

Det är fjällstaden där 
jag har bott i hela 
mitt liv. Man 
behöver bara gå 
några meter från 
huset för att komma 
till en vacker natur. 
Långa vintrar och 
korta somrar, vilket 
inte är så roligt. 
Härliga snörika 
vårar.  

En liten stad med 
härlig fjällnatur. 
Underbar stad att 
vara i under våren. 
Känns som en typisk 
småstad, med sina få 
affärer samlade i 
centrum.  

Kyrkan, gamla 
brandstationen och 
bläckhornen är 
speciella byggnader. 
Speciella miljöer är 
all orörd fjällnatur.  

• Kyrkan, gamla 
brandstationen 
och 
bläckhornen.  

• All orörd 
fjällnatur..  

Vackra 
byggnader som 
jag tycker att 
andra människor 
ska få ta del av. 
Naturen tycker 
jag att man ska 
bevara för att det 
är vackert och 
härligt att vara i.  

Jag har fått reda 
på mycket om 
byggnaderna i 
skolan.  

Jag tror att jag 
kommer att 
uppskatta Kiruna 
mer om några år.  
Just för tillfället 
är man lite less 
på att det är en så 
liten stad, men 
under våren är 
det härligt att 
kunna vara ute i 
naturen och t ex 
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grilla.  
207 1989 

Kiruna 
K 

Är en liten stad som 
omringas av en 
vacker natur. Här 
finns ett lugn som 
inte finns i så många 
andra städer, både på 
gott & ont.  

Det är själva 
stadsbilden och hela 
helheten. En liten 
stad som innehåller 
det mesta från en del 
fritidsaktiviteter till 
gruvproduktion och 
rymdforskning.  
Ett stort + är för den 
storslagna 
fjällvärlden & 
naturen som ligger 
alldeles runt hörnet.  

Kyrkan, gamla 
brandstationen, 
bläckhornen & 
klocktornet på 
stadshuset är 
speciella byggnader 
för mig.  
En grilltur på våren i 
skogen är aldrig fel.  

• Kyrkan 
• Gamla 

brandstation 
• Bläckhornen 
• Hjalmar 

Lundbohmsgå
rden 

Därför att dom 
intresserar mig 
mest + att dom 
har betytt mycket 
för Kiruna 
genom åren.  
Gamla 
brandstation 
tycker jag är 
vacker! ☺ 

Om jag skulle 
det, finns det ju 
alltid möjlighet 
att hitta 
information på 
internet.  

Jag tror att jag 
skulle se Kiruna 
med mycket mer 
öppna ögon om 
man skulle flytta 
härifrån några år. 
När man sedan 
skulle återvända 
är det mycket 
möjligt att man 
skulle uppskatta 
staden Kiruna 
mycket mer.  
Man skulle nog 
se Kiruna med 
helt andra 
ögon… 

208 1989 
Kalix 
K 

Jag flyttade hit i 
samband med att jag 
ville gå 
skidgymnasium när 
jag var 15 år och jag 
gillar Kiruna som 
stad väldigt mycket, 
speciellt 
fjällandskapet man 
kan se i bakgrunden. 

Fjällandskapet (som 
jag nämnde i förra 
frågan), kyrkan, 
stadshuset, sättet 
staden är byggt på 
(uppför och nerför), 
LKAB, Kiruna-
dialekten, höstarna, 
klädstilen, ofta blåst. 

Kyrkan, stadshuset, 
torget, varggropen 
och jägarspåret 
(naturen runt om), 
snusdosan.  

Kyrkan, 
stadshuset, 
snusdosan, 
varggropen/jägarsp
året.  

För att de är 
vackra och 
kännetecknar 
Kiruna.  

Nej, jag vet nog 
allt jag vill veta.  
Man jag hade 
gärna velat se 
mer av Kiruna 
kommun än bara 
själva staden, så 
som fjällen och 
så vidare.  

Jag tycker som 
många andra att 
vi borde göra 
något för att få 
mer folk att 
vistas på stan 
även på 
kvällarna. Mer 
kvällsaktiviteter 
och så vidare.  

209 1989 
Kiruna 
K 

Kiruna är den stad 
som jag har vuxit 
upp i och har därför 
många minnen 
härifrån. Inte bara 
Kiruna som stad 

Kiruna är speciell p 
g a närheten till fjäll, 
skog mm. 
Friluftslivet är en 
stor del för många 
och lyser också 

Kyrkan tycker jag är 
en byggnad som är 
typisk för Kiruna 
och har också ett 
stort kulturellt värde. 
Snusdosan, 

Kyrkan tycker jag 
är värd att bevaras, 
då fortsätter 
turismen att 
komma hit, 
åtminstone 

De är speciella 
och också rätt 
gamla. De har en 
karaktäristisk 
form och är 
också något som 

Nej, jag vet 
tillräckligt.  

Det värsta de har 
gjort är att riva 
centralskolan och 
ersätta den med 
ett betonghus.  
I framtiden 
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utan också den miljö 
runt omkring. 
Typisk 
småstadsmiljö, 
LKAB-mentalitet 
kännetecknar 
Kiruna, alla vet allt, 
eller tror att de vet 
allt, ex : Så här äre´! 

igenom Kiruna som 
stad.  

Berlinmuren är i sig 
inte så fina men har 
ändå ett visst värde, 
minnen/kultur mm.  

japanerna.  
Stadshuset kan tas 
bort, men klockan 
kan sparas.  
Bläckhornen är 
också värda att 
bevara.  

är typiskt här i 
Kiruna och finns 
inte någon annan 
stans. Annars kan 
ju vissa radhus t 
ex vara i vilken 
stad som helst.  

kommer Kirna 
vara som 
malmberget. 
Citerar Lars 
Törnman ”Det 
blir ett stort 
djävla svart hå”. 
Staden kommer 
bli uppdelas som 
Gällivare.  

210 1990 
Kurravaara 
K 

En stad med mycket 
vacker natur.  

Gruvbrytningen, 
naturen, 
människorna.  

De öppna ytorna och 
byggnaderna som 
näms i 5a, speciellt 
kyrkan och 
bläckhornen.  

Gamla 
brandstationen, 
bläckhornen, 
Hjalmar 
Lundbohmsgården, 
kyrkan.  

Dom är en del av 
Kirunas historia 
och de flesta 
byggnaderna är 
vackra.  

Nej, är inte 
intresserad av 
kultur eller 
liknande.  

Det var synd att 
centralskolan 
revs och ersattes 
av en 
betongklump till 
byggnad. I 
framtiden borde 
man tänka på det, 
och bevara våra 
vackra 
byggnader.  

211 1989 
Kiruna 
M? 

För mig är Kiruna 
min hemstad. Som 
alltid kommer vara 
mig varmt om 
hjärtat. Kiruna är en 
häftig stad som är 
nära fjällen och 
ligger mitt i naturen. 

Att man kan köra 
skoter från huset och 
bara kommer ut en 
dag när det är fint 
väder. Det speciella 
med Kiruna är så 
klart vintern. När 
alla snöskulpturer 
växer sakta fram. 
Och våren när solen 
börjar skina lite mer. 
Arkitekturen i stan 
är verkligen 

Bläckhornen är 
intressanta.  
Kyrkan.  
Gruvan.  
Och schaktet som 
ligger vid backen.  

Bläckhornen, 
Bolagshotellet, 
Kyrkan, 
Stadshuset.  

För att det 
kännetecknar 
Kiruna. Kyrkan 
speciellt eftersom 
den är så vacker, 
har mycket 
historia i sig.  

Gamla 
sjukstugan. Den 
är lite spöklik ☺ 
 

Norrskenet är 
något som också 
kännetecknar 
Kiruna.  
Djurlivet är 
också något 
häftigt som sagt 
vi lever nära inpå 
naturen. Jag vill 
att vi i Kiruna 
ska börja bygga 
miljövänliga hus 
eller ”miljöhus” 
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genomtänkt också.  som finns i Luleå 
eller vars det nu.  

212 1989 
Tuolluvaara 
M 

Kiruna är min 
hemstad. Här 
kommer jag alltid 
känna mig hemma. 
Vart jag än är i 
världen och hur 
gammal jag än är så 
kommer jag kunna 
återvända till Kiruna 
och känna mig 
hemma.  

Den speciella 
mentaliteten och 
närheten till fjällen.  

Luossavaara är 
vackert.  
Tuollavaara är också 
mysigt såklart.  

De röda husen nere 
vid luossasjön.  
Hjalmar 
Lundbohmsgården 
och Snusdosan / 
Spottkoppen.  

Även fast 
Snusdosan och 
Spottkoppen är 
groteskt fula så 
känns det precis 
som Kiruna.  
Hjalmar 
Lundbohmsgårde
n är bara fin.  

Inte vad jag 
kommer på.  

Jag vill att det 
ska byggas mer 
trähus.  

213 1988 
Kangos 
K 

Kiruna för mig är 
bara en stad med 
uppförsbackar och 
motvind. Enda 
anledningen till att 
jag bor här är för att 
jag går skola här.  

Naturen, miljön, 
människor, klimat 
(blåstig), gruvan.  

Kyrkan 
Sandstensberget 
Järnvägsparken 

De gamla trähusen, 
Kyrkan 

De är fina.  - - 

214 1989 
Idivuoma 
K 

Kiruna för mig är 
främst alla 
människor och 
miljön är unik. Det 
känns som om man 
är på fjället fast man 
är i  en stad.  

Vädret, alltid kallt 
och blåser mycket. 
På vintern kan de 
vara skitkallt. 
Samtidigt ger miljön 
och alla gamla hus 
ger en mysig 
stämning. Så är det 
ganska nära hem 
också.  

Alla hus bär på 
minnen, men det är 
ju omöjligt att 
bevara alla. Alla 
husen tillsammans är 
Kiruna för mig. Men 
kyrkan är viktig, de 
tycker nog alla.  

Kyrkan, mitt hus 
☺ 

Främst att det bär 
på minnen, som 
är värda att 
bevaras.  

Nej, inge 
speciellt.  

Nej.  

215 1989 
Idivuoma 
K 

Kiruna är helt klart 
gruvan, det är den 
som bygger upp 
stan. För utan gruvan 

Kyrkan, stadshuset, 
bläckhornen, gruvan, 
Luossabacken, 
Hjalmar 

Miljön runt omkring 
i hela kommunen.  
Inga direkta 
byggnader eller 

Miljön så att folk 
stannar kvar. Det 
är nog närheten till 
naturen som får 

Alla vill väl 
bevara den natur 
vi har och nu när 
dom ska flytta 

Gärna om typ 
bläckhornen och 
de gamla husen 
vid järnvägen.  

Nej inga mer 
åsikter.  



 
 
Norrbottens museum, dnr 629-2006. Bilaga 3.  
Våren 2007.  

skulle inte Kiruna 
vara särskilt speciellt 
eller stort.  
Väldigt grått på 
vintern, på 
sommaren är det 
fint.  

Lundbohmsgården, 
snusdosan, 
Berlinmuren. Så 
blåser det alltid i 
Kiruna och alla 
dessa backar…Det 
är väl naturen runt 
omkring.  

platser.  folk att stanna 
kvar.  
Lite svårt att säga 
vad för byggnader 
när man inte vuxit 
upp här och inte 
har några minnen.  

stan så måste 
man ta hänsyn till 
hur de ska se ut 
här i framtiden.  

216 1989 
Mertajärvi 
K 

Kiruna är för mig ett 
ställe där man nästan 
kan säga att ”alla 
känner alla”. Lagom 
stor, fin miljö. 
Förutom vindar och 
kyla så är Kiruna en 
rätt så bra stad.  

Speciellt med Kiruna 
är miljön, VINDAR 
och KYLA. 
Dialekter. Backar, 
gruvan, mm.  

• Kyrkan 
• Luossabacken 
• Baksantis 
• Järnvägsparken 

• Kyrkan  
 

Kyrkan är en fin 
och gammal 
byggnad, den 
borde få vara 
kvar.  

Hm…ja de var en 
svår fråga, jag 
vet faktiskt inte.  

Nej.  

217 1989 
Kangos 
K 

Kiruna för mig är en 
liten mysig stad, 
med lagom invånare. 
Kanske lite för liten 
för mig just nu, men 
senare när man blir 
äldre hade man 
kanske kunnat bo 
här. Fin miljö för 
barnen. ”Alla känner 
alla”.  

Naturen, miljön, 
människor, vindar, 
kyla, uppförsbackar 
och motvind! 
Gruvan, samer, 
ljuset, klädstilen, 
turism stil, skoter, 
renar, norrsken, snö, 
vinter, alla känner 
alla, dialekten,  

Kyrkan, 
luossabacken, 
Sandstensberget, 
baksantis, 
järnvägsparken, 
morbrors hus på 
sanstensberget ☺, 
trähusen i stan, 
arrkitektritade husen. 

- Kyrkan 
- Sandstensberg

et, slingan 
man kan gå 

- Luossabacken 
- Trähusen i 

stan (centrum) 

Fina byggnader 
och miljöer.  

Ja det skulle nog 
vara kul!  

Lycka till! ☺ 

218 1989 
Tuollavaara 
K 

Kiruna är staden där 
jag växt upp i. En 
liten mysig stad där 
de flesta vet vilka de 
flesta är. Vi har en 
fin kyrka och ett 
berg som bryter ned 

Det är över 100 år 
gammalt och det 
finns svenskar, 
finskar och samer i 
mängder. Vi har fina 
fjäll och fina 
byggnader som är 

Kyrkan, fjällen runt 
omkring, människor 
här uppe är inte som 
i söder. Jag anser att 
vi är vänligare och 
hjälpsammare. Vi 
har ljusa nätter under 

Kyrkan antar jag 
att jag skulle 
bevara.  

Kyrkan 
föreställer en 
lappkåta, och det 
passar bra in i 
Kiruna. Kyrkan 
är fin och ståtlig. 

Nej, inte direkt.  - 
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massor med malm 
som andra länder 
köper.  

gamla.  somrarna, de är 
mysigt. Norrskenet 
under vintrarna.  

 SP1        
219 1990 

Kiruna 
K 

Kiruna för mig är 
min hemort, där jag 
har tillbringat min 
barndom och skapat 
alla minnen.  

Närheten till vacker 
natur, och 
gemenskapen som 
bildas i en småstad.  

 Kyrkan, stadshuset Dom har stor 
betydelse för 
staden.  

Nej, inte vad jag 
kan komma på.  

Jag tycker att det 
är synd att man 
ska ”bygga om” 
hela Kiruna. Den 
är fin som den är, 
och betyder 
mycket för 
många.  

220 1991 
Kiruna 
K 

”Kiruna” är min 
hemstad. Ett ställe 
där jag trivs och mår 
bra.  

Det mesta…Allt från 
stadens geografiska 
läge, till den 
speciella 
mentaliteten och 
värderingarna som 
finns här. 
Människorna som 
bor och lever här har 
antagligen blivit 
starkt präglade av 
klimatet, naturen och 
framförallt 
gruvdriften och allt 
den fört med sig.  

Jag uppskattar 
såklart den vy över 
fjällvärlden man 
ibland får, men även 
kyrkan & 
järnvägsparken.  

Kyrkan.  För att de är 
vackra.  

Nej inte direkt.  Nej.  

221 1990 
Kiruna 
K 

Mitt hem. Här finns 
mina rötter och min 
familj. Min uppväxt 
och barndom. Mina 
minnen och första 
upplevelser. Kiruna 
är min grund.  

Midnattssolen och 
samhörigheten. 
Staden är liten med 
få invånare. Det 
leder till att man har 
någon koll på alla 
här. Känns kul at 

Det vet jag inte. Men 
kyrkan och 
statshuset är viktiga 
för Kirunas 
bevarelse.  

Kyrkan, statshuset, 
gamla 
brandstationen, 
gamla sjukhuset, 
de flesta 
byggnader i 
centrum, Hjalmar 

Därför att jag 
tycker det är 
viktigt att bevara 
det kulturella 
arvet och Kirunas 
födelse. 
Dessutom tycker 

Statshuset och 
gamla 
brandstation.  

Nej.  
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kunna känna igen 
nästan varje ansikte. 

Lundbohmsgården. jag att kontrasten 
mellan moderna 
och gamla 
byggnader inte 
ska vara 
jättetydlig.  

222 1990 
Kiruna 
K 

En fin stad.  Att vi har norrsken, 
(renar), snö, LKAB, 
nära till naturen mm. 

LKAB, kyrkan och 
stadshuset tycker jag 
är intressanta.  

Luossasjön.  Därför, att de är 
fina och 
luossasjön är en 
fin sjö/ställe.  

Nej.  Nej!  

223 1990 
Kiruna 
K 

Kiruna för mig är en 
lugn och fin stad 
med en natur som 
har mycket att 
erbjuda om man vill 
hitta på något roligt 
men samtidigt 
avkopplande med 
vännerna t ex köra 
skoter och pimpla.  

• Landskapet 
• Staden som är 

inbyggd i 
skogen ist för att 
riva ner skogen. 

Staden t ex 
järnvägsparken.  

• Luossajärvi 
 
 

För att det är ett 
fint ställe som 
ligger centralt lätt 
att ta sig dit.  

Nix Nää Neee 

224 1990 
Kiruna 
K 

En lugn, trygg och 
fin stad.  

Naturen. Att man är 
så fri fast man bor 
mitt i stan. 
Tryggheten. Allt här 
känns så naturligt 
med alla vackra 
fjällutsikter osv.  

Staden (centrum). 
Fina/trevliga ställen 
som järnvägsparken. 

Luossasjön.  Trevligt ställe 
ganska centralt. 
Mysigt att det är 
nära till ett ställe 
där man kan 
fiska.  

? - 

225 1990 
Kiruna 
K 

En plats där man inte 
har någon framtid.  

Vintern.  Ingen.  - - - - 

226 1991 
Kiruna 
K 

En liten håla, men en 
trevlig sådan.  

Naturen, den har inte 
alla.  
Snön.  
Och alla 

De äldsta.  Jag bryr mig inte, 
de är ju bara 
byggnader. Men 
det hade varit 

- Nej, inte något 
som jag kommer 
på nu.  

- 



 
 
Norrbottens museum, dnr 629-2006. Bilaga 3.  
Våren 2007.  

turistattraktioner 
(kyrka, stadshus) 
som egentligen inte 
betyder nånting för 
mig.  

roligt att se om 
dom flyttar 
stadshuset.  

227 1990 
Kiruna 
K 

Bästa stället som 
finns.  

Allt är sps!  Lombia och Matto. 
Det är dom ena 
platserna jag är på 
under min fritid.  

Lombia och Matto 
(isladan).  

För att dom 
betyder väldigt 
mkt för mig. 
Utan dom inge 
hockey! 

- När man börjar 
bygga nytt så 
bygg fler ishallar 
och sätt mer 
uteisar.  

228 1990 
? 
K 

- Att den ligger i en 
vacker plats. Den är 
liten, fin o händer 
inte mkt.  

Den vackra utsikten, 
naturen.  

- - - - 

229 1990 
? 
M 

Mitt hem.  Att det är mycket 
snö, kallt, mörkt o 
har midnattssol.  

Inga Ishallen För där 
tillbringar jag 
nästan all min 
fritid.  

Nej Nej 
Hata Lule 
 

230 1991 
Kiruna 
K 

Kiruna är mitt hjärta 
och själ. Det är en 
fridfull och vacker 
plats som ger mig ro. 

Att det är lugnt och 
själva staden är 
speci.  

Fjällen och de öppna 
vidderna.  

Kyrkan och 
”utsikten”.  

De är speciella 
eftersom vi är de 
enda som har 
”kvar” det.  

Nej.  Nej.  

231 1990 
Kiruna 
K 

Det är min hemstad 
som är väldigt 
vacker och som jag 
trivs mycket bra i.  

Det ligger nära 
naturen, fjällen och 
är berömd för 
midnattssolen och 
norrskenet mm.  
Om man säger att 
man kommer från 
Kiruna vet alla vad 
det är.  

Kyrkan och 
stadshuset och alla 
andra som är 
speciella 
kännetecken för 
Kiruna. Själva 
fjällmiljön tycker jag 
också är otroligt 
vacker och fridfull.  

ALLA!  Eftersom det gör 
Kiruna till den 
stad den är.  

Inte direkt.  - 

232 1990 
? 
M 

Snö, asylsökande 
och utlänningar.  

Snö.  Sporthallen, fjällen Sporthallen, fjällen Sporten är viktig 
för mig.  

- Hjälp Judon att 
hitta en 
träningslokal 
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annars är ni 
snåla! Eller 
sponsra Kiruna 
Judo.  

233 1990 
Kiruna 
M 

En vinterstad.  Det är extra mycket 
utlänningar.  

Terrängv. 2 och 
sporthallen.  

Terrängv. 2 och 
sporthallen och 
värmeverket.  

För att jag 
bor/sportar och 
tycker det är fint. 

- Ja 

234 1990 
Kiruna  
M? 

Mitt hem.  - - Hela stan skulle 
väll ändå flyttas.  

- - - 

235 1990 
Kiruna 
K 

Mitt hem.  Jag tycker inte att 
det finns något som 
är speciellt för 
Kiruna, allt är 
vardag. Så man är 
van vid det.  

Jag vet inte.  Skogen och 
sjöarna ska inte 
förstöras mer än 
vad de redan är.  

Naturen är nog 
det enda som är 
speciellt här 
uppe, den är nära 
vart man än är.  

Nej.  Nej.  

236 1990 
Kiruna 
K 

En liten stad, på väg 
att växa. För mig är 
Kiruna en luten 
trygg stad full med 
snö, is och ljusa 
somrar.  

Norrskenet, de ljusa 
somrarna och det 
rika kulturlivet. Och 
så midnattssolen 
såklart. Vädret, helt 
enkelt.  

Stadshuset 
Ishotellet 
Kyrkan 

Stadshuset 
Ishotellet 
Kyrkan 

De är så stor del 
av vår historia 
och symboliserar 
staden väl.  

- - 

237 1990 
Kiruna 
K 

Mitt hem en liten 
stad jag  känner mig 
trygg i.  

Att de är så litet och 
lugnt. Och naturen.  

Inga alls.  Kyrkan.  Den är väldigt 
vacker.  

Nej Jag tänker 
absolut flytta 
härifrån efter 
skolan. Det är så 
trist och händer 
aldrig nått här. 
Fast jag lär väl 
komma tillbaka 
som alla andra.  

238 1990 
Kiruna 
K 

Det är där vars jag 
bor och blivit född. 
Det är här jag har 

Det finns väl inget 
vad jag kan komma 
på från min åsikt.  

Vet inte.  Kyrkan och 
stadshuset borde 
bevaras.  

För att det är 
stans kändaste 
byggnader. I alla 

Nej!  Nej… 
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mina vänner och 
släkt. Annars vet jag 
inte.  

fall kyrkan.  

239 1990 
Jukkasjärvi 
K 

Vacker omgivning 
och klimat men 
djävulskt fula 
byggnader. 
Stadsbiblioteket är 
en vacker byggnad, 
och kyrkan.  

Ovanstående fråga.  Kyrkan, 
Stadsbiblioteket, 
delar av 
järnvägsparken, 
Hjalmar 
Lundbohmsgården, 
Loussavaara.  

Ovanstående fråga. De finns bara 
här.  

Loussavaara.  Nej.  

240 1990 
Kiruna 
M 

Ett invandrarställe.  Att det är mycket 
snö.  

Ingen  Inga  - Nej Nej  

 BP1A        
241 1990 

Kiruna 
M 

En stad som alla 
andra städer men 
med mer Samer.  

Mycket Lappar och 
fin utsikt över 
fjällen. Och fint och 
köra skoter…. 

Centrum, de är 
fint….Och mitt 
hem…. 

I don´t know…. 
Behåll kyrkan riv 
rästen. 

För att kyrkan är 
fin och helig…. 

Nej Nej! 

242 1990 
Kiruna 
M 

En stad.  Fjällen, vintrarna, 
köra skoter.  

Tusen Toner, 
kyrkan.  

Tusen Toner, det 
gamla sjukhuset. 
En musikförening 
som hyr ut 
replokaler till 
band.  

Dom har lagt ner 
mycket pengar 
och tid på att 
bygga en helt ny 
scen inne i 
byggnaden. Bra 
replokaler också, 
+ att det finns en 
studio.  

Nej.   

243 1990 
Kiruna 
M 

En stad med mycket 
snö, kalla vintrar och 
trevliga människor.  

Mycket snö och 
samer i skogarna. 
Bra skidåkning och 
härliga vår/höstar.  

Luossabacken och 
miljön där och 
miljön man kan se 
därifrån är intressant 
även huset som är på 
luossatoppen är 
coolt. (Skidstarten 

Luossabacken och 
allt runt där. Dom 
gamla gruvhusen 
är grymma.  

För att jag tycker 
att dom passar in 
där och dom är så 
gamla.  

Jag vet nog det 
mesta jag vill 
veta.  

- 
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huset) 
244 1990 

Kiruna 
K 

Min ”hemstad”, har 
vuxit upp här. Har 
många minnen från 
när jag var liten, t ex 
var vi lekte, var vi 
har cyklat osv.  

Kiruna är en fin stad. 
Det finns mycket 
som är speciellt här. 
Härligt med naturen 
så nära staden!  

Gamla hus är ganska 
spännande, finns hus 
kvar som mina mor- 
och farföräldrar 
bodde i. LKAB är 
intressant mm.  

Dom äldre husen, 
dom är vackra och 
många av dom är 
ju välbevarade.  

Det är ju minnen. 
Man kan titta på 
dom och minnas 
när man var 
liten/ung sen när 
man blir gammal. 

Ja. Kan vara kul 
och vete hur 
gamla dessa 
byggnader/hus 
är.  

Hoppas det 
kommer fler 
klädaffärer till 
Kiruna, t ex 
H&M m fl. Om 
nu Kiruna ska bli 
en ”framtidsstad” 
så måste det 
komma fler 
affärer hit också 
☺ 

245 1988 
Karesuando 
M 

Det är ett ställe som 
man bara kommer å 
gå skola å jobba på 
inget mer.  

När stan ska flyttas.  Kyrkan, stadshuset.  Kyrkan, 
stadshuset, 
samernas hus. 

Fina, gamla.  Nej Nej 

246 1990 
Sattajärvi/Pajala 
M 

Jag tycker att de är 
som ett arbetsläger.  

Jag tycker att kyrkan 
och stadshuset är 
speciellt med 
Kiruna.  

Kyrkan och 
stadshuset tycker jag 
är intressant.  

Kyrkan och 
stadshuset.  

För att de är 
finaste 
byggnaderna i 
Kiruna.  

Kyrkan och 
stadshuset.  

Nej!  

247 1990 
Kiruna 
M 

För mig är Kiruna en 
aning liten, och 
mycket ful stad. Det 
är inte staden som är 
vacker utan utsikten 
och naturen som 
omger den.  

Det är nog vintern, 
när alla turister 
kommer hit till 
kylan.  

Jag tycker vissa 
gamla k-märkta hus 
kan vara 
interessanta.  

Kyrkan och gamla 
sjukstugan.  

För att dom är 
vackra kulturarv. 

Nej, inte för 
tillfället.  

Ja, jag tycker 
Kiruna är väldigt 
överskattad! Vi 
har ju så många 
andra finare 
städer.  

248 1990 
Kiruna / 
Nurmasuando 
K 

En mysig stad med 
mycket gemenskap. 
En bra studieort.  

Att den är byggd på 
ett mycket vacker 
men blåsigt ställe.  

Äldre välbevarade 
hus med fantastisk 
arkitektur.  

Hjalmar 
Lundbohmsgården 
och alla gamla 
charmiga hus. Det 
finns många 
vackra hus t ex på 
Loussavaaraområd

För att dom är 
otroligt vackra 
och har en lång 
historia inbyggt i 
väggarna.  

Inte vad jag kan 
komma på! Men 
jag är lite 
intresserad av att 
veta mer om 
gamla sjukhuset 
här i Kiruna. Den 

Bevara alla 
gamla hus!  
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et.  stora vita 
byggnaden vid 
busstation. Tusen 
toner har även en 
lokal i den.  

249 1990 
Kuttainen 
M 

Det är ett arbetsläger 
som man måste 
komma till varje 
söndag.  

Att det ändå är den 
stad man helst vill 
bo i!  

Kyrkan Jag vill att Lombia 
ska bevaras.  

Därför att jag kan 
spela rinkbandy 
där.  

Nej.  Nej.  

250 1990 
Saivomuotren? 
/Karesuando 
M 

En blåsig stad mitt i 
fjällen.  

Gruvan LKAB Kyrkan Vet ej.  Inte just nu.  Nej.  

251 1990 
Kangos 
M 

En kall men finns 
stad. Har ju bara bott 
här i 8 månader. 
Men trivs bra iaf.  

Fina kyrkan och 
skolan är ju rätt så 
bra.  

Kyrkan, min 
lägenhet och 
centrum.  

Kyrkan!  För att kyrkan är 
både fin och 
helig ☺ 
 

Nix pix.  Nå näe!  

252 1990 
Vittangi 
M 

En vinterstad och 
gruvan.  

Att det finns en 
gruva.  

Gruvan, Sporthallen, 
Mattojärvi.  

Kyrkan och 
Stadshuset. 

Gamla byggnader 
som betyder 
mycket för 
Kiruna. 

Nej Nej 

253 1990 
Kiruna 
M? 

Mitt hem, jag har 
alltid bott här och 
kommer 
förhoppningsvis 
alltid att göra det.  

Det är ganska litet, 
man känner många 
här. Kirunas natur är 
väldigt vacker, den 
skulle jag sakna allra 
mest om jag flyttade. 

Ishotellet är jag 
imponerad av, den är 
ju känd över hela 
världen. Kyrkan i 
Kiruna ska ju vara 
finast i Sverige.  

Kyrkan och 
ishotellet.  

Dom är speciella 
för Kiruna. Det 
är saker man 
tänker på när 
man hör Kiruna.  

Nej. . 

254 1990 
? 
M 

Det är som ett hem, 
man har bott här hela 
sitt liv.  

Det är väll naturen.  Kyrkan, ishotellet.  Kyrkan Den är fin Nej Nej 

 EC1A        
255 1990 

Kiruna 
M 

En liten stad.  Kallt.  ICA Supermarket.  ICA Supermarket. ICA 
Supermarket. 

ICA 
Supermarket. 

Nej 
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256 1990 
Kiruna 
M? 

En bra stad… Miljön kanske. 
Snön… 

Tusen Toner.  Tusen Toner.  Bra 
musikförening 
med bra musik. 
(Rep)lokaler.  

Nej Vore trevligt med 
lite mer lokaler 
på TT. Finns inte 
alltid plats.  

257 1950? 
Tuollavaara 
M 

Fint Allt Tuollavaraa Mitt hus För att de är fint. Nej Flytta inte stan 
mot Tuolla!! 

258 1990 
Kiruna 
M 

En stad.  Inte ett skit.  Pizzeria Sicilia Ingen speciel Ingen aning  Nix  Nix 

259 1990 
Kiruna 
M? 

Min hemstad, en fin 
liten trevlig stad.  

Fint och skönt.  Snusdosan och 
Pizzeria Sicilia. 

Kyrkoskogen Den är nice.  Nej. Gamla 
Cathouse. 

Kebabtallrik= 
nice 

260 ? 
Kiruna 
? 

Inget speciellt.  Inget, litet.  Ingen Inget - - Skotervänligt.  

261 1990 
Kiruna 
M 

Det är bra.  Triangel-skolan. 
Tusen Toner.  

Tusen Toner.  Själva stan.  Mysigt.  Nej Nej. Men skulle 
vela att dom ska 
skaffar park för 
xxx (svårläst). 

262 ? 
Toullavaara 
? 

Byhåla. Snö.  Mitt hus.  Mitt hus.  Bor där.  E10:an Jo billigare allt. 

263 1990 
? 
M 

Kallt o jävligt. Kallt. Inga. Inga. - Nej Gör nått fint av 
det hela. 

264 ? 
? 
? 

Byhåla Snö Mitt hus. Mitt hus. Jag vill ej det. Nej Nej 

 EC1B        
265 1990 

Kiruna 
M 

En blåsig stad mitt 
ute på fjällen.  

Det är en renpräglad 
industristad. Som 
endast existerar på 

Terassenhusen. Terassenhusen, 
Hjalmar 
Lundbohmsgården. 

Trevliga 60-
talshus, och lite 
historia.  

Nej. Nej. 
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grund av gruvan. 
Nån större mening 
att bo här finns inte 
om gruvan inte 
funnits.  

266 1989 
Kiruna 
M 

Det är min hemstad. Den oförstörda 
naturen som omger 
staden.  

Naturen och dess 
djur & växtliv och 
våra sjöar.  

Naturen och våra 
sjöar.  

Det är väll 
självklart.  

Nej. - 

267 1990 
Kiruna 
M 

En stad med mycket 
goda egenskaper för 
skoterkörning, både 
inom stan och ute i 
fjällen.  
En stad med rätt så 
tråkig centrum, lite 
affärer och lite folk 
som bor här.  

En kall stad med 
mycket snö och bra 
miljö för jakt och 
fiske.  

Gruvan.  Kyrkan och 
Konsum 
Trädgårdsgatan.  

Kyrkan är vacker 
och Konsum är 
en underbar 
butik.  

Nää. Nej jag tror inte 
det.  

268 1990 
Kiruna 
M 

Staden där jag bor, 
en liten stad långt 
upp i norra Sverige 
med en gruva och 
snö under den största 
delen av året. Ligger 
långt från allt 
”annat” och är lite 
udda om man jämför 
med andra städer.  

Gruvan, norrsken, 
snön, ishotellet, 
kyrkan, samerna, att 
staden ligger på ett 
berg, 
Kirunafestivalen.  

Kyrkan, 
kyrkoparken, 
centrum.  

Kyrkan För att det är en 
vacker byggnad 
som speglar 
våran kultur.  

Nej. Nej. 

269 1990 
Kiruna 
M 

En fin stad med skön 
miljö och mycket 
fritidssysselsättninga
r.  

Naturen runt 
omkring staden i sig. 

Matojärvi, Lombia.  Lombia, Matojärvi. För att det är 
hockeyns bostad 
och hockeyn är 
speciellt för 
Kiruna.  
Matojärvi har 
dessutom en lång 

Nej Inte vad jag vet.  
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historia bakom 
sig.  

270 1990 
Kiruna 
M 

Där man kan köra 
skoter o träna 
sporter.  

Kallt som tusan, 
LKAB mm.  

Kyrkan, sporthallen, 
lombia, 
”hjampisskolan”.  

Kolla 4:an. För att dom 
behövs för att det 
ska bli en stad.  

Nej.  Nej eller jo, ya 
mårron. 

271 1990 
Kiruna 
M 

Hem. Inte mycket. Inga. Riv allt.  Äääh. Nej.  Happy new year.  

272 1991 
Jukkasjärvi 
M 

Min kommun.  LKAB. Kyrkan, Matojärvi.  Kyrkan.  Fin.  Gruvan.  - 

273 1990 
Kiruna 
M 

En ”naturstad”. Det 
är nära till naturen. 
Men det är bara en 
by.  

Har en stor 
gruvindustri.  

Finns inte nått 
intressant.  

Endast naturen 
skall bevaras.  

Det är så nära att 
bara komma iväg 
från stan.  

Ne. Bygg ut hela 
stan, mer 
lägenheter som vi 
kan bo i när vi 
blir äldre.  

274 1990 
Kiruna 
M 

En kommun, stad.  All snö runt 
omkring, LKAB. 

Byggnader: inga 
Platser: inga 
Miljö: snö 

Stadshuset, 
icehotel 

Ingen aning.  Nej Nej 

275 1990 
Kiruna 
M 

En fin och mysig 
stad.  

Att LKAB finns här, 
och att det är nära 
till fjällen.  

Lombia. Lombia, med lite 
ombyggnad.  

För att jag spelar 
fotboll, och vill 
att det ska va fint 
att spela där.  

Nej. Nej. 

276 1990 
Kiruna 
M 

Jadu! Vet inte 
riktigt, kanske 
mycket finare än 
andra städer på 
grund av 
fjällnaturen.  

Gruvan, fjällen. Fjällen, Lombia 
ishall, gruvan.  

Lombia, matojärvi. För matojärvi är 
en av dom första 
ishallarna.  

Nej!  Nej!  

277 1990 
Kiruna 
M 

Det är väl min 
hemstad.  

Utan gruvan skulle 
inte Kiruna finnas så 
gruvan är det 
speciella.  

Gruvan, 
slalombacken.  

Matojärvi. Vårat 
hus, stadshuset.  

Matojärvi är 
gammalt och ett 
minne. 
Stadshuset är ett 
måste. Vårat hus 

Vet inte.  - 
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vill jag bo i.  
278 1990 

Kiruna 
M 

Liten stad.  Snö. Inga.  Vet ej.  ? Nej Nej  

279 1990 
Kiruna 
M? 

En stad.  Inget.  Chacket, 
järnvägsparken.  

Chacket, 
järnvägsparken. 

Bra att skejta på.  Nej!  Glad påsk 

 IP2A        
280 1989 

Kiurna 
M 

Min hemstad.  Gruvstad. Kyrkan, tornet på 
gruvan, röda huset 
vid kyrkan.  

Dom jag nämnde 
på 4:an.  

Vackra.  Vet redan allt.  Nix. 

281 1989 
Kiruna 
M 

En dryg 
invandrarhåla som 
alldeles för låg 
konkurrens när det 
gäller affärer och 
varor. Allt säljes i 
överpris.  

Det är en gruvstad 
med LKAB som är 
överst på ”pallen”.  

Byggnader= 
Icehotell i 
Jukkasjärvi.  
Platser/miljöer= 
Fjällen.  

Fjällen och dem 
två orörda älvarna. 

För att bevara 
fisket och jakten. 

Nej.  - 

282 1988 
Kiruna 
M 

Ett  hem.  Det finns skog och 
fiskeställen.  

Skogen och 
fiskevattnet.  

Fiskevattnet.  Kul med fiske.  Nej.  Nej.  

283 1989 
Kiruna 
M 

Det är min hemstad. Lagomt stort med 
lagomt många 
invånare. Det är kul i 
Kiruna.  

Skogsmiljöer.  Skogsmiljöerna.  För att det är kul 
ute i naturen. 
Köra skoter och 
sånt.  

Nå nej, Inte vad 
jag vet.  

Nix.  

284 1989 
Kiruna 
M 

En stad.  
 

Inget. Kyrkan.  Kyrkan, 
stadshuset.  

Vet ej.  Nej Nej 

285 1988 
Poikkijärvi 
M 

Min hemstad.  Natur, skoter.  Poikkijärvi.  Poikkijärvi. För att jag bor 
där och vill 
behålla naturen.  

Inga.  - 

286 1989 
Kiruna 

En stad med en 
gruva.  

Ja vi har en gruva.  Kyrkan, 
tuollatornen.  

Luossa Fin del av staden. Ice hotell - 
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M 
287 1988 

Kauppinen 
M 

En stad.  Snön.  Kauppinen.  Kauppinen.  För att jag bor 
där.  

Nä Jo, bygg inte nya 
hus i Kauppinen.  

288 1989 
Kauppinen 
M 

En stad.  Ingenting.  Mitt hus i 
Kauppinen.  

Kauppinen.  För att jag bor 
där.  

Nej.  Nej.  

289 1989 
Vittangi 
M 

En tråkig stad.  Inte vet ja.  Systembolaget.  Empes.  Bra burgare.  Icke.  Icke.  

290 1989 
Vittangi 
M 

En stad.  Inget.  Inga.  Spelar ingen roll.  - Nej Nej  

291 1989 
Kiruna 
M 

Tråkig stad som man 
helst inte vill vara i.  

Det finns en gruva.  Fjällen.  Fjällen o 
vattendrag.  

Det är det enda 
vettiga i Kiruna.  

Nej.  - 

 MSP1        
292 1990 

? 
M 

En studiestad inte 
mycket mer.  

Öhh, gruvan.  Gruvan, terassen.  Terassen.  Fina hus.  Nej.  Vittangi.  

293 1990 
Kiruna 
K 

- Att staden ligger så 
nära naturen.  

Hjalmar 
Lundbohmsgården, 
gamla brandstation, 
gruvan, kyrkan.  

Samma som fråga 
4.  

För att jag tycker 
att det är viktigt 
att blanda nya 
och gamla 
byggnader så 
man inte 
glömmer bort 
stans historia.  

- Nej.  

294 1990 
Kiruna 
K 

Min uppväxtstad.  Det är väll i så fall 
naturen och miljön.  

Kyrkan, inget spec.  Allting.  För jag tycker ej 
om förändringar. 

Hrmm…nja… - 

295 1991 
Övre Soppero 

En kall och blåsig 
håla.  

De blåser alltid.  Badhuset.  Kyrkan.  Den är fin.  Nej.  Nej.  



 
 
Norrbottens museum, dnr 629-2006. Bilaga 3.  
Våren 2007.  

M 
296 1990 

Kiruna/Skylnäs 
K 

En lite stad i 
fjällmiljö. Nära till 
naturen.  

Mycke turism. 
Vinterstad.  

Jag gillar naturen o 
fjällen. En bra 
sporthall är viktigt.  

Kyrkan.  Fin o speciel. - Jag har bara bott 
i Kiruna sedan 
slutet av augusti 
2006.  

297 1990 
Kiruna 
K 

Kallt, mysigt, 
hemma.  

Nära till naturen.  - Kyrkan.  Den är ju stilig ☺
 

Jag undrar hur 
man kan bygga 
ett så fult hus 
som stadshuset.  

- 

298 1990 
Kiruna 
K 

En liten, liten stad 
med ingenting.  

Litet.  X Kyrkan.  Fin ;-) 
 

Hur kan man 
bygga en så ful 
byggnad som 
stadshuset?  

- 

299 1990 
Kiruna 
K 

Hemma & kallt.  Nära till fjällen. 
Midnattssol.  

- Kyrkan.  Historisk 
bakgrund. 
Vacker.  

Stadshuset. Hur 
kan man ens 
tänka tanken att 
bygga en så 
fullkomligt ful 
byggnad?  

- 

300 1990 
Narvik/Norge 
M 

Ett ställe man drar 
sig för att besöka. 
För att personerna i 
Kiruna har ett dåligt 
bemötande.  

Det blåser och är 
kallt.  

Skidbacken, är den 
enda platsen som 
man kan ha trevligt 
på.  

Jag tycker man ska 
riva allt. Det finns 
inget att bevara.  

- - Nej!  

301 1990 
Kiruna 
K 

För mig så är Kiruna 
en liten stad. Som 
ligger långt bort från 
allt. Men den är även 
lugn och skön.  

Eftersom stan är 
liten så känner alla 
ALLA. Det är 
väldigt tråkigt. Sen 
så är naturen 
speciell.  

- Kyrkan och som 
husen som är k-
märkta (kultur).  

Kyrkan för att det 
är en fin byggnad 
och för att den 
har blivit 
utnämnd till en 
av Sveriges 
vackraste 
byggnader.  
Sen så är dom k-
märkta husen 

Inte vad jag kan 
komma på.  

- 
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mycket fina.  
302 1990 

Kiruna 
M 

Min hemstad.  Kyrkan, snön, 
Kebne, Icehotell. 

LKAB och Kebne.  Kyrkan, 
stadshuset, LKAB. 

Dom 
symboliserar vår 
stad.  

Nej, inte just nu.  Nej.  

303 1990 
Kiruna 
M 

Min hemstad. Snö.  Snö.  LKAB Lombolo Uppvuxen där.  Nej inte just nu.  - 

304 1990 
Kiruna 
M 

Min hemstad.  Icehotel, kyrkan, 
stadshuset och 
LKAB.  

Kyrkan, Icehotel, 
LKAB.  

Rubbet.  För att de 
symboliserar vår 
stad.  

Nä.  - 

305 1990 
Kiruna 
K 

En stad där jag 
bor/född i.  

Det är mysigt och 
inte för stort. Men 
det är nästan för litet 
ibland.  

Jag tycker om fjällen 
& kyrkan (för att den 
är fin).  

Fjällen, kyrkan.  Jag vet inte. 
Kyrkan för att det 
är gammalt.  

Nej.  Nej.  

306 1990 
Kiruna 
K 

Kiruna är för mig en 
liten stad som ligger 
alldeles för långt 
bort från det 
centrala.  

Människorna – Alla 
känner alla.  

Finns inga platser 
som jag tkr extra 
mkt om. Eller som 
jag tkr är intressanta. 

Kyrkan, 
stadshuset.  

Byggnader som 
har ett värde eller 
som en gång i 
tiden har varit 
något borde 
bevaras. Sånt 
som är Kiruna.  

Nej.  Man borde göra 
så att Kiruna blir 
mer ”civiliserad”. 
Typ större/fler 
köpcenter, mer 
aktiviteter som 
alla kan ha nytta 
av. En större 
sporthall, typ 
kombinerat med 
simhall. Bättre 
kommunikationer
, tråkigt med bara 
buss.  

307 1990 
Jukkasjärvi 
K 

Det är en helt vanlig 
stad. Lite småtråkig 
och alldeles för lite 
affärer.  

Jag tycker inget 
speciellt. Känns mer 
som att det bara är 
speciellt för 
turisterna som tycker 
om snö och kallare 

Inga speciella.  Kyrkan kanske.  
Jag är inte så 
intresserad av vilka 
byggnader som ska 
bevaras. Så länge 
centrum finns kvar 

Dem påminner 
om Kirunas 
historia.  

Nej.  Jag tycker inte att 
man ska flytta 
staden mot norr. 
Det blir längre 
för oss som bor i 
Jukkas och 
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klimat.  och framför allt att 
det byggs ut.  

längre söder, och 
kallare för de 
kommer ju mer 
mot norr.  

308 1990 
Kiruna 
K 

En stad med lite att 
göra och lite affärer. 

Det är kallt.  Kiruna Ridklubb.  Spelar ingen roll.  -  Nej.  Nej!  

 MSP3        
309 1988 

Kiruna 
K 

Det är tråkigt att 
alltid träffa samma 
människor. Kiruna 
är en lite tråkig stad, 
det händer samma 
saker varje dag. Men 
ändå en mysig stad 
med mycket 
friluftsliv.  

Alla känner så gott 
som alla och det är 
bra att växa upp i en 
mindre stad.  
Kiruna har fin natur. 

Lombolo betyder 
mycket för mig. Det 
finns trevliga 
gångstigar man kan 
promenera efter och 
elljusspåret är nära.  

Kyrkan. Ska 
bevaras.  
Statshuset är fult.  

För att kyrkan är 
vacker.  

Nej!  Nej. 

310 1988 
Malmberget  
K 

Kiruna är en 
turiststad, många tar 
sig hit till Kiruna 
som turist. Staden 
har mycket att 
erbjuda. P g a deras 
erfarenhet av turism 
blir man välbemött 
vid ankomst och 
inflyttning till 
staden.  

- Jukkasjärvi, tycker 
det är fascinerande 
att en liten by kan bli 
så stor. Jukkasjärvi 
har nog inte varit så 
stor ”på kartan” 
innan Icehotel 
grundades och blev 
känd. 

Vet inte, tycker 
inte att någon 
byggnad är så 
speciellt 
fascinerande. 

- - -  

311 1988 
Kiruna 
K 

Hem Arkitekturen.  Centralgården, 
Järnvägsparken.  

Kyrkan, 
Centralgården.  

Vackra.  Centralgården.  - 

312 1988 
Kiruna 
K 

En kall stad. 
Ytligheter bland 
folket. På sommaren 

För mig?  
Född här o fortf 
kvar.  

Kyrkan är fin.  
LKAB är väl 
intressanta.  

Kyrkan!  Fin o 
betydelsefull.  

Njae.  Nja.  
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ganska fint m parker 
☺ Mkt snö= bra.  

313 1989 
Kalix 
K 

En fin stad där det 
oftast blåser.  

Närheten till naturen 
och fjället.  

- Kyrkan och 
stadshuset.  

Kyrkan är en 
väldigt fin 
byggnad som 
symboliserar 
Kiruna.  
Stadshuset är inte 
lika fin förutom 
klocktornet med 
det är ett av 
Kirunas 
kännetecken.  

Nej - 

314 1988 
Kiruna 
K 

En liten stad ute i 
fjällen med 
storslagen natur.  

Fjällen o naturen.  Kyrkan Kyrkan Vacker o speciell 
för just Kiruna.  

Nej Nej 

315 1988 
Kiruna 
K 

Liten fin stad med 
alldeles för mycket 
skitsnak och ryckten. 
Annars en mysig 
stad med fin vinter 
(mycket snö) och 
sommar, med fin 
omgivning.  

Midnattssolen på 
sommaren.  
Mycket fin snö på 
vintern.  

Kyrkan tycker jag är 
mycket vackert.  

Kyrkan.  För den är så fin 
och speciell och 
jag tycker att den 
är karakteristisk 
för Kiruna.  

Nej Nej  

316 1988 
Kiruna 
K 

Hemma, snö, 
trygghet, alla ”är 
med” alla på olika 
sätt (alla känner 
alla).  

Mina kära vänner, 
närheten till naturen. 

Gamla byggnader 
och platser som har 
en historia.  

Sandstensberget, 
helst vill man 
bevara allt.  
Gamla, fula, trista 
byggnader typ som 
på Gruvvägen får 
man gärna riva.  

Minnen, 
barndom.  

Nej.  - 

317 1988 
Kiruna 
K 

Staden jag bor i och 
vart jag har växt 
upp. En fin 

Det är en fin 
friluftsstad men 
själva 

- Kyrkan, 
bläckhornen, 
parker.  

Parker tycker jag 
är väldigt viktigt 
i centrumområdet 

Nej.  - 
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friluftsstad men i 
stort sett en håla.  

uppbyggningen 
tycker jag verkligen 
behöver upprustas.  

och tycker också 
det ska bli fler.  
Kyrkan är så 
speciellt och så 
utmärkande för 
Kiruna så den 
tycker jag ska 
bevaras.  

318 1988 
Kiruna 
K 

Det känns som en 
mysig stad, där jag 
har mina rötter.  

Man kan ta sig lätt ut 
i naturen (vacker 
natur).  

Kyrkan är en viktig 
byggnad eftersom 
den är väldigt 
speciell.  

Man ska nog 
försöka bevara 
Kiruna som helhet 
annars kommer det 
inte att kännas som 
samma stad.  
Bevara kyrkan.  

Eftersom den är 
annorlunda.  

Nej. - 

319 1988 
Överkalix 
? 

En gruva.  Naturen.  Kyrkan Kyrkan Den e snygg.  Nope Nope… 

320 1988 
Kiruna 
K 

Jag bor här & växt 
upp här så det är väll 
mitt hem.  

Allt är väldigt 
speciellt, ingenting 
är normal.  

Fjällvärlden.  Mitt hus.  Mitt hem.  Nej, vet redan det 
jag behöver veta. 

I Kiruna finns 
världens bästa 
vänner!  

321 1988 
Kiruna 
K 

En mysig stad, där 
alla känner alla på 
ett eller annat sätt.  

Att vi har gruva.  Gruvan. COOP.  Kyrkan, 
stadshuset, COOP. 

För att dem är 
ställen som de 
flesta besöker 
några ggr i 
veckan.  

Nej.  - 

322 1989 
Övertorneå 
M 

En gruva.  Naturen.  Lombia 
Fotbollsplan.  
Kyrkan.  

Kyrkan, 
stadshuset.  

De ser bra ut.  Njae inte direkt.  Nä jag är less på 
de här nu.  

323 1988 
Övertorneå 
M 

En blåsig stad med 
mycket stoff från 
LKAB som gör snön 
grå/svart. Mycket 
fina fiskevatten och 

Närheten till 
utelivet, fisket, 
jakten, snön.  
Kiruna är en enda 
backe, med kurviga 

Kyrkan, Stadshuset, 
LK-Huset.  

Kyrkan, 
Bläckhornen.  

De är fina.  Nix!  Nej!  
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fina elljusspår.  gatunät.  
324 1988 

Kiruna 
K 

En liten ganska 
mysig stad med fina 
vintrar, vårar och 
höstar men mindre 
bra sommar.  

Vintern.  Kyrkan, gruvan och 
slalombacken.  

Kyrkan, 
slalombacken.  

Kyrkan för att 
den är speciell 
och symboliserar 
Kiruna på något 
sätt.  
Slalombacken för 
att den ligger så 
nära staden.  

Nej.  Nej.  

 NV1        
325 1990 

Kiruna 
K 

Min hemstad, 
betyder inte mycket. 
Man bor här bara för 
att man måste.  

För mig – ingenting. 
Men bara för att få 
ett ordentligt svar så 
är Kiruna speciell 
för all 
rymdforskning och 
ishotellet.  

Ishotellet och 
kyrkan.  
 

Kyrkan, jag är inte 
så brydd om 
Kiruna egentligen. 

För att det är 
Kirunas enda 
stolthet (syftar på 
då Kiruna kyrka 
blev Sveriges 
vackraste 
byggnad).  

Nej.  Se nedan.  

326 1990 
Kiruna 
M 

Kiruna är min 
hemstad. I Kiruna 
har jag amin 
trygghet. I Kiruna 
hittar jag vars jag 
vill.  

Det speciella med 
Kiruna är att det är 
lite folk på stor yta. 
Jag kan ta del av den 
vackra naturen 
tillsammans med 
min hund. Det är 
speciellt hur man 
kan skilja på lugnet 
och stressen.  

Sporthallen är 
speciell för mig 
eftersom att jag kan 
utöva mina 
intressen. Miljöer är 
ju självklart naturen, 
speciellt snön.  

Om jag fick välja 
mellan ingen 
sporthall eller den 
gammla, så väljer 
jag självklart den 
gammla, men dock 
vill jag att 
kommunen ska 
förnya den.  
Fjällen ska 
bevaras! 
Fiskevatten bevara 
dom tack.  
Kanske kyrkan, 
ishotellet. LKAB 
för turism.  

Eftersom att dom 
håller folk ”calm 
and ready”.  

Nej, om jag vill 
veta något så tar 
jag reda på det.  

Se nedan.  

327 1991 Jo, nog är det ganska Solen lyser på natten Matojärvi. Mycket Kyrkan.  Som de flesta Nej.  Se nedan.  



 
 
Norrbottens museum, dnr 629-2006. Bilaga 3.  
Våren 2007.  

Övre Soppero 
M 

trevligt här.  på sommaren och 
det är ju skönt. Och 
snö är det bästa som 
finns och det finns 
det hyfsat mycket av 
i Kiruna.  

trevlig plats där jag 
tillbringar många 
timmar av mitt liv.  

gillar väl de 
flesta, så den kan 
man väl bevara.  

328 1990 
Kiruna 
M 

Min hemstad som 
jag trivs mycket bra 
i.  

Miljön, naturen.  Matojärvi 
idrottsplats, lombia.  

Matojärvi, kyrkan. Matojärvi, 
klassisk byggnad 
där många 
derbymatcher har 
spelats.  
Kyrkan = 
Sveriges finaste 
byggnad.  

Nja.   Se nedan.  

329 1990 
Kiruna 
K 

Min hemstad. Även 
om jag själv kanske 
inte alltid kommer 
bo kvar här så vill 
jag ändå att Kiruna 
ska finnas kvar.  

Vinter, norrsken, 
midnattssol. Fin 
fjällutsikt och nära 
till naturen. Gruvan. 

Kyrkan är intressant 
byggd.  

Kyrkan, husen som 
kallas bläckhornen. 
Fjällen, 
Högalidskolan, Ice 
Hotel.  

Kyrkan är fin och 
husen är så 
charmiga och det 
vore inte Kiruna 
utan dem. 
Högalid är min 
gamla skola och 
den är så gammal 
så den borde få 
vara kvar. Ice 
hotell är häftigt 
och lockar 
turister.  

Nej Se nedan.  

330 1990 
Kiruna 
M 

För mig är Kiruna 
inget mer än staden 
jag växte upp i.  

Fjällen, snön, 
midnattssolen, 
norrsken.  

Gamla brandstation, 
kyrkan.  

Kyrkan För att den är en 
av Sveriges 
vackraste 
byggnader.  

Nej Se nedan.  

331 1990 
Kiruna 
K 

Min hemstad. 
Betyder faktiskt inte 
så mycket för mig. 

Esrange (rymden), 
turismen, LKAB, 
Norrsken.  

Kyrkan är intressant. Kyrkan, Statshuset, 
Bläckhornen. 
Fjällen borde 

Kyrkan är vacker 
och fin. 
Statshuset och 

Nej.  Se nedan.  
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Annars är den mesta 
av släkten här i 
Kiruna samt vänner. 

Vintern 
(vintersporter).  
Ishotellet i Jukkas.  

bevaras. Ishotellet. 
Café Safari.  

dess klocka får 
inte rivad för den 
är fin och mysig. 
Bläckhornen är 
också fina. 
Fjällen borde inte 
förstöras, är fin 
och lockar 
turister.  

332 1990 
Jukkasjärvi 
K 

En liten stad som 
kommer att flyttas. 
Mysig stad men 
absolut för liten. 
Mitt hem, fantastiskt 
klimat, fjällen, på 
våren den mest 
fantastiska staden.  

Kyrkan, läget, 
fjällen, perfekt för 
turister, Icehotel, 
Esrange. Kan köra 
skoter när som helst. 
Sammanhållning – 
alla känner alla.  

Fjällen, Kyrkan, 
Esrange, Icehotel, 
Stadshuset.  

Samma som fråga 
4.  
• Mitt hem, 

mina 
hemtrakter 

• Min skola, 
Bolagsskolan, 
Hjampis 

• Café Safari 

Det är Kirunas, 
kultur. Värt att 
minnas och 
bevaras. Vill 
kunna visa mina 
barn vart jag 
växte upp. 
Fjällen därför att 
det inte finn så 
fint fjäll någon 
annanstans.  

Nej Se nedan.  

333 1991 
Kiruna 
K 

Det är min hemstad. 
Jag kommer inte bo 
kvar här i framtiden, 
det är omöjligt. 
Kiruna är min 
uppväxtstad, och det 
är här mina vänner 
och familj finns. 
Men jag ser inte med 
varma ögon på den 
här staden. Man 
stöter dagligen på 
fördommar och 
rasistiska påhopp, 

Det speciella med 
Kiruna är klimatat 
och platsen den 
ligger på. Vi är 
omgiven av fjäll och 
skog och…snö. Är 
man inte så mycket 
för vinter är det 
ingen plats för den. 
Vi har inte så 
mycket lägenheter, 
förutom då på 
lompis. Utan vi har 
ovanligt mycket 

• Ice Hotel 
• Matto skogen 
• Kyrkan 

(arkitekt)  

• Mitt hus 
• Högalidskolan 
• Hjalmar 

Lundbohmssk
olan 

• Café Safari 
• Skogarna 

För att man har 
många minnen i 
dessa miljöer och 
man vill ha något 
att vända tillbaka 
till när man 
kommer tillbaka. 

Nej Se nedan.  
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vilket är sorgligt. 
Det finns ingen 
chans att utvecklas i 
en stad som Kiruna.  

villor.  

334 1990 
Kiruna 
M 

Min hemstad. En 
okey plats och ett 
underbart läge för 
vintersport.  

Möjligheterna för 
skridsko- och 
skidåkning. Även 
rymdforskning m.m. 
utmärker denna 
nordliga stad.  

Lombia är mitt andra 
hem. Kyrkan som är 
så fin, måste 
bevaras.  

Lombia, Matto och 
kyrkan.  

Lombia och 
Matto har varit 
mitt hem och 
kyrkan är vacker 
och har sin 
historia.  

Nej, inte direkt 
vet det jag 
behöver.  

Se nedan.  

335 1990 
? 
M?  

Mitt hem.  Inget är väl speciellt, 
vi har ju Icehotel 
men det är ju bara 
roligt om man är 
från Japan.  

Hela fjällvärlden Fjällvärlden För att det är där 
jag tillbirngar all 
min fritid.  

Nej.  Låt inte 
norrmännen köra 
skoter eller jaga i 
Sverige.  
 
Se även nedan.  

336 1990 
Kiruna 
M 

Min hemstad.  Nära till stugan.  Kyrkan och 
kyrkskogen.  
Värmevärket är 
intressant, det är ett 
landmärke.  
Hjalmar 
Lundbohmsgården.  

Kyrkan, Hjalmar 
Lundbohmsgården. 

De är fina 
byggnader och 
har ett kulturellt 
och historiskt 
värde.  

Kirunas första 
hus.  

Om vad då? Nej, 
det har jag inte.  

337 1990 
Kiruna 
M 

Min hemstad.  Kiruna är inte en 
storstad utan precis 
lagom stor och det är 
nära till fjällen och 
vildmarken. 
Landskapet kring 
staden är storslaget. 
Finns ingen vackrare 
stad.  

Kyrkan, 
bläckhornen, 
stadshuset, gamla 
brandstationen, 
Östermalmskolan.  

Kyrkan, kvarter 
Ortdrivaren, 
stadshuset, 
Ferrumparken, Yli 
Lompolo.  

De har en 
speciell charm 
och har ett värde 
för Kiruna.  

Osäker  - 

338 1990 
Kiruna 

Kiruna är mitt allt.  
Här kan jag njuta av 

Friheten, närheten 
till vildmarken och 

Vildmarken och 
Riksgränsen.  

Vildmarken!  För att det är där 
jag trivs, utrustad 

Är inte så brydd. 
Jag lever mitt liv, 

-  
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M livet och ha tillgång 
till fiskevatten, 
jaktmarker, 
skoterkörning och 
avnjuta snowboard 
åkning.  

lugnet.  med ett fiskespö 
eller ett 
hagelgevär.  

sen kan alla 
andra leva sina.  

339 1990 
? 
M 

En stad.  Glassen.  Stadshuset, åh vilken 
arkitektur!  

Stadshuset Se 4 Svar nej - 

340 1990 
? 
M 

Mitt hem, men inte 
så mycket till stad.  

Naturen och fjällen 
runt omkring, nästan 
det ända jag 
uppskattar med 
Kiruna.  

Nej Kyrkan kanske.  För att det skulle 
bli ett sånt liv 
annars, 
framförallt från 
äldre personer 
och pensionärer.  

Nej - 

 OP1        
341 1990 

Kiruna 
K 

Kiruna är en liten fin 
stad.  

Kiruna – kyrka  Kyrkan.  Kyrkan Den är vacker.  Nej Nej 

342 1990 
Kiruna 
K 

En liten by som det 
inte finns så mycket 
i.  

Alla känner alla, 
mycket skitsnack.  

Kyrkan Kyrkan För den har alla 
bra o dåliga 
minnen som följt 
med, så tråkigt 
om man tar bort 
den.  

Nej. Nej.  

343 1990 
Kiruna 
K 

Allt, här är jag född 
& här vill jag dö. 
Min hemstad.  

LKAB LKAB, kyrkan, 
Ishotelet. 

LKAB, kyrkan, 
Ishotelet. 

Dom är speciella 
o fina.  

Nej Nej 

344 1990 
Kiruna 
K 

Min hemstad.  Gruvan och kyrkan, 
Ishotellet. 

LKAB LKAB Det är speciellt 
för just Kiruna.  

Nej Nej 

345 1990 
Kiruna 
K 

Det är min hemstad. - Kyrkan Kyrkan - - Nej 
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346 1990 
Kiruna 
K 

Minhemstad.  LKAB och Kiruna 
kyrka.  

Inga.  Kyrkan För att den är 
gamal och har 
betydelse för 
staden.  

Nej.  Nix.  

347 1990 
Kiruna 
K 

Kiruna är det stället 
jag bott i under hela 
mitt liv. Kiruna har 
för lite affärer och 
saker att göra på 
fritiden.  

Alla känner alla och 
”vet allt” om alla. 
LKAB, Naturen, 
M.m. är speciellt för 
Kiruna.  

LKAB, Kyrkan, 
Ishotellet.  

Kyrkan.  Den är fin.  Nej Nej 

348 1990 
Kuttainen 
K 

Kiruna är den stad 
jag går skola i… 
Och hit kommer jag 
nog snart flytta ”på 
riktigt” till… 

Naturen…vintern… 
stan är liten och 
mysig ☺ 

…klädaffärerna!! ☺ 
Kyrkan, LKAB… 
Ishotellet… 

Byarna runt 
omkring Kiruna är 
det inte så många 
som tänker på… 
De borde 
bevaras… kyrkan, 
naturen… (samma 
svar som ovan) 

De är fina… Näää…. Inte vad 
jag kan komma 
på just nu… 

Jooo… Ordna 
mera klädaffärer 
mm hit ☺  

349 1990 
Kiruna  
K 

Min hemstad som 
jag alltid har bott i 
med den är ganska 
liten och det finns 
inte mycket att göra 
här.  

Alla tror att dom 
känner alla och vet 
allt om alla.  
Sen finns ju LKAB 
och sånt också.  

Ishotellet är ganska 
intressant när allt är 
av is.  

Ishotellet, LKAB 
& Esrange 

För att just dom 
inte finns någon 
annan stans.  

Nej - 

350 1990 
Kiruna 
K 

Det är en tråkig stad. 
Finns inget att göra. 
När man går ute på 
lombolo är man rädd 
att bli våldtagen. En 
mörk och kall stad.  

Det är fint och nära 
till naturen.  

Kyrkan är rätt så 
intressant. Den ser 
inte ut som nån 
annan kyrka i 
världen. Ishotellet är 
också väldigt 
intressant.  

Kyrkan och 
esrange.  

Kyrkan är inte lik 
nån annan kyrka 
som jag skrev 
tidigare. Den är 
historisk.  

Nej.  Kiruna borde 
satsa mer på 
ungdomarna. 
Mer affärer borde 
det finnas. Alla 
flyttar ju härifrån 
och det är ju ett 
tecken på misstag 
begås.  

351 1990 En lite trist stad som Att det är mycket - - - - - 
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Kiruna 
M 

jag växt upp i.  kallt här & en fin 
kyrka.  

352 1990 
Kiruna 
K 

En liten stad som 
drar hit mycket nytt 
folk och det är kul.  

Alla vet vilka alla är 
och det går mycket 
skitsnack. Både 
bland vuxna och 
unga!  

Kyrkan.  Kyrkan och 
ishotellet!  
Fjällen!  

Det drar hit 
turister och 
många andra! 
Till Kiruna.  

Ne, vet redan 
mycket om de!  

- 

353 1990 
Nedre Soppero 
K 

Kiruna för mig är 
ganska viktigt, 
eftersom att jag är 12 
mil härifrån (Nedre 
Soppero). Det är 
viktigt eftersom 
skolan ligger här, 
alla kompisar finns 
här osv.  

Speciellt med Kiruna 
är att hit upp 
kommer det en 
massa turister, vi har 
en massa 
seupplevelser osv.  

Kiruna kyrka tycker 
jag är de mest 
intressanta i Kiruna, 
eftersom den är 
byggd så fint.  

Kiruna kyrka ska 
helt klart bevaras, 
eftersom det är en 
av dom finaste 
byggnader i stan 
och den drar en 
massa turister hit 
☺ 

För att den är 
oerhört vacker, 
speciellt när det 
är solnedgång 
eller under 
vintern när den 
lyser upp.  

Nej. Nej.  

 TE3        
354 1988 

Kiruna 
M 

Min hemstad.  
Mycket härlig snö!  
Kalla sköna vintrar!  

Nordligaste staden.  
Naturen.  
Midnattsolen.  
KYLA!  

Fjällområdet.  
Inga byggnader för 
att de flesta i stan 
faktiskt är ganska 
fula.  

Kyrkan och 
klocktornet.  

En byggnad med 
lång historia.  

Nope Nej 

355 1988 
Kiruna 
M 

Hemma.  Gruvan  
Allt man gör på 
vintern.  
Midnattssolen 
Festivalen 

LKAB 
Loussavaara 
Fjällen 
Kyrkan 

Kyrkan och 
klocktornet.  

Arkitekturen.  Kyrkan och 
klocktornet.  

Nej.  

356 1988 
Kiruna 
M 

Hemstad Gruvan Gruvan Stadshuset, 
Kyrkan, Gruvan 

För att dom är 
lite som 
symboler för 
Kiruna.  

- - 

357 1988 
Kiruna 
M 

Min hemstad och 
min kultur.  

Naturen/fjällvärlden 
Byggnader ex 
Kyrkan, stadshuset 

Empes gatukök 
LKAB 
Bolagshotellets 

Empes Gatukök  
Kyrkan  
Snusdosan, 

För att det är 
typiskt Kiruna 
och för att 

Nej - 
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Vintern 
Festivalen 
Skulpturer/konst 

Annex 
”Talande tecken” 
(hackan i 
järnvägsparken) 
Gamla brandstation 
Kyrkan 
Stadshuset 
Fjällvärlden, 
vildmarken 
Luossavaara 

Spottkoppen 
”Talande tecken” 
Stadshuset 
Bläckhorn 
Hjalmar 
Lundbohmsgården 
Fjällvärlden 
Vildmarken 
Friheten 
LKAB 

mycket 
symboliserar 
Kiruna som 
plats/stad.  

358 1988 
Kiruna 
M 

Min hemstad 
 

Miljön, naturen, 
midnattssolen, 
LKAB 
Kyla på vintern.  
Värme på 
sommaren.  
Fjällen  
Norrsken 
Folket 

Kyrkan, Stadshuset, 
LKAB, Fjällen 

Kyrkan, 
Stadshuset, LKAB, 
Fjällen 

De är de 
byggnader som 
utmärker Kiruna 
tycker jag.  

Nej inte vad jag 
vet.  

Nej 

359 1988 
Kiruna 
M 

Hemstad.  Gruvan, midnatsol, 
norrsken, fjällen.  

Fjällen, gruvan.  Utan gruvan dör 
staden så det som 
kan bevaras med 
tanke på det. Måste 
allt rivas för att 
gruvan ska 
överleva så får det 
väl bli så. Kyrkan 
kan man ju försöka 
behålla men ej 
nödvändigt.  

För att den är rätt 
fin mm.  

Nej.  Alla i Kiruna 
lever av gruvan 
då kan vi inte 
förstöra för den 
så den ej kan 
fortsätta pga av 
någon kyrka eller 
liknande för då 
kan kyrkan stå 
här när alla 
flyttar för att hitta 
ett jobb så dom 
överlever.  

360 1988 
Kiruna 

Min hemstad.  
En vacker vinterstad. 

Midnattssolen 
Norrsken 

Kyrkan 
Stadshuset 

Kyrkan 
Mattojärvi islada 

Gamla byggnader 
En av Sveriges 

Nej Nej 
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M Gamla fina 
byggnader som 
kyrkan, stadshuset.  

Mattojärvi islada första 
ishockeyarena.  

361 1988 
Kaalasjärvi 
M 

En liten arbetarstad 
där inget får vara 
bättre än något 
annat.  

Folket.  Inga.  Kyrkan, 
Stadshuset.  

De är fina… Nej.  Saker är saker & 
kan bytas ut. 
Lägg inte så stor 
tyngd vid tråkiga 
materiella ting.  

362 1988 
Jukkasjärvi 
M 

Min hemstad, nästan 
iaf. Sen betyder den 
inte så mycket för 
mig.  

Att det är jättekallt 
på vintern. Inget 
socialt att skryta 
med. LKAB och 
Ishotellet är dom 
stora sakerna här.  

Kyrkan är väll 
snygg. Resten vet 
jag inte om det är så 
speciellt.  

Kyrkan. 
Jukkasjärvi ska 
bevaras.  

Kyrkan är snygg. 
Jukkasjärvi är 
min hemby.  

Nej - 

363 1988 
Jukkasjärvi 
M 

En stor arbetsplats.  Det finns många 
saker man kan göra 
om man är 
intresserad av 
friluftsliv.  

Matojärvi.  Matojärvi.  Det var Sveriges 
första inomhus 
ishall.  

Ne Ne 

364 1988 
Tuolluvaara 
M 

En stad som har nära 
till naturen.  
En ganska död o 
folktom stad.  

Närheten till 
naturen. 
Omgivningen, 
gruvan, fjällen m.m. 

Inget är intressant 
nog för mig…. 

Kyrkan Den är unik o 
speciell.  

Nej Nej 

365 1988 
Övre Soppero 
M 

Inte något så 
speciellt direkt. 
Kiruna är bara en 
stad där jag bor och 
går skola.  

Jaa. Det finns inget 
direkt speciellt. 
Kyrkan är det enda 
som jag tycker är 
något speciell.  

Kyrkan är rätt 
intressant.  

Kyrkan För att den är 
väldigt speciellt 
byggd. Inte 
byggd som andra 
kyrkor.  

Nej inte vad jag 
kommer på.  

- 

366 1988 
Kiruna 
M 

Ett ställe där man 
bor.  

Kallt å jävligt.  Gruvan, Kyrkan.  Äldre hus, Kyrkan 
osv, Hjalmar 
Lundbohmsgården. 

De är speciella.  Nå nä.  Nå inte.  

367 1988 
Kiruna 
M 

Det är min hemstad 
och den betyder 
mycket för mig. Jag 

Naturen, atmosfären 
och människorna.  

Kyrkan och fjällen.  Kyrkan, 
stadshuset, 
Hjalmar 

De är vackra 
byggnader som 
symboliserar 

Nej.  - 
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hoppas att jag 
kommer ha 
möjlighet att bo här 
hela mitt liv 
eftersom den här 
staden ligger mig så 
varmt om hjärtat.  

Lundbohmsgården. Kiruna.  

368 1988 
Kiruna  
M 

Hemstad.  Gruvan 
Närheten till 
naturen.  

Kyrkan.  Kyrkan 
LKAB-kontoret 
Stadshuset 

Utmärkande för 
just Kiruna.  

- - 

369 1988 
Övre Soppero 
M 

En stad vars man går 
Gymnasiet  

Vet inte.. Ingen aning… Vet ej.  Vet inte.. Nja inte vad jag 
kan komma på 
nu… 

Nej… 

370 1988 
Kiruna 
M 

En stad.  Gruvan, olika 
jobbmöjligheter.  

- Kyrkan, 
Stadshuset, 
byggnaden på 
toppen av gruvan, 
med flera.  

För dom 
symboliserar en 
del av Kiruna, 
sen om man 
kommer tillbaka 
hit till Kiruna, 
kan man berätta 
om dem, minnen 
osv.  

- - 

371 1988 
Tuollavaara 
M?  

En stad.  Det mest speciella 
med Kiruna är 
namnet.  

Spottkoppen, 
icabänken och 
soptippen.  

Dom är intressanta. För att dom är 
intressanta.  

Soptippen.  - 

 ES2BD        
372 1989 

Kiruna 
K 

En fin men trist stad. 
Gillar inte alls att bo 
här.  

Typ att man ser 
fjällen hela tiden…? 

Inga alls.  Kyrkan, 
krematoriet.  

För att den är rätt 
fin, och den är ju 
rätt mysig trots 
att bänkarna är 
för hårda.  
Krematoriet vill 
jag ha kvar för att 
det är en viloplats 

Nej.  Nej.  
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och om man tittar 
noga inomhus 
där så är det rätt 
fint…och läskigt. 

373 1989 
Kiruna 
K 

Kiruna är väldigt 
Norrbotten.  
Ripor, snö, renar och 
hjortron.  
Det är ju snön, lkab 
och icehotel som gör 
Kiruna.  
Och så klart 
”Kirunafestivalen”.  

Ja…det som står i 
fråga 2.  

Kiruna kyrkan. Den 
har ju blivit utsedd 
till Sveriges 
vackraste.  

Kiruna Kyrkan.  För att den är 
speciell. Ser inte 
ut som alla andra 
kyrkor i Sverige. 

- - 

374 1989 
Kiruna 
K 

En liten stad där det 
inte händer 
någonting förutom 
”Kirunafestivalen”.  

Det finns en massa 
snö och många berg. 
Det är oftast kallt 
och så har vi 
midnattssolen.  

Kyrkan är fin.  Kyrkan, Tusen 
Toner (bakom 
gamla 
branstationen) och 
såklart mitt hus 
(Tvärgatan 4).  

Kyrkan – den är 
fin.  
TT – därför att 
det betyder mkt 
för mig.  
Mitt hus – men 
det är väl 
självklart.  

Nej.  Nej.  

375 1989 
Kiruna 
K 

En vinterstad, 
vacker, tryggt, härlig 
vår.  

Att det är så nära till 
naturen, vackra vyer. 
Man känner lätt 
samhörighet 
eftersom det är så 
pass litet.  

Järnvägsparken, 
kyrkan.  

Kyrkan, Safari, 
Centrumbyggnaden 
Stadshuset 

De är vackra.  Tågstationen.  - 

376 1988 
Kiruna 
M 

• Kiruna för mig 
är inget 
speciellt. Det 
finns inte 
mycket i staden 
som tilltalar 
mig.  

Klimatet.  Inga speciella.  Kyrkan, 
stadshuset.  
Järnvägsparken.  

• De är 
mycket 
speciella 
byggnader.  

• Järnvägspark
en eller 
någon 

Nej!  - 
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• För omodernt 
och inget stort 
utbud.  

liknande 
större park 
skulle bli 
något 
positivt för 
staden.  

377 1988 
Kiruna 
K 

En gruv- och 
”friluftsstad”.  

Klimatet.  Stadshuset.  Stadshuset.  För att det är en 
unik och vacker 
byggnad.  

Nej Nope 

 HR1        
378 1990 

Idivuoma 
K 

Jag tycker att Kiruna 
är vackert till 
skillnad från andra 
städer. Och kallt.  

LKAB 
Isskulpturerna 

Järnvägsparken är 
mysig på vintern 
med alla 
snöskulpturer.  
Stadshuset är också 
fint.  

Stadshuset och 
Kiruna kyrka.  

Det är vackra 
byggnader.  

Nej.  Nej.  

379 1990 
Kiruna 
M 

Den sissta staden 
innan fjällen.  

Lugnet och naturen.  Icehotel Icehotell, 
trädgårdskonsum.  

Därfördeför Nej Förmodligen inte 

380 1991 
Kiruna 
K 

En stad.  Uppförsbackar och 
blåsigt.  

Ishotellet.  Vet inte 
vilken/vilka.  

?  Nej.  Nej.  

381 1990 
Kiruna 
K 

Ett stopp på vägen.  Uppförsbacke vars 
man än ska ☺ 

Ishotellet.  Huset som jag bor 
i ☺ 

Jag bor där. 
Mysiga hus. 
(Hermelinsg 74) 

Näe, det tror jag 
nog inte.  

Näe, inge 
särskillt.  

382 1990 
Kiruna 
K 

En kall stad.  LKAB Vet inte.  Mitt hem.  För att vi bor där. Nej tack!  - 

383 1990 
Kiruna 
K 

Inte så mycket mer 
än staden som jag är 
född i och bor i.  

lkab Inga speciella.  Kyrkan.  Den är väl fin 
och väl använd.  

Nej.  - 

384 1990 
Lannavaara 
K 

För mig är Kiruna ett 
samhälle eller en 
stad, jag kommer 

Det finns många fina 
byggnader.  

Jag tycker att 
stadshuset och 
kyrkan är 

Stadshuset.  För att stadshuset 
är en fin byggnad 
och det är många 

Nej Nej 
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från en by så… intressanta.  fina konstverk 
där.  

385 1989 
Kiruna 
K 

Mitt allt.  LKAB,  
Jukkasjärvi.  

Vet ej.  Stadshuset och 
kyrkan. Hjalmar 
Lundbohmsgården. 

För att det är en 
del av Kiruna.  

Nej jag tror att 
jag vet det mesta. 

Nej.  

386 1990 
Kiruna 
K 

En liten stad, tråkig 
och händelselös.  

Eh…LKAB? 
Ishotellet? (Eller det 
ligger ju i jukkas.) 

Ja du, vet inte.  Stadshuset o 
kyrkan.  

Kyrkan är ju rätt 
speciell. 
Stadshuset vet 
jag inte 
egentligen.  

Nä inte direkt.  Näpp jag är nöjd 
☺ 
 

387 1990 
? 
M 

En stad.  Kallt som fan året 
runt.  

Trädgårdskonsum 
Annis 
Godisgruvan 

Trädgårdskonsum 
Annis 
Godisgruvan 

Annars blir det så 
långt när man ska 
handla.  

Annis.  Nej.  

388 1990 
Kiruna 
K 

En stad som är för 
mesta delen kall och 
grå. Men 
Kirunafjällen är en 
riktig höjdare.  

Finns inget som jag 
personligen tycker är 
speciellt, men för 
turisterna är väll 
ishotellet och kyrkan 
ganska speciell.  

Inga. Finns inget 
som är intressant. 
Förutom fjällen men 
det så långt från 
Kiruna centrum.  

- Fjälle. Ha ha 
ha.  

- Kyrkan 

Kyrkan för att det 
har varit Sveriges 
vackraste 
byggnad (?).  

Nej.  Jag vill ha HM, 
Kappahl och 
Halens (?) till 
stan.  
Tack & adjö! 

389 1990 
Vittangi 
K 

En kall och tråkig 
stad.  

Inget är speciellt 
med Kiruna. Kanske 
Icehotell, inte för att 
det ligger i Kiruna 
men i alla fall.  

Icehotell.  Ingen.  -  Nej, är inte 
intresserad av 
det.  

Nej!  

390 1990 
Kiruna 
M 

Min hemstad.  Gruvan, luften, 
naturen, vädret.  

Utanför staden. 
Dagbrottet. Gruvan.  

Kyrkan.  Den är historisk.  Nein.  (???) 

 NV3        
391 1988 

Kauppinen 
K 

En liten stad där det 
nödvändigaste finns. 
Jag bor här och 
tycker om Kiruna för 
att det är nära till 
naturen och fjällen. 

Nära till naturen och 
fjällen. Fina vyer 
och miljöer runt 
omkring staden, och 
lite i staden också. 
Ofta omöjligt att 

Vet ej Bläckhornhusen 
eller LKABs 
arbetarbostäder 
mm.  

Vissa gamla hus 
kan man kanske 
bevara. Finns 
kanske viktig 
historia i dem.  

Allt.  Nej.  
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Finns fina miljöer 
och vyer runt 
omkring staden. 
Själva staden är inte 
så vacker.  

hitta 
parkeringsplatser.  

392 1988 
Kuttainen 
K 

En stad dit jag kom 
för att jag var 
tvungen då jag 
skulle börja 
gymnasiet.  
Då var det ett ont 
måste, men idag 
känns det allt mer 
som ett hem.  

Kiruna är en speciell 
stad. Det finns en 
sorts byakänsla som 
man inte kan känna i 
nån annan stad jag 
varit i.  
Tack vare denna 
byakänsla, där flera 
av invånarna 
kommer från byn, 
kommer jag nog att 
bli kvar här.  
Naturen finns runt 
gatuhörnet och det är 
inte långt till skog 
och vatten, vilket ger 
en fri känsla.  

Orörda platser där 
naturen fått växa fritt 
är otroligt 
intressanta.  
Gruvan har oxå en 
speciell charm och 
kyrkan är otroligt 
ståtlig.  

De gamla 
hyreshusen, 
bläckhornshusen, 
de känns som 
Kiruna.  

De har en 
speciell känsla att 
leva bland både 
gammalt och 
nytt.  

?  - 

393 1988 
Kuttainen 
K 

En stad dit man 
flyttar när man 
börjar gymnasiet och 
där de flesta från byn 
stannar och arbetar 
när man pluggat 
klart.  

Alla mina jämnåriga 
från hembyn och 
andra byar bor 
(veckopendlar) 
också här, vilket ger 
en ”byakänsla”.  
Befolkningen är 
”enkel” och man kan 
vara sig själv utan att 
bli utstirrad…I vissa 
andra städer  hade 
man nog inte lika 

Kyrkan är fin och 
ståtlig och ger 
liksom stadshuset en 
karaktär åt staden.  
Jag gillar även de 
gamla husen (sx.vis 
dem längs 
Hermelinsgatan och 
de som finns kring 
bromsg. Gustav 
Malms(?)..)  
Platser som jag gillar 

Gärna de gamla 
klassiska kiruna-
husen samt fina 
eld- och 
grillplatser, där 
man kan vara ute i 
närheten av 
naturen.  
Även de 
”klassiska” 
byggnaderna som 
kyrkan & 

Fina.  
Minnen.  

?  -  
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frimodigt gått runt i 
kängor och karva-
lakki ☺  
Gillar även den 
tordedalska andan 
med våran egen 
kultur och vårt eget 
språk (meän kieli).  

är de mysiga 
eldningsplatserna 
som finns utspridda. 

stadshuset skulle 
vara fina att spara. 

394 1988 
Kiruna 
M 

En arbetarstad med 
stort allmänt intresse 
för jakt, fiske och 
friluftsliv.  

Närheten till naturen 
och att hela 
samhället är 
uppbyggt pga 
gruvan.  

De områden vars 
vägar inte är byggda 
efter den vanliga 
rutnätsmodellen.  

Samma svar som 
4.  

Jag tycker att det 
bidrar till att göra 
Kiruna till en 
vackrare stad. 
Dessa områden 
tar mera mark i 
anspråk per 
person, men 
obebyggd mark 
har vi inte brist 
på här uppe 
precis. Det ger 
även intryck av 
närhet till naturen 
med slingriga 
vägar och större 
gårdar.  

Nej.  - 

395 
 

1988 
Lannavaara 
M 

En stad i fjällmiljö.  
En stad som är 
öppen.  

Speciell stad med?  Byggnader att 
behålla – gamla 
LKAB 
bostäder(känneteckn
ar Kiruna) 
Bolagsområdet 

LKAB bostäder 
(bläckhorn)  
En centrum där 
man ser 
Kirunafjällen.  

En centrum som 
är mer öppen, 
ingen stadslik 
centrum vill jag 
inte.  

- - 

396 1988 
Kiruna 
M 

Min hemstad, med 
nära till naturen.  

Dess avskiljdhet från 
andra stora städer.  

- - - - Jag tycker att det 
nya Kiruna ska 
byggas på ett 



 
 
Norrbottens museum, dnr 629-2006. Bilaga 3.  
Våren 2007.  

medeltida sätt, 
med få raka 
gator.  

397 1988 
Kiruna 
M 

Det är man hör 
hemma och här man 
vuxit upp. Jag gillar 
att staden inte är allt 
för stor.  

Friheten, närheten 
till naturen och 
fjällvärlden. Detta 
ger goda möjligheter 
till bl a fiske.  

Kyrkan och 
stadshuset är väl de 
som är mest kända 
och kanske de mest 
sevärda.  

Om man nu blir 
tvungen att flytta 
kyrkan och 
stadshuset tycker 
jag definitivt att de 
ska bevaras.  
Vid en flytt hoppas 
jag att man inte 
stör några vanliga 
fiskevatten.  

Statshuset och 
kyrkan har 
funnits hela mitt 
liv och de har 
blivit något som 
representerar 
staden.  

Nej.  - 

398 1988 
Kuttainen 
M 

En studieort.  Gruvan.  Gruvområdet.  
Stadshuset.  

Stadshuset 
Kyrkan 
Dosan 

De är fina och 
unika.  

Gruvan.  Nej.  

399 1987 
Kiruna 
K 

En liten, charmig 
stad som också kan 
vara ful.  
Kiruna är en stad 
jag, när jag var liten, 
trodde skulle dö, för 
det var det alla sa till 
mig. Men nu vet vi 
alla helt plötsligt att 
staden kommer att 
leva vidare!  
Jag tycker att Kiruna 
är fint och det är 
roligt att man känner 
så många, men 
samtidigt är det 
tyvärr väldigt 
inskränkt här. 

Närheten till 
naturen. Oftast 
kanske man bara 
tittar 10 m framför 
sig, men om man 
lyfter blicken kan 
man se fantastiskt 
vacker natur så nära 
inpå! Och det är 
unikt.  
Speciellt med Kiruna 
är också att man 
träffar flera man 
känner, bara man rör 
sig lite… 

Bolagshotellet, 
Björkbacken-
området (Villast 
osv), 
Stadsbiblioteket, de 
gamla husen mitt i 
stan och så finns det 
många fina& 
speciella byggnader 
på Luossa/Högalid-
området.  

Se nr. 4!  För att byggnader 
är fina & jag 
tycker att de 
bidrar till att ge 
Kiruna en mysig 
atmosfär!  

Husen efter 
Villastigen!  

- 
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Rasism och 
homofobi är inte helt 
ovanligt, t ex.  

400 1988 
Kiruna 
M 

Frihet. En närhet till 
naturen. Man kan 
lätt ta sig ut till 
lugnet.  

Dess närhet till 
naturen..  
Man kan göra 
kanska mkt som har 
med naturen att göra. 
Man har även in vi-
känsla.  

Kyrkan & stadshuset 
är väl intressanta 
Dock kan det ju vara 
så att man fått den 
inställningen för att 
många andra tycker 
så.  

Helst skulle jag 
vela att allt 
bevarades eftersom 
det är då man har 
växt upp och har 
kvar minnen 
därifrån. Men när 
staden skall flyttas 
tycker jag det är 
viktigt att bevara 
staden som ”en 
klump”. Inte så 
utspritt som det 
skulle kunna bli.  

Se 5a.  Det skulle vara 
intressant att veta 
mer om platsen 
Kiruna längre 
tillbaka i 
historien. Man 
vet bara att 
gruvan fanns. 
Men hur såg 
samhället ut? Hur 
levde mskorna? 
Det var inte länge 
sedan jag fick 
reda på att det 
fanns spårväg här 
etc!  

- 

401 1988 
Kiruna 
M 

Vinter 
barndomsminnen 
marknad fjäll ljusa 
nätter. Värmen i en 
mindre stad.  

Klimatet närheten 
till naturen 
midnattssolen.  

Kyrkan med 
kyrkoskogen 
högalidskolan på 
kullen.  

Se fråga 4.  Kyrkan är vacker 
och ligger mysigt 
i skogen. 
Högalidsskolan 
är personliga 
barndomsminnen 
men även en 
vacker byggnad.  

Lokalhistoria / 
kuriosa är kul i 
lagom mängder 
men inte något 
som jag kan 
nämna på rak 
arm.  

- 

 TE1        
402 1990 

Kiruna 
K 

Allt och inget.  
Jag bor kvar här för 
att studera men när 
jag är klar med det 
flyttar jag söder ut 
för att plugga vidare, 

Naturen, 
människorna, 
levnadssättet.  
Jag är nästan 
imponerad själv. Det 
är en fin stad, inte 

Kupoltorget är fint 
att bara umgås på. 
Annars är nog Lossa 
bästa/finaste 
området i Kiruna. 
Jag är inte speciellt 

Loussavaara!  
Och Lombolo.  

Dom är så fina 
och mysiga att bo 
på.  

Jo, det mesta.  Kiruna är en 
väldigt fin stad, 
jag tycker inte 
man ska ändra 
för mycket, då är 
det risk att det 
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det är ett tillfälligt 
boende.  
Samtidig hade jag 
inte stuckit nu, även 
om jag fick chansen. 
Jag har min pojkvän 
och hans familj bor 
här, och jag hade 
inte pallat flytta ifrån 
dom.  
Det finns mycket 
fina, härliga 
människor här. 
Kiruna är fint, det är 
studiemöjligheterna 
som saknas, men jag 
tror jag kommer 
tillbaka för mina 
barns skull.  

för stor, inte för litet, 
lagom. Människorna 
här är underbara. Att 
leva här är lite som 
att leva naturlivet 
inne i stan. Det är 
inte för långt ut till 
den ”riktiga” naturen 
heller.  
+ Kirunafestivalen är 
lätt den bästa 
tillställningen i 
Sverige.  

intresserad i någon 
spesifik byggnad.  

förstörs.  

403 1990 
Kiruna 
M 

Frihet, lugn och ro. 
Öppna landskap och 
trevlig befolkning.  

Bra möjlighet till 
skoterkörning. 
Mycket fjällandskap 
och mycket skog och 
mark. 

Hjalmar 
Lundbohmsgården 
Bläckhornen 
Kyrkan 
Lompis 
Stadshuset 
LKAB 
Esrange 

Samma som fråga 
4. 

För att dem 
symboliserar 
Kiruna och är 
viktiga för 
staden. En del av 
Kirunas historia. 

Nej, jag vet det 
jag vill veta. 

Jag tycker man 
skall bygga fler 
affärer och ha 
fler 
fritidsaktiviteter 
när staden flyttas.  

404 1990 
Kiruna?  
M 

En liten stad med lite 
ungdomar där det 
blåser dygnet runt.  

Blåst 24/7.  
Man blåser bort om 
man inte har båda 
fötterna på jorden.  
Det är en vacker 
miljö och natur runt 
staden.  

Järnvägsparken 
Stadshuset 
Kyrkan 
Tusen Toner 
Glada 27an 

Glada 27an 
Kyrkan 
Annis Grill 
Pizzeria Secilia 
Stadshuset 

För att det är 
intressanta och 
fina, vackra 
platser som inte 
borde rivas.  

Nej, jag vet allt 
som jag behöver. 

Ja, i pyn har vi 
åxå en vacker 
kyrka.  
MÅSTE 
ANNORDNA 
MER DISCON! 
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405 1990 
Kiruna 
M 

En naturnära stad 
med goda 
fiskemöjligheter. 
Folket i Kiruna är 
typiskt norrländskt, 
d v s tysta och 
osociala. Det är dock 
vinter alldeles för 
stor del av året i 
Kiruna.  

Man kommer lätt ut i 
naturen, Sveriges 
finaste kyrka, Lkab, 
Esrange, massor av 
pizzerior.  
Kiruna har även ett 
vacker fjällandskap.  

Lombia 
Kyrkan 
Järnvägsparken 
Matojärvi IP 
Utebadet 

Matojärvi 
Lombia 
Utebadet 
Järnvägsparken 

Det är fina 
områden och 
speciella platser. 
Matojärvi är en 
av Sveriges 
äldsta 
idrottsplatser.  

Nej, vet allt om 
dessa.  

Nej.  

406 1990 
Kiruna 
M 

En rolig stad.  Gruvan, fjällen, 
Lompis, ice hotel.  

Lombolo Lombolo 
 

För att jag bor 
där.  

Nej.  - 

407 1990 
Kiruna 
M 

En vanlig stad där 
man kan träffa folk 
lätt, köra skoter, och 
vara ute på kvällarna 
utan att nått händer 
dej.  

Alla dess 
restauranger.  

Luossa gruvan.  
O´Learys sportbar.  

Raggarklubben Det är en stiligt 
klassiskt ställe.  

Esrange kanske.  Kiruna 
Festivalen, Det 
bästa som hänt 
Kiruna. Mycket 
fester.  

408 1990 
Kiruna 
M 

Min hemstad.  Fjällen, Gruvan, 
Miljön.  

Lombolo Lomboloskolan / 
Lombolo 

För att jag bor 
där och har gått 
skola där.  

Nej.  - 

409 1990 
Kiruna 
K 

Ett berg som har en 
stad på sig. En liten 
stad med vacker 
natur som omringar 
staden. Vacker på 
våren och 
sommaren. Dött, 
tråkigt på vintern 
och hösten.  

Dess vackra natur 
och kalla grader. 
Midnattssolen och 
norrskenen. Mycket 
fria ytor, det blir 
aldrig trångt.  

1. Snusdosan och 
Spottkoppen 

2. Kyrkan 
3. Matojärvigatan 
4. Högalids 

boende område 
5. Loussa backen 

1. Snusdosan och 
Spottkoppen 

2. Kyrkan 
3. Matojärvigata

n 
4. Högalids 

boende 
område 

5. Loussa backen

De två översta (1, 
2) p g a att de 
ärspeciella och 
charmiga.  
Matojärvigatan 
för att det är ett 
fint område. 
Högalid-husen 
inte 
högalidskolan.  

Vet allt redan 
PGA skolan.  

Jag vill inte att 
mitt hem ska 
påverkas för det 
är byggt för länge 
sedan. Jag vill 
inte att stadens 
centrum ska 
förstöras då det 
är rätt charmigt, 
lite mer affärer 
och restauranger 
hade dock kunnat 
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finnas.  
410 1990 

Vittangi 
M 

Det är en stad var 
jag kan utbilda mig 
och vara med i olika 
föreningar. Här finns 
det trevliga 
människor och det är 
mycket speciell 
miljö här.  

Miljöer är det som är 
speciellt med 
Kiruna. Här finns det 
fjäll, rent vatten, 
mycket skog och 
midnattssol. Även 
kyrkan är något 
speciellt med Kiruna 
eftersom den har 
blivit utsedd till 
Sveriges vackraste 
byggnad.  

Kyrkan, fjällen, 
kyrlan, 
midnattssolen och 
mycket mer.  

Kyrkan, gamla 
brandstationen.  

För att det är 
utstickande 
byggnader som 
är speciella och 
unika.  

Nej.  Kiruna är en 
mycket unik stad 
men jag tyucke 
ratt det borde 
komma mer 
affärer hit, som 
tex Stadium mm.  

411 1990 
Kiruna 
M 

Mycket natur där 
man kan fiska, jaga 
o köra skoter.  

Naturen.  Allt intressant för 
mig är byarna efter 
nikkavägen.  

Promen vid stallet. Har varit mycket 
där med vänner.  

NE.  Ja dra ny led från 
lompis till 
loussasjön.  

412 1990 
Kiruna 
M 

Ingenting. En stad 
jag bor i.  

Ingenting.  PRÅMEN!  PRÅMEN, 
LOMbolo 

För att jag mor 
där.  

Nee.  Nae.  

413 1989 
Kiruna 
M 

Det är en vanlig stad 
vars man kan köra 
skoter och vara ute 
på kvällarna utan att 
vara rädd.  

Många restauranger. 
Och fin natur.  

Loussa gruvan.  Loussa gruvan.  
Raggar klubben.  

För att det är en 
fin plats.  

Nej Nej tyvärr.  

414 1990 
Kiruna 
M 

En stad.  Naturen.  Ingen speciell.  Vet inte riktigt.  - Nej Nej  
 

415 1990 
Kiruna 
M 

Då tänker jag på 
LKAB och när solen 
lyser på våren.  

LKAB som är 
världens största 
underjordsgruva. 
Man kan köra skoter 
mycket längre än i 
andra städer. Massor 
av fjäll. Ser fjällen 

LKAB Vi ska bevara 
gamla 
brandstation.  

För att den 
påminner om 
gamla tider.  

Om LKAB´s 
gamla gruvor.  

Nej 
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från city.  
416 1990 

Kiruna 
M 

En fin stad. Bra 
skoterkörnings 
ställen.  

LKAB, esrange, 
kyrkan, Fjällen.  

Lkab, kyrkan, 
Ednavaara.  

Kyrkan, matojärvi, 
raggar klubben.  

Det är en fin 
byggnad.  
Fin arena (men 
skulle behöva 
bygga om).  
Kiruna är inget 
utan raggar 
klubben.  

Nej Inget speciellt.  

417 1989 
Kiruna 
M 

Min hemstad.  Bra fjäll att köra 
skoter på.  

Centrum.  Mitt hem.  Vill bo nånstans. Nej - 

418 1990 
Kiruna 
M 

En bra stad för 
skoteråkning mm.  
Fin stad 
Fin natur 

Bra skoterkörning 
Esrange 
Gruvan 
Icehotell 

Gamla loussa gruvan 
är frän.  

Kyrkan 
Första huset i 
Kiruna.  
Hjalmar 
Lundbohms gården

Fatt den är grymt 
frän våran kyrka. 

Ne  - 

419 1988 
Kiruna 
M 

Min uppväxtort och 
hem.  

Landsbyggderna och 
miljön, och fina 
skoter ytor.  

Hjalmar 
lundbohmsgården, 
Järnvägsparken och 
ednamvaara.  

Järnvägsparken.  Bra för ungarna.  NEJ NEJ!! 

420 1990 
Kiruna 
M 

Min hemstad.  Gruvan, Lombolo, 
fjällen.  

Ingen byggnad. 
Lombolo, fjällen.  

Lombolo ska 
bevaras.  

Min hemtrakt.  Nej Zae 

 TE2        
421 1989 

Kiruna 
M 

(svårläst) exotisk 
och fridfullt 
samhälle.  

En arbetarkommun 
som har många 
speciella saker att 
uppleva, esrange, 
Lkab och renar.  

Fjällen, Lkab mm.  Momma.  
Fjällen från samer 
som redan har mer 
än tillräckligt.  
 

Det är helt 
otroligt fint.  

Esrange Nej 

422 1989 
Kiruna 
M 

Mitt hem.  Det ligger förbannat 
avsides.  

Loussavaaras 
klätterväggar.  

Kyrkan, Stadshuset 
och Loussavaara.  

Dom är 
användbara.  

Nej Nej 

423 1989 En vanlig stad.  Naturen.  Kyrkorna.  Kyrkorna.  Alla människor Nej X 
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Kiruna 
M 

behöver gå till en 
kyrka någon 
gång.  

 

424 1989 
Kiruna 
M 

Inget speciellt, en 
stad.  

Inget speciellt, 
förutom att det är 
svinkallt, dassigt 
väder och inget att 
göra.  

Annis och Sicilia.  Se föregående 
fråga.  

God mat.  Nej.  Nej.  

425 1989 
Kiruna 
M 

Det är min hemstad. LKAB, 
Rymdgymnasiet, 
Esrange och 
Ishotellet i 
Jukkasjärvi.  

Vår kyrka.  Kyrkan.  Därför att jag 
tycker det är 
fridfullt med 
denna kyrka.  

Nej.  Jag tycker att 
skatehallen skulle 
kunna förbättra 
sig lite.  

426 1989 
Kiruna 
M 

Min hemstad, 
vinter… 

Den långa vintern, 
fjällen och den jävla 
blåsten.  

Kyrkan, 
Loussavaarabacken, 
Riksgränsen, 
Björkliden.  

Kyrkan, Hjalmar 
Lundbohmsgården. 

Fina byggnader.  Nej Jag tycker att 
slalombacken bör 
byggas större, 
och att mer 
pengar på satsas 
på den…. 

427 1989 
Kiruna 
M 

Min hemstad.  Fin sommar och 
norrsken. Kyrkan, 
stadshuset.  

Kyrkan.  Kyrka, stadshuset, 
gamla 
brandstationen.  

För att dom har 
en fin känsla.  

Gamla 
sjukstugan.  

- 

428 1989 
Karhuniemi 
M 

En plats jag ämnar 
för att lämna.  

Det är bättre än 
Luleå.  

Tusen toner 
byggnaden är 
intressant.  

Kyrkan.  Det luktar så gott 
därinne…(not) 

”Berlinmuren”  Dom säger att 
Berlinmuren är 
gul och ful, det 
rimmar så det 
måste vara sant.  

429 1989 
Kiruna 
M 

Ett hem. Lugnt och 
skönt (för det 
mesta).  

Norrskenet?  Kyrkan.  Kyrkan.  Det är en mycket 
vacker byggnad.  

Nej.  Nej.  

430 1989 
Kiruna 
K 

Min hemstad.  Naturen, fjällen, 
snön, klimatet.  

- Fjällen & naturen 
runt omkring 
Kiruna.  
Kyrkan.  

För att fjällen & 
naturen är 
speciell och 
vacker här uppe, 

- - 
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och bör inte 
förstöras. 
Eftersom kyrkan 
har blivit utsedd 
till Sveriges 
vackraste 
byggnad, så bör 
man väl ha kvar 
den. Plus att den 
är speciell och 
annorlunda 
byggd.  

431 1990 
Svappavaara 
? 

En stad med mycket 
snö på vintern och 
mkt solsken på 
sommaren.  
En stad där man 
kommer i närkontakt 
med naturen.  

En fin stad med 
trevligt folk och 
vacker miljö.  

Kyrkan är en väldigt 
intressant byggnad 
samt statshuset 
också.  

Allt.  Mycket vackert.  Nej Nej. Jag tycker 
att Kiruna är en 
vacker stad där 
man kan känna 
sig trygg.  

432 1989 
Kiruna 
M 

Jag är ju uppväxt här 
så det betyder 
ganska mycket, men 
annars är det inte så 
speciellt.  

Vacker natur, 
perfekt om du är 
natur intresserad.  

Kyrkan.  Kyrkan.  För att det är en 
sån otroligt fin 
byggnad, den är 
ju väldigt unik, + 
att det är en 
väldigt viktig 
turist byggnad.  

Gamla 
sjukstugan.  

Nej 

433 1989 
Kiruna 
M 

Kiruna är en stad 
som har det mesta, 
även om den är 
rellativt liten.  

Midnattssolen, läget 
– backarna, gruvans 
närhet.  

Kyrkan är väldigt 
speciell.  

Kyrkan, TT12 
(svårläst) (gamla 
brandstationen)  

Främst för att 
dom är väldigt 
speciella 
byggnader.  

Inte precis.  - 

434 1988 
Kiruna 
M 

En stad. Min 
hemstad.  

Bra natur, fina 
vintrar / somrar.  

Babylon.  
Fjällen.  
 

Fjällen De finns fina skid 
och skoterturs 
platser.  

Njae.  Det borde sattsas 
mer på 
ungdomen i 
Kiruna. T ex 
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mera högtider typ 
som Festivalen.  

435 1989 
Kiruna 
M 

En stad.  Bra skoteråkning.  
Fjällvärlden.  

Mommas, O´learys, 
Babylon, 
Midnattshörnan, 
empes, Tusen Toner, 
Fjällvärlden, 
Raggarklubben.  

Kyrkan, Tusen 
Toner, 
Fjällvärlden!  

Kyrkan är snyggt 
bygd, tusen toner 
har jag replokal i 
och fjällvärlden 
ska vara orörd 
natur.  

Nej.  Nej.  

436 1990 
Kiruna 
M 

Hemstad.  Bra skoteråkning.  
Gruvan.  

Fjällvärlden.  • fjällvärlden 
• kyrkan 

• kul att vara 
där, ostört 
inte massa 
byggnader 

• för att den är 
snyggt 
byggd. Lite 
speciell.  

Nej Nej 

437 1989 
Kiruna 
M 

Min hemstad… Bra skoteråkning, 
massa mygg på 
sommaren, en bra 
stad helt enkelt.  

Fjällen.  Fjällen, Kyrkan.  Tyst, Trevligt 
och man kan vara 
där ostört 
(oftast).  
Kyrkan för att 
den är unik.  

Nej Nej inte direkt. 
Man kan sänka 
bensin priset i 
Kiruna. Även 
sparka ut alla 
norrmän från 
gränsen så att fler 
Kirunabor kan 
vara där.  

 TU1        
438 1990 

Kiruna 
K 

Mitt hem.  Exotiskt.  Fjällvärlden runt 
Nikkaluokta.  

Det vilda. Det som 
gör Kiruna så 
vackert. Våra 
skogar och fjäll.  

Jag och flera kan 
inte tänka mig ett 
liv utan det.  

Neh.  Don´t dring 
n´drive.  

439 1991 
Idivuoma 
K 

En stad som var 16 
mil från min by. Det 
är i Kiruna jag bor 
nu, går i skola osv. 

Naturen, 
människorna. 
LKAB. De är inte så 
mycket.  

Kyrkan, statshuset, 
snusdosan och 
spottkoppen, 
steinholzgatan.  

Kyrkan, statshuset, 
snusdosan och 
spottkoppen, 
steinholzgatan. 

De är de första 
jag tänker på när 
jag hör Kiruna.  

Nej.  Kiruna borde 
vara som det är. 
Fast man hade 
kunnat bygga ut 
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Kiruna betyder väl 
ganska mycket.  

centrum med fler 
affärer.  

440 1990 
Kiruna 
K 

Trygghet.  
Litet.  
Tråkigt.  
Kul.  
LKAB.  

LKAB, kyrkan.  Vet ej.  - Kyrkan 
- 100-

metersbanan 
på mattojärvi 

- fin och 
gammal och 
berömd.  

- Andvändbar. 

Kanske? Vet ej.  Jag har inte så 
mycket att säga. 
Bygg gärna nya 
grejer istället för 
att spara på 
gamla.  

441 1990 
Kiruna 
K 

En väldigt liten stad. ICE Hotel, LKAB Ingen speciell 
faktiskt, tror jag.  

Kyrkan.  Skulle kännas 
konstig om den 
försvann.  

Nej Nej tyvärr.  

442 1990 
Sudjavaara 
K 

Kiruna är en trist 
plats med ingenting 
att göra.  

Naturen.  Stadshuset, kyrkan.  Kyrkan och 
stadshuset.  

För att dom är 
speciella.  
Dt finns bara 
sånna byggnader 
i Kiruna.  

Nej.  Nej 

443 1991 
Jukkasjärvi 
K 

En liten stad jag 
vuxit upp i. Med 
tråkiga affärer och 
en sporthall.  

LKAB.  
Kyrkan är fin.  

Ingen faktiskt.  Kyrkan.  Den är fin.  Nej, inte direkt.  - 

444 1990 
Kiruna 
K 

Tryggt att bo här.  
Vackert på vintern.  
En liten stad vart alla 
känner alla, alla vet 
vem alla är.  

Våran vinter 
Lkab 
Kyrkan 
Ice hotel 

Kyrkan 
 

Kyrkan 
Sporthallen 

Så fin.  Nej, inte direkt.  - 

445 1990 
Kiruna 
K 

Helt ärligt så är 
Kiruna skit.  
Även folk som kör 
igenom tycker att 
staden är grå och 
tråkig och jag kan 
säga att jag utan 
tvekan håller med 
dom.  

Ingenting.  
Eller, sevärdheter är 
kanske IceHotel, 
Stadshuset och 
Kyrkan.  

Samma som jag 
skrev på förra 
frågan. Kyrkan, 
Icehotel och 
stadshuset.  
Det finns en del fina 
bostadshus spec i 
Högalidsområdet. T 
ex 

- - - - 
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”pepparkakshuset”.  
446 1990 

Kiruna 
K 

Jag tycker om 
Kiruna, men det är 
en väldigt liten stad. 
Lite tråkig, men jag 
gillar Kiruna.  

Kyrkan, Icehotel och 
LKAB.  

Jag vet inte. Men jag 
tycker kyrkan är fin 
och stadshuset är 
ganska roligt.  

Kyrkan, 
stadshuset.  

De är speciella 
och liknar inte 
några andra 
byggnader.  

Jag vet inte.  - 

447 1990 
Kiruna 
K 

En liten stad där alla 
känner alla. Det kan 
vara ganska tryggt 
också just för att alla 
vet vilka alla är. 
Men annars är det 
inget speciellt. En 
liten skitstad, men 
den är ändå bättre än 
Gällivare.  

Ice Hotel, LKAB, 
vintern.  

Sporthallen!! 
Kyrkan.  

Sporthallen!! 
Kyrkan. 

Sporthallen är 
speciell för mig 
☺ Det är mitt 
andra hem.  
Kyrkan är fin, 
fast ni kan måla 
om den till vit.  

Sporthallen!!  
Det kan nog vara 
intressant att 
veta. 

Behåll mitt andra 
hem!! Det är 
sporthallen jag 
kommer att 
minnas när jag 
flyttar härifrån.  

448 1990 
Kiruna 
K 

En liten stad där 
inget händer, man 
kan bara träna & 
vara med kompisar.  

LKAB, Kyrkan.  - Kyrkan Den är ganska 
fin.  

Nä.  - 

449 1990 
Kiruna 
K 

Eftersom jag älskar 
vintern så är Kiruna 
precis den stad jag 
vill bo i. Jag har inga 
planer alls på att 
flytta härifrån. Så 
Kiruna betyder 
mycket. Men Kiruna 
är samtidigt en lite 
för tråkig stad. Det 
händer inte så 
mycket och själva 
”centrum” är alldeles 
för litet.  

Det är en fin 
vinterstad. Men 
sommaren blir för 
tråkig. Eller 
Kirunafestivalen är 
ju ett plus!  

Kyrkan är ju ganska 
fin. Stadshuset 
däremot är för 
tråkigt. Det liknar en 
stor tegelbyggnad 
med skorsten.  

Kyrkan iaf.  Fin och är som 
en del av Kiruna. 

Nää.  Nej.  
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450 1989 
Vittangi 
K 

En stad jag måste bo 
i, eftersom att jag 
gör min 
gymnasieutbildning 
här.  

Naturen och 
närheten.  

Vet inte riktigt.  Kyrkan, det är väll 
den enda vackra 
byggnaden i 
Kiruna.  

Se föregående 
fråga.  

Inte i nuläget.  Nej.  

451 1990 
Kuttainen 
K 

Det är min tillfälliga 
boplats.  

Kyrkan.  Fjällen och skogen.  Kyrkan för den är 
så fin. Fjällen och 
skogen (naturen). 
Min lägenhet för 
den är så gammal 
och ful utanpå men 
ändå jätte fin och 
hemtrevlig inuti.  

Det går ju inte 
och klara sig utan 
bara!  

Nääe - 

452 1990 
Kiruna 
K 

En liten stad med 
kalla vintrar och 
ljusa sommrar, vars 
man känner sig 
hemma men vill 
flytta ifrån, man vill 
inte se sig kvar i 
Kiruna hela livet.  

Att vi har gruvan & 
speciella årstider 
med norrsken på 
vintern och 
midnattsol på 
sommaren, som är 
stora sevärdheter för 
turister. Nära till 
fjällen och naturen.  

Vet inte riktigt. 
Icehotel i jukkas är 
frent.  

Naturen utanför 
stan tycker jag ska 
hållas som den är. 
Kyrkan kanske 
också för att den är 
rätt så känd och 
fin.  

För att kyrkan 
har funnits så 
länge och är fin. 
Många känner till 
den. Naturen och 
fjällen tycker jag 
ska vara så 
orörda som de är 
nu, så det ska 
fortsätta vara fint. 

Nä, inte nån 
speciell som jag 
kan komma på.  

Nixpix ☺ 

453 1990 
Kiruna?  
K 

En liten vinterstad 
mycket tråkig! En 
stad där alla känner 
alla.  

Naturen (fjällen) 
Ice hotel  
LKAB 

Kyrkan 
Stadshuset 
Sporthallen 
 

Kyrkan 
Stadshuset 
Sporthallen 
 

Kyrkan är en 
speciell och fin 
byggnad.  
Sporthallen är 
mitt andra hem 
sedan blöjan.  
Stadshuset har 
alltid funnits och 
skall alltid finnas. 

Nej - 

454 1990 
Vittangi 

Har flyttat hit i aug-
06 för att böja på 

LKAB?  
Vet inte riktigt, har 

Stadshuset, kyrkan 
och de äldsta husen 

Stadshuset, kyrkan 
och de äldsta husen 

De är speciella 
för Kiruna , det 

Det vet inte jag.  Nä.  
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K gymnasiet.  
Vill flytta härifrån, 
vill se andra städer. 
Kanske komma 
tillbaka om 20 år?  
Kiruna = kyla, snö, 
blåst och fin natur.  

inte upptäck nått kul. 
Det är mkt fint här!  

+ ”snusdosan” och 
”spottkoppen”.  

+ ”snusdosan” och 
”spottkoppen”. 

finns bara här.  

455 1990 
Kiruna 
K 

Ja, Kiruna för mig är 
ju min hemstad.  
Fast jag tycker att 
det är en trist stad.  

Snön, naturen. 
Gruvan.  

Nja inga, vad jag 
vet.  

Kyrkan.  Den är ju ganska 
fin.  

Nej - 

456 1990 
Kiruna 
K 

Det är mitt hem och 
här är jag född och 
uppvuxen. Jag gillar 
att Kiruna är en liten 
stad. Det är tryggt.  

Jag vet inte, att det 
är litet kanske.  

Stallet, 
luossabacken, 
skogarna.  

Alla gamla 
byggnader och 
kyrkan. Våran 
gata. (Duvvägen)  

Gamla byggnader 
har intressanta 
historier.  
Och jag gillar 
mitt hus.  
Jag vill inte att 
man ska ”glasa 
in” backen.  
Har vi en 
utomhusslalomba
cke ser jag ingen 
anledning att 
göra den till 
inomhus.  

Nej inte vad jag 
kan komma på.  

Nej 

457 1990 
Kiruna 
M 

För jävlafint ställe 
och kallt.  

Det är förjävla fint.  Stadshuset är tufft.  Allt fyyfan. Bra fråga!  Jag vet allt.  Hade bra fyyfan. 

458 1990 
Kiruna 
M 

Naturen, 
människorna o 
skoter.  

Människorna Luossasjön Luossasjön Bra fiske Nej Nej!  
Mvh:  

 BF2        
459 1988 

Kiruna 
En vinterstad.  Ishotellet, 

stadshuset, 
- Stadshuset, kyrkan. För att kyrkan är 

vacker.  
Nej.  Nej.  
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K snöskulpturer. Få 
vara ute med skoter 
och åka skidor. 
Norrsken.  

460 1989 
Kiruna 
K 

En liten mysig stad 
där alla känner alla 
nästan. Oftast vet 
man i alla fall vem 
folk är.  

Att vi har så mycket 
snö på vintrarna. 
Och att det är ljust 
dygnet runt på 
sommaren. 
Midnattssolen.  

Ishotellet tycker jag 
är fint. Kyrkan är 
också fin och fjällen. 

Ishotellet tycker 
jag dom ska 
fortsätta med. Och 
kyrkan är också fin 
och ska bevaras 
tycker jag.  

För kyrkan är en 
fin byggnad och 
ishotellet också. 
Lockar mycket 
turister.  

Nej Nej 

461 1989 
Kiruna 
K 

Trygghet.  Det är nära till 
naturen, midnattsol, 
olika turistmål t ex 
ishotellet.  

Fjällen, Kiruna 
Kyrka, Ishotellet.  

Kiruna Kyrka, 
närheten till 
naturen.  

För att Kiruna 
Kyrka är speciell 
och vacker. Och 
närheten till 
naturen viktig.  

Nej.  Nej.  

462 1989 
Kiruna 
K 

En liten stad där vars 
verkar känna alla 
och det pratas saker 
om alla.  
Annars är Kiruna 
ganska mysig, finns 
lie väl lite saker att 
göra bara  

Att det finns himla 
mycket snö under 
vintern. På kvällen 
under sommaren är 
det midnattssol, ljust 
hela natten, mysigt. 
Norrsken syns även 
under vintern.  

Fjällen, ser så 
fridfullt ut. Fint att 
titta på det. Ishotellet 
i Jukkas är fint.  

Jag vet faktiskt 
inte. (Mitt hus.) 
Kyrkan.  

Den är fin.  Inte vad jag 
kommer på just 
nu. Ibland brukar 
jag tänka på 
någon byggnad o 
vill veta mer om 
men kommer inte 
på något just nu.  

Nej! ☺  

463 1989 
Kiruna 
K 

Min hemstad som är 
väldigt mysig 
faktiskt.  

Att vi har så mycket 
snö på vintrarna och 
att det ändå är så 
varmt på somrarna.  

LKAB och fjällen. 
Ishotellet, kyrkan.  

Jag svarade på 
fråga 4.  

För att de är fina 
platser att gå till. 
De betyder även 
mycket för 
Kiruna och våra 
turister.  

Nja, vet faktiskt 
inte.  

- 

464 1989 
Kiruna 
K 

Kiruna är en fin stad, 
med nära tillgång till 
natur. Min hemstad.  

Midnattssol, LKAB, 
Ishotellet, naturen.  

Ishotellet, LKAB, 
Kyrkan.  

Stadshuset, kyrkan, 
Hjalmar 
Lundbohmsgården. 

Det är stora delar 
av Kiruna, och 
dess historia.  

Nej, bor man i 
Kiruna så vet 
man nog en hel 
del om den lilla 
staden.  

- 
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465 1989 
Svappavaara 
K 

Kiruna för mig är 
”stan”. Dit man åker 
för att stor handla 
och sådant.  
Men nu också min 
hemstad eftersom 
jag har lägenhet här. 

Det blåser och är 
kallt nästan hela 
tiden. Men det är 
fint. Man ser fjällen 
och det är nära till 
naturen.  

- Kyrkan, Hjalmar 
Lundbohmsgården. 

De betyder 
mycket för 
Kiruna. Eller 
kanske inte för 
Kiruna i sig. Men 
det är några 
ställen som drar 
till sig turister.  

Gamla sjukhuset. Nej!  

466 1989 
Kiruna 
K 

Fin miljö, min lugna 
hemstad. Där 
människor lever i 
sina lugna hem. Det 
känns som att alla 
känner alla här, eller 
alla vet i alla fall 
vilka alla är, ha ha.  

Fjällen, de vita 
vidderna.  

Kyrkan, Hjalmar 
Lundbohmsgården, 
gamla brandstation, 
Östermalmskolan.  

Kyrkan och Gamla 
brandstationen.  

För att de är 
vackra och har 
varit med i alla 
år.  

Gamla sjukhuset, 
vita villan.  

- 

467 1989 
Kiruna 
K 

En stad, som har 
mycket fin natur och 
fin kultur. Men dock 
så är jag mycket less 
på stan. Samma 
människor hela 
tiden.  

Naturen.  Fjällen. 
Riksgränsen!  

Kyrkan.  Den är fin & 
fridlig.  

? - 

 ES1TA/BD        
468 1990 

Kiruna 
K 

Kiruna för mig är 
min hem stad. Här är 
jag född och här ska 
jag dö. Den perfekta 
staden, inte för stor 
eller för liten. Nära 
till naturen.  

Nära till skog och 
mark.  

Bläckhornen, 
kyrkan, naturen, 
stadens uppbyggnad. 

Kyrkan, 
Bläckhornen och 
alla andra gamla 
byggnader. 
Hjalmar 
Lundbohmsgården. 

Allt har sin egen 
historia. Alla 
byggnader är 
vackra och värda 
att bevaras. Inte 
bara i våra 
minnen och på 
kort. Utan i 
verkligheten 
också.  

Hjalmar 
Lundbohmsgårde
n.  

Flytta staden mot 
tuolla i stället. 
Det blir inte så 
kallt där. Eller 
egentligen är det 
så mycket 
myrmarker 
överallt. Så flytta 
den till något bra 
ställe. 
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469 1990 
Kiruna 
M 

En liten stad jag inte 
bryr mig så mycket 
om. Jag bara bor här. 

Midnattssolen.  Ingen.  - - Nej - 

470 1990  
Kiruna 
K 

För mig är Kiruna en 
kall stad. Men 
många ligister och 
gäng. Ett läskigt 
ställe som en gång 
varit trygg… 

Det enda speciella är 
att det kan vara både 
mysigt att bo här 
men ändå ibland 
inte. Vet inte.  

Jag tycker det 
”gamla” sjukhuset är 
intressant. Där tusen 
toner är nu.  

Om någon 
byggnad ska 
bevaras är det 
gamla sjukhuset. 
Möjligen Folkets 
hus biosalong.  

Gamla sjukhuset 
– är intressant 
och fint. Roligt 
att ha kvar något 
så gammalt och 
låta den ”leva” 
mer. Till slut blir 
det ett spökhus 
för framtida barn. 
Viktigt med 
spökhus att hålla 
fantasin uppe.  
Biosalong – vi 
har för lite bio i 
Kiruna och måste 
göra allt för att 
bevara det!  

Möjligen det 
gamla sjukhuset, 
det vore 
intressant att veta 
om det man hört 
om stället 
verkligen är sant. 

Bara att ni ska 
försöka bygga en 
bättre ”smartare” 
stad. Dvs 
centrum är 
verkligen i 
centrum av 
Kiruna. På det 
sättet går man 
mer än ta bilen 
till stan.  
(En liten skiss 
med centrum i 
mitten, omgivet 
av hus.) 

471 1990 
Kiruna 
K 

En riktig vinter stad. 
Ingen speciellt 
”ungdoms”anpassad 
stad.  

Närheten till 
naturen.  

Kyrkan. Gruvan.  Kyrkan.  Den är vacker 
och en stor del av 
Kiruna.  

Nej.  - 

472 1990 
Kiruna 
M 

En liten by ute i 
ödemarken som man 
skall lämna så fort 
som möjligt.  

Det är kallt.  
Det finns inget att 
göra.  
Sommaren är kort.  

Flygplatsen, via den 
kan man enklast 
lämna denna håla.  

Min kojja i skogen, 
resten kan man 
jämna med 
marken.  

För skojjs skull.  Nej Nej 

473 1990 
Kiruna 
K 

Min hemstad.  Miljön.  Kyrkan, Gruvan, 
trädgårdskonsum.  

Kyrkan.  Kyrkan är 
speciell och fin.  

Ja.  Nää nää.  

474 1990 
Kiruna 
K 

- Klimatet och 
naturen.  

- Kyrkan, Hjalmar 
Lundbohmsgården, 
bolagshotellet och 

För  att de är 
vackra och inte 
kan ersättas på 

- - 
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de där gamla 
LKAB-husen.  

samma sätt med 
nya byggnader 
som t ex Folkets 
hus kan göra.  

475 1990 
Kiruna 
K 

En mysig, lagomt 
stor stad, dock tråkig 
på samma gång 
(inget köpcentra, 
väldigt lite 
aktiviteter för en 
ungdom som INTE 
vill ”hänga” med 
ungar på ungdomens 
hus).  

Våra 
turistattraktioner, att 
vi bor så långt 
norrut, möjligheten 
att se renar vid t ex 
Ripans camping när 
man vill etc…Att vi 
inte är en stor stad 
men många bor och 
trivs här.  

Tusen Toner, 
Gallerian (hade 
kunnat renoveras…), 
Bläckhornen… 

Tusen Toner, 
Norrmalms-
området (många 
fina hus!), Hjalmar 
Lundbohmsskolan. 

Pga gamla hus är 
mycket finare än 
”dagens” tegel-
tragedier… 
(Bygg hus i 
gammal stil 
igen!^^;) …plus 
att Hjampis är en 
riktigt fin skola 
om den får en 
renovering.  

Tusen Toner? 
(Vet inte).  

Som tidigare 
nämnts; Bygg 
nya hus i 
”gammal stil” – 
då blir staden 
mysigare. Och 
måla allt i 
gladare färger. 
Mörkgult och 
beige blandat 
med mörkgrönt 
är inte så 
lyckoingivande.  

476 1990 
Kiruna 
K 

En tråkig håla, där 
det finns väldigt lite 
att göra. Och det 
händer väldigt lite 
här.  

Naturen kan väl va 
fin på ett sätt. Fast ja 
är inte direkt någon 
friluftsmänniska så 
jag bryr mig inte så 
mycket.  

Om jag fick välja 
tycker jag att 
byggnader borde 
bara mer mordäna. 
Allt ser bara 
tråkigare ut när det 
är gamla hus. Men 
Kiruna Kyrka är väl 
fin.  

Kiurna kyrka, 
Kiruna kyrkogård, 
Hjalmar 
Lundbohmsskolan, 
LKAB-huset. Och 
kanske Stadshuset. 

Stadshuset för att 
om man jämför 
med andra städer 
så är våran 
ganska fin.  
Resten vet ja ej 
igentligen. 
Kyrkan är fin & 
speciell så.  

Nej Gör Kiruna 
mordärnare, fler 
affärer ex H&M, 
Gina Tricot, 
Åhlens mm. 
Finare 
byggnader. Att 
de händer mer 
saker i Kiruna.  
Då kanske folk 
skulle vela bo 
kvar här o folk 
hade kanske 
börjat flytta hit.  

477 1990 
Vittangi 
K 

Kiruna för mig är en 
helt vanlig stad. 
Känner inte så 

Kiruna är blåsigt, 
kallt, lite för litet. 
Sen är gruvan 

Biblioteket, LKAB-
husen, kyrkan.  

Gamla hus, 
Kyrkan.  

För att jag inte 
gillar nybygda 
hus, dom gamla 

Nej.  När Kiruna 
byggs upp ”igen” 
tycker jag inte att 
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mycket för staden.  speciell.  är finare. Kyrkan 
är också lite 
annorlunda.  

man ska bygga 
områden som 
Lombolo & 
Terassen. Dom 
huset har inget 
personligt över 
sig och känns 
väldigt tråkiga.  

 ES2TA/MK        
478 1989 

Kiruna 
M 

Mitt hem.  Det är kallt.  
Finns många lappar.  
Dom som är mer 
rikare och går IP tror 
att dom är från 
lompis.  

Tusen toner.  Inte vet jag.  Va?  Nej Nee.  

479 1988 
Kiruna 
M 

Ingenting. Ingenting.  Jag bryr mig inte.  Jag bryr mig inte 
för jag är inte 
intresserad.  

- Jag är inte 
intresserad av 
det.  

Nej, det har jag 
inte.  

480 1989 
Kiruna 
K 

Hemastad.  Snöstormar.  
Det blåser übermkt.  

Kyrkan kanske.  Stadshuset, kyrkan, 
TT 

Fiiint. Nej - 

481 1989 
Junosuando 
K 

Skola, kompisar.  Miljön, det blåser 
mkt.  

T.T. T.T. Det är kult. Nej, tyvärr.  Nej.  

482 1989 
Kiruna 
K 

Hemstad, 
födelsestad. 

Miljön, 
uppbyggningen av 
staden.  

Ingen speciell.  
Kyrkan kanske.  
Skogen.  

Kyrkan.  Speciell, 
Sveriges 
vackraste 
byggnad jne.  

Nej. Nej. 

483 1989 
Kiruna 
M 

En liten håla, utan 
någon speciell 
framtid. En dödstad 
helt enkelt.  

Miljön, naturen, 
kylan och Kiruna 
festivalen.  

Tusen Toner.  Tusen Toner.  För att på ”TT” 
kan man leva ut 
sina intressen för 
musik om man 
har några sånna.  

Nej inte vad jag 
vet.  

En musikaffär 
hade inte varit 
dåligt i denna 
stad Eftersom 
musik-intresset är 
stort här.  
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484 1989 
Kiruna 
M 

En stad som jag bor 
i.  

Miljön är väl 
bevarad o det är 
vinter mest av tiden. 

Tusen toner.  Tusen toner. För att man kan 
leva ut sina 
musikaliska 
intressen. 

Nej!  Hade vart bra 
med någon slags 
musikaffär där 
man kan köpa 
saker.  

485 1989 
Kiruna 
M 

En bra stad att växa 
upp i och hitta 
fritidssysselsättning. 

Skön miljö. Bra nivå 
på ”öset”.  

Tusen Toner, 
Hjalmar 
Lundbohmsskolan. 

Tusen Toner, 
Folkets hus.  

Bra för kulturen.  Nej. Nej. 

486 1989 
Kiruna 
M 

Det är mitt hem! En 
stad med begränsade 
tillgångar och 
möjligheter.  

Det är lugnt och 
trygt och man 
behöver inte vara 
orolig när man är ute 
på stan.  

Tusen toner är 
trevligt och bra för 
oss musiker. Kyrkan 
är vacker.  

Kyrkan tycker jag 
ska bevaras som 
den är.  

För att den är 
vacker och har en 
speciel känsla.  

Nej Musikaffär!! Sen 
en aktivitet eller 
flera som finns 
på kvällen… 

487 1990 
Kiruna 
K 

Min hemstad. Min 
familj och mina 
vänner!  

Miljön, Friluftslivet. - Stadshuset, kyrkan. Det är kult. Nej.  Nej!  

 IP1L        
488 1989 

Kiruna 
M 

Vinterstad. Man kan köra skoter 
(det finns snö) bara 
det inte kommer 
massa förbud osv. 

Kyrkan o stadshuset. Vet ej - Nej - 

489 1989 
Vittangi 
K 

En stad med en stor 
gruva.  

LKAB LKAB Kyrkan Fint ställe. Nej Nej 

490 1990 
Kuoksu 
M 

En stad där det 
blåser.  

LKAB. Kyrkan Kyrkan, skolan. Man har gått 
skola här.  

Lompis. Svar nej. 

491 1990 
Kiruna 
K 

Det är kallt och 
mycket snö.  
LKAB och gruvan. 

Vinterlandskapet 
och LKAB. 

Kyrkan och LKAB. Kyrkan. För att det är 
något som 
symboliserar 
Kiruna. 

LKAB. Nej. 

492 1990 
Jukkasjärvi 
K 

Kallt, mörkt, snö, 
is….LKAB! 
Gruvan…Icehotel…. 

Vi har gruvan, 
midnatssol, 
Ishotellet…Mkt 

Snön är fin…LKAB 
är något vi är stolt 
över. Kyrkan är 

LKAB!! Kyrkan. Symboliserar 
Kiruna för mig… 

(LKAB) -  
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(Teckning av 
Kiirunavaara med 
gråbergsterraser och 
gruvlave.) 

snö… fin… 

493 1990 
Kiruna?  
M 

Kiruna för mig är en 
äkta vinterstad med 
stora möjligheter till 
friluftsliv i skog och 
fjäll.  

Midnattsolen som är 
helt underbar på 
sommrarna.  

Jukkasjärvi och 
LKAB, Stadshuset 
kyrkan 

Stadshuset kyrkan Kirunas historia, 
sånt måste 
bevaras.  

Vet ej. Nej 

494 1990 
Vittangi 
M 

En stad där man bor. Det blåser hela tiden. 
LKAB. 

Kyrkan Kyrkan Den är fin Nej!  Nej!  

495 1990 
Kiruna 
M 

Kiruna för mig är en 
vinterstad med mkt 
fjäll. Här kan man 
göra allt från jaga till 
att spela hockey.  

Midnattsolen och 
LKAB. Midnattsolen  
bra när man ska 
spela golf så kan 
man spela hela 
natten. 

LKAB, stadshuset, 
kyrkan, lombolo, 
matojärvi, 
virvelvägen och 
Torne träsk. 

Stadshuset, kyrkan. Dom är helt klart 
fina! 

Nä!  Lombolo äger!  

496 1990 
Vittangi 
M 

En stad!  
 

LKAB och det 
blåser mycket. 

Kyrkan Kyrkan Den är fin. Nej!  Nej! 

 MM2        
497 1990 

Kiruna 
K 

Kiruna är min 
födelsestad och min 
hemort. När jag 
längtar hem längtar 
jag till Kiruna. Till 
snön, till fjällen och 
all natur.  

Det som är speciellt 
med Kiruna är det att 
det ligger så nära 
naturen. En 
långtråkig kväll kan 
man ta med 
vännerna ut till en 
grillstad på 
elljusspåret och 
grilla tillsammans. 
Det tar bara någon 
minut att gå så är 

Enligt mig är Laven 
på gruvtoppen, en av 
Kirunas viktigaste 
byggnader. Att laven 
ska rivas är synd. 
Det är Kirunas 
riktmärke. Det första 
man ser när man 
kommer in mot 
Kiruna är Laven.  

Som sagt Laven. 
Även Kiruna 
kyrka.  

Laven för att den 
är ett riktmärke, 
gruvan skulle se 
tom ut utan den 
och Kyrkan för 
att den är så 
vacker och 
omtyckt.  

Jag kan inte 
komma på någon 
speciell byggnad 
men är 
intresserad av 
Kirunas historia 
så alla byggnader 
vill jag veta mer 
om.  

Nej, jag är nöjd.  
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man ute i naturen.  
498 1991 

Jukkassjärvi 
K 

Kiruna är där en 
mycket vacker och 
mysig liten stad. Det 
är här man vuxit upp 
och det är en mycket 
trygg stad. Jag gillar 
den!  

Speciellt med Kiruna 
är alla vackra 
byggnader, alla 
människor och 
atmosfären.  

Kan inte namnge 
alla, men kyrkan, 
stadshuset, folkets 
hus mm det är dom 
som gör Kiruna.  

Ska jag vara ärlig 
vill jag bevara alla! 
Jag älskar alla 
dessa och det ä 
dom som gör att 
man vill vara här.  

LKAB vill jag 
bevara, det är 
våra stad! 

Nja, om 
information finns 
så kan man säkert 
läsa om det, men 
jag tycker man 
vet rätt mycket 
om dom.  

Bevara staden i 
det skick den är 
nu! Låt inte 
”stadsflytten” 
förstöra våran 
fina lilla stad.  

499 1990 
Svappavaara 
K 

En liten stad.  Jag vet inte om jag 
tycker att något är 
speciellt med 
Kiruna.  

Citygalaxen, 
Gallerian.  

Stadshuset, kyrkan. För man känner 
igen Kiruna med 
dem.  

Nej. Nej. 

500 1990 
Kiruna 
K 

Kiruna är en 
trygghet, staden man 
vuxit upp med, 
fantastisk natur och 
nära till att göra 
saker som för många 
utifrån är exotiskt. 
Kiruna är har jag 
insett något alldeles 
speciellt och bäst. 
Något man efter att 
ha sett resten av 
världen vill komma 
tillbaka till.  

Naturen, alla 
fjällmiljöer, snön, 
människorna.  

Platser där man med 
vänner/familj kan ha 
trevliga stunder, 
platser där man kan 
uppleva saker. Inget 
specifikt ställe.  

Kyrkan, 
Luossasjön / 
ednamvaara, Torne 
träsk, stadshuset, 
skoterleder. 

Kyrkan / 
stadshuset för att 
de platserna är 
något som 
utmärker Kiruna 
och ”alltid” har 
funnits här.  
Luossa /edna / 
träsket för att det 
oftast är där man 
spenderar vårarna 
och ofta en plats 
där jag och mina 
kompisar 
spenderar tid 
tillsammans.  

- - 

501 1990 
Kiruna 
K 

Mitt hem. Jag ska 
aldrig flytta härifrån. 

Sveriges nordligaste 
stad. Miljön. Nära 
till fjällen t ex.  

Typ kyrkan (som 
alla andra säkert 
skriver).  
SJ-byggnader 
Alla bläckhorn 
Järnvägsparken 

Alla som jag 
skrivit i fråga 4.  
+ Biblioteket.  
Tusen Toners hus 
(gamla sjukstugan) 
Gamla 

För att dom 
ställena betyder 
mycket för mig. 
Jag har många 
minnen från dom 
eller så känner 

Gruvan.  
Hjampisgården.  
Järnvägsparken.  

Snälla låt inte 
Kiruna falla ner i 
ett gruvhål!! 
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Bolagshotellet 
Hjalmar 
Lundbohmsgården 
FAB har ett 
lägenhetsområdet 
som är jättefint, 
Thuleområdet.  

brandstationen.  jag att Kiruna 
inte vore 
detsamma utan 
dem.  

502 1990 
Kiruna 
M 

Hmm…det är en 
vanlig stad. Ser inte 
Kiruna som nått 
annat.  

Vi har mycket snö.  Det var en bra fråga. 
Har som sakt inga 
idér.  

Vet inte. Har inget 
speciellt som ska 
bevaras.  

- - Nej 

503 1990 
Kiruna 
M 

Ett hem Kallt och jävligt på 
vintern och 
medeltemperatur på 
10+ och blåst på 
sommaren. Mycket 
turister med aldrig 
snygga brudar.  

Systembolaget.  Systembolaget och 
pizzeria sicillia  
Stadshuset  

För att sicilla är 
där man käkar 
ifall man käkar 
ute.  
Systembolaget 
behövs för att 
göra ens helg 
trevligare.  
Stadshuset för att 
det är coolt.  

Nej.  Nej, tyvärr. Tack.  

504 1990 
Svappavaara 
K 

För mig är Kiruna en 
ganska lugn, liten 
och lagom stad.  

Staden är liten och 
mysig och mycket 
snö på vintrarna.  

Alla gamla 
byggnader och hus.  

Kyrkan, hjalmar 
lundboms gården, 
stadshuset, 
biblioteket, gruvan 

För att det är 
gamla och fina 
byggnader som 
jag tycker är 
värda att bevara.  

Nej. - 

505 1990 
Svappavaara 
K 

För mig är Kiruna en 
liten mysig stad. En 
ganska lugn stad 
som tyvärr saknar en 
del möjligheter men 
det gör inget. Det är 
den vackraste staden 
i Sverige!  

Det som är speciellt 
med Kiruna är att det 
är en stad men 
samtidigt är den så 
pass liten att man 
känner ganska 
många i sin egen 
ålder, vilket är bra. 

De byggnader som 
funnits längst. 

Statshuset, Kyrkan, 
Hjalmar 
Lundbohmsgården, 
gruvan, Tusen 
toner, (huset vid 
busstationen), 
Biblioteket.  

För att de är 
vackra och för att 
de kanske kan 
komma att bli 
betydelsefulla i 
framtiden.  

Statshuset, Tusen 
toner. 

- 
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Man känner 
samhörighet med 
varann. 

506 1990 
Kiruna 
K 

För mig är Kiruna 
fint. Jag tycker att 
det är mysigt på 
vintern när det är 
mörkt och på 
sommaren grönt och 
fint. Landskapet i 
Kiruna är jättefint.  

Kyrkan, snusdosan, 
spottkoppen, 
berlinmuren, tusen 
toners hus, gamla 
brandstationen, 
Hjalmar 
Lundbohmsgården 

Se fråga 3 Se fråga 3 De är fina och 
bland Kirunas 
äldsta byggnader. 

Snusdosan, 
spottkoppen, 
berlinmuren, 
kyrkan.  

- 

507 1990 
Kiruna 
K 

Kallt och tråkigt.  LKAB, kyrkan, 
bläckhornen. 

Faktiskt inga. Hus 
som hus. Eller 
kanske 
”bläckhornen” i så 
fall.  

Bläckhornen, 
kyrkan. 

Bläckhornen är 
så coola. Dom är 
annorlunda å shit. 
Kyrkan påstås ju 
vara fin och sånt, 
har ju vunnit nå 
tävling.  

Näe. Nå näe. 

508 1990 
Kuttainen 
K 

Kiruna är skolan. Jag 
bor här för att jag 
går skola här. 

Kiruna har 
gruvan…Det är väl 
speciellt eller nåt. 

Kyrkan och 
stadshuset. Dom är 
ju fina och så är dom 
svåra att göra nya 
av.  

Samma som fråga 
4. 

Se fråga 4. Nja…nä. Jag tycker det är 
heeelt blåst å 
flytta en 
stad…Men måste 
man så måste 
man.  

509 1990 
Vittangi 
K 

Kiruna för mig är 
väldigt speciell 
eftersom gruvan, 
naturen och folket.  

Det är väl naturen 
och gruvan.  

LKAB är väldigt 
intressant och 
kyrkan eftersom det 
är den vackraste i 
Sverige.  

Jag tycker att 
kyrkan ska 
bevaras.  

För att den är så 
gammal och 
intressant.  

- - 

510 1990 
Kiruna 
K 

Skoter, kyrkan, snö, 
kirunafestivalen. 

Vintern/somaren - Kyrkan Fin Nej Nej  

511 1990 
Kiruna 

En liten och rätt så 
tråkig stad. Men 

Naturen och LKAB. Kiruna kyrka. 
Stadshuset. 

Kyrkan 
Pizzeria sicillia 

Den är en viktig 
del av Kiruna. 

Nej!  Nej 
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M ändå mitt hem.  
512 1990 

Kiruna 
K 

Just nu är det mitt 
hem, där jag lever 
och är.  

Det är väll allt 
egentligen, allt är 
olika speciellt och 
betyder olika. 
Miljön, kyrkan och 
massa annat.  

Kyrkan, 
järnvägsparken, 
platser med äldre 
hus och LKAB. 

Kyrkan iaf, det är 
ett måste. 

Kyrkan är 
speciell på något 
sätt, vacker och 
ståtlig. 

Vet inte. - 

 SP3EI        
513 1988 

Kiruna 
K 

En ganska speciell 
stad.  

Gruvan, ishotellet, 
kyrkan… 

Ishotellet framför 
allt. Sedan även 
kyrkan, den är inte 
som alla andra 
städers kyrkor.  

Kyrkan, stadshuset 
bl. a.  
Ishotellet.  

För att de är 
unika. Kiruna är 
känd för de 
byggnaderna.. 

Inte direkt.  -  

514 1988 
Kiruna 
K 

Kiruna är för mig 
”hemma”. När jag 
varit bortrest och 
kommer hem med t 
ex flyget på kvällen 
och ser alla lampor 
som lyser långt ute i 
”ingenstans” blir jag 
varm i hjärtat och 
känner att nu är jag 
hemma.  

Närheten till 
naturen, ett litet 
samhälle men som 
ändå erbjuder det 
mesta, ex affärer och 
caféer.  

Stadshuset, kyrkan, 
biblioteket och 
Tusen toner huset.  

Samma som fråga 
4.  
Stadshuset, kyrkan, 
biblioteket och 
Tusen toner huset. 

Kyrkan är unik 
med sitt utseende 
som skall likna 
en ”lappkåta”. De 
andra är även de 
fina byggnader 
som har en 
betydelse.  

Nej inte för 
tillfället.  

-  

515 1988 
Kiruna 
K 

Gruvstad Kyrkan Kyrkan, stadshuset Kyrkan, stadshuset Det är en del av 
staden.  

Nej Nej 

516 1988 
Kiruna 
K 

Hemstaden.  Mycket vinter, kallt, 
fjäll, kyrkan, 
norrsken.  

Finns inte mycket 
intressant i Kiruna.  

Kanske kyrkan.  Den är gammal.  Nej Nej 

517 1988 
Kiruna 
M 

En stor gruva som 
ingen vill arbeta i, 
men förr eller senare 
hamnar man där.  

Närheten till 
naturen. Stadens 
läge.  

Kyrkan + 
kyrkoskogen 
Bläckhornen på 
Bolagsområdet.  

Kyrkan. 
Bläckkhornen.  

Fina byggnader i 
trä. Kyrkan 
betyder mycket 
för staden och 

Det finns många 
hus som man vet 
så lite om. T. Ex. 
stadshuset, finns 

- 
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Men även en fin stad 
nära fjällvärlden. En 
stad som är i behov 
av förändring.  

dess invånare.  många ytor man 
inte vet något om 
och som man vill 
se och kanske få 
nyttja.  

518 1989 
Kiruna 
K 

Kiruna för mig är 
ingen framtidsstad 
längre med tanke på 
att lkab ska flytta 
staden.  

Fjällvärlden och 
midnattssolen.  

Icehotel Kyrkan Det är en speciell 
plats som många 
känner till.  

Nej -  

519 1988 
Lannavaara 
K 

En stad som lever på 
LKAB. Utan det 
finns det ingen 
framtid för Kiruna.  

Skooter sesong, 
vinter.  

Björkliden o 
Riksgränsen 

Coop Mycket folk Klimatoriet - 

520 1988 
Kiruna 
M 

Friluftsliv, öppna 
landskap. 

Personerna, 
”känslan”, kylan, 
snön.  

Kyrkan, LKAB, 
Lombia. 

Kyrkan, Lombia Den ser ut som 
en lappkåta.  
Man spelar 
fotboll där.  

Lombia.  - 

521 1988 
Kiruna 
K 

I mina ögon är 
Kiruna bara staden 
där jag växte upp. 
För mig är inte 
Kiruna något 
speciellt.  

Klimatet, naturen 
och vintern.  

Kyrkan, Stadshuset. Kyrkan o 
Stadshuset.  

För att dem är 
speciellt byggda 
och noggrant 
gjorda.  

Nej - 

522 1988 
Kiruna 
K 

Min hemstad, staden 
där jag växt upp.  

Klimatet, snön, 
naturen.  

Stadshuset, kyrkan.  Stadshuset, kyrkan. Den är 
karakteristisk för 
Kiruna.  

Stadshuset.  - 

523 1988 
Kiruna 
K 

Kiruna för mig 
kommer alltid vara 
”hemma” oavsett var 
jag flyttar i Sverige 
eller i världen.  

Det speciella med 
Kiruna är 
gemytligheten, du 
känner många 
människor. Det är en 
liten stad. Jag tycker 
man kan känna 

Jag tycker kyrkan, 
Hjalmar 
Lundbohmsgården 
och stadshuset är 
intressanta platser. 
Miljöer som jag 
tycker ska bevaras är 

Jag tycker kyrkan, 
Hjalmar 
Lundbohmsgården 
och stadshuset ska 
bevaras.  

Jag tycker de ska 
bevaras för att de 
är viktiga 
byggnader i vrå 
stad. De har varit 
med i historien. 
Tar vi till 

Inte någon jag 
kan komma på 
just nu.  

Nej. 
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trygghet i Kiruna. 
Speciellt för Kiruna 
är även vår vackra 
miljö.  

våra fjäll och 
områden runt 
omkring.  

exempel kyrkan 
har många 
människor 
minnen därifrån 
både glada och 
sorgsna.  

524 1987 
Kiruna 
M 

En stad.  Närmiljön med fjäll 
och skog.  

Inga i staden, 
platserna utanför 
staden.  

Högalidskolan och 
Högalidsområdet.  

Ar tillbringat min 
barndom där.  

Nej - 

525 1988 
Kiruna 
K 

Kiruna är min 
hemstad & fast jag 
kommer att flytta så 
finns nog alltid 
tankarna på att 
någongång i 
framtiden återvända. 
Jag hoppas att 
Kiruna inte 
förändras i framtiden 
alldelles för mycket. 
För mig är Kiruna 
den här lilla 
pittoreska stad mitt 
bland fjällen där 
livet går stilla & 
tryggt. Staden 
förändras inte 
mycket.  

Hur den är 
uppbyggd, både som 
stad & socialt.  

De 
byggnader/platser/ 
miljöer jag tycker är 
viktiga är dem som 
hör historien till. Allt 
detta med järnvägen, 
hjalmar lundbohm, 
gruvbostäder  & 
kyrkan.  

Absolut kyrkan. 
Det vore synd att 
behöva flytta den. 
Även hjalmar 
lundbohmsgården, 
hans grav, 
järnvägsområdet 
mm.  

De är historiska 
& har alltid var 
där. Kiruna är 
inte detsamma 
utan det.  

Var man började 
bygga upp 
Kiruna som stad 
för drygt 100 år 
sedan.  

- 

 EC2ET        
526 1989 

Kiruna 
M 

Kiruna är en mindre 
stad med mycket 
malm. En lugn plats. 

Malmen.  Bandmagasinet, 
kyrkan.  

Kyrkan, 
Bandmagasinet, 
Tusen toner.  

Kyrkan = 
Sveriges finaste 
Bandmagasinet = 
Musikställe där 
jag är 50% av 

Nej.  Lite mer affärer i 
centrum.  
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fritiden 
Tusen toner = 
Det bästa 
musikstället i 
stan.  

527 1989 
Kiruna 
M?  

Hem? Stad och bo i. 
Stad att köra skoter 
i.  

Underbara naturen.  
Gruvan.  

Babylon 
Hotel Scandic + 
ferrum 
Brända tomten 
Oleary´s 
Utebadet 
Statoil norra 

Babylon 
Hotel Scandic + 
ferrum 
Brända tomten 
Oleary´s 
Utebadet 
Statoil norra 

Någon stans att 
gå 

Kyrkan  
Statoil norra 

Nej 

528 1989 
Kiruna 
M 

En stad Gruvan - - - - - 

529 1989 
Kiruna 
M 

En liten stad o 
väldigt lite affärer.  

Gruvan.  - - - - - 

530 1989 
Kiruna 
M 

Min hemstad. 
Platsen där alla mina 
vänner bor. Det är en 
fin stad att växa upp 
i men för litet för att 
bo kvar i resten av 
livet.  

Fin natur och sköna 
människor.  

Fjällen, bäckar osv.  Hela innerstan kan 
vara kvar. Istället 
kan man bygga 
nytt till den nya 
staden.  

Minnen.  Nej.  - 

531 1989 
Kiruna 
M 

Kiruna är en fridfull 
och fin stad. När vi 
väl har 

Det är väl att om 
man är vinter-
människa så har man 
tur. Fast när vi väl 
får sommar så är det 
fint, soligt, utebadet, 
naturen, plus att vi 
har en jätte bra 
festival.  

Järnvägsparken, 
Krokvik (Morfars & 
Mormors) stuga 

Kyrkan, Folkets 
hus 

För dom är 
vackra.  

Fjällkedjan Jag tycker det är 
bra att Kiruna gör 
något för 
småkiddsen i 
Kiruna, att man 
slår ett slag mot 
Alkohol o droger.  
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532 1989 
Kiruna 
M 

En massa 
gruvdamm, snö och 
kasst väder.  

Gruvan?  Yamahacenter + 
MECA 

Mitt hus. Det är fint. Nej Icke!  

533 1989 
Kiruna 
M 

Det är mitt hem.  
Kiruna är en fridfull 
stad.  
Fiske och skoter. 

Nära natur, naturliga 
människor. Vacker 
stad.  

Fjäll, sjöar osv.  Folkets hus. Fint med Bio. Nej inte för 
stunden. 

O-(´-´Q) 

534 1989 
Kiruna 
M 

En naturskön dag 
med nära till fjäll 
och skog.  

Naturen. Matojärvi islada 
Lombia IP 
Kyrkan 
Stadshuset 

Kyrkan 
Stadshuset 

Gamla fina 
byggnader som 
säger mycket om 
Kirunas historia.  

Kiruna stad.  - 

535 1988 
Kiruna 
M 

En stad. Vart jag 
bor.  

LKAB, Kyrkan och 
kirunaborna!  

LKAB 
Fjällen 
 

Kyrkan 
Luossa området.  

Sveriges finaste 
kyrka.  
Växt upp vid 
Luossa området. 

Nej Nej! 

 FP2        
536 1988 

Kiruna 
M 

En stad.  Den har en kyrka.  Kyrka Kyrkan Den kan man 
gifta sig i.  

Nej.  Kyrkan är fin.  

537 1989 
Kiruna 
M 

En stad uppe på ett 
fjäll.  

LKAB - Kyrkan  ?  Nee - 

538 1989 
?  
M 

En stad.  Det blåser hela tiden. RAGGEN Raggen Bästa i stan Nej Nej 

539 1988 
Kiruna 
M 

En stad där jag hör 
hemma och är född. 
Och en mycket bra 
friluftslivsområde.  

Kyrkan och LKAB 
och natturen.  

Natturen och kyrkan. Kyrkan och 
natturen.  

För att den är 
väldigt fin.  

Nja vet inte.  Nee 

540 1989 
Jukkasjärvi?  
K 

Mitt hem. Naturen, LKAB, 
Kyrkan 

Jukkasjärvi är en 
intressant plats.  

Kyrkan och dom 
husen av större 
betydelse. Men 
även skogen.  

För att dom äldre 
husen har varit 
med Kiruna från 
grunden och är 
något historiske 

Nja, inte direkt… Nej… 
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för Kiruna. Utan 
dessa byggnader 
så är det ju inte 
riktigt Kiruna 
något mera. 
Skogen tycker 
jag ska bevaras 
för att den är 
vacker och den är 
viktig för mig.  

541 1989 
Kiruna 
M 

Min hemstad.  Mycket snö och 
kyla.  
Blåser hela tiden.  
Och har en gruva.  

Skogen.  LKAB.  Det är hela 
Kiruna!  

Nej, jag tror inte 
det.  

Nej då!  

542 1989 
Kiruna 
M 

En liten skithåla som 
alltid är kall och 
tråkig.  

Kyrkan och LKAB.  System bolaget Kyrkan För att den är så 
fin.  

Nej Nej  

543 1989 
Kiruna 
M 

Ett stort öltält!  Vackert!  Systembolaget. LKAB.  För att det är den 
som jag gillar 
bäst =)  

Skolan :D Nja inte direkt. 

544 1989 
Kiruna 
M 

LKAB, Snö Gruvtornen i 
Tuollavaara!  
Kiruna flygplats.  

Se fråga 3! Och 
kanske kyrkan och 
stadshuset.  

Se fråga 3 o 4.  Finns historia 
bakom dem. Var 
ett jävla jobb för 
dom gamla 
arbetarna att 
bygga dessa 
saker.  

Se fråga 3.  - 

545 1989 
Pajala 
M 

En stad som det 
finns mycket jobb i 
samt alltid är 
uppförsbacke.  

Gruvan, kyrkan och 
bara uppförsbackar i 
hela stan.  

Kyrkan, Gruvan, 
Fjällen.  

Fjällen, kyrkan, 
mitt hus.  

Fjällen är det fin 
att köa skoter i.  
Kyrkan är typ 
historisk å mitt 
hus är ju ganska 
bra att sova i! ☺  

Nej, inte direkt. 
Ev om gruvan.  

Nope.  

546 1989 Jävla skit. Int vet jag. Norra statoil. Bil och lack skade Det är bra.  Nä Nej 
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Vittangi 
M 

center. 

 MM2        
547 1989 

Kiruna 
K?  

För mig är Kiruna 
min fristad. Mitt 
hem och den stad jag 
alltid kommer kalla 
hem och trygghet. 
Kiruna är så mycket 
positivt, exempelvis 
vår underbara natur. 
Samtidigt så har 
Kiruna en lång väg 
att gå men det gäller 
att alla bidrar med 
sitt bästa och låter 
vårt Kiruna blomstra 
som det gör i mina 
ögon.  

Kiruna är speciell på 
många sätt. Naturen 
berör på ett vacker 
sätt och vi har så 
mycket att erbjuda 
här för turister och 
befolkningen. 
Kiruna känns som en 
trygghet och jag 
älskar att bo här trots 
att det ibland känns 
som att resten av 
världen vill upplevas 
av mig. Men som 
sagt är Kiruna mitt 
hem och kommer 
alltid att vara det.  

Jag tycker speciellt 
mycket om Icehotel 
samt stadshuset och 
IRF. Kyrkan.  

Icehotel, 
Stadshuset, Folkets 
hus. Kyrkan, 
Hjampis samt 
staden för att den 
ligger så fint.  

För att dom 
platserna berör 
mitt hjärta.  

Nej. - 

548 1988 
Kiruna 
M 

En stad att främja 
friluftsintressen 
bland många. Kiruna 
ska vara en stad för 
friluftsintresserade 
och anpassas 
därefter.  
Även 
fritidsaktiviteter som 
idrott och sport ska 
främjas.  

Dom unika 
tillgångar till öppen 
miljö som främjar 
jakt, fiske och 
skoteråkning. Kiruna 
ska vara en stad med 
närhet till naturen.  

Alalombolo, 
skjutbanan 1 km, 
sporthallen.  

Skjutbanan, 
Kyrkan, 
Sporthallen.  

Skytte är en av 
Sveriges största 
sport sett till 
deltagare. Vi i 
Kiruna har några 
av landets bästa 
skyttar. Därför 
måste vi ha 
någonstans att 
träna.  

Om det blir 
blyförbud i 
ammunition så 
måste skjutbanan 
anpassas efter 
det. Hur ska vi 
lösa det?  

Jag hade gärna 
sett att det vore 
enklare att ta sig 
ut i naturen utan 
bil. Riv bort 
rälsen från 
skoterspåren! 
Bygg modernare 
friluftsanläggnin
gar och bevara de 
som finns kvar.  

549 1989 
Kiruna 
K 

Kiruna är min 
hemstad. Bott här 
hela livet.  

Naturen, gruvan. 
Känner mig hemma i 
Kiruna.  

Kyrkan 
Hjalmar Lundbohms 
gården 

Kyrkan 
Stadshuset 
Hjalmar 

För att de betyder 
mycket för 
Kiruna.  

Tror inte de. Nepp 
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Gruvan 
Ice Hotel 

Lundbohm gården 
Hjalmar 
Lundbohmsskolan 

Kiruna blir inte 
desamma utan 
dem.  

550 1989 
Jukkasjärvi 
K 

Det är hemma. 
Självklart att man 
kan vara less. Men 
borta bra, hemma 
bäst.  

Lugnet, folket, vår-
vintern.  

Kyrkan tycker jag är 
jättefin.  

Kyrkan.  För att den är 
vacker.  

Nej.  - 

551 1989 
? 
M 

Liten instängd stad.  Inget speciellt vad 
jag kan komma på.  

Ala lombolo Bläckhornen.  Gamla.  Nej Nej!  

552 1989 
Jukkasjärvi?  
M 

En dålig och tråkig 
stas. Finns ingenting 
att göra.  

Det speciella med 
Kiruna är att det inte 
finns något speciellt 
alls. Världens största 
underjordsgruva.  

Kyrkan, stadshuset, 
sporthallskiosken, 
gruvan!!! 

Kyrkan!  
Järnvägsparken.  

För att kyrkan är 
vacker, och 
järnvägsparken 
har funnits i hela 
mitt liv.  

Nej!  Kul enkät ;)  

553 1989 
Kiruna 
M 

En skitstad, jag har 
inga förhoppningar 
om den här stan. Jag 
vill bara härifrån.  

Kallt, snö större 
delen av året.  

Kyrkan, stadshuset, 
Gruvan.  

Kyrkan, 
stadshuset, 
Ullspiran.  
 

Därför att de har 
ett värde för 
kirunaborna. Det 
kännetecknar 
Kiruna.  

Nej, vet det 
mesta redan.  

Nej.  

554 1989 
Kiruna 
M 

En stad utan något 
vettigt i.  

Vi har en gruva.  Allt utanför Kiruna.  Mitt hus.  Jag bor där.  Nej Nej 

555 1989 
Jukkasjärvi 
M 

Kiruna för mig är en 
stad dit jag endast 
åker för att gå i skola 
och umgås med 
vänner.  

Hmm. Gruvan?  Stadshuset, kyrkan, 
snusdosan och 
spottkoppen.  

Se fråga 4.  Dom har som 
alltid varit här så 
då kan dom lika 
gärna stanna.  

Nej Nej.  

556 1989 
Karesuando 
M 

En annan stad i 
världen som jag 
befinner mig i.  

Inte särskilt mycket. 
LKAB och nåt sånt.  

Inga 
byggnader/platser är 
intressanta för mig.  

Vet inte spelar 
ingen roll kanske 
kyrkan 

Vet inte kanske 
för att den är ett 
kulturminne 

Nej Nej 

 TU2        
557 1989 Min hemstad Det finns många Kyrkan är fin, Kyrkan, Hj L Dom är fina / har Parkskolan, Staden borde 
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Kiruna 
K 

uppförsbackar.  många fina gamla 
hus. 

gården, 
Bläckhornen  

historier bakom 
sig.  

varför spökar det 
så mkt?  

byggas vid 
vatten, och så ska 
det finnas en fin 
park med vatten, 
som är 
skridskobana på 
vintern.  

558 1989 
Kiruna 
K 

Min hemstad… Att det finns LKAB. Kyrkan (Kiruna och 
Jukkasjärvi). 
Stadshuset, fjällen.  

Kiruna kyrka, 
stadshuset, 
Jukkasjärvi kyrka, 
hjalmar 
lundbohmsgården, 
bläckhornen.  

För att de är 
vackra och är 
väldigt ”Kiruna”. 

Nja… Bevara 
fjällvärlden!  

559 1989 
Kiruna 
K 

Min hemstad, 
uppväxt stad som är 
hemsk.  

Tråkig, fula 
byggnader, glest 
mellan stan – tolla – 
lompis.  

Kyrkan, Jukkas, 
gamla 
brandstationen.  

Kyrkan, Jukkas, 
gamla 
brandstationen 

Fin o speciell, 
jukkas är mysig 
och fin by.  

- Stans ska fluttas 
mot lompis o 
tolla hållet annars 
blir hela Kiruna 
splittrat.  

560 1989 
Kiruna 
K 

Kiruna är min 
födelseskommun 
och hemstad.  

Den stora 
malmgruvan LKAB 
finns här. Kiruna har 
en vacker natur. Har 
en lång vinter med 
mycket snö. 
Norrsken.  

Kiruna – och 
Jukkasjärvi kyrka. 
Fjällen.  

Kiruna kyrka.  
Den vackra 
naturen/fjällen.  
Stadshuset 
Hjalmarlundbohms 
gården 

För att dem är 
gamla och vackra 
byggnader / 
platser.  

- Bevara 
fjällvärlden, lät 
de förbli orörda 
och vackra.  

561 1989 
Kiruna 
K 

Min hemstad.  Vacker natur.  Kyrkan, 
Östermalmskolan.  

Kyrkan, Hjalmar 
Lundbohmsgården, 
bläckhornen 

De är fina och 
unika. Har 
mycket historia.  

- Flytta staden mot 
Lombolo / 
Tuollavaara.  

562 1989 
Kiruna 
K 

Det är min hemstad. Den vackra 
fjällnaturen och 
LKAB.  

Fjällen Kiruna kyrka, 
bläckhornen  och 
stadshuset 
Hjalmar 
Lundbohmsgården 

Därför att det är 
finaste 
byggnaderna i 
Kiruna.  

Vet inte.  Nej.  

563 1989 Min hemstad.  Bra med snö.  Kyrkan, stadshuset Jägarområdet Vet ej Vet ej Nej 
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Kiruna 
M 

Perfekt stad för 
friluftsintresserade.  

I22 området 

564 1989 
Kaalasluspa 
K 

Där jag växer upp. 
Går skola, har 
vänner.  

Att det är en sådan 
liten småstad som 
inte har utvecklats så 
mycket jämfört med 
andra.  

Högalidsområdet 
innehåller mycket 
fina hus.  

Kyrkan, Jukkas, 
Gamla 
brandstation.  

Fina platser och 
roliga hus.  

Alla äldre 
egentligen. Iaf de 
med intressant 
historia.  

- 

565 1988 
Idivuoma 
M 

För mig är det en 
studiestad, för jag är 
här nu för att ta min 
gymnasieutbildning. 
Och en stor 
turismort.  

Vet inte.  Vet ej Vet ej Vet ej Nej Nepp 

566 1989 
Källby, Finland 
K 

En studiestad som 
ger möjligheter till 
jakt, fiske och 
friluftsliv på nära 
håll.  

Från 
luossavaaratoppen 
kan man se hela 
staden, säg en annan 
stad som har säna 
möjligheter. Otroligt 
fin stad.  

Vet ej.  Vet ej.  Vet ej.  Gamla 
brandstation, 
kyrkan, 
stadshuset.  

Kiruna kommer 
att se ut som ett 
industriområde 
efter flytten.  

567 1989 
Kiruna 
K 

Min hemstad med 
mycket 
barndomsminnen. 
Idag är den dock 
väldigt tråkig att bo 
i.  

Nära fjällen, väldigt 
kallt. Gruvan, 
Icehotel, Kyrkan och 
stadshuset. En del 
gamla byggnader. 
Esrange.  

Kyrkan är väldigt 
speciell, Hj.L-
gården, stadshuset, 
gamla sjukstugan 
(TT´s lokaler), 
gamla 
brandstationen, 
bläckhornen, 
fontänen i centrum.   

Samma som fråga 
4.  

De är väldigt 
speciella och är 
kännetecken för 
Kiruna.  

Inte vad jag kan 
komma på. Jag 
vet rätt mycket 
om de flesta 
byggnaderna.  

Flytta staden mot 
lombolo!  

568 1989 
Kiruna 
K 

Min dammiga 
hemstad.  

LKAB 
Den vackra naturen.  

Kiruna kyrka 
Hjalmar 
Lundbohmsgården 
Fjällen 

Kiruna kyrka 
Dem äldsta husen, 
kommunen har 
redan ersatt för 
många gamla hus 

Så att staden 
fortfarande 
förblir lite fin.  

- Låt fjällen förbli 
orörda.  
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med nya fula 
stenblock.  

569 1989 
Kiruna 
K 

Det är mitt hem.  Att jag är uppvuxen 
här. Fin natur.  

Kyrkan. LKAB.  Kyrkan. Mitt hus 
(Renstigen 11).  

För att kyrkan är 
fin och ovanlig.  
Mitt hus för att 
jag bor där och 
gillar det.  

Nej.  Nej.  

570 1989 
Künzelsau, 
Tyskland 
K 

Hemstad under mitt 
utbytesår i Sverige.  

Det finns många 
aktiviteter för en så 
lite stan. (Badhus, 
backen, idrottshallen 
etc.) Rent natur runt 
omkring.  

Kyrkan Kyrkan, 
Stadshuset, naturen 
runt omkring.  

Speciellt, finns 
bara i Kiruna.  

- - 

571 1989 
Kiruna 
K 

Min hemstad.  Naturen, LKAB Kiruna kyrka, 
Jukkasjärvi kyrka, 
fjällen.  

Kyrkorna, 
stadshuset, 
fjällvärlden, 
bläckhornen, 
hj.gården.  

För att dom är 
fina och 
symboliserar 
Kiruna.  

Hela Kiruna 
kommun.  

Bevara fjällen, låt 
dem förbli 
orörda! Utan 
fjäll, inget 
Kiruna!  

 
 
325. Jag tänkte bara berätta om hur tråkig stad Kiruna är, i alla fall för mig. Kiruna är anpassat för turister och till den del av Kiruna-borna som utövar jakt och /eller fiske 
samt vintersport. Det är jobbigt att flytta och lämna sin hemstad, men samtidigt vill man mer än gärna flytta för att själv kunna känna sig anpassad till en stad. Kiruna är en 
stad för turism, inte för shopping och liknande, och är det nåt jag skulle vilja tillföra till Kiruna så är det fler klädbutiker, kanske ett stort shoppingcenter eller liknande, bra för 
att jag och många andra ska kunna känna sig aningen anpassade i Kiruna, vilket är nåt att tänka på för stadsflytten.  
För övrigt är klimatet något man får lära sig att leva med. Lite tråkigt är det att man river området jag växt upp i, men hellre förnyelse än historia.  
 
326. Om jag vill tillägga någonting extra i detta så är det framförallt att jag tror att alla, även jag kommer att drabbas eller påverkas av flyttningen av stan.  
Jag tycker att man borde satsa på turism och ungdomen i Kiruna. Turism då menar jag att man inte bör förstöra saker som lockar turister. Till exempel kyrkan och is-hotellet 
och om man ska förstöra det så ska man bygga upp det igen. Fast man kan se flyttningen av stan som en stor chans till mer turism. Genom att utnyttja Kirunas naturresurser 
för att kocka åskådare. Precis som LKAB har gjort i sina ritningar men ett shopping centrum i mitten av två berg. Därefter så ska man satsa på ungdomen genom olika saker 
som lockar oss. Då menar jag bland annat fräschare idrotts resurser. Även locka en större del av dagens ungdom till idrotten.  
Hur jag kommer att drabbas av flytten?  
Ja, hur jag kommer att drabbas vet jag inte, men det jag vet är att jag kommer att flytta och plugga vidare. Kanske kommer jag att flytta tillbaka och skaffa familj, vem vet? I 
alla fall så tycker jag att flytten av Kiruna är ett steg framåt i utvecklingen. Då kommer det inte bara vara vilken liten stad som helst. Utan det kommer vara någonting speciellt 
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med Kiruna ”Staden som flyttades”. Hoppas att denna utveckling kommer att locka mer folk till Kiruna och en större mängd folk söderut vill komma till Kiruna. Jag tycker 
och kommer att vara stolt över att vara uppvuxen i en stad som flyttades.  
 
327. Jag åker skidor så jag tycker att Mattojärvi är en ganska trevlig plats. Så det stället hade man kunnat fixa till något så att stället ser lite tuffare ut.  
Annars är jag inte så brydd över vad som ska göras med resten av stan. Så länge man kan ha någonstans att bo duger det väl fint.  
 
328. Det är väll kyrkan och stadshuset som är de finaste byggnaderna och de är väll också ganska självklara att de ska bevaras.  
Sedan tycker inte jag det finns så många andra byggnader som är så speciella. Den enda jag kommer att tänka på är Matojärvi. Hela anläggningen är ju så klassisk. Tänk alla 
hockeyderbyn som har spelats där. Och även skidspåren. Tycker även att utomhusdelen hade behövt en ansiktslyftning.  
Det finns säkert någon annan fin byggnad som bör bevaras men jag kan inte komma på nån i skrivande stund. Enkäten var ett bra initiativ måste jag säga.  
 
329. Jag vet inte om jag tycker att Kiruna har så många speciella byggnader. Kyrkan är den första man kommer att tänka på men sen finns det inte så många. Däremot finns 
det några saker jag tycker att man alltid ska försöka bevara i Kiruna. Det första är fjällutsikten och närheten till naturen. Vart man än står i Kiruna har man nästan alltid utsikt 
över fjällen och att ha så nära till naturen tycker nog många är den bäste fördelen med att bo i Kiruna. Jag gillar att staden har så mycket villaområden och få områden där alla 
hus ser likadana ut och står stelt uppställda på rad. Visst är det bra att Kiruna växer men lite av ”småstadskänslan” bör alltid få finnas kvar, vill man bo i en storstad finns det 
gott om andra alternativ.  
 
330. Hur flytten av Kiruna kommer påverka mig.  
Att flytta en stad är såklart väldigt dyrt och tidskrävande, och påverkar väldigt många människor. Som en av invånarna i Kiruna kommer jag nu redogöra hur flytten kommer 
påverka mig. Jag vill börja med att tala om att jag inte är född i Kiruna, så jag har ingen sådan anknytning till staden. Efter att ha levt mina första 6 år i Stockholm flyttade min 
familj hit, då min mor är från Kiruna och för att många av mina släktingar bor här. Jag är alltså uppvuxen i den här staden, jag har levt här över hälften av mitt liv. Men jag 
känner att Kiruna inte är en stad jag vill vara kvar i. Det är någonting här som saknas som jag hoppas finna i de södra delarna av Sverige. Jag känner att jag inte hör hemma 
här. Och själva flytten har jag inte brytt mig alls om. Enligt mig spelar det ingen roll var staden flyttas, för att jag inte kommer att bo kvar här. Och även fast en ny stad byggs 
med namnet Kiruna, kommer den inte vara det Kiruna som jag en gång växte upp i.  
 
331. Övrigt om Kiruna 
Att Kiruna ska flyttas bryr jag mig inte om. Jag själv kommer nog inte att bo kvar här. Hela Kirunas framtid ligger i LKAB:s händer. Jag är inte speciellt intresserad av 
någonting som har med själva gruvans industri att göra så jag kommer inte att bo kvar här.  
Trots att jag inte har Kiruna speciellt nära i mitt hjärta vill jag att fjällen, kyrkan, stadshuset och andra kända byggnader som Hjalmar Lundbohmsgården, ska vara kvar för att 
bevara Kirunas historiska monument och kultur.  
 
332. Har du något övrigt att tillägga om Kiruna?  
Kiruna är en liten mysig stad. Det bästa med Kiruna är att det är mysigt, ”alla känner alla” och såklart läget. Fjällen är såklart toppen! Våren i Kiruna är det bästa, skoter uppe 
i fjället, pimpla och sola. Nackdelen med Kiruna är att det är för litet men det är samtidigt de som gör det så mysigt. Men lite mer affärer och så skulle inte vara helt fel. Snart 
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så flyttas Kiruna så då kanske det blir lite roligare stad, mer ungdomligt. Just nu är det ganska trist, gamalt och så. Det kommer nog bli en stor skillnad på Kiruna när det väl 
har flyttats! Jag hoppas i alla fall att det blir bra! Men det får inte förstöra något av det fina i Kiruna, som kyrkan, stadshuset, fjällen sånt som är värt att bevara. Det var det jag 
att tillägga om Kiruna.  
 
 
333. Övriga tillägg 
Kiruna är speciellt i den synvinkeln att Kiruna är en villa stad. Om man jämför med många andra städer i Sverige ser man att vi har få lägenheter. När stadsflytten påbörjas 
kommer endast hus som har en viss sorts historisk angelägenhet till staden vara de som flyttas. Men flyttas inte de nyare husen kommer en del av stadens charm att försvinna!  
Staden kommer att förlora många minnen när den flyttas. Historier som utspelats i vissa miljöer och gator kommer försvinna. Kan man inte döpa vissa av de nya gatorna till 
de gamla? Kanske inte de små gatorna men de större (längre) gatorna som Hermelinsvägen, Hjalmar Lundbohmsvägen, Föreningsgatan och så vidare. Skulle inte det vara 
trevligt?  
Skogarna som vi har i staden, mattoskogen och lompis, är något som borde finnas kvar. Alltid bra att få komma bort ett tag, även fast det hela tiden kommer galna skidåkare 
lite då och då.  
Något som många kvinnor håller med mig om är att Kiruna har inte många shopping ställen. Det är ofta man åker till Luleå och handlar kläder och liknande. Kanske är det 
just det som gör att vi inte har så mycke affärer, eftersom det ser ut som att Kirunaborna inte handlar så mycket. Men skulle det göras en storsatsning på staden skulle detta 
leda till större ekonomiska tillgångar till Kiruna.  
 
334. Har du nått övrigt att tillägga?  
Vid en stadsflytt så måste då enligt mig kyrkan bevaras. Att man sen också inte gör stan så avlång utan att man lite närmare kan nå de flesta ställena. Definitiv att man har två 
ishallar och att man satsar på idrotten. Man borde skapa ett ”centrum”. I nuläget så hinner man inte ens märka att man är mitt i centrum innan man gått förbi. Om möjligt så 
skulle man försöka skapa en stor arbetsmarknad, för om man flyttar kommer det behövas men poängen är att skapa en så vacker och bekväm miljö. För att på då sätt få dem 
som kommit hit för att jobba stannar kvar här. Att LKAB ska få ha fritt fram är inte ens en sak som borde få diskuteras. De driver faktiskt denna stad och behövs stan flyttas 
så flytta den inte ivägen för LKAB.  
 
335. Något extra att tillägga!  
Nu när staden ska flyttas tycker jag man kan göra ordentliga skoterleder in och ut från bostadsområdena. Jag vill inte att det ska byggas några stora shoppingcenter där var 
man samlar alla butikerna, personligen tycker jag att det är mysigare med lite mer utspridda butiker i en lite större stadskärna.  
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