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FÖRORD 

Följande rapport är en del av Norrbottens museums dokumentation av byggnader och 

byggnadsmiljöer i Kiruna stad, med anledning av stadsomvandlingen. Arbetet har utförts under 

2015-2016 av bebyggelseantikvarie Jennie Björklund, etnolog Sophie Nyblom, fotograferna 

Daryoush Tahmasebi och Staffan Nygren, Norrbottens museum samt av arkitekt Lars Gezelius, 

ETTELVA Arkitekter. Johannes Plyhm, ETTELVA Arkitekter har bistått projektgruppen med 

kompetens kring programmet InDesign till slutrapporten av byggnadsinventeringen. Sara 

Hagström Yamamoto och Anna Lundgren, Norrbottens museum, har utgjort intern 

referensgrupp.  

Projektgruppen vill rikta ett tack till alla informanter som bidragit till dokumentationen. Ett 

särskilt tack till alla anställda i Kiruna Stadshus för all praktisk hjälp och värdefull information vid 

byggnadsinventeringen. Tack till Mats Spett som bidragit med unika dokument från 

uppförandetiden och till Joakim Norman, LKAB vars engagemang och intresse för Kirunas 

kulturmiljöer under förändring varit en stor inspiration för oss. 
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INLEDNING 

Jennie Björklund och Sophie Nyblom  

I augusti 2004 skickade Kiruna kommun ut ett pressmeddelande med budskapet ”vi ska flytta en 

stad”. Företaget Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) bryter sedan början av 1900-talet 

järnmalm i Kiirunavaaragruvan intill staden. Malmen bryts under jord och malmkroppen går in 

under befintlig stadsbebyggelse. För att LKAB ska kunna fortsätta bryta malm på de djup och i 

de riktningar de vill, så krävs det att bebyggelsen ovan jord försvinner. Brytningsmetoden orsakar 

nämligen stora markdeformationer i form av sättningar och sprickbildningar som gör det 

omöjligt för byggnaderna att stå kvar. Efter att nyheten offentliggjordes påbörjades ett 

omfattande planeringsarbete för en unik stadsomvandling. Idag kan man se flera förändringar i 

Kirunas stadsbild som är de första stegen i stadsomvandlingen. Exempelvis har järnvägen fått en 

ny sträckning och järnvägsstationen har flyttats, bostadsområdet Ullspiran har tömts och de 

första flerbostadshusen på området revs sommaren 2015. Parallellt har byggandet av den nya 

stadskärnan påbörjats några kilometer öster om nuvarande centrum. Hösten 2015 togs det första 

spadtaget för Kristallen, det nya stadshuset, som planeras stå klart 2018.  

Kiruna stad är riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset omfattar stadsmiljön och 

industrilandskapet som vuxit upp sida vid sida från 1900-talets början och framåt. Ett 

”mönstersamhälle […] i det oexploaterade fjällandskapet”1. På det område som nu kommer att 

omvandlas till industrimark finns flertalet byggnader med höga kulturhistoriska värden. Några av 

byggnaderna kommer att flyttas, men de allra flesta kommer att rivas. En byggnad som kommer 

att rivas är Kiruna stadshus. 

Kiruna stadshus stod klart 1962 och invigdes 1963. Byggnaden är ritad av Arthur von 

Schmalensee och fick 1964 motta Kasper Sahlinpriset som ”Sveriges vackraste offentliga 

byggnad”. Stadshuset är känt för sina höga arkitektoniska och konstnärliga värden. Byggnaden är 

också en representant för de arkitektoniska strömningar som var rådande under 1950- och 60-

talen där man ofta kombinerade funktionalismens idéer med traditionella former. Stadshuset är 

symbol för Kiruna stad och kommun och har också fått en viktig funktion som mötesplats för 

kirunaborna. Ofta omnämns stadshushallen som ”kirunabornas vardagsrum” utifrån dess 

användning för fester, sammankomster och möten. 2001 förklarades Kiruna stadshus som 

byggnadsminne enligt kulturminneslagen och syftet var att bevara stadshuset för framtiden. Med 

anledning av den speciella situation som råder i Kiruna upphävdes dock skyddet 2014 och 

byggnaden kommer att rivas. 

  

                                                 
1 Riksantikvarieämbetet, ”Område av riksintresse för kulturmiljövård i Norrbottens län (BD) enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken.” 
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BAKGRUND  

Jennie Björklund och Sophie Nyblom  

I samband med att Kiruna kommun och LKAB lämnade in ansökan till Länsstyrelsen i 

Norrbottens län om att få häva byggnadsminnet Kiruna stadshus så uppkom en diskussion hur 

en sådan begäran skulle hanteras och vilka motkrav som skulle kunna ställas. I och med att det är 

mycket ovanligt att byggnadsminnen hävs och unikt att de rivs, så var frågan inte enkel att 

hantera. Länsstyrelsen godkände inte heller ansökan om att byggnadsminnet skulle hävas utan 

ansåg att det fanns möjligheter att tillvarata och bevara byggnadens kulturhistoriska värden och 

byggnadsminnet, genom att byggnaden skulle monteras ned och återuppbyggas i de delar som var 

de högst värderade i byggnadsminnesförklaringen och som fortsatt skulle kunna fungera som 

värdebärare för byggnadsminnet Kiruna stadshus. Länsstyrelsen fattade i den situationen beslut 

om jämkning av skyddsbestämmelserna och tillstånd till ändring av byggnadsminnet. I och med 

att avsikten var att vissa delar av byggnaden kunde rivas enligt LKAB:s och Kiruna kommuns 

önskan, men att andra delar (värdebärarna) skulle återuppbyggas ställdes villkor om 

dokumentation i beslutet. Dels villkor som gällde rivningsdokumentation och dels villkor om 

dokumentation i samband med avsedd återuppbyggnad. Återuppbyggnad avsåg i första hand de 

delar som särskilt hade poängterats i byggnadsminnesförklaringen och som därmed hade det 

högsta värdet. Beslutet överklagades dock och byggnadsminnet hävdes till sist genom en dom i 

Kammarrätten. I samband med domen fastslogs emellertid dokumentationskravet och att detta 

skulle bekostas av kommunen såsom ägare av byggnaden. Kiruna kommun vidarebefordrade 

dock dokumentationskravet på LKAB som exploatör av området och ansvarig för händelserna.   

Norrbottens museum hade tidigare på uppdrag av LKAB dokumenterat ett flertal byggnader i 

Kiruna bl.a. Hjalmar Lundbohmsgården, järnvägsstationen och järnvägshotellet. Våren 2015 

beslutades det att länsmuseet fick i uppdrag att dokumentera Kiruna stadshus av LKAB.  

SYFTE 

En dokumentation kan inte ersätta byggnader, miljöer eller upplevelsen av att nyttja dessa. Under 

2018 kommer Kiruna stadshus att stängas för tjänstemän och allmänheten och därefter att rivas. 

Då kommer stadshuset som vi upplever det idag endast att existera genom avbildningar och 

genom berättelserna, såväl muntliga som nedtecknade. Målsättningen med denna dokumentation 

har varit att samla in ett material som i framtiden ska kunna användas som en minnesbank för att 

återvända till miljön och för att bevara minnena från den tid som varit. Arbetet har utformats 

utifrån de direktiv för dokumentationen som Länsstyrelsen i Norrbottens län har preciserat i 

Dokumentation av byggnadsminnet Kiruna stadshus.2  

Syftet har varit att göra en grundlig bebyggelseantikvarisk, fotografisk och etnologisk 

dokumentation för att sätta in Kiruna stadshus i ett arkitekturhistoriskt och kulturhistoriskt 

sammanhang på nationell och lokal nivå. Stadshuset har beskrivits ur olika perspektiv i syftet att 

                                                 
2 Länsstyrelsen i Norrbottens län, dnr 432-2679-11. 
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belysa dess mångfaldiga funktion. I arbetet har byggnaden studerats ur arkitekturhistoriska, 

konstnärliga, byggnadstekniska och samhällshistoriska perspektiv. Upplevelsevärdet av 

byggnaden och de miljöskapande värdena har även uppmärksammats.  

Målsättningen har också varit att komplettera de dokumentationer och arbeten som finns sedan 

tidigare om Kiruna stadshus. I slutrapporterna lyfts därför såväl tidigare forskning som källor 

fram och vävs samman med materialet som samlats in under denna dokumentation.   

METOD 

Dokumentationen påbörjades våren 2015 och har pågått till början av 2017. Arbetet har följt en 

traditionell modell för byggnadsdokumentation. Det har genomförts en byggnadsinventering av 

hur byggnaden ser ut idag, byggnaden har fotograferats exteriört och interiör och det har gjorts 

research i arkiv och litteratur. Utöver det tillkommer en etnologisk del bestående av intervjuer 

och deltagande observationer. Den största delen av fältarbetet genomfördes under 2015 och det 

gjordes komplettering av den fotografiska och etnologiska insamlingen under 2016. Den långa 

projekttiden har möjliggjort att dokumentationsgruppen kunnat följa vardagen i stadshuset en 

längre tid och lett till att den fotografiska dokumentationen speglar byggnaden under 

årstidsväxlingarna. Parallellt med fältarbetet har arkivstudier, litteraturstudier och genomgång av 

ritningar samt bearbetning av det insamlade materialet skett.  

De olika dokumentationsmetoderna; den bebyggelseantikvariska, den etnologiska och den 

fotografiska har följs åt och haft stort utbyte av varandra. Under projekttiden har projektgruppen 

regelbundet haft gemensamma arbetsmöten för att samordna arbetet i fält samt 

rapportskrivningen.   

Tyngdpunkten i byggnadsinventeringen har varit att beskriva hur stadshuset ser ut idag samt att 

synliggöra spåren av förändringar. För arbetet har det tagits fram en matris i samråd med 

Länsstyrelsen i Norrbotten län för att säkerställa inventeringskvalitet. Samtliga rum har 

inventerats, men i slutrapporten har rum som är representativa för förståelsen av byggnaden och 

dess användning valts ut. Med hjälp av matrisen beskrivs miljön på ett lättöverskådligt och 

likvärdigt sätt. Rumsnumreringen har utgått från originalritningarna från uppförandetiden (bilaga 

2). Där planlösningen förändrats har numreringen kompletterats på för situationen lämpligt vis. 

Förändringar som noterats i planlösningen har också ritats in på originalplanlösningarna och 

därefter har aktuella ritningar skapats baserade på hur det såg ut under inventeringen år 2015 

(bilaga 1). Förändringarna är dock inte exakt uppmätta, utan i de flesta fall tolkade utifrån fasta 

element i byggnaden, exempelvis fönster och synliga balkar/pelare. Detta tillvägagångssätt 

beslutades i samråd med Länsstyrelsen. Byggnaden har beskrivits och inventerats interiört och 

exteriört. Den största delen av byggnadsinventeringen interiört har gjorts av bebyggelseantikvarie 

Jennie Björklund medan arkitekt Lars Gezelius har ansvarat för den exteriöra beskrivningen samt 

de rum som tidigare hörde till de skyddade rummen enligt byggnadsminnesförklaringen.  

Lars Gezelius har även haft ansvar för att skildra stadshusets tillkomsthistoria. Till stor del har 

arbetet handlat om att studera dokument och ritningar från arkitekttävlingen som förelåg bygget 

av stadshuset samt följa byggnadsprocessen genom arkivmaterial. Gezelius har även gjort 

intervjuer med informanter som har anknytning till de personer som var involverade i arbetet. 
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Ytterligare har Gezelius studerat den konstnärliga aspekten med särskilt fokus på de föremål och 

utsmyckningar som tillkom i anslutning till att huset byggdes.   

Förändringar och om-/tillbyggnationer som skett i stadshuset från det stod färdigt och fram till 

idag har Jennie Björklund kartlagt. Informationen har framförallt framkommit genom 

bygglovshandlingar och/eller tidningsartiklar, men även genom arkivhandlingar samt samtal och 

mejlkonversationer med informanter. Björklund har även undersökt handlingarna som berört 

byggnadsminnesförklaringen och turerna kring byggnadsminneshävningen.  

För att levandegöra miljön har etnolog Sophie Nyblom intervjuat människor som på olika sätt 

har koppling till byggnaden. Några intervjuer har spelats in och transkriberats medan det vid 

andra samtal har förts minnesanteckningar. För att väcka minnen hos informanterna har 

fotografier och planlösningsskisser använts vid intervjutillfället. En annan metod som har använts 

är att det har ställts frågor på olika sociala forum på Internet. Syftet har varit att nå ut till en 

bredare grupp och bland annat har vi använt oss av Kirunarelaterade grupper på Facebook. 

Etnologen har också medverkat vid ett flertal större evenemang i stadshuset och genomfört 

deltagande observationer vid sina fältarbetsvistelser i Kiruna för att fånga vardagen i huset. 

Daryoush Tahmasebi har fotograferat informanter och evenemang i samband med den 

etnologiska dokumentationen. 

Den fotografiska dokumentationen är ytterligare en viktig del av det samlade resultatet. Fotograf 

Daryoush Tahmasebi har ansvarat för att fotografera byggnaden exteriört d.v.s. dess fasad och 

den kringliggande miljön, men även vyer från längre avstånd, vyer från taket och klocktornet. 

Fotograf Staffan Nygren har genomfört den interiöra fotograferingen och utifrån 

bebyggelseantikvariens och arkitektens riktlinjer fotograferat ett stort antal rum. Rummen har 

fotograferats från minst två håll, utvalda ifrån de vinklar som bäst fångar rummets karaktär. 

Bilderna av de olika delarna av huset är även tagna under olika tider av året. Detta innebär bland 

annat att ljus och färgnyanser kan skilja sig märkbart på de fotografier som tagits beroende på 

vilken årstid det varit. Utöver detta har viktiga detaljer av byggnaden eller värdebärande delar och 

föremål fotograferats. I rapporterna visas ett urval av fotografierna och den fullständiga 

fotodokumentationen finns arkiverad i Norrbottens museums bildarkiv.  

Stadshuset och dess omgivning har även fotograferats i panoramaformat av Daryoush 

Tahmasebi. Tekniken kallas ”Panorama 360” och är ett optimalt sätt att visa landskap, 

arkitektoniska verk - exteriörer samt interiörer på ett lättbegripligt och pedagogiskt sätt. 

Panoramavyerna är högupplösta och låter användaren zooma in på byggnadsdetaljer. Med hjälp 

av 42 olika vyer, fotograferade i befintligt ljus under olika årstider och ljusförhållanden kan man 

få en realistisk uppfattning av byggnadskaraktäristiska egenskaper i stadshuset. Panoramavyerna 

kommer bland annat att finnas tillgängliga på Norrbottens museums hemsida3 samt arkiveras i 

Norrbottens museums bildarkiv. 

Kiruna stadshus kommer att ingå i en större panoramaproduktion som innefattar Hjalmar 

Lundbohmsgården samt ett flertal byggnader i anslutning till den gamla järnvägsstationen.   

                                                 
3 Norrbottens museums hemsida: www.norrbottensmuseum.se. 
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KÄLLMATERIAL 

Dokumentationsarbetet har också utgjorts av research i arkiv och litteratur. Det finns en stor 

mängd ritningar och handlingar från byggandet av Kiruna stadshus bevarat i olika arkiv och 

byggnaden har tidigare dokumenterats i olika sammanhang. Genom research i arkivmaterialet och 

i litteraturen har upplägget för denna dokumentation formats. Nedan presenteras några av de 

viktigaste källmaterialen.  

ARKIVMATERIAL 

Det har gjorts sökningar internt i Norrbottens museums arkiv, men kontakt har även tagits med 

Kiruna kommuns Centralarkiv och LKAB:s arkiv gällande handlingar kring Kiruna stadshus. På 

ArkDes, Arkitektur och Designcentrum i Stockholm, finns originalritningarna från uppförandet 

och hos Kiruna kommuns Bygglovsavdelning finns handlingar som berör bygglovsansökningar 

och tillhörande bygglovsritningar. 

I Norrbottens museums arkiv finns bland annat tidningsurklipp kring stadshuset och 

gruvstrejken. Utöver det har Norrbottens museum gjort flertalet dokumentationer där 

utredningen och skyddsförslagen inför byggnadsminnesförklaringen av stadshuset samt Eva 

Gradins dokumentation i början av 1990-talet kan nämnas som två viktiga arbeten. I LKAB:s 

arkiv var syftet att i första hand få uppgifter om konstföreningen som haft verksamhet i 

stadshuset tidigare.  

Det har också utförts sökningar i Norrbottens museums bildarkiv. Tyvärr utan större framgång. 

De äldre bilder som används i rapporten har i första hand införskaffats genom kontakt med 

informanter eller fotografer. I ett tidigt skede gjordes valet att inte avsätta tid för att göra 

sökningar i Kiruna kommuns bildarkiv, detta då bildbeståndet där är osorterat och därför tar det 

mycket tid att hitta relevanta bilder. Dock bör det där finnas intressanta bilder från stadshuset i 

deras arkiv.    

Alla ritningar i rapporten utgår från befintliga ritningar. De flesta är dock beskurna eller 

redigerade för att förstärka syftet, visibiliteten och läsförståelsen. Detta innebär bland annat att 

det har gjorts justeringar för att rensa bort den gråhet som uppkommit i och med inskanning eller 

konvertering från PDF till JPEG-/TIFF-filer.  

LITTERATUR OCH RAPPORTER 

Generellt tycks det inte finnas särskilt många böcker som enbart behandlar Kiruna stadshus, 

därför har fokus har legat på artiklar och rapporter för olika ändamål. Självklart nämns stadshuset 

i mycket litteratur, men i princip endast kortfattat och ofta är det samma värden som lyfts fram 

om och om igen.  

En bok som har varit mycket intressant och gett nya perspektiv under arbetet är Offentlighetens 

materia – kulturanalytiska perspektiv på kommunhus av Karin Arvastson och Cecilia Hammarlund-

Larsson. Boken tar upp kommunhus/stadshus ur ett historiskt perspektiv och analyserar det 
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utifrån samhällets förändringar som en utgångspunkt för hur och varför byggnaderna har kommit 

att se ut som de gör.  

Eva Gradins dokumentation av Kiruna stadshus ingick i projektet som låg till grund för 

”Offentlighetens materia”. En översikt av hennes arbete är artikeln ”Kiruna stadshus som 

offentlig mötesplats och kommunal arbetsmiljö” i Norrbottens museums årsbok 1989.  

I samband med att ärendet om hävningen av byggnadsminnet Kiruna stadshus avgjordes, utförde 

Lars Gezelius en utredning på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbottens län för att undersöka om 

det var möjligt att flytta stadshuset. Detta resulterade i rapporten ”Stadshuset – demontering och 

återuppbyggnad samt en rad artiklar om utredningen. 

SLUTRAPPORT 

Dokumentationen har resulterat i ett stort källmaterial vilket är en anledning till att arbetet 

presenteras i två rapporter. Del 1 är denna rapport där skribenterna: Jennie Björklund, Lars 

Gezelius och Sophie Nyblom, redogör för olika aspekter av stadshuset utifrån syftet med 

dokumentationen. Texterna illustreras huvudsakligen med fotografier från Staffan Nygren och 

Daryoush Tahmasebi fotografiska dokumentation. Del 2 är en sammanställning av 

byggnadsinventeringen som Jennie Björklund och Lars Gezelius genomfört. I den presenteras ett 

stort urval av rummen i stadshuset utifrån den matrismall som använts vid fältarbetet och 

rapporten är rikt illustrerad med fotografier.  

Utöver dessa rapporter så finns ett stort fotografiskt material arkiverat i Norrbottens museums 

bildarkiv. I den fotografiska dokumentationen har panoramafotografering också ingått och dessa 

vyer kommer bland annat att finnas tillgängliga via Norrbottens museums webbsida.  

Allt insamlat material från dokumentationen arkiveras på Norrbottens museum och är tillgängligt 

för allmänhet och forskare. Det hittas i arkiv och bildarkiv genom en sökning på Dokumentation 

Kiruna stadshus 2015-2016, dnr 115-2015.  
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BYGGNADSMINNET KIRUNA STADSHUS 

Jennie Björklund 

BYGGNADSMINNESFÖRKLARINGEN 

Frågan om att ansöka om en byggnadsminnesförklaring av stadshuset väcktes av 

byggnadsnämnden, på uppdrag av kommunstyrelsen, i Kiruna kommun 19894. Kriterierna för 

vad som krävs för att en byggnad ska kunna bli byggnadsminne finns beskrivet i kap. 3 

Kulturmiljölagen. ”En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller 

som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för 

byggnadsminne av länsstyrelse.”5 

1992 efterfrågar Länsstyrelsen i Norrbottens län Kiruna kommun om en dokumentation av 

byggnaden, samt att ett förslag till skyddsföreskrifter utformas. Detta för att ett beslut om en 

byggnadsminnesförklaring ska kunna genomföras. En önskan framkommer också att 

Länsstyrelsen skulle vilja ha denna dokumentation innan september är slut (ungefär 1,5 månad 

senare). Detta tycks dock inte ske.  

1994 finns ett meddelande från Länsstyrelsen till Kiruna kommun som berör ett telefonsamtal 

som handlat om en önskad ommöblering av Päronmatsalen.6 Där refereras det återigen till frågan 

om att det finns en väckt fråga om en byggnadsminnesmärkning av stadshuset, men ingen övrig 

information om vart ärendet befinner sig i beslutsprocessen.  

I februari 1996 påpekas i en skrivelse från Norrbottens museum till Kiruna kommun att ”… det 

sker en del ”smärre” förändringar i stadshuset, som sammantagna får en påtaglig effekt”. 7 Detta 

då det är tydligt att många av de förändringar och tillägg som sker i stadshuset inte utförs med en 

tanke på konsekvenser eller genomtänkt gestaltning. Det påpekas också i skrivelsen att eftersom 

en byggnadsminnesförfrågan är inlämnad så vore det en stor besvikelse om värdet minskat på 

grund av ogenomtänkta ändringar. 

Byggnadsminnesutredningen utfördes av Norrbottens museum 1999-2001 och innehöll en 

bedömning av det kulturhistoriska värdet, samt gav förslag på skyddsbestämmelser.  

  

                                                 
4 Länsstyrelsen i Norrbottens län. Byggnadsminnens förklaring av Kiruna stadshus, dnr 221-1666-91. 
5 Kulturmiljölag 1988:950.  
6 Länsstyrelsen i Norrbottens län, meddelande, dnr 221-1666-91.  
7 Norrbottens museum. ”Angående ”smärre” ändringar i Kiruna stadshus”, dnr 1996/191. 
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Sammanfattningsvis värderades stadshuset i den slutgiltiga rapporten enligt följande:8   

 

Arkitektoniskt/arkitekturhistoriskt värde 

Stadshuset är ritat av en välkänd arkitekt – ”en av 1900-talets stora svenska arkitekter”. 

Byggnadens placering ”följer intentionerna i den plan som gjordes för Kiruna ett halvsekel 

tidigare” – stadshuset placerades inte vid ett torg som var brukligt, utan mellan staden och gruvan 

och anpassades till den befintliga topografin; ”en genomtänkt idé är väl genomförd”. Det handlar 

framförallt om byggnadens anpassning till platsen den är placerad på, kombinationen av 

naturmaterial och betong, samt integrationen av konstverk. Ett kvalitetsbygge på många plan som 

även blivit tilldelat Kasper Sahlin-priset.  

Samhällshistoriskt värde 

Byggdes i en tid när Kiruna blomstrade av utveckling, framtidstro och självtillit. ”Ett påkostat 

bygge i en blomstrande stad i ett blomstrande land i en blomstrande tidsperiod”. Huset blir 

därför en typisk representant för Kiruna och Sverige i den tidens högkonjunktur.  

Socialhistoriskt värde 

Arkitektens ambition att skapa en demokratisk mötesplats där alla skulle ha direktkontakt med 

makten. Att alla kontor, utom hörnkontoren som chefsrummen, avsågs vara tillgängliga för 

allmänheten och därför ha dörrar direkt ut i hallen. I utredningen anses att arkitekturen på så sätt 

uppmuntrar till ett demokratiskt förhållande mellan tjänstemän och allmänhet.  

Symbolvärde 

”Stadens torg” – att ett önskemål från arkitekten var att stora hallen skulle användas för 

sammankomster, samt hur detta har infriats och fått symbolstatus framförallt i och med 

gruvstrejken 1969. 

  

                                                 
8 Norrbottens museum. Byggnadsminnesutredning, dnr: 1999/0379. 
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Utredningens förslag på skyddsföreskrifter var att byggnaden ej får rivas eller flyttas, det får inte 

byggas på fastigheten runtomkring utan tillstånd, byggnadens exteriör får ej ändras vad gäller färg, 

material, om- eller tillbyggnad, samt ingrepp i yttermur eller de väggar som är en del av hallen får 

ej göras.  

Norrbottens museum ansåg även att skyddet bör gälla specifika delar av byggnadens interiör, där 

följande delar pekas ut:  

 Hela den inre hallen i fyra våningar – golvet, blomlådor, öppen spis, taket, all 

väggbeklädnad och pelare, räcken, trappor, trappräcken, samt dörrarna som vetter ut mot 

öppna hallen.  

 Entrévåningen – elementskärm och mosaikvägg i kaféet, all fast inredning i Päronsalen, 

anslagstavlan i vindfånget.  

 En trappa upp/våning 1 – stengolvet på balkongerna, ursprunglig fast inredning i KF-

salen: väggpaneler, elementskärmar, podium, läktarskrank, armatur. Ursprunglig fast 

inredning i biblioteket: bokhyllor, trätak med infälld belysning, golvmaterial, väggarnas 

färg. Den ursprungliga fasta inredningen i KS-salen: väggpaneler, elementskrämar, 

väggfasta stolar och armatur.  

 Två trappor upp/våning 2 – stengolvet framför hissen, betongtaket ovanför 

omgångarna/balkongerna.  

 Tre trappor upp/vindsvåning – stengolv och betongtak  

 

Förslag på skyddsbestämmelser skickades på remiss till bl.a. Riksantikvarieämbetet och Kiruna 

kommun under 2001. Riksantikvarieämbetet instämmer att en byggnadsminnesförklaring är 

motiverad9. Kommunens synpunkter bifaller i stort sett museets förslag på skyddsbestämmelser, 

med endast en invändning som berör anslagstavlorna i vindfånget och att dessa ej bör inkluderas i 

skyddsbestämmelserna eftersom de ”redan är förändrade från ursprunget” samt att möjligheten 

borde finnas att få förändra dem med avseende på tillgänglighet.10  

Kiruna stadshus byggnadsminnesförklarades enligt ett beslut från Länsstyrelsen 2001-11-30 och 

fick laga kraft den 3 januari 200211. Skyddsbestämmelserna överensstämmer i stort med de som 

Norrbottens museum föreslog. Tillägg inkluderar att byggnaden ska underhållas så den inte 

förfaller och att vård och underhållsarbeten ska utföras med material och metoder som är 

anpassade till byggnadens egenart. Anslagstavlorna i vindfånget är också bortplockade från den 

skrivna texten som berör skyddsbestämmelserna, däremot finns de med i de bifogade ritningarna.  

  

                                                 
9 Länsstyrelsen i Norrbottens län. Byggnadsminnesförklaring av Kiruna stadshus, dnr 221-1666-91. 
10 Kiruna kommun, ”Yttrande ang. förslag till skyddsbestämmelser…”. Ingår Byggnadsminnesförklaringen, dnr 221-
1666-91.  
11 Länsstyrelsen i Norrbottens län. Byggnadsminnesförklaring av Kiruna stadshus, dnr 221-1666-91. 
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Ritning 1. 

Bottenvåningen med de skyddade delarna som ingick i byggnadsminnesmärkningen rödmålade. Notera hur vindfånget – rummet längst 
ner i bild mot entrétrappan – har skyddad vägg, denna del tillhörde dock ej de skyddade delarna enligt beslutet.   

 

 

Ritning 2. 

Våning 1 med de skyddade delarna som ingick i byggnadsminnesmärkningen rödmålade.  

N 

N 



 

12 
 

 

Ritning 3. 

Våning 2 med de skyddade delarna som ingick i byggnadsminnesmärkningen rödmålade.  

 

Ritning 4. 

Vindsvåningen med de skyddade delarna som ingick i byggnadsminnesmärkningen rödmålade.  

N 

N 
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BYGGNADSMINNESUPPHÄVNINGEN 

I 3 kap. §15 Kulturmiljölagenstår att:  

Om bibehållandet av ett byggnadsminne medför hinder, olägenhet eller kostnad som inte 
står i rimligt förhållande till dess betydelse, får Länsstyrelsen jämka skyddsbestämmelserna 
eller häva byggnadsminnesförklaringen. Länsstyrelsen får också häva en 
byggnadsminnesförklaring som framstår såsom ändmålslös. 12   

[…] 

Vid beslut om att häva en byggnadsminnesförklaring eller att jämka skyddsbestämmelser 
får länsstyrelsen […] förordna att den som begär hävandet eller jämkningens skall bekosta 
särskild dokumentation av byggnaden, om det är skäligt.  

Upphävningar av byggnadsminnen i Sverige är dock mycket ovanligt. De flesta byggnadsminnen i 

Sverige är genomtänka och skyddsbestämmelserna uppförda i samförstånd med de som äger 

byggnaderna/bebyggelsemiljöerna.  

Enligt bebyggelseregistret13 finns det idag i Sverige ca 2200 enskilda byggnadsminnen och ca 250 

statliga byggnadsminnen. Allt som allt har 25 st byggnadsminnen hävts, detta inklusive Kiruna 

järnvägsstation och Kiruna stadshus. Överrepresenterat i statistiken är Skånes län där flera 

tidigare statliga byggnadsminnen inte ansågs vara unika nog eller var för förvanskade för att anses 

”synnerligen märklig” som enskilda byggnadsminnen. I övrigt har den främsta orsaken, med 

några få undantag, till varför byggnadsminnen hävts varit bränder. I Norrbottens län har tre 

byggnadsminnen hävts till följd av brand. Detta var det gamla Tingshuset i Haparanda som brann 

2009, Folkets hus i Luleå som brann 2003 samt Massamagasinen i Karlshäll som brann 2016 och 

hävdes våren 2017.  

Orsaken till upphävningen av byggnadsminnena Kiruna järnvägsstation och Kiruna stadshus är 

mycket unik ur ett nationellt perspektiv. Det har inte varit en lättvindig process vilket noteras 

framförallt i samband med hävandet av stadshusets skydd och frågan engagerade långt utanför 

Kirunas och Norrbottens gränser.  

KIRUNA STADSHUS 

Ansökan om att få upphäva byggnadsminnet inlämnades tillsammans av LKAB och Kiruna 

kommun 2010-12-22 och inkluderade även byggnadsminnena Kiruna järnvägsstation, samt 

jämkning av Hjalmar Lundbohmsgården14. Ett par månader senare inlämnades en komplettering 

till ansökan avseende en begäran om underlag till upphävande och förändring av 

byggnadsminnen i Kiruna kommun15. Motiveringen i ansökan löd att byggnaderna på grund av 

framtida gruvverksamhet i Kiirunavaara inte kan stå kvar där de gör, att staten klargjort att 

riksintresset för värdefulla ämnen och material ska ”äga företräda framför övriga riksintressen”, 

samt att kommunen och LKAB som ägare inte längre kan uppfylla de skyddsbestämmelser som 

                                                 
12 Kulturmiljölag 1988:950. 
13 Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet.  
14 Kiruna kommun/LKAB. Underlag för tidigare begäran om upphävande och förändring av byggnadsminnen i Kiruna kommun, 
Länsstyrelsen i Norrbottens län, dnr: 439-943-10.  
15 Ibid.  
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byggnadsminnet kräver. Vidare i underlaget diskuteras alternativen för de tre byggnaderna som 

begäran gäller, att de alla är viktiga för Kiruna kommun ur ”kulturvärdessynpunkt”, men att 

utredningar som utförts fastslagit att en flytt av stadshuset (och järnvägsstationen) inte är möjlig. 

Bifogat till underlaget finns bland annat det civilrättsliga avtalet för Gruvstadspark 1 mellan 

LKAB och Kiruna kommun16 och ”målbild för nytt stadshus i Kiruna” – en 

powerpointpresentation av Tyréns AB som handlar om ”utmaningar vid flytt av Kiruna 

stadshus”.  

Inte långt efter att nyheten blir officiell börjar skrivelser inkomma till Kiruna kommun och 

LKAB från olika kultur- eller arkitekturinriktade intresseorganisationer och föreningar17. Det 

skrevs även artiklar i olika dagstidningar och namninsamlingar startades i protest mot att 

byggnaden skulle rivas och inte flyttas. Gemensamt för dem alla är önskan att Kiruna stadshus 

inte ska rivas. Skrivelserna ifrågasätter varför stadshuset måste rivas, de efterlyser bättre utredda 

och nyanserade argument och önskar även att utredningar utförs för att utvärdera andra alternativ 

– framförallt möjligheten till flytt och att sedan ställa detta i relation till att bygga ett nytt 

stadshus.  

Länsstyrelsen tar ett eget initiativ till en utredning för att se om stadshuset skulle gå att flytta eller 

demonteras och återbyggas18. Utredningen konstaterar att det är genomförbart att ”montera ned 

och återuppföra de flesta byggnadsdelarna i nuvarande stadshus”19. Länsstyrelsen skickar därefter 

ett frågeformulär till Kiruna kommun som berör om kommunen övervägt flytt av hela eller delar 

av byggnaden för att bevara framförallt dess kulturhistoriska värden. Svaret från Kiruna kommun 

saknar anmärkningsvärt nog i princip helt ett kulturhistoriskt perspektiv och många av 

argumenten är inte underbyggda, men det kan förklaras med att den byggnadsantikvariska 

kompetensen inte fanns på kommunen vid tidpunkten för skrivelsen20. Kommunen hävdar 

obevekligen vikten av användningsområde och att stadshuset som det ser ut idag brister på flera 

plan.  

Länsstyrelsen avslår i ett beslut daterat 2012-04-04 Kiruna kommuns och LKAB:s ansökan om 

att häva byggnadsminnet21. Istället beslutar man om jämkning av skyddsbestämmelserna och ger 

tillstånd till ändring av byggnadsminnet Kiruna stadshus. Som villkor för beslutet ställs att ”en 

stor del av det som utgör byggnadsminnet ska återuppbyggas på ny plats samt att 

byggnadsminnet ska bestå”. Villkoren inkluderar även att material och gestaltningsidéer ska tas till 

vara för återuppförande och rekonstruktion, samt att en ordentlig dokumentation utförs av 

stadshuset som motsvarar dess höga kulturhistoriska värde. Länsstyrelsen pekar även ut vilka 

material och byggnadsdelar de tycker ska återanvändas, samt vilka delar det bör tas materialprov 

från så de kan rekonstrueras. Länsstyrelsen motiverar sitt beslut med att:  

  

                                                 
16 Kiruna kommun/Luossavaara-Kiirunavaara AB, Avtal angående Gruvstadsparken del 1. 
17 Kiruna kommun, inkomna skrivelser 2011.    
18 Länsstyrelsen Norrbotten län. Schlyter och Gezelius. Stadshuset – demontering och återuppbyggnad, dnr 434-628-
11. 
19 Länsstyrelsen Norrbotten län. Beslut nedmontering Kiruna stadshus, dnr 432-2679-11. 
20 Länsstyrelsen Norrbotten län. ”Svar till länsstyrelsen…” Beslut nedmontering Kiruna stadshus, dnr 432-2679-11. 
21 Länsstyrelsen Norrbotten län. Beslut nedmontering Kiruna stadshus, dnr 432-2679-11. 
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…i fallet Kiruna är […] stadsomvandlingen en del av den gruvbrytning som har format 
förutsättningarna för staden. Att flytta eller att återuppföra byggnader inom pågående 
processen är inte detsamma som att helt ta dem ur sitt sammanhang utan snarare en 
metod för att bevara delar av stadens kulturvärden. 22  

Länsstyrelsens ståndpunkt är dessutom att ”byggnadsminnet kommer att kunna bli en resurs i 

den nya stadsbildningen”.  

Länsstyrelsen beslut överklagades dock snabbt till förvaltningsrätten av Kiruna kommun som 

yrkar på att ”byggnadsminneförklaringen ska upphävas och att Länsstyrelsen dokumentationskrav 

ska bestå med undantag av sådana krav som är kopplade till beslutet om demontering och 

återuppförande av byggnadsdetaljer och byggnad”23. Kommunen hänvisar i sin överklagan till att 

de och LKAB utfört utredningar som fastslagit att det ej är möjligt att flytta stadshuset, vare sig 

ur risksynpunkt eller ekonomisk sett.  

I överklagan till förvaltningsrätten fick Riksantikvarieämbetet yttra sig och de tillstyrker delar av 

Länsstyrelsens beslut och motiv24. De skriver att Kulturmiljölagen ”ger utrymme för 

Länsstyrelsen att fatta ett beslut om demontering och rivning av stadshuset, med villkor om 

dokumentation och lagring av preciserade byggnadsdelar och […] fast inredning som tillhör 

byggnadsminnet och som omfattas av skyddsbestämmelserna”.  

Detta anser Riksantikvarieämbetet att Länsstyrelsen har fog för och att de också har tagit fram ett 

”adekvat underlag som stöder detta ställningstagande”. Däremot anser de att det inte finns stöd i 

lagen om att ställa villkor på återuppbyggnaden eller att byggnadsminnesförklaringen ska gälla det 

återuppförda stadshuset. Här anser de att Länsstyrelsen gått för långt i de delar av beslutet som 

”villkorar formerna för återuppbyggnad och att byggnadsminnesförklaringen […] ska gälla även 

den återuppförda byggnaden på ny plats”. Vidare rekommenderas en öppenhet för ett flexibelt 

bevarande i en så speciell situation som ”stadsflytten” i Kiruna är. Kulturmiljölagen är inte avsedd 

att hantera förändringar som dessa. Riksantikvarieämbetet hävdar ändå i slutändan att 

byggnadsminnesförklaringen inte bör hävas i detta skede, utan att detta endast kan ske ”när det 

står klart att byggnadsminnets kulturhistoriska värden kommer att bli tillvaratagna i den nya 

byggnaden”.  

Förvaltningsrätten meddelar sin dom 2013-05-07 där de upphäver ”det överklagade beslutet i den 

del det villkorar formerna för återuppbyggnad och överförandet av byggnadsminnesförklaringen 

till en ny byggnad” samt ”avslår överklagandet i övrigt”25. I motiveringen varför de inte väljer att 

tillstyrka en hävning av byggnadsminnet säger de att ”de hinder, olägenheter och eventuella 

kostnader som uppstår för kommunen finner förvaltningsrätten att betydelsen av stadshusets 

kulturhistoriska värde överväger de hinder, olägenheter och kostnader som kan uppstå”. De anser 

även att de utpekade värden som omfattas av byggnadsminnets skyddsbestämmelser inte 

försvinner, utan kan bevaras även om inte hela stadshuset kan stå kvar. ”Byggnadsminnes-

förklaringen kan därmed inte heller betraktas som ändamålslös.” Likt Riksantikvarieämbetets 

yttrande avslutas domen med att ”först när stadshuset monterats ned och bevarandet av de delar 

                                                 
22 Länsstyrelsen Norrbotten län. Beslut nedmontering Kiruna stadshus, dnr 432-2679-11. 
23 Förvaltningsrätten i Luleå. Dom, mål nr 901-12 D5. 
24 Riksantikvarieämbetet, Yttrande Kiruna kommun./. Länsstyrelsen i Norrbottens län angående kulturminnen, dnr 
315-1960-2012. 
25 Förvaltningsrätten i Luleå. Dom, mål nr 901-12 D5. 
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som ska tas in i en ny byggnad är säkrat bedömer förvaltningsrätten att den nuvarande 

byggnadsminnesförklaringen kan hävas”.  

Domen överklagas än en gång av Kiruna kommun till Kammarrätten i Sundsvall26. Kommunen 

yrkar fortsatt för att upphäva byggnadsminnesförklaringen av Kiruna stadshus, att de krav som 

ställts på dokumentation av Länsstyrelsen fastställs med undantag av de krav som är kopplade till 

kraven på demontering och återuppförande, samt att häva Länsstyrelsens och förvaltningsrättens 

beslut och dom. Kommunen hävdar i sitt yttrande ungefär samma sak som tidigare vad gäller 

själva stadshuset, men fokuserar här mer på de olika riksintressena som finns i Kiruna och hur 

staten värderat riksintresset för värdefulla mineraler högre än alla de andra riksintressena27, 

inklusive riksintresset kulturmiljö. Detta gör att gruvbrytningen och dess markpåverkan som en 

orsak till stadsomvandlingen får en större plats.  

Länsstyrelsens yttrande fokuserar mer på hur deras jämkningsbeslut bör tolkas, samt hur de tolkat 

förvaltningsrättens dom. Bland annat nämns det flera gånger att de kulturvärden som ombeds 

omhändertas från stadshuset ska placeras tillsammans i en ny byggnad för att kunna bevara det 

kulturhistoriska värdet – att värdet sitter i sammanhanget, men ingenstans i yttrandet nämns att 

det ska vara det nya stadshuset specifikt.  

Kammarrättens dom inkom 2014-09-17 och innebar att de ändrade ”underinstansernas 

avgöranden” och därmed hävde byggnadsminnesförklaringen av Kiruna stadshus28. Villkoret 

specificerades i att Kiruna kommun därmed företar sig att bekosta en särskild dokumentation av 

stadshuset i enlighet med Länsstyrelsens tidigare beslut, men där de krav som kopplades till 

”demontering och återuppförande av byggnadsdetaljer och byggnad” undantas. Kammarrättens 

motivering till beslutet pekar framförallt på gruvbrytningen och dess stora betydelse för samhället 

i Kiruna och dess invånare, att bibehållandet av stadshuset ”anses medföra så väl hinder som 

olägenhet och kostnad som inte står i rimligt förhållande till dess betydelse” och därmed anses 

det ”ändamålslöst” att bevara byggnadsminnesförklaringen.   

                                                 
26 Kiruna kommun, Yttrande angående byggnadsminne Kiruna kommun ./. Länsstyrelsen i Norrbottens län, dnr 
2010-993. 
27 Riksintressen skyddas genom Miljöbalken I Kiruna finns utpekade riksintressen inom olika områden som 
kommunikation, turism och rennäring.  
28 Kammarrätten i Sundsvall. Dom, Mål nr 1505-13.  
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OMGIVNINGSBESKRIVNING 

Jennie Björklund 

 

Ritning 5. Detaljkarta över stadshuset och dess närmsta omgivning med omkringliggande vägar och vissa verksamheter. Närmast 
stadshuset ligger i norr Stationsvägen, i öster Hjalmar Lundbohmsvägen, i söder Gruvvägen som idag övergår i Lingonstigen, men tidigare 
korsade den i väster liggande Lombololeden/E10. © Lantmäteriet, LK-302114. 

Kiruna stadshus ligger inte, som absolut vanligast är för stads-/kommunhus i både Sverige och 

Europa, i anknytning till stadens största och viktigaste torg29. Byggnaden placerades istället i dess 

utkant, beläget i en västersluttning mellan Kiruna centrum i öster och LKABs gruvanläggning vid 

Kirunaavaara åt väster. Det är dock en talande bild för Kiruna att stadshuset placerades på en 

plats som hör samman med dess uppkomsthistoria och anledningen till att staden finns där den 

gör, samt med närhet till centrum och det moderna Kiruna. Det är också en placering som väl 

anknyter till den stadsplanetanke som Per Olof Hallman och Gustaf Wickman strävade efter i 

samband med att Kiruna planlades 1900. Grundtanken bakom stadsplanen 1900 var en 

terränganpassad stadsplan med brutet gatunät, där grönområden placerades där det var som 

gynnsammast för växtligheten och där det fanns möjlighet för vyer mot det omgivande 

landskapet30.  

                                                 
29 Arvastson och Hammarlund-Larsson, Offentlighetens materia: kulturanalytiska perspektiv på kommunhus, 38 ff.  
30 Kiruna kommun. Kulturmiljöanalys Kiruna etapp 2, 28-29.  
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Bild 1. Sydöstra fasaderna på Kiruna stadshus.    

Stadshustomten är omgiven av Stationsvägen i norr, Hjalmar Lundbohmsvägen i öster, 

Gruvvägen i söder och Lombololeden/E10 i väster. Gruvvägen är dock avstängd sedan ett par år 

tillbaka som en följd av markdeformationerna som är orsaken till stadsomvandlingen. Tidigare 

gick gruvvägen över Lombololeden/E10 genom en viadukt/bro där slutdestinationen var 

området vid Kiirunaavaara. 

Direkt söder om byggnaden finns parkeringsplatser, dels åt de som arbetar i stadshuset, dels åt 

besökande. Väster om byggnaden – mellan stadshuset och Lombololeden – ligger Lingonstigen 

med dess radhusbebyggelse ritat av Folke Hederus. Längst in på Lingonstigen ligger 

länsmansbostaden, en av de tidigast uppförda byggnaderna i Kiruna, ritad av LKABs 

bolagsarkitekt Gustaf Wickman. Direkt norr om byggnaden finns en grässluttning med en 

träddunge bestående av björk och rönn. Infarten och utfart till stadshuset, med angöring vid 

huvudentrén, ansluter till Hjalmar Lundbohmvägen. En bit från det nordöstra hörnet sitter en 

fristående skylt med Stadshuset skrivet i stora bokstäver och fem flaggstänger är placerade vid 

infarten åt norr - där även en plattklädd gångbana finns. 
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Bild 2. Vy från söder – fotad från Silfwerbrandsgatan, vid infarten till räddningstjänsten. Stadshuset återfinns längst till vänster i bild, 
gruvberget Luossavaara i mitten med delar av centrumbebyggelsen framför, samt Kiruna kyrka och klockstapel till höger.  

 

Bild 3. Stadshusets södra och östra fasader med personalparkeringen samt infartsvägar framför. Vägen till höger i bild är Hjalmar 
Lundbohmsvägen och vid trafikljuskorsningen korsas den av den numera avkortade Gruvvägen. Till vänster i bilden noteras entrén till 
parkområdet Gruvstadspark 1, det som tidigare var Iggesundsparken.  
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Bild 4. Utsikt mot öster från stadshuset med Hjalmar Lundbohmsvägen närmast samt flera enligt dive-analysen karaktärsskapande 
byggnader31. Närmast finns busstationen och direkt till vänster om denna ligger det gamla badhuset som sedan varit bibliotek, men nu 
står tomt. Bortanför busstationen syns bland annat den gamla brandstationen (den röda byggnaden med tornet), det gamla 
epidemisjukhuset (den vita stora byggnaden till höger i bild), samt Kiruna kyrka.    

 

Bild 5. Vy ur ungefär samma vinkel som bilden ovan, men tagen ca 1960 i samband med uppförandet av stadshuset. Vy mot öster med 
gatan upp mot centrum till vänster i bild. Längst upp till höger återfinns taket på byggnaden som uppfördes som badhus och senare varit 
bibliotek och snett bakom till vänster finns höghuset där Tempo tidigare låg. Byggnaden närmast till höger är idag riven.  

                                                 
31 Kiruna kommun. Kulturmiljöanalys Kiruna etapp 2, 118-129. 
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Bild 6. Utsikt mot sydost från stadshuset med Hjalmar Lundbohmsvägen som korsas av Gruvvägen vid trafikljuskorsningen mitt i bild. 
På bilden noteras framförallt personal- och besöksparkeringen till stadshuset som ligger söder om byggnaden, samt delar av Gula raden – 
tidigare kallade Iggesundshusen – som ligger med baksidan mot Hjalmar Lundbohmsvägen.  

 

Bild 7. Utsikt mot norr från stadshuset med Hjalmar Lundbohmsvägen som sträcker sig framför det Ralph Erskine ritade kvarteret 
Ortdrivaren med sina två bruna höghus och tre lägre gula byggnader i suterräng. Längst bort i bild återfinns det gamla gruvberget 
Luossavaara som idag är en välbesökt plats av allmänheten med flera skidbackar, vandringsleder och utsiktsplatser.  



 

22 
 

  

Bild 8. Utsikt mot nordväst från stadshuset med Stationsvägen längst ner i bild som anknyter Hjalmar Lundbohmsvägen (ej synlig på 
denna bild) med Lombololeden/E 10. Med på bilden syns delar av området kring den gamla järnvägsstationen till vänster i bild, samt 
sjön Luossajärvi. I princip alla närliggande byggnader här kommer att påverkas av stadsomvandlingsprocessen genom rivning.     

 

 

Bild 9. Utsikt mot nordväst från stadshuset med Lombololeden/E10 snett genom hela bilden, samt området kring den gamla 
järnvägsstationen med den i tegel uppförda stationen mitt i bild. Överst i bild syns den dämmande sjön Luossajärvi och den vidsträckta 
utsikten mot fjällvärlden.  
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Bild 10. Ungefär samma vy som ovan, men bilden är från ca 1960 och togs i samband med uppförandet av stadshuset. Vy mot nordväst 
med sjön Luossajärvi och fjällen i bakgrunden. På bilden återfinns de karaktäristiska valmade taken på flera av SJ-byggnaderna på 
området där järnvägsstationen då låg, samt de områden med bebyggelse som låg närmast.    

  

Bild 11. Västra fasaden på Kiruna stadshus med radhusen på Lingonstigen framför. Nedanför radhusen går Lombololeden/E10.  
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Bild 12. Vy mot Kiruna stadshus från nordväst. Närmast är järnvägsparken med gångvägarna som leder upp mot stadshuset. Till höger 
skymtas Lombololeden/E10.  

  

Bild 13. Kirunas stadssiluett från väst med Stadshuset längst till höger i bild och kyrkan alldeles intill i denna vinkel, samt Erskines 
kvarter Ortdrivaren till vänster.  
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Bild 14. Kiruna stadshus från öst/nordost. En välbekant vy för många Kirunabor på väg mot stadshuset eller busstationen då det är 
vägen från centrum. Det gula huset till vänster i bild innehåller Café Safari, ett välbesökt och omtyckt kafé i Kiruna, och bakom 
stadshuset återfinns gruvberget Kiirunavaara.  
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Bild 15. Ungefär samma vy som bilden före, men tagen i början av 1960-talet i samband med uppförandet av stadshuset. Notera 
framförallt avsaknaden av den stora laven på toppen. Vy sydväst med gruvberget Kiirunavaara i bakgrunden.    

  

Bild 16. Vy från öster med stadshusets tronande klocktorn i bakgrunden. Parkeringsplatsen i förgrunden hör till verksamheterna i 
Parkskolan och till vänster i bild återfinns den gamla brandstationen med sitt torn.    
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Bild 17. Samma vy som ovan, stadshuset östra fasad. Här med busstationen i förgrunden. Notera framförallt klocktornets asymmetriska 
placering på stadshuset.    

  

Bild 18. Vy från söder med stadshuset till vänster i bild. I bakgrunden tronar gruvberget Luossavaara med det stora dagbrottet väl 
synligt som delar berget i två.   

  



 

28 
 

 

Bild 19. Del av panoramavy från toppen av Luossavaara med Kiruna stadshus till höger och Kiruna centrum i förgrunden. I centrum 
syns här flera karaktärsgivande byggnader. Exempelvis det av Ralph Erskine ritade kvarteret Ortdrivaren (med de i folkmun döpta 
byggnaderna Snusdosan och Spottkoppen) Kiruna kyrka och klockstapeln, ”Tempo”-huset samt brandstationen som en ensam solitär i 
mitten av bilden. 

 

Bild 20. Del av panoramavy från toppen av Luossavaara med Kiruna stadshus i mitten av bilden. På bilden noteras en del av SJ-
området med bland annat området kring den gamla järnvägsstationen som kommer att rivas under 2017 och stadsdelen bostadskvarteret 
Porfyren (flerbostadshusen längst ner till höger i bild). 
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BYGGNADENS TILLKOMST  

Lars Gezelius 

FÖRHISTORIA 

Kiruna stadshus förhistoria sträcker sig över 50 år tillbaka i tiden. Byggnadsnämnden inrättades i 

juli 1900, det var Kirunas första lokala myndighet. Verksamheten bedrevs i provisoriska lokaler 

under 1900-talets första hälft. I början av 1910-talet sköttes byggnadsförvaltningen från 

kommunalnämndens ordförandes hem. Därefter i en i flera omgångar tillbyggd arbetarbostad 

belägen på platsen där det blivande stadshuset kom att stå.  

Under detta halvsekel diskuterades byggnadsförslag först för municipalsamhällets del och sedan 

för kommunen och staden Kirunas del. Ett antal förslag presenterades under åren. Gustaf 

Wickman, av Hjalmar Lundbohm kallad Kirunas stadsarkitekt, stod bakom de två första 

förslagen daterade 1913 och 1914. Wickman var arkitekt till en stor del av bolagets bebyggelse 

och till kyrkan. Bertil Höök, konsultativ stadsarkitekt mellan 1936 och 1964 stod bakom ett 

utkast till förvaltningsbyggnad år 1946 och ett förslag 1954. Inga av dessa förslag förverkligades. 

Den tänkta byggnadsvolymen och skalan utökades under åren av planering, från Wickmans 

trähus på två våningar till Hööks högmodernistiska byggnadsvolymer i upp till fem våningar. 32 33 

 

Ritning 6. Gustaf Wikmans första förslag till förvaltningsbyggnad daterad 1913. 

                                                 
32 Brunnström, Staden som konstverk Kiruna, 128. 
33 Gradin, Fotografisk Inventering Kiruna Stadshus, 12. 
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STADENS VISION 

FÖRARBETE 

I april 1956 beslutade stadsfullmäktige i Kiruna att bjuda in till en arkitekttävling om ett nytt 

stadshus. De som skötte frågan var den nyinrättade Kommittén för uppförande av kommunal 

förvaltningsbyggnad. I juni 1957 reste kommitténs medlemmar till nybyggda stadshus runt om i 

Sverige. Man for till Halmstad, Borås, Västerås och Gustavsberg. Kommittén besökte även Luleå 

där arkitekten Jan Thurfjell tog emot. Thurfjell blev sedermera programskrivare och jurymedlem i 

den kommande tävlingen.34 

Storleken på stadshus och insikten av ett stadshus representationsvärde bör ha påverkats av dessa 

studieresor. Det fanns ett förslag på tävlingsprogram innan resorna. Golvarealen utökades från 

knappt 3 000 kvm till drygt 10 000 kvm efteråt. Det tänkta behovet av yta mer än tredubblades 

således.  

Två förslag på lägen diskuterades till den nya förvaltningsbyggnaden. Dels i Järnvägsparken och 

dels i kvarteret Tätörten som kallades stadskontorstomten. Valet föll på kv. Tätörten då 

Järnvägsparken ansågs ha sådana rumsliga kvaliteter att den skulle fortsätta vara park. Kv. 

Tätörten var mindre kuperad och således enklare att bebygga. Det gynnsamma läget mellan 

staden och gruvan lär även ha spelat in i beslutet.    

TÄVLING 

För att få tävlingen till stånd kontaktades SAR, Sveriges Arkitekters Riksförbund. Tävlingen 

utlystes med start i november 1957. Av tävlingsprogrammet undertecknat 

”Stadshusbyggnadskommittén” framgår att de inbjudna arkitekterna var arkitekterna SAR Hakon 

Ahlberg, Stockholm; Gottfrid Bergenudd, Piteå; Bertil Höök, Luleå; Artur von Schmalensee, 

Stockholm, samt SAFA Alvar Aalto, Helsingfors.  

Tanken med den nya byggnaden var att samla all förvaltning, som vid tillfället var spridd, i en och 

samma byggnad. Vidare visar programmet en organisationsplan och en förteckning över begärda 

funktioner med ungefärlig yta på rummen och dess våningsplacering i byggnaden. I övrigt 

beskrivs tomtens läge, dess vegetation och markförhållanden. Den befintliga vegetationen 

bestående av rönn och björk önskades i möjligaste mån bevaras. Erfordrade bilplatser enligt 

parkeringsnormen skulle redovisas, varav 30 % av dem inomhus. Plats för eventuell skulptur eller 

bildkonstverk skulle även det anvisas. Byggnaden måste kunna medge förändringar i 

organisationen och erbjuda tillbyggnadsmöjligheter.  

Sju förslag lämnades in i april 1958 varav tre stycken var författade av Bertil Höök. Samtliga sju 

förslag ansågs så pass genomarbetade att de togs upp till bedömning.35 

                                                 
34 Gradin, Fotografisk Inventering Kiruna Stadshus, 13. 
35 Inbjuden tävling om stadshus i Kiruna, SAR:s tävlingsblad 4 1959, s. 143. 
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JURYNS VISION 

 

Ritning 7. Tävlingsförslaget ”Runa” av Hakon Ahlberg som hamnade på en inofficiell tredjeplats i stadshustävlingen.   

JURYARBETET 

Juryn bestod av Gunnar Wejke, Sven Ivar Lind och Jan Thurfjell. utsedda av SAR. Ragnar 

Malmström och Åke Forsberg var med i juryn som stadens representanter. 

Gunnar Wejke, som vid programskrivningen var generaldirektör vid Byggnadsstyrelsen, avled i 

november 1957. Ulf Snellman också han från Byggnadsstyrelsen ersatte Wejke. Sven Ivar Lind 

var professor i arkitektur på Kungliga Konsthögskolan. Jan Thurfjell hade ett nystartat 

arkitektkontor i Luleå. Åke Forsberg var fastighetsingenjör i Kiruna.  Ragnar Malmström var 

ordförande i Kiruna Stadsfullmäktige 1948-51 och 1963-66. Vid tiden för juryarbetet bar han 

titeln drätseldirektör och var ordförande i Norrbottens Läns Landsting. 36 37 

Det finns en lång korrespondens samlad i ArkDes arkiv mellan framförallt Ulf Snellman och 

Sven Ivar Lind. Det framgår att de drivande i juryarbetet var dessa två, med Lind som den 

dominerande.  Juryn sållade relativt snart bort fyra av de sju förslagen. Tre förslag återstod 

således. Det var von Schmalensees, Aaltos och Ahlbergs, där Ahlbergs förslag hamnade på en 

inofficiell tredjeplats.  

Efter sex veckor var prisnämnden klar med sitt utlåtande. De kunde inte skilja von Schmalensees 

förslag ”Igloo” och Aaltos förslag ”Aurora Borealis” åt. Juryn föreslog ett delat förstapris och 

delad prissumma mellan dessa två. Dock förordade juryn att förslaget ”Igloo” skulle komma till 

utförande. Förslaget ”Igloo” beskrivs av juryn delvis så här:  

                                                 
36 Vem är det: Svensk biografisk handbok, 1021. 
37 Vem är Vem/Norrland, supplement, register, 272. 
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Stadshuset har tre våningar över entréplanet samt en därunder. I den senare ligger de 
sociala nämnderna lätt tillgängliga från entrén samt det centrala arkivet. De övre 
våningarna grupperar sig kring en hall med högt sidoljus från tre väderstreck. 
Plandispositionen är väl genomtänkt, trappor, hissar och serviceinstallationer lämpligt 
placerade, och de olika lokalgruppernas förläggning och inbördes förbindelser goda. 
Särskilt förtjänar att framhållas fullmäktigesalens placering mellan tingslokalerna och 
drätselkansliet och i direkt förbindelse med båda. Den centrala hallen är ett mycket vackert 
rum, fritt komponerat inom en fast ram. Dess arkitektur är ett artikulerat och nyanserat 
uttryck för byggnadens organiska disposition. Den vänliga och rika interiören med 
utblickar mot Berget och över vinterträdgården präglas av öppenhet, ljus och trivsel. Den 
har också förutsättningar att spela en stor roll som festligt samlingsrum för staden 38 

Den sistnämnda spekulationen föll verkligen in. Juryns slutomdöme och sammanfattning av 

tävlingen daterat den 3 juni 1958 lyder:  

Även om förslaget Aurora Borealis och Igloo inte kan skiljas i rang och därför bör dela 
första platsen och prisbeloppet, vill prisnämnden förorda att förslaget ”Igloo” på grund av 
sina praktiska och konstnärliga förtjänster och stora trevnadsvärden, och med hänsyn till 
det värde för stadens kommunala liv som hallen bör tillmätas finner prisnämnden, 
förslaget ”Igloo” skall komma till utförande. Prisnämnden vill till detta foga omdömet att 
tävlingen varit synnerligen givande och att staden har all anledning att vara tillfredsställd 
med dess resultat.39 

Det som avgjorde till ”Igloo:s” fördel framför ”Aurora Borealis” var således ett antal aspekter. 

Dels ekonomiska, men även arkitektoniska där den stora hallen i förslaget ”Igloo” sågs kunna 

tillföra kommunen ett rum som inte Aaltos förslag kunde. 

Sven Ivar Lind lyckades via sin tyngd och fantastiska framställningskonst ena prisnämnden till ett 

gemensamt utlåtande för förslaget Igloo.40  

 

Ritning 8. Tävlingsförslaget ”Aurora Borealis” av Alvar Aalto som hamnade på en delad första plats i stadshustävlingen.  Skissen 
visar fasad med gruvberget i bakgrunden. 

                                                 
38 Inbjuden tävling om stadshus i Kiruna. 145. 
39 Ibid, 159. 
40 Brunnström, Kirunabornas vardagsrum.  
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ARKITEKTENS VISION 

ARKITEKTKONTORET 

Artur von Schmalensees kontor låg med ingång från Mälartorget i Gamla Stan, Stockholm och 

bestod vid tiden för tävlingen av 3 ½ anställda. Det var Artur von Schmalensee, ritarna Robert 

Persson och Hugo Svensson samt Arturs son Johan som arbetade halvtid med sin pappa. 

Anledningen att Artur von Schmalensee fick delta i tävlingen är inte helt klarlagd. Han hade 

deltagit i några stadshustävlingar tidigare, bl.a. på Lidingö, men utan framgång. 

Stadshusbyggandet var vid förra seklets mitt en av de stora byggnadsuppgifterna i Sverige. Artur 

von Schmalensee ritade tävlingsförslaget till Kiruna Stadshus på egen hand, utan någon hjälp av 

de övriga på kontoret.41  

BAKGRUND TILL TÄVLINGSFÖRSLAGET 

Det går inte att beskriva Kiruna stadshus utan att nämna Stockholms stadshus, invigt 1923 och 

ritat av Ragnar Östberg. Artur von Schmalensee var assistent åt Ragnar Östberg på Kungliga 

Konsthögskolan och de båda kom bra överens och uppskattade varandra mycket. Östberg var på 

sin tid den naturliga centralpersonen i svensk arkitektur kring vilket allt kretsade.42  

John Sjöström, tidigare medarbetare på kontoret beskriver: Artur var funktionalisten som senare 

började rita och bygga på det gamla sättet med beprövade material och mått men i ett samtida 

formspråk. Artur fångade hela stämningen i Stockholms stadshus men lyckades överträffa den, 

enastående enkelt, vackert och välbelyst med en välkomnande värme. Huset byggdes på vägen till 

gruvan. Han skapade Kirunas vackraste samlingslokal.43 

En viktig aspekt som skiljer de båda stadshusen åt är den rumsliga organisationen. Då 

Stockholms stadshus är en sekvens av rum samlar sig Kiruna stadshus rum kring en central hall. 

De övriga rummen relaterar på något vis till denna hall. Detta sätt att arrangera rum var en 

tendens i tiden. I skolbyggnaden Solna läroverk från 1948 av Arturs von Schmalensees vän och 

kollega Nils Tesch finns redan detta upplägg.  

John Sjöström fortsätter: ”En planering med långa korridorer kändes vid denna tidpunkt uttjatad. 

Med hallen fick man också en samlingssal på köpet, en plats att samla alla elever i ett 

väderskyddat rum. Det var en självklar idé som Artur måste ha fått fatt på. Kiruna Stadshus skulle 

likväl kunna vara en gymnasieskola.” 44 

Även stadshuset i Tranås bör ha varit med som influens till byggnaden i Kiruna. Adrian 

Langendal ritade det 1953. Langendal och von Schmalensee var kompanjoner under en längre tid, 

                                                 
41 Johan von Schmalensee. Bebyggelseantikvarisk dokumentation, dnr 115-2015.  
42 John Sjöström. Bebyggelseantikvarisk dokumentation, dnr 115-2015. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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men deras samarbete hade dock upphört i början av 1950-talet strax efter genomförandet av 

restaurang Solliden på Skansen. Upplägget i Kiruna påminner starkt om det i Tranås.45 

Då stadshus- och rådhusbyggandet har en lång tradition kan man betrakta Kiruna stadshus som 

en del av en obruten kedja med rådhusen i Köpenhamn och i Århus som en del i denna. 

Rådhuset i Århus är ritat av Arne Jacobsen med ett genombrutet torn liknande det i Kiruna. 

Även renässansens palatsbyggnader är del av det arkitekturarv som direkt eller indirekt kan ha 

påverkat Artur von Schmalensee i tävlingsmomentet.  

 

Ritning 9. Från det segrande tävlingsförslaget ”Igloo” av Artur von Schmalensee som visar Fasad åt norr. 

 

Ritning 10. Från det segrande tävlingsförslaget ”Igloo” av Artur von Schmalensee. Visar interiörperspektiv av den stora hallen. 

                                                 
45 Johan von Schmalensee. Bebyggelseantikvarisk dokumentation, dnr 115-2015. 
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KONSTRUKTÖREN 

Den person som arbetat närmast arkitekten under projekteringen av stadshuset lär förutom de 

närmaste medarbetarna ha varit konstruktören Konrad Hernelind. Han beskriver i ett kapitel i sin 

text ”tillbakablick på en konstruktörs 50-åriga livsverk” hur det var att arbeta med Artur.  Konrad 

blev uppringd av Artur en kväll 1958, strax efter tävlingsvinsten och fick frågan om han ville vara 

ansvarig konstruktör för stadshusbygget i Kiruna. Det var inte svårt för honom att tacka ja. 

John Sjöström beskriver: ”Konrad och Artur hade samma tekniska bakgrund. De ritade och 

byggde båda på gammalt sätt. När Artur ritade hade han med sig alla de rätta måtten. Så det 

behövdes inte mycket ritningar. Det var viktigt att inte rita för mycket och att inte utföra ett 

dubbelarbete.” 46 På ArkDes arkiv i Stockholm finns det 212 ritningar rörande A-handlingar. I 

Swecos arkiv finns det 90 st ritningar rörande K-handlingar. 

Konrad Hernelind beskriver hur arbetet lades upp: ”von Schmalensees 100:dels ritningar var 

mycket eleganta och informativa men det var ibland svårt att tolka hur han tänkt sig alla detaljer. 

Konstruktören tog på sig ansvaret för att detaljrika och entydiga ritningar producerades. Artur var 

noga med att på ett tidigt stadium inhämta synpunkter från statiker, vvs- och el-konsulter. För att 

i största möjliga utsträckning undvika dubbelarbete i ritningsarbetet bestämdes 

arbetsfördelningen på ett tidigt stadium. Arkitektens huvudhandlingar ritades i skala 1:100.”47 

 

Ritning 11. Illustration på delar av tornets detaljer, ritning av Konrad Hernelind. 

                                                 
46 John Sjöström. Bebyggelseantikvarisk dokumentation, dnr 115-2015. 
47 Hernelind, Tillbakablick på en konstruktörs 50-åriga livsverk, 19. 



 

36 
 

 

INREDNINGSARKITEKT 

 

Ritning 12. Ritning till i byggnaden vanligt förekommande karmstol av inredningsarkitekt Folke Sundberg. 

Inredningsarkitekt var Folke Sundberg, född i Norrbotten, med verksamhet i Göteborg. 

Liknande arbeten av Folke Sundberg är hotell Valhall i Kalix och ett elevhem i Jokkmokk.48 

Inredningsarkitekten och arkitekten hade en nära dialog med varandra och med beställaren. I 

Stadshusets arkiv finns samtliga ritningar till inredningen där även möbelns placering i rummet 

framgår. Inredningen är tillverkad av Klaeson Snickerier i Fjugesta. 

KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING, HANTVERKARNA OCH 

BYGGNADSARBETARNA 

John Sjöström avslutar: Artur hade en stark bärande idé i Stadshuset som fungerade från start till 

mål. Mycket av de kvaliteter som finns där var med från början. Sen valde han fina 

kompletteringar till arbetet. Dels valde han konstnärer ur sin nära omgivning från 

Konsthögskolan, de han visste skulle göra ett bra arbete. Sen valde han folk på plats, bl.a. de 

samiska konstnärerna. Han tänkte mycket på samerna. Sen samarbetade han med de från Kiruna 

Praktiska Ungdomsskola. Sådana som Solveigh Backlund och Inga Wisén. Och så var givetvis 

byggnadsarbetarna viktiga. De kunde överträffa hans ideér, göra det på sitt sätt. Hantverket, 

genomförandet på plats och det praktiska fick styra. Artur var den minst teoretiska arkitekten. 

Inga sådana tankar snuddade vid honom. Allt utgick från människan och hennes önskningar. 49 

I kapitel 8 som berör de rum som tidigare ingick i byggnadsminnesförklaringen finns mer 

information att läsa kring den konstnärliga utsmyckningen.  

  

                                                 
48 Gradin, Fotografisk Inventering Kiruna Stadshus, 20. 
49 John Sjöström. Bebyggelseantikvarisk dokumentation, dnr 115-2015. 
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Bild 21. Fotografi från byggarbetsplatsen med utsikt över gruvberget till vänster i bild och LKAB:s huvudkontor, ritat av Hakon 
Ahlberg, till höger i bild 

 

Bild 22. Stadshusets sydvästra hörn under uppbyggnaden.    
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FUNKTION OCH UPPLEVELSE - ETNOLOGISK 

DOKUMENTATION  

Sophie Nyblom  

Syftet med den etnologiska dokumentationen har varit att samla in information om de olika 

funktioner stadshuset har samt att synliggöra människors upplevelse av huset. Informationen har 

etnolog Sophie Nyblom samlat in genom intervjuer, research i litteratur och arkivmaterial samt 

genom deltagande studier i vardagen och vid olika arrangemang under projekttiden. Några 

funktioner och berättelser har framträtt tydligare än andra och det är de som kommer att 

beskrivas här. Det är den stora hallen som kommer att stå i fokus för berättelserna. 

Utgångspunkten för dokumentationen har varit nuet men vi har också gjort tillbakablickar i 

historien. Kapitlet inleds med en text som utgår från den deltagande observationen där syftet är 

att förmedla vardagspulsen i huset, därefter följer sex texter som baserar sig på det insamlade 

materialet samt etnologens egna observationer. Kapitlet avslutas med en reflekterande text om 

begreppet ”kirunabornas vardagsrum”.  

Norrbottens museum har även tidigare gjort en etnologisk dokumentation av Kiruna stadshus. I 

början av 1990-talet genomförde museets etnolog Eva Gradin genomförde en dokumentation 

som ingick i en nationell studie om kommunhus som presenteras i boken ”Offentlighetens 

materia Kulturanalytiska perspektiv på kommunhus”. Gradin har också skrivit om sitt arbete i 

artikeln ”Kiruna stadshus som offentlig mötesplats och kommunal arbetsmiljö” i Norrbottens 

museums årsbok 1989. I artikeln gör hon en genomgång av arkivmaterial från planeringen och 

uppförandet av stadshuset samt en sammanfattning av hur huset fungerade när dokumentationen 

gjorts. Till viss del överensstämmer våra iakttagelser med de Gradin beskriver men vi har valt att 

fördjupa oss i några av företeelserna. Detta är inte en heltäckande beskrivning av vad huset har 

använts till och vad det används till idag, utan ett urval av några funktioner huset har och några 

personers berättelser om sina upplevelser av huset.  

I texterna kommer följande informanters berättelser att återges: Sonja Sonderegger, Jan 

Viinikainen, Lennart Lantto, Kjell-Åke Halldén, Lars Törnman, Magnus Fredriksson, Karin 

Westergren, Maria Ragnestam, Johan Stålnacke, Dan Lundström och Björn Sundström. Mer 

information om dem finns i källförteckningen. Utöver djupintervjuer har jag, etnolog Sophie 

Nyblom, under fältarbetet träffat och samtalat med många fler och även deras tankar och 

reflektioner har varit ett underlag i arbetet med texterna. Allt material från den etnologiska 

insamlingen finns arkiverat på Norrbottens museum.50 

Dokumentationen har genomförts i samarbete med museets fotograf Daryoush Tahmasebi som 

har haft uppdraget att dokumentera evenemang och aktiviteter i huset under projekttiden. Det är 

han som har tagit de flesta bilder i detta kapitel och den fullständiga bildsamlingen finns arkiverad 

i Norrbottens museums bildarkiv.51  

                                                 
50 Norrbottens museum. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
51 Norrbottens museums bildarkiv. Fotografisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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STADSHUSETS VARDAGSPULS 

Om du tar dig tid att stanna upp och lyssna blir du snart medveten om rörelsen i rummet, 

rörelsen som skapar en puls i huset och framförallt i den öppna hallen. Myllret av ljud, rörelser 

och ljusets skiftningar skapar en atmosfär där pulsens intensitet och styrka varierar. En vanlig 

fredagseftermiddag råder en knappt märkbar vilopuls. De flesta som jobbar i huset har loggat ut 

och den stora hallen är tom och ödslig. Det enda som hörs då är ett svagt surr från 

ventilationssystemet. En annan fredag kan det råda maxpuls i hallen exempelvis när det är 

festkväll och serveringspersonalen skyndar mellan borden bland de festklädda gästerna och 

kockarna stressar i köket för att få huvudrätten klar.  

Jag har under besöken i stadshuset regelbundet stannat upp för att ta pulsen på huset; lyssnat till 

ljuden, sett hur ljuset fungerat som en naturlig spotlight och observerat det dagliga 

rörelsemönstret. Jag har lyssnat till hur ljudet från olika typer av skor och olika personers fotsteg 

fortplantar sig i rummet och hört ekot från dörrar som stängs eller öppnas med kraft. Jag har sett 

hur besökaren en solig sommardag möts av en hall där kontrasterna är starka medan det en 

dimmig höstdag blir ett grådisigt ljus även inomhus som suddar ur konturerna i hallen. Ljuset är 

en faktor som gör hallen levande och i mina anteckningar hittar jag följande notering: ”Solen 

lyser in och hallen är fylld av ljus, strålarna kommer in från fönstren på entrésidan och träffar den 

stora tavlan över Kiirunavaara medan resten av rummet är i skugga.”52  

Vintertid motas mörkret bort med starka strålkastare som smärtar i ögonen om man tittar för 

länge på dem. De punktbelyser specifika platser i hallen samtidigt som de skapar ett konstgjort 

ljus som får besökaren att glömma vintermörkret utanför.   

Husets vardagspuls skapas också av de människor som dagligen rör sig i rummet, främst 

kommunens tjänstemän och politikerna men också alla besökare som kommer dit av olika 

anledningar. Det blir likt livet på ett torg där vissa skyndar fram, kanske för att hinna i tid till ett 

möte, medan andra sakta strövar över golvet utan brådska. Där vissa tar sig tid att sitta kvar i fiket 

långt efter att fikapausen egentligen är slut, medan andra knappt verkar ha tid att dricka kaffe 

utan med stressade steg hämtar påfyllning i sin termosmugg med lock. Dagligt återkommande 

pulshöjningar är vid 9-tiden på morgonen och 14-tiden på eftermiddagen, det är då de flesta 

förvaltningar har fikapaus. Förutom den dagliga rytmen tycker jag mig också kunna ana en 

årstidsrytm. Under sommarmånaderna råder vilopuls då de flesta har gått på semester och 

majoriteten av dörrarna är låsta, till skillnad från övrig tid på året då de oftast står på glänt. Under 

sommaren är besökarna främst turister som långsamt strövar runt på de olika våningarna för att 

se på konsten medan medborgarna med ärenden till kommunens tjänstemän är färre. När hösten 

kommer återkommer de flesta till sina arbeten, politikernas sammanträden drar igång och 

besökarna har andra ärenden än att betrakta konsten.  

                                                 
52 Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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Bild 23. Tystnaden sprider sig och dagsljuset lyser upp stadshushallen.  

Då och då händer det att pulsen i hallen stiger till max, det är när det ställs i ordning för fest. Då 

den speciella discokulan med fem klot hängs upp i taket, strålkastare i olika former monteras 

längs räckena och trappavsatsen i hallen förvandlas till scen. Hallen dukas med långbord med vita 

dukar och fint porslin och köket fylls av matos och kockarnas stress. Det är kvällar då 

arrangörerna går en sista runda för att se om allt är klart innan de första gästerna gör entré. 

Kvällar med musik och dans då hallen fylls av en kakofoni som studsar mellan betong och 

tegelväggarna, där sorlet från matborden stiger till taket och ljuset skimrar längs väggarna i olika 

nyanser. Då känns den lugna vardagen långt borta. När dansen är slut, borden avdukade och 

baren stängd och medan personalen städar bort de sista tecknen från festen återvänder lugnet och 

snart hörs surret från ventilationen igen.  

Jag avslutar detta kapitel med ett utdrag ur mina anteckningar från fältarbetet i Kiruna.53 Detta 

skrevs i april 2015 när vi påbörjade arbetet med dokumentationen och skildrar en stund av en 

helt vanlig tisdagsförmiddag.  

  

                                                 
53 Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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Tisdag 14 april 2015, kl. 10.35-11.05 

Jag går en våning upp och väljer en observationsplats med utsikt över den hallen, det blir på balkongen mitt emot 
fiket. Det är nu arbetet med stadshusdokumentationen börjar på allvar och jag vill fånga känslan av rummet.  

En kvinna rullar ut fikavagnen från fiket och vidare till hissen. Hon går runt till alla kontor och samlar in tomma 
kaffekopparna, porslinsklirret ekar i hallen när kopparna stöter till varandra. Någonstans ovanför mig öppnas och 
stängs en dörr och ljudet av snabba fotsteg hörs. Vaktmästaren kommer gående med en hopfällbar stege under ena 
armen samtidigt som han skjuter en kundvagn framför sig. Han stannar och ställer upp stegen nedanför en av 
vägglamporna som inte lyser. I kundvagnen finns små papperskartonger med nya lampor.  

Det är tyst i huset men lyssnar jag noga hörs svaga röster från de stängda dörrarna och ibland ljudet från fotsteg 
någonstans i huset. Ibland ser jag den som går men ibland hör jag bara stegen. Plötsligt hörs ett högljutt smatter av 
stilettklackar mot golvet, det tystnar lika snabbt som det uppkom. Nedtonade telefonsignaler hörs från de stängda 
dörrarna. Vaktmästaren klättrar ner och fäller ihop stegen och förflyttar sig till nästa trasiga lampa.  

Dörren i entrén öppnas och en man kommer in, han stannar upp och ser sig omkring. Han har grön friluftsjacka och 
bär på en mindre ryggsäck. Han går fram till den utställningen med designade produkter från Swedish Lapland som 
står mitt i hallen. Ytterligare en man kommer in, han är äldre och har svart jacka och går med målmedvetna steg till 
fiket och serverar sig kaffe.  

Mannen med ryggsäcken strövar vidare i hallen och stannar nu upp vid bordet med miniatyrmodellen av Kiruna, 
bordet står delvis inskjutet under trappan i hallen. Han tar fram sin mobil och tar ett foto av modellen.  

Det blir mer rörelse i rummet. Flera personer kommer gående och genar över det stora golvet eller rör sig på de olika 
våningarna, kanske återvänder de till sina kontor efter möten eller kanske är de på väg till möten. De flesta av dem 
går med raska steg och har inga ytterkläder så troligen jobbar de i huset. Vaktmästaren har förflyttat sig en våning 
upp och fortsätter att byta trasiga lampor.   

Stadshuset är känt för sin öppna karaktär och visionen var att det skulle vara nära mellan medborgare, 
beslutsfattare och tjänstemän. Just nu känns det dock som ett slutet rum trots öppenheten för nästan alla 
kontorsdörrar är stängda och det är folktomt. Förr sades det att dörrarna användes för att visa om man var inne 
eller inte. Undrar om det stämmer idag också, eller om man förlitar sig på den digitala tekniken och displayen som 
finns nere vid en av pelarna då man kommer in. Där kan man snabbt se om den man söker är inne eller inte. 

Efter en kort stund med mera rörelse i rummet lugnar det åter ner sig. Sporadiska ljud från dörrar som öppnas och 
stängs, fotsteg, telefonsignaler och röster hörs igen. När tystnaden sprider sig anar jag ett surrande ljud, troligen 
kommer det från ventilationssystemet.  

En man passerar bakom mig och nere på golvet kommer en annan med en kaffekopp i handen från fiket. De byter 
några ord på avstånd och blir sedan stående i den öppna trappan i hallen för att prata. Ett spontant möte har 
uppstått, de som många säger är typiska för Kiruna stadshus. Männen står kvar och pratar samtidigt som en äldre 
kvinna kommer från fiket med en kopp kaffe och en smörgås, hon går till den dolda personaltrappan i hörnet vid 
köket och går upp till sitt rum. Mötet i trappan fortsätter och nu har en tredje man anslutit. I fiket reser sig två 
äldre män som suttit och pratat, de stänger sina jackor och gör sig redo för att gå ut i snövädret. Spontanmötet i 
trappan har nu vuxit med ytterligare tre personer bl.a. kommunalrådet Kristina Zakrisson.  

Mannen med ryggsäcken har nu tagit av sig jackan och bär den över armen. Han står och tittar på montrarna med 
utställningen över Kirunaprofilen och skidåkaren Erik Larsson ”Kiruna-Lasse”. Två män kommer in, den ena bär 
en filmkamera och den andra en välfylld ryggsäck. De går direkt över golvet mot gruppen som står och pratar i 
trappan. När de kommer fram skingras gruppen. Det blir åter mer rörelse i rummet. Personer rör sig från rum till 
rum, nya korta spontanmöten uppstår och vaktmästaren är klar med lampbytena och har återvänt till sitt rum på 
entréplan där han sorterar om bland kartongerna i kundvagnen. Efter en stund kör han vagnen över golvet mot 
hissen.  

Kommunalrådet och de båda männen med kameran går över golvet och ut genom entrén. Åter är det rörelse i rummet 
och många personer rör sig. En kvinna ställer en fråga till en man över golvet, han har inte tid att stanna och svara 
utan skyndar vidare.  
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”EN FANTASTISK ARBETSPLATS” – STADSHUSET SOM ARBETSMIJLÖ 

Det sägs ofta att stadshuset är en fantastisk miljö och många av dem jag har träffat som arbetar i 

huset pratar väldigt positivt om sin arbetsmiljö. Men vad är det som är det ”fantastiska!” och hur 

fungerar ett stadshus som är byggt i början på 1960-talet som arbetsmiljö idag? Hur har 

samhällets utveckling påverkat verksamheten i huset? Detta är några av frågorna jag har utgått 

från i mötet med dem som har arbetat i huset.  

Stadshuset är idag arbetsplats för ungefär 140 av kommunens ca 2000 anställda. Under husets 53-

åriga historia har den kommunala organisationen genomgått flera förändringsfaser t.ex. 

kommunsammanslagningen 1971 då Kiruna slogs samman med Karesuando kommun. 

Kommunens roll och ansvar har förändrats sedan 1960-talet och det har lett till att förvaltningar 

och avdelningar har varierat i storlek samt att kombinationerna av verksamheter har sett olika ut. 

Det har skett en teknisk utveckling som har fått konsekvenser för såväl arbetsmetoder, utrustning 

som vilka yrkesgrupper som behövs. Ett exempel är att tidigare hade chefer en egen sekreterare 

som bland annat renskrev brev och handlingar medan de flesta chefer idag sköter sin 

korrespondens via mail och antalet kommunala sekreterare har därför minskat. När datorn blev 

en självklar del av utrustningen i varje kontor behövdes en IT-avdelning som sedan har vuxit allt 

eftersom tekniken har utvecklats. Detta är några exempel på förändringar som skett och påverkat 

stadshuset som arbetsmiljö och arbetsplats.  

 

Till invigningen 1963 trycktes en skrift upp med bilder från stadshuset och bland annat förekommer bilder på de som börjat arbeta i det 
nybyggda huset. På bilden till vänster syns Gunnar Pettersson och Sven Sörensen. Uppe till höger Barbro Grape och nere till höger Sonja 
Sonderegger. 
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TILLBAKABLICKAR TILL TIDIGARE ÅRTIONDEN 

Sonja Sonderegger var anställd av kommunen redan 1962 och var med om flytten till det 

nybyggda stadshuset. Hon minns att de tyckte det var så otroligt fina lokaler de fick flytta in i och 

hon finns dessutom med på en bild i broschyren som gavs ut i samband med invigningen 1963.  

Jag satt faktiskt i det rummet som är hörnrummet mot gatan bredvid entrén, det var det enda hörnrum 
som inte chefer satt i utan det var bokföringsavdelningen. Det var två rum sammankopplade för man 
måste gå igenom det ena till det andra. Och där satt vi tre unga flickor som höll ihop hela livet och håller 
ihop än, vi är två kvar.54 

Sonja kom att vara kommunen trogen och arbetade med ekonomi fram till sin pension för några 

år sedan. Hennes minnen från huset handlar om de vardagliga detaljerna från den första tiden då 

alla satt och rökte på sina rum och hur det inför kommunfullmäktiges sammanträden skulle 

kopieras kopiösa mängder av papper för hand så att de fick jobba sent kvällen innan för att få 

underlaget klart till mötet. Sonja kom också att få följa den tekniska utvecklingen och hur den 

förändrat arbetsmetoderna för den ekonomiska redovisningen. Hon har arbetat med hålkort, 

kassettband och andra tekniker innan datorn kom. De tekniska nymodigheterna var också något 

som de förundrades över när de flyttade in i stadshuset 1962.  

Vi tyckte ju att teknikens under hade kommit redan. Mellan chefsrummet och rummet utanför så fanns 
det ju en sån här snabbtelefon.. Istället för att ropa på henne, fast dörren stod ju oftast öppen, eller gå runt 
så tröck han då och så skulle hon svara så fint. Och det var ju då frid och fröjd, det var ju mellan dom 
två, det var bara på chefsrummen. Och sen fanns det sådana här apparater det var fem stycken röda 
prickar och om man hade en prick så var det kommunalrådet och var det två så sökte dom någon annan 
och det fanns utsatt i korridorer och i sammanträdesrum så att då visste dom att nu är det någon som 
söker dom per telefon. 55  

Hon berättar om när cheferna fick de första mobila telefonerna och att telefonerna monterades 

fast i bilarna. På samma sätt som det var cheferna som fick de första datorerna, även om de inte 

använde dem. När fler fick tjänstemobil gjordes det från början noggranna kontroller av 

samtalsregistret och du kunde som anställd bli återbetalningsskyldig om du missbrukat 

mobiltelefonen. När Sonja gick i pension var datorer och mobiler en självklarhet för de flesta 

tjänstemän i kommunen och kontrollen av samtalsregistret sedan länge avvecklat. 

Även den sociala arbetsmiljön har förändrats mycket under Sonjas tid. Från början tilltalades 

chefer, som oftast var män, med titel och efternamn medan kvinnorna tilltalades fru eller fröken 

samt efternamn. Efter du-reformen valde Sonja ofta att göra omformuleringar för att inte säga 

”du” till sina chefer, och många av cheferna fortsatte att tilltala de anställda som tidigare. Under 

vårt samtal reflekterar Sonja mycket över olika villkor för kvinnor och män till exempel fanns det 

på 1960-talet ett semesterbidrag och männen fick nästan dubbelt så mycket som kvinnorna. Och 

ingen ifrågasatte det. Även det faktum att de flesta chefer var män tar hon upp.  

  

                                                 
54 Sonja Sonderegger. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
55 Ibid. 
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Ja jag tror att har det någonsin funnits under dom första tjugo åren här någon kvinna som var chef, det 
tror jag inte. Vi kunde vara underchefer och så, men sen så kom ju vad ska jag tippa på 80-90-talet, det 
där var ju 60-talet. Men 80-90-talet då började det ju dyka upp och det började väl först och främst inom 
sociala förvaltningen för där var det ju nu nästan bara kvinnor som jobbade. 56 

Sonja tillhör den generationen där det både i arbets- och privatlivet öppnades nya dörrar för 

kvinnor och de kunde satsa på karriären på ett annat sätt än tidigare. Visserligen var det 

fortfarande vanligt att kvinnor gick ner i arbetstid för att ta hand om barnen men Sonja var en av 

dem som valde att arbeta heltid och hade barnen hos en dagmamma. Hon bröt mot normen och 

det mottogs inte alltid positivt av kvinnorna omkring henne.   

Jo, det har jag däremot upplevt när jag jobbade fulltid så av alla dom här som inte jobbade fick man ju 
alltid en slänga; man ska hem och ta hand om barnen och det var så synd om barnen och det var allting. 
Men jag fortsatte ju att jobba för jag ville jobba. Jag ville inte vara hemma heltid. Jag hade kunnat tänka 
mig att gå ner till halvtid och så, men jag ville inte vara hemma det visste jag ju bara. Jag stod ut med dom 
där gliringarna man fick för det ju inte alla som fortsatte. Men sen efteråt när jag hade bra lön och det 
hade gått rätt många år då blev det ju motsatsen: ”jaja då man har offrat barnen då kan man ha lön”. 
För dom hade många fick ju lite sämre betalda jobb. Men jag var ju den första generationen som fick 
uppleva det där, men jag satte bara näsan i vädret och jobbade vidare för det var ju inget jag tvingades till 
men jag ville.57 

Sonja ser tillbaka på sitt yrkesliv med glädje. Hon har trivts med miljön, gillat sina arbetsuppgifter 

och sina kollegor och fått vara med om en tid präglad av förändringar.  

 

Bild 24. Sonja Sonderegger utför dörren hon passerat många gånger under sina år som kommunanställd.  

                                                 
56 Sonja Sonderegger. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
57 Ibid. 
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STADSHUSET SOM ARBETSPLATS 2015-2016 

Även de senaste åren har den kommunala organisationen genomgått stora förändringar, t.ex. har 

kultur- och fritidsförvaltningen avvecklats och verksamheten förflyttas till andra enheter. Det 

pågår kontinuerligt förändringar i huset där kontor byggs om för att skapa fler arbetsplatser, 

något det ständigt verkar vara brist på platser. Tidigare var det IT-avdelningen som växte ur sina 

lokaler men under 2010-talet har det varit stadsbyggnadsförvaltningen som behövt mer utrymme.  

I möten med de som arbetar i stadshuset har jag bett dem berätta om för- och nackdelar med 

huset som arbetsplats. Efter några svar utkristalliserar sig ett antal problem; brister i 

ventilationssystemet och värmereglering i huset. Under 1990-talet byttes ventilationssystemet 

men det fungerar inte optimalt. När man går in i huset en varm sommardag känns det som att 

luften står helt stilla och för varje våning du rör dig uppåt blir det varmare och kvavare. Det 

andra problemet är att det är svårt att få bra temperaturer i vissa rum beroende på vilken sida av 

huset de ligger och beroende på var solen står och varifrån vindarna blåser. I vissa rum kan det 

bli iskallt och i andra rum för varmt. Detta är ingen ny företeelse utan problemet verkar ha 

funnits länge och eftersom värmen idag är centralstyrd så kan ingen justera temperaturen på sitt 

rum.   

Jan Viinikainen, som är enhetschef för IT och administration, tar upp några andra företeelser 

som kan ses som arbetsmiljöproblem utifrån dagens krav och regler. Öppenheten som lyfts fram 

som unikt med huset och som man är stolt över kan ibland bli ett problem eftersom det gör att 

det blir otydligt var gränserna går mellan de offentliga ytorna och personalens enskilda utrymmen.  

 

Ja om man säger så här det har ju, stadshusfiket har ju alltid varit för personalen det har funnits skyltar 
där tidigare och dom har försvunnit så nu har dom satt tillbaka dom. Och det är ju lite en 
arbetsmiljöfråga för dom anställda som ska äta lunch här. För utifrån arbetsmiljötänk så är det inte 
riktigt okej att det är sådär. Men annars så är det som du märker väldigt öppet och så där, men man 
märker ju, speciellt dom här senaste åren, hur samhället har utvecklats och så att det finns ju vissa risker. 
Och vi har ju Securitas som kommer efter 17 alltid och gör en genomsyn av huset .Och det har man inte 
behövt för några år sen. Så det finns ju en sån där, det finns ju en situation som gör att vi måste ha det. 
Och det är ju det man får betala när man har det så här öppet. 58 

                                                 
58 Jan Viinikainen. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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Bild 25. Jan Viinikainen på sitt kontor som ligger på bottenvåningen intill entrén.  

Frågan om vad som är offentligt och vad som är personalutrymmen är en sak jag har funderat 

över vid mina besök i stadshuset. Som besökare upplever man att huset är väldigt öppet och 

välkomnande men när man har strövat runt en stund blir man också medveten om att det finns 

gränser. I ett av hörnen gömmer sig en ”personaltrappa” som fungerar som en genväg till alla 

våningsplan men som besökare hänvisas man till de öppna trapporna. På samma sätt finns det 

några offentliga toaletter och andra som är personalens. När man går ner till suterrängvåningen 

känns det också som att det finns en gräns även om dörrarna står öppna. Jan berättar att det är 

tänkt att det är den stora hallen som är det offentliga rummet och det är t.ex. där utställningar 

visas medan till exempel suterrängvåningen räknas som en mer privat kommunal sfär och 

kommunsessionssalen, kommunfullmäktigesalen och biblioteket är låsta för besökarna. Men 

öppenheten handlar också om att besökarna inte behöver registrera sig och de kan själva ströva 

runt för att hitta den person de söker om de vill träffa någon. Vid entrén finns en skärm där man 

enkelt kan se vilka tjänstemän som är inne och vilka som frånvarande.   

Min första tanke är att öppenheten leder till att kontaktytan mellan olika förvaltningar är stor, 

men när jag går runt i stadshuset märker jag att det finns många mindre mötesplatser där personal 

från den enskilda förvaltningen samlas på fikarasterna. De går ner till fiket och hämtar kaffe, men 

går upp och fikar med sina närmaste kollegor. Uppe på vån 2 har man ett stort fikabord där delar 

av personalen på våningen fikar förmiddag och eftermiddag, socialförvaltningen och IT-

avdelningen har egna sittgrupper på sitt våningsplan och i några av korridorerna som gömmer sig 

bakom dörrarna t.ex. vid skolförvaltningen finns ett hörn med bord och stolar. På dessa 

mötesplatser intas såväl kaffe som lunch och det leder till att det trots den fysiska närheten i huset 

ändå finns stora avstånd mellan förvaltningar och avdelningar. 
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Bild 26. Ett utrymme som gjorts till fikahörn för de kontorsplatser som finns i hörnet 
intill kommunfullmäktigesalen på våning 1.   

 
Bild 27. Socialförvaltningens fikplats en trappa ner i stadshuset.   

 
Bild 28. IT-avdelningen ligger en trappa ner i stadshuset och där finns deras fikahörn 
medsoffor och tv på väggen.  
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Öppenheten som Schmalensee ville uppnå mellan politiker, tjänstemän och medborgare tycker de 

flesta finns. Hur mycket tjänstemännen har kontakt med politikerna beror självklart på deras 

arbetsuppgifter. Maria Ragnestam säger att för Konstmuseet i Norr har stadshuset varit den 

optimala arbetsplatsen eftersom hon har haft behov av att ha kontakt med såväl politiker som 

tjänstemän i arbetet med förberedelserna för ett länskonstmuseum. Medan de som inte arbetar 

nära politikerna kan uppleva att de sällan ser politikerna i huset. Lennart Lantto vittnar om nyttan 

med att alla förvaltningsledningarna sitter på ett ställe. Han har erfarenhet av att vara chef både i 

utlokaliserade lokaler och i huset. 

För jag minns att när vi var på sporthallen i sexton år och man skulle ha tag på någon på 
personalkontoret i något ärende och man ringde och ringde och ingen svarade och så gick man hit liksom 
lite halvt upprörd så möttes man av ”sammanträde i tre timmar” och man kan inte sitta här och vänta i 
tre timmar utan tillbaks då och sen igen hit. Medan här när man är i huset framförallt på ekonomi och 
personalsidan som man ofta hade kontakt med dom tar man ju på fikarasten eller på väg ner för trappen 
eller så. Det är en jättestor fördel en samordningsvinst att man är tillsammans absolut och det tror jag 
man ska fortsätta med också den administrativa biten. 59 

De möten Lennart beskriver ovan kan man kalla spontana möten och de uppstår då folk rör sig i 

huset. Vid mina deltagande observationer har jag många gånger sett hur personer har träffats när 

de korsat det stora hallgolvet och stannat upp för att pratat en stund, ibland har de gått till fiket 

för att avhandla en sak och ibland blir de stående i hallen en lång stund. Dessa möten berättar 

även den tidigare stadsarkitekten Anita Skans Malmström om och menar att de är en del 

avvardagen i huset och att de bidrar till att kommunikationsvägarna förkortas. 60   

 

Bild 29. Dagligen uppstår spontana möten när människor rör sig i huset. En företeelse 
som många anser är gynnsam för kommunikationen inom Kiruna kommuns verksamhet.  

                                                 
59 Lennart Lantto. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
60 Malmström Skans, ”Stadshushallen: Kirunabornas vardagsrum.”, 30-34.  
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VAD ÄR DET SOM ÄR DET FANTASTISKA?    

Gemensamt för dem jag har pratat med som arbetat länge i huset är att de tycker att de haft ett 

bra arbete, bra gemenskap på arbetsplatsen samt att stadshuset har varit ett trevligt ställe att 

arbeta på. Några pratar nostalgiskt om de stora kommunfesterna som hölls förut och hur huset 

har fungerat som ”kirunabornas vardagsrum” eller berättar om personliga minnen från sina år i 

huset. Andra pratar om hur de kommer att sakna den fantastiska utsikten när de flyttar till det nya 

stadshuset samtidigt som de tycker det ska bli spännande med ett nytt hus. Här är några svar där 

informanterna beskriver vad de tycker det är som gör stadshuset till en fantastisk arbetsplats:    

Men fördelarna är ju hur mycket som helst. Alltså du har en vacker arbetsmiljö, du har en behaglig 
arbetsmiljö och jag tycker den är väldigt mjuk, den är väldigt rogivande och du är också, du kommer in i 
en arbetsplats som är väldigt tidsenlig, tidsepok det här med gammeldags arkitektur. Du kan som bara 
stanna upp och titta på allt det här som är helt fantastiskt. Man sitter här med datorer och du sitter här i 
den här moderna miljön och sen kliver du bara ut så är du i en 60-tals miljö. Det är helt fantastiskt. Och 
sen som jag har märkt som chef då man har börjat jobba med det alltså man märker hur man kan 
använda vissa miljöer här för att kunna kommunicera med sina anställda här på ett helt annat sätt. Att 
man kan använda Helmer Osslundsrummet för att ha lite mer avslappande diskussioner och samtal i 
stället för att man sitter i ett konferensrum och visar powerpoints. Så man kan använda sig av miljön. 
Fördelarna är ju som jag ser det är ju en stolthet att jobb här också det är ju verkligen en ära och kul grej 
att ha en sån här arbetsplats. Det händer ju hela tiden; varje måndag då du kommer så är det någonting 
som händer i huset. Man blir lite hemmablind, lite bortskämd.61 

Jo jag tänkte för mig själv flera gånger när jag gick genom det där rummet, ja redan när jag tog i Esaias 
Poggats handtag så tänkte jag att det är en förmån att få jobba i den här lokalen. Under femton år så 
varenda dag när jag gick förbi, det är en särskild känsla att gå genom det där öppna. Varje gång när jag 
gick så kände jag att wow mer eller mindre wow varenda morgon att jag får jobba här och så hade jag, 
sista rummet som jag hade, så var det en kanonutsikt dessutom mot Kebnekajse.62 

Som jag säger det här med att bara när man kommer in i huset så blir man glad och upplyft och jag 
tycker det är så jätteskönt att mötas av den stora rymden och att det inte är trångt och fullt med grejer eller 
något annat, utan att man verkligen kan andas ut även om man kommer in så att säga. Och så går man 
och stämplar in vid klockan och när jag har varit på en våning upp så har man med hurtiga steg tagit 
trapporna upp och rent allmänt så. Sen så är det här ett hus från 1960-talet som givetvis inte är helt 
ultimat när det gäller arbetsmiljö det är givetvis att det finns fönster där det kanske har dragit, drar lite 
grann.63 

  

                                                 
61 Jan Viinikainen. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
62 Kjell-Åke Halldén. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
63 Lennart Lantto. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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POLITIKENS HUVUDBORG 

Stadshuset är förutom arbetsplats för kommunens tjänstemän också arbetsplats för de folkvalda 

politikerna som sitter i kommunfullmäktige. I anslutning till kommunstyrelsens sessionssal, KS, 

och kommunfullmäktiges sessionssal, KF, ligger kontoren som är reserverade för 

kommunalråden och kommunledningskontorets tjänstemän. I KS kan man se porträtt av de 

kommunalråd som huserat i huset där tidsmarkörerna syns på tavlorna i form av en askkopp på 

bordet eller en mobil i handen. Hittills finns bara män avbildade och nuvarande kommunalrådet 

Christina Zackrisson blir de första kvinnliga porträttet i samlingen.  

 

Bild 30. Kommunstyrelsens sessionssal pryds idag av en rad porträtt av tidigare kommunalråd.  

KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER 

Den 11 april 2016 åkte jag och Daryoush Tahmasebi till Kiruna för att delta på ett av årets 

kommunfullmäktigemöten. Syftet var att dokumentera det politiska sammanhanget som är en del 

av den vardagliga verksamheten i huset. Här följer några fältanteckningar från dagen. 64 

  

                                                 
64 Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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Kl.12.30 

Fiket har tömts på lunchande tjänstemän förutom några enstaka som sitter kvar och pratar över en kopp 
kaffe. Plötsligt börjar det anlända en annan grupp av besökare. Det är män i den övre medelåldern som 
gör entré. Många är gråhåriga och alla har mörka jackor; gråa, svarta eller bruna. De flesta går till fiket 
och sätter sig för att prata en stund innan mötet börjar medan andra blir stående i mindre grupper i 
hallen. Många av dem bär en mapp eller en surfplatta under armen.  

Kl. 12.35 
Jag förflyttar mig till KF-salen. Där pågår förberedelserna inför dagens möte, det har satts upp 
namnlappar vid sittplatserna, ljud och ljus testas. Framme vid presidiet finns namnskyltar för sekreterare, 
ordförande, vice ordförande, kommunalråd och kommunchef. Eftersom mötena också direktsänds i 
lokalradion pågår förberedelser för sändningen i ett av hörnen.  

Jag byter några ord med en av dem som arbetar med förberedelserna och hon berättar att mötet brukar 
hålla på till 14.30 då det är fikapaus och sedan till 17-18-tiden beroende på vilka ärenden som ska 
behandlas. Idag ska revisorerna också hålla ett anförande efter fikapausen.   
Jag undrar om det brukar vara många åhörare, hon skakar på huvudet och säger att det är sällan det 
kommer någon för att lyssna. Ibland dyker någon skolklass upp som på besök när det ingår som en del 
av undervisningen i något ämne.  

Kl.12.40 
Allt fler anländer och många går direkt upp till KF-salen för att inta sina platser. Jag går upp till 
åhörarläktaren för att göra observationer medan Daryoush stannar kvar nere för att fota en panoramavy i 
salen. 

Kl.12.55 
Platserna fylls en efter en och många plockar fram sina surfplattor, mobiler och några tar fram en bärbar 
dator som startas upp. Någon enstaka tar fram papper och penna vid sidan av den tekniska 
utrustningen. Idag skickas allt underlag digitalt till de folkvalda, det är ingen som behöver arbeta 
kvällstid för att kopiera upp kallelser eller redovisningar.  
Uppe på åhörarläktaren finns bara en person förutom jag, det är kvinnan som är ansvarig för 
radiosändningen. Åhörarläktaren är väldigt ogästvänlig för åskådaren och tanken är verkligen att du ska 
lyssna för räcket är alldeles för högt för att du ska se ner till golvet då du sitter. Vill du se ner får du 
kika mellan rutorna i det designade räcket.   
Åhörarläktarens stolar är ”flappstolar” där du fäller ner sätet innan du sätter dig. De är hårda och inte 
konstruerade efter min storlek för hur jag än sitter blir det obekvämt. Det är heltäckningsmatta på golvet 
och det antar jag är för att det inte ska bli störande ljud från läktaren ner till politikerna. Här uppe finns 
också två surfplattor utplacerade där du kan klicka dig fram till kallelse och annat material som ska 
behandlas.  

Kl.13.00 
Politikerna ombeds inta sina platser och de fylls en efter en, cirka tio platser är fortfarande tomma. 
Kommunfullmäktiges ordförande påbörjar namnuppropet för att kontrollera vilka som är på plats och 
vilka ersättare som fyller i för de ordinarie. Ersättarna som suttit på stolarna mot väggen eller fönstret går 
fram och intar sina platser.  
Det är ingen annan än jag på åhörarläktaren.  
Ordförande fortsätter att gå igenom de praktiska detaljerna kring mötet; inlägg får vara 3 min långa, 
repliker 1 min. Alla ska hålla sig till ämnet och inte upprepa det som redan sagts. Var förberedd för 
inlägget. Använd båda talarstolarna vid behov. Ordförande fortsätter med allmän info för dagen och 
berättar var utrymningsvägarna finns.  
Många sitter och läser Aftonbladet på sin surfplatta under tiden den allmänna infon dras.  
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Bild 31. Kommunfullmäktige sammanträder ett antal gånger per år, Norrbottens museum är närvarande den 11 april 2016. 

Hur fungerar då en mötessal byggd enligt 1960-talets standard år 2016? Faktum är att det finns en 

del brister i rummet, till exempel är ljudåtergivningen dålig och uppe på läktaren är det svårt att 

höra vad vissa personer säger trots att de använder mikrofonen. Det är kyligt i salen och flera av 

dem jag har träffat har berättat att det brukar dra kallt från de stora fönstren när vinden ligger på. 

Den här dagen är det inte särskilt kallt ute och solen skiner men ändå känns det ruggigt i det stora 

rummet och luften är torr. Daryoush och jag är de enda åhörarna. Frågorna avhandlas och snart 

är det dags för fika. Politikerna går ner till fiket för att ta en kopp kaffe och återsamlas en stund 

senare för att fortsätta mötet. Då händer det som kvinnan tidigare nämnde; en skolklass kommer 

in och sätter sig ner för att lyssna en stund. Efter ungefär 20 minuter har de lyssnat klart och 

smyger ut igen. Mötet löper på enligt dagordningen och när vi lämnar dem vid 16.30 har de 

fortfarande några punkter på dagordningen kvar att avhandla. 

NÄRHETEN MELLAN POLITIKERNA, TJÄNSTEMÄNNEN OCH MEDBORGARNA 

Arkitekten hade en vision om att stadshuset och framförallt hallen skulle bli ett rum: ”Där 

stadsborna inte känner sig tyngda av myndigheternas makt utan under vänliga former kan 

underhandla om sina skilda problem.”65 Hur har detta fungerat i praktiken? Har husets öppenhet 

gynnat kontakten mellan politiker och medborgare, har hallen använts som mötesplats för möten 

mellan politiker och medborgare? Och har denna öppenhet haft någon betydelse för kontakterna 

mellan politiker och tjänstemän?   

                                                 
65 Ohlsson och Linné, Kiruna stadshus, 16. 



 

53 
 

I intervjuerna har jag bett de informanter som arbetar eller har arbetat i huset att beskriva hur de 

upplever vardagen och kontakten mellan politiker, tjänstemän och medborgare. Deras svar har 

varierat beroende på om de haft ett arbete nära det politiska livet eller om de haft arbetsuppgifter 

som främst berört medborgarna eller den interna verksamheten. Kjell-Åke Halldén är en av dem 

som under perioder arbetat nära politikerna och kommunledningen, och han tror att huset kan ha 

bidragit till att det varit lätt att få en relation till politikerna. Husets konstruktion gör politikerna 

mera synliga än i många andra stadshus och kommunhus.  

S: Men om man tar den politiska biten hur liksom närvarande var politikerna och det politiska livet för 
er som jobbar i huset? Fanns den här, för tanken var ju då man byggde det att det skulle vara en närhet 
och enkelt att kommunicera.  

K: Jo det var det, nu när du ställer frågan sådär; det var så självklart att jag har inte ens tänkt på att det 
var lite ovanligt det är ju inte så på alla ställen. Det var ju så att när det var nämndssammanträden till 
exempel så kom ju nämndspolitikerna dit, fika med oss andra och stannade och prata om dom hade något 
att prata om eller ”hejsan svejsan” kunde man bara säga något i förbifarten. Så vi lärde ju känna 
politikerna på ett annat sätt tror jag än man kan göra på andra ställen. 66 

Alla politiskt styrda organisationer påverkas när det blir turbulens inom den politiska sfären och i 

flera av intervjuerna har maktskiftet på 1990-talet och Kirunapartiets framfart nämnts. I början av 

1990-talet avslöjades den s.k. Kirunahärva där kommunala tjänstemän och personal från 

Arbetsförmedlingen bland annat missbrukade pengar som skulle gå till arbetsmarknadsstöd. Det 

upptäcktes även andra saker som inte hade gått rätt till och det fick konsekvenser för 

arbetsmiljön i stadshuset. Under hösten 1992 kunde man läsa följande rubriker i NSD 

”Personalen mår dåligt”67 och ”Hur ska trivseln ökas i stadshuset”68. Missnöjet med hur saker och 

ting hade skötts av de sittande politikerna ledde till att en grupp engagerade Kirunabor med Lars 

Törnman i spetsen startade Kirunapartiet några månader innan valet 1994. De var ett 

socialdemokratiskt parti men utmanade de sittande politikerna och vann valet. De fick 33% av 

rösterna medan socialdemokraterna som suttit vid makten en lång tid backade till 29% och fick 

således sig besegrad av nykomlingarna.  

Det var ju det här, som det hette Kirunahärvan, jag vet inte om du känner till det? Kommunala 
tjänstemän och socialdemokratiska politiker reste landet runt, även Vänsterpartiet var med och följde med 
fotbollslaget Kiruna FF som var på väg upp i elitserien eller Allsvenskan. Och då var det bland annat 
personalchefen som det visade sig hade åkt med och många andra och Arbetsförmedlingen betalade alla 
resor och det hette att dom sökte jobb. Och det hände såna här konstiga grejer så då blev det sånt 
förbannat jävla liv där nere i gruvan och så sa jag att nej men vi kastar ut dom och det gjorde vi i och med 
att vi bildade Kirunapartiet. Det blev ju en utspark. 69 

                                                 
66 Kjell-Åke Halldén. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
67 Lundmark, ”Personalen mår dåligt” . 
68 Lundmark, ”Hur ska trivseln ökas i stadshuset”.  
69 Lars Törnman. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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Bild 32. Lars Törnman berättar hur det kom sig att han var med och grundade Kirunapartiet några månader innan valet 1994. Ett 
val de vann med stor majoritet och han kom sedan att sitta som kommunalråd i flera mandatperioder.   

Trots framgången blev det en tung start för partiet. Många av dem saknade erfarenhet av politiskt 

arbete och de fick arbeta hårt för att lära sig hur allt fungerade. Lars minns att flera högre chefer 

på kommunen valde att sluta efter valet. Även bland tjänstemännen mottogs maktskiftet med 

varierad entusiasm och Sonja, som arbetade på ekonomiavdelningen, minns att det kom som en 

fullständig chock för de sittande politikerna. De hade inte kunnat föreställa sig att de skulle bli 

utbytta och troligen kände många tjänstemän samma sak.  

För mig var det ingen skillnad om du var det eller det eller det, jag blandade mig absolut inte i det utan 
gav jag ett papper så gav jag ett och kom någon då och bad att få hjälp med beräkningar så gjorde jag det 
och sen raderade jag det dokumentet. Och det höll jag stenhårt på så att inte dokumentet skulle komma ut 
till någon annan för det var ju ett arbetsmaterial dom behövde hjälp med. För det kanske inte är så lätt 
att göra balansrapporter och resultatrapporter när du kommer som gruvarbetare eller oavsett vad det är, 
och det var jag stenhård med. Men jag tyckte nog att det var precis som bland politikerna att vissa 
tjänstemän liksom nonchalerade dom och det tycker jag inte att man ska göra som tjänsteman. Men det 
gav ju dom bara lite mer råg i ryggen att jäklar ni ska få se vad vi kan och dom vart ju starka.70 

Man kan säga att det som hände i början på 1990-talet är ett tydligt exempel på hur det politiska 

livet och en maktskiftning kan påverka de kommunanställdas arbete och arbetsmiljö. Även andra 

informanter berättar om hur det under perioder då det finns ett majoritetsstyre är relativt lugnt 

medan det snabbt blir mera oroligt om det finns en stark opposition som tar strid kring alla 

besluten.  

                                                 
70 Sonja Sonderegger. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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Jämför man det politiska landskapet i Kiruna idag mot hur det såg ut 1963 har det skett stora 

förändringar. Vid valet 1962 fanns fem partier invalda i kommunfullmäktige och 

socialdemokraterna hade 22 av de 40 platserna.71 Idag finns en betydligt större mångfaldhet i det 

och idag finns tolv partier representerade i kommunfullmäktige. Bara de senaste tio åren har fem 

nya partier fått mandat i kommunfullmäktige: Sámelistu (2006), Norrrbottens sjukvårdsparti 

(2006), Knegarkampanjen (2010), Sverigedemokraterna (2014) och Feministiskt initiativ (2014). 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sámelistu, Moderaterna och Feministiskt initiativ har gått  

samman i den så kallade Norrskenssamverkan för att få majoritet och tillsammans styr de Kiruna 

under mandatperioden 2015‐2018. De har 24 av de 45 platserna i kommunfullmäktige.72  

SCEN FÖR POLITISKA HÄNDELSER OCH REPRESENTATION 

Stadshuset har vid flera tillfällen varit arena för såväl nationella som internationella händelser. 

Den mest omskrivna är Gruvstrejken 1969. En vild strejk bröt ut i LKAB:s gruva i Svappavaara 

den 9 december 1969. Strejken varade i två månader och kom att förändra förutsättningarna för 

det fackliga arbetet inom den svenska fackrörelsen. Den kom också att leda till att arbetsvillkor 

och arbetsmiljön kom att få större utrymme i den politiska debatten under 70-talet.73 Under 

strejken hölls flera stormöten i stadshushallen och bilderna från dessa möten spreds i media. 

 

Bild 33. Harry Holmlund i talarstolen under ett av stormötena i stadshuset under gruvstrejken 1969.  

                                                 
71 Sveriges officiella statistik. Kommunala valen år 1962, 96. 
72 Kiruna kommun, Politisk organisation.   
73 Horgby, Björn. Med dynamit och argument: gruvarbetarna och deras fackliga kamp under ett sekel. 327.  
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Under vår dokumentation aktualiseras gruvstrejken då Gruvtolvan sommaren 2016 firade 10-

årsjubileum. Det var då tio år sedan de blev en avdelning inom IF-Metall och till den första 

festkvällen hade festkommittén bjudit in några av fackklubbens veteraner. Flera av dem hade nyss 

börjat på LKAB då strejken bröt ut och var inte själva desto mera aktiva eftersom de var så unga 

men de berättar om hur de senare möttes med en stor respekt när de åkte på fackliga utbildningar 

i södra Sverige. Och de tror att det hade med gruvarbetarnas strejk att göra. De pratar med en 

stolthet om strejken och att det var här i Kiruna man gjorde det, vågade strejka. Kanske är det 

den stoltheten som gör att sorlet i salen tystnar och blickarna uppmärksamt riktas mot 

projektorduken när scener från Lars Westman och Lena Ewerts dokumentär ”Kamrater, 

motståndaren är välorganiserad” visas medan Henrik Niva sjunger ”Working class hero” från 

samma talarstol som många av brandtalen hölls under stormötena. 

 

Bild 34. Scener från dokumentären ” ”Kamrater, motståndaren är välorganiserad” visas på projektorduken medan Henrik Niva 
sjunger Working class hero från den legendariska talarstolen i stadshuset på Gruvtolvans medlemsfest sommaren 2016.  

Naturligtvis finns det även andra frågor som har lett till att folk har samlats i stadshushallen för 

att demonstrera eller visa sin oro kring politiska beslut. Informanterna vittnar om att bland annat 

när det har handlat om skolnedläggningar och landstingets avveckling av olika avdelningar på 

sjukhuset i Kiruna har det ordnats stormöten i stadshushallen. Vid en sökning på Internet hittas 

fler klipp från stormöten från 2011 och 2014 kring olika frågor som berör vården i Kiruna och 

där stadhushallen använts som möteslokal.  
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Skärmbild från youtube och en film från ett av de stormöten som hölls i början på 1990-talet. Folk samlades för att protestera mot 
landstingets planer på nedläggning av olika  avdelningar på Kiruna sjukhus.74   

När det gäller representation och nationell politik så har stadshuset varit värd för en lång rad 

statsbesök. Kjell-Åke Halldén minns att det har var många kända personer som besökte Kiruna 

under hans tid i stadshuset bland annat: ”George Soros och prinsessan Rania och Jordaniens kung och 

Mary Robinsson Irlands president. Ja det var grevar och baroner och alla möjliga som kom dit. Och så är det ju 

fortfarande.”75 Jan Viinikainen berättar också om konferenser och stormöten som han har haft 

möjlighet att arbeta med.  

Ja. Jag har ju haft äran att jobba här 2001 när det var det här jättestora EU-mötet. Sen fick jag också 
jobba när John Kerry var här för några år sen. Då var det ju som när John Kerry var här då stängde dom 
ju ner stadshuset, det var bara jag och så en till kollega och vaktmästaren som jobbade här och så växeln, 
några från växelpersonalen fick vara. Och det var en jättekul grej och just också att se John Kerry, Carl 
Bildt och alla dom här ministrarna från hela världen som var här. Det var bara så kul att se dom sitta i 
vårat vardagsrum. Och vad jag fick höra sen efter hand alla dom här berättade ju hur fantastiskt det var 
att ha mötet här. 76 

De flesta nämner också något av de tillfällen då kungaparet besökt huset för att inviga 

utställningar, dela ut priser eller visa Kiruna för gäster. Ett av de återkommande högtidliga 

tillfällena då kungaparet kommet till Kiruna är när Sametinget invigs i Kiruna. Sametinget är 

samernas folkvalda organ och en statlig myndighet som ska säkerställa att samernas rättigheter 

                                                 
74 https://www.youtube.com/watch?v=w2cVdR6j7Q0 (hämtad 20117-02-16) 
75 Kjell-Åke Halldén. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
76 Jan Viinikainen. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=w2cVdR6j7Q0
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som urfolk upprätthålls. Det första valet hölls 1993 och i augusti invigdes det första Sametinget 

under högtidliga former. Dock fanns det också ett stort missnöje från samiskt håll eftersom 

regeringen hade beslutat att släppa småviltsjakten fri i fjällen. Så i samband med invigningen 

genomfördes ett demonstrationståg och en protestaktion utanför stadshuset där Josef Pittja, 

Lennart Pittja, Jörgen Stenberg och Nils Tomas Labba slog upp en lávvu och hungerstrejkade för 

att visa sitt missnöje med regeringens lagändring kring småviltsjakten.77  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att stadshuset till stor del uppfyllt den vision som det 

fanns för huset. Det har fyllt många funktioner och skapat en öppen mötesplats för politiker, 

tjänstemän och medborgare. Det har också använts för politiska aktioner såväl som till 

prisutdelningar och festliga tillställningar.  

  

                                                 
77 Sveriges radio, Sametinget under 20 år och Lennart Pittja hungerstrejkade när Sametinget invigdes.  
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STADSHUSET SOM UTSTÄLLNINGSLOKAL 

Stadshuset är ett levande hus och nästan varje vecka händer något utöver den vardagliga 

verksamheten. Stadshushallen användes redan från början för olika typer av evenemang så som 

utställningar, konserter och fester och idag ordnas även utbildningsmässor, föreläsningar och 

workshops regelbundet. Vissa aktiviteter återkommer årligen så som föreningarnas julbasar på 

skyltsöndagen och olika konstutställningar. Ibland är kommunen arrangör men ofta är det någon 

extern aktör som hyrt eller lånat hallen.   

 

Bild 35. Den traditionella julbasaren under skyltsöndagen 2015.  

Då huset byggdes fanns visionen att hallen skulle bli ett rum som används till många olika 

aktiviteter. Det var en återkommande funktion i många kommunhus som byggdes under denna 

tid. Det var dels på grund av funktionalismens genomslag på 1950-talet och det faktum att 

kommunernas verksamhet förändrades och fick en större serviceverksamhet som ledde till att;  

I nära anslutning förlade man gärna en utställnings- eller konserthall som förstärkte de 
demokratiska representativa dragen. Kommunen åtog sig också ett folkbildande uppdrag 
att sprida god smak och kultur till allmänheten. Därmed uppstod en byggnad med en 
särskild publik del i det offentliga.78  

Redan på 1960-talet började hallen användas som utställningslokal för olika typer av utställningar. 

Sedan dess har konstutställningar blivit ett återkommande inslag i stadshuset. I dokumentationen 

ville vi titta närmare på hallen som utställningslokal som ett exempel på hur den används till 

verksamhet som riktar sig till en bredare målgrupp. 

                                                 
78 Arvastson, ”Kommunhusens semiotik Offentlighetens självbild i 1900-talets Sverige”. 58.  
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Det finns några aktörer som har varit viktiga för utvecklingen av stadshuset som utställningslokal 

för konst. Ibland benämns stadshuset till och med som Kirunas ”konstmuseum” men det är inget 

konstmuseum i egentlig mening utan ett stadshus som har kommit att nyttjats som 

utställningslokal. Vi har valt att fokusera på Kiruna kommuns arbete med sin egen konstsamling, 

föreningarna Kiruna Konstgillet och LKAB:s konstförening samt Konstmuseet i Norr. I arbetet 

har representanter för olika aktörerna intervjuats, det har gjorts research i arkivmaterial och vi har 

deltagit på några event i samband med utställningsverksamheten.   

KIRUNA KOMMUNS KONSTVERKSAMHET 

Kiruna kommun har en stor konstsamling och man har arbetat aktivt med att förvalta det arv 

Hjalmar Lundbohm lämnade efter sig. Han hade ett stort konst- och kulturintresse och det kom 

att prägla utformningen av Kiruna som stad. Hjalmar Lundbohm hade en omfattande 

konstsamling och en stor del av denna samling finns idag i kommunens ägo. Kommunens 

samling uppskattas bestå av omkring 2000 verk i olika tekniker. För att fortsätta vårda varumärket 

som konststad och göra Kiruna känt bland konstnärer har kommunen sedan 1959 årligen delat ut 

Kirunastipendiet till konstnärer verksamma i Sverige. Stipendiet består av en vinstsumma samt att 

kommunen köper ett verk av konstnären och på så sätt fortsätter kommunens konstsamling att 

växa. Kirunastipendiaternas verk placeras ut i stadshushallen för att vara tillgängliga för 

allmänheten. 79 

För att få veta mera om kommunens konstverksamhet träffar jag Lennart Lantto. Han är 

kultursekreterare i Kiruna och har arbetat med kulturfrågorna i många år. Lennart berättar att 

kommunen sällan arrangerar egna utställningar utan det är deras uppgift att tillhanda hålla en 

plats där föreningar och skolor kan visa sina alster. Till exempel Kiruna fotoklubb är en förening 

som regelbundet ordnar utställningar och många skolor hör av sig när klasser har gjort olika 

arbeten som de vill visa upp för allmänheten. Även om kommunen inte själva arbetar med 

utställningsverksamheten i huset så bidrar de till den genom ett mångårigt samarbete med Kiruna 

Konstgille.  

När det gäller konstutställningarna så har vi av tradition sen 50-talet haft ett samarbete med Kiruna 
Konstgille som ordnar högkvalitativa konstutställningar för Kirunaborna och tillresta på kommunens 
uppdrag. Dom får en liten uppdragsersättning av kommunen och sen har dom i första hand första tjing på 
huset.  80 

En utställning som ofta nämns i samband med Kiruna stadshus är Picassoutställningen som 

visades 1965, men när jag ber Lennart berätta om vilka utställningar som har lockat flest besökare 

är det en annan utställning han kommer att tänka på.  

                                                 
79 Ragnestam, ”Konstmuseet i Norr – Norrbottens första och Sveriges nordligaste belägna konstmuseum.” 260-267. 
80Lennart Lantto. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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Bild 36. Lennart Lantto är kultursekreterare i Kiurna och en av dem som har bäst insyn i kommunens konstsamling. 

Sen när det gäller i hallen eller i huset här så den största mest besökta konstutställningen här var 1979 
som handlade om Sveriges mest avbildade naturmotiv: Lapporten. Då var det någon som hade en idé att 
alla kända och okända konstnärer skulle bjudas in och ställa ut med sina verk av Lapporten. Och det 
var ju fantastiskt om jag minns rätt var det 170 Lapportar som var utställda både av moster Hilda som 
målade Lapporten på sin fritid mot dom här proffsen Helmer Osslund eller någon annan som avbilat det. 
Så att det var alla sorter och det var klart att det drog folk speciellt dom här mer eller mindre 
amatörkonstnärerna och deras släkt kom och kollade hur står sig mosters verk mot dom här höjdarna. Så 
det var en jättestor succé när det gäller konstutställningar. (Lennart)81 

Det är också denna typ av öppenhet som man har värnat om, i stadshuset ska det finnas utrymme 

för olika typer av aktörer att visa sin konst såväl kända och professionella som hobbykonstnärer 

och skolungdomar. Det ska vara ett rum för alla.  

FÖRENINGAR: LKAB:S KONSTFÖRENING OCH KIRUNA KONSTGILLE  

Två föreningar som har varit aktiva med att arrangera utställningar i stadshuset är Kiruna 

konstgille och LKAB:s konstförening. Kiruna Konstgille startades 1944 och LKAB:s 

konstförening 1961. Båda föreningar är fortfarande aktiva men idag är det Kiruna Konstgille som 

ordnar utställningarna i stadshuset.  

  

                                                 
81 Lennart Lantto. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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LKAB:s konstförening 

LKAB:s  konstförening är en medlemsförening för de anställda på företaget. Syftet var från 

början att ”bland konstintresserade anställda öka kunskaper och förståelse för konst” samt att ge 

medlemmarna möjlighet att ta del av god konst och genom utlottning sprida glädje till 

medlemmarna och deras familjer. Först fanns föreningen endast i Kiruna men snart uppstod den 

även i Narvik, Malmberget, Luleå och på huvudkontoret i Stockholm. Föreningen blev medlem i 

Riksförbundet för bildande konst och i Riksutställningarna och blev en aktiv utställningsarrangör. 

82  LKAB och dess konstförening var också en av aktörerna bakom den uppmärksammande 

Picassoutställningen som hölls i stadshuset 1965. Den kom att hållas i samband med att LKAB 

fyllde 75 år och genomfördes med ekonomiskt stöd från LKAB och Kiruna kommun och 

arrangerades av Nationalmuseum i nära samarbete med Norrbottens museum. 83 I Norrbottens 

museums arkiv finns handlingar angående planeringen av utställningen och konstveckan i Kiruna 

men även i LKAB:s arkiv finns material om utställningen som tyder på att konstföreningen var 

med på ett hörn i planeringen. I ett brev från Bengt Dahlbäck, museilektor på Nationalmuseum, 

till ingenjör Martin Hansson som är daterat 7 april 1965 framkommer att Bengt har besökt 

Kiruna för att diskutera planerna för den kommande Picassoutställningen med bland annat 

Martin. Nedan följer några fraser om hans tankar efter sin resa:  

Kiruna är ingenting som man smälter på en dag, men så mycket förstår jag, att den miljön 
kräver en bärande konst och jag hoppas, att den Picassoutställning som vi kan 
åstadkomma skall fylla det kravet.  …  Jag tror jag träffade dem, som jag borde träffa i 
Kiruna och jag känner Edra förväntningar och hoppas, att vi tillsammans skall kunna få 
den planerade utställningen att nå den stora Kiruna-publiken. 84  

Picassoutställningen kom att bli en stor framgång och lockade många besökare men det var också 

en utställning som krävde vissa tillfälliga säkerhetsanordningar i huset så som säkerhetsvakter.  

 

Affisch för Picassoutställningen i Kiurna 1965. 

                                                 
82 Arkivmaterial om konstföreningen, Centralarkivet LKAB Kiruna. 
83 ”Kiruna får se Picasso samtidigt med jubileet”, 1965, 2.  
84 Brev från Bengt Dahlbäck till Ingenjör Martin Hansson, daterat 7 april 1965.  
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 Utställningen fick stor uppmärksamhet i medierna och detta är från första sidan på NSD 3 
september 1965. 

Föreningens verksamhet kom att påverkas av de engagerade på LKAB och då samarbetet med 

Riksutställningar förändrades minskade snart antalet utställningarna. Idag hålls fortfarande en 

årliga utställning med de verk som lottas ut till medlemmarna men den visas inte längre i 

stadshuset utan i LKAB:s egna lokaler.  

Kiruna Konstgille 

Det var under andra världskriget och åren efter krigets slut som många konstföreningar bildades i 

Norrbotten. De stöttades av Norrbottens konstförening, en distriktsorganisation som ville bidra 

till att sprida konst i länet.85 De lokala konstföreningarna har haft en viktig roll och genom sin 

verksamhet spridit konst och kunskap om konstens betydelse i samhället. Det är genom 

utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter som de erbjuder konstupplevelser till en bred 

publik. Kiruna Konstgille visar sina utställningar i stadshuset och anordnar mellan 6-8 

utställningar per år och arbetet sköts av föreningens styrelse. Idag har föreningen omkring 200 

medlemmar och utöver utställningar ordnar de också andra aktiviteter som föreläsningar åt 

medlemmarna.  

Jag är nyfiken på hur stadshuset fungerar som utställningslokal och träffar ordförande Magnus 

Fredrikson och styrelsemedlem Karin Westergren för att höra om deras erfarenheter. Kiruna 

Konstgille har några väggar som är ”deras”, det är väggarna vid kommunledningens kontor. När 

det inte visas någon utställning hänger Solveigs Backlunds vävar på väggarna. 

De är båda överens om att det finns många nackdelar med stadshuset när det gäller det praktiska 

arbetet med att ställa i ordning en utställning.  
                                                 
85 Westergren, ”Konstföreningar i Norrbotten”. 241. 
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M: Nej för det är inte funktionellt som konstutställningsplats. Det är ju mörkt som bara den, det finns 

ingen belysning och ingen tavellist, ingenting liksom.  

K: Nej man spikar i betongen.  

S: Vilka väggar är det ni har? 

K: Bakom talarstolen helt enkelt och så till vänster.  

S: Ja där dom där vävarna vanligtvis hänger. 

K: Ja just och det ligger ju också i det här då. Har du redan sagt det eller? 

M: Att vi måste plocka vävarna varje gång och dom är så dammiga och så hemska. Jag 

klarar inte av det något mer jag får sån, mina ögon sväller upp på grund av allergi.  

K: Dom här vävarna dom är ju då 18-20 stycken och då har vi ingen utställning där då säger kommunen 

att då ska vi hänga upp vävarna och har vi en utställning så ska vi ner med vävarna. Och Agneta 

Andersson sa ju, det är ju 10-12 år sen tror jag, att snart är konstgillets styrelsemedlemmar lika utslitna 

som vävarna på det här upp och ner, upp och ner. Och det är ju också något som visar att det faktiskt 

inte är en konsthall. 86 

Å andra sidan finns det också fördelar för Konstgillet att visa sina utställningar i huset. Det är 

öppet dagligen och bemannat vilket gör att de inte behöver ha några vakter för utställningarna, de 

har en egen nyckel till huset och kan nyttja hallen som de vill vid vernissager och de har tillgång 

till förråd i källaren. Delvis kan det vara en strategisk placering för utställningarna och de når 

besökare de inte skulle ha nått annars. Fast samtidigt ligger stadshuset lite avsides och Karin tror 

att skulle de haft en lokal i anslutning till t.ex. torget skulle de få flera besökare som kom in för att 

de blev nyfikna på utställningen. Så det finns både för- och nackdelar med att hålla till i 

stadshuset. 

Att boka in utställningar är oftast inga problem även om det är några andra föreningar i Kiruna 

som regelbundet har utställning i hallen. Det de däremot tar i beaktande är att inte planera in en 

utställning i hallen när det ska vara Kirunagala eller studentbal eftersom det innebär att de måste 

plocka undan utställningen tillfälligt under festen. En annan sak som föreningen har diskuterat är 

om de kan visa vilka utställningar som helst med anledning av att stadshuset är en offentlig plats. 

Det har hänt att de valt att inte ta in utställningar som kan vara kontroversiella eller väcka anstöt 

hos betraktaren eftersom det är en arbetsplats och alla besökare inte kan välja att gå förbi den.  

Konstgillets framtid är vid tidpunkten för intervjun med Magnus och Karin, våren 2016, oviss. 

Det blir ingen utställningsyta för dem i det nya stadshuset och de kommer inte att ingå i det nya 

konstmuseet. Det som har diskuterats är att de ska få ytor i den nya bygganden som ska ersätta 

Folkets hus och bland annat innehålla biblioteket.  

                                                 
86 Magnus Fredriksson och Karin Westergren. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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Bild 37. Karin Westergren plockar ner Konstgillets senaste utställning från de väggar de har till sitt förfogande för utställningar i 
stadshuset.  

 

Bild 38. När konsten är nerplockad återstår att hänga upp Solverig Backlunds vävarna på rätt palts igen. Karin Westergren är vid det 
här laget van med arbetet och har koll på i vilken ordning vävarna ska hängas upp.  
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KONSTMUSEET I NORR  

Tankar om ett konstmuseum i Kiruna har funnits länge och 2009 startades Konstmuseet i Norr, 

ett samarbete mellan Norrbottens läns landsting och Kiruna kommun. Syfte har varit att driva 

länsövergripande konstverksamhet med bas i Kiruna.87 Maria Ragnestam anställdes som 

projektledare 2012 och har genomfört ett antal utställningsprojekt i samarbete med konstnärer 

samtidigt som hon har varit involverad i arbetet med att ta fram underlaget för att bilda ett 

permanent länskonstmuseum i Kiruna.  

Men det som kanske är lite speciellt är ju att jag blev anställd för en enskild frågas skull, jag skulle bara 
jobba med konstmuseet – kortsiktigt och långsiktigt. När jag blev anställd hade Norrbottens läns 
landsting och Kiruna kommun drivit projektet i två år men utan anställd projektledare för projektet. Så 
det jag egentligen har gjort sen jag kom hit till Kiruna är att jobba med det här huset, titta på huset 
utifrån ett konstmuseums- och utställningsperspektiv, se över vad som finns här idag, hur det fungerar och 
vad man kan förbättra. Så jag har ju jobbat väldigt aktivt med huset. 88 

 

Bild 39. Maria Ragnestam, projektledare för Konstmuseum i Norr, framför en av de väggar om byggts upp temporärt 
för utställningsprojektet Interruptions som de gjorde tillsammans med konstnärerna Cooper och Gorfer. Som visades 
under hösten 2016.  

När det nya stadshuset började planeras väcktes en diskussion om konsten och huruvida den 

skulle få ett eget rum i det nya huset, ett länskonstmuseum. Kommunen gick in med en 

delfinansiering för att man i det nya stadshuset skulle kunna inkludera ett länskonstmuseum. 

Genom ett museum med ändamålsenliga lokaler kan verksamheten fortsätta att arrangera 

intressanta utställningar och göra Kirunas konstsamling mera tillgänglig för besökare i olika 

åldrar. 89 

                                                 
87 Ragnestam, ”Konstmuseet i Norr – Norrbottens första och Sveriges nordligaste belägna konstmuseum.” 261.  
88 Maria Ragnestam. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
89  Ragnestam, ”Konstmuseet i Norr – Norrbottens första och Sveriges nordligaste belägna konstmuseum.” 264. 
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Jag träffar Maria sommaren 2015 för att prata med henne om hennes erfarenheter av stadshuset 

som utställningslokal, vad som fungerar och vad som inte fungerar. Maria lyfter fram att det finns 

en del problem med huset som utställningslokal och det är delvis samma saker som Konstgillet 

har berättat om. Eftersom Maria också har ansvar för kommunens egen konst reflekterar hon 

även över hanteringen av de konstverk som hänger permanent i hallen.  

Ett av dom största problemen som jag kan se idag det är att vi har en bristande säkerhet och 
tillgänglighet. Det gör det svårt att visa konsten. Det är ett jättevackert hus, det är väldigt vackert i sig 
själv bara som det är. Ibland känns det som ett ingrepp att exempelvis bygga upp stora väggar i 
stadshushallen. Samtidigt så vet man att det bara är tillfälligt. Samtidigt som man vet att det bara är 
tillfälligt är ju precis det en del av problematiken här: att huset ju såklart inte är byggt för att vara ett 
konstmuseum, en konsthall bara ämnad för att visa konst - det har varit en bonus på något sätt. Och på 
samma sätt har man ju heller inte tänkt: vad är bäst för tavlorna, hur mår dom, vad mår dom bra av. 
Många tavlor här hänger ju rätt shitty om man betraktar det utifrån hur de exponeras för exempelvis 
dagsljus och husets besökare... Förut stod till exempel en bänk framför den där tavlan [Maria pekar på 
en tavla i hallen]. Vilket givetvis inbjuder folk att sätta sig och så lutar man utan att tänka på det mot 
tavla. Tillsynes små saker som jag förstår kan hända… Det är ju inte heller någon här som har jobbat 
med frågor som dessa fullt ut. Men när det inte finns någon som har det ansvaret så är det klart att det 
blir ett glapp någonstans. 90 

Under den tid vi har följt stadshuset har Konstmuseet i Norr varit en aktiva arrangör av olika 

utställningar och i samband med dessa ofta haft workshops, föreläsningsserier och arrangemang. 

De har bidragit till dokumentationen av stadshuset genom ett projekt som resulterade i 

barnboken ”En stadshussaga” av Lars Isestig (2016). Det som gör Konstmuseet i Norr väldigt 

synligt är att de oftast använder den stora hallen till sina utställningar och att de bygger upp 

utställningsväggar på plats, medan Konstgillet och andra ofta har sina utställningar en trappa upp 

eller på små skärmar som gör dem lite mera undanskymda. Trots den stora hallen och de ytor 

som finns så är inte stadshuset helt enkelt att använda för utställningsverksamhet.  

Ett stort problem är exempelvis att ingenting av större karaktär är möjligt att ta in i den otroligt rymliga 
stadshushallen då det inte finns något lastintag eller nog stora entrédörrar. Så allting måste platsbyggas, 
vilket också blir väldigt kostsamt. Speciellt som huset är lyhört och i dagsläget primärt ska fungera för 
kontorsverksamhet är det inte så uppskattat med snickare på plats dagtid vilket gör att det då enbart 
återstår kvällar och helger för att bygga upp exempelvis tillfälliga vägglösningar, när dessa verkligen 
behövs. Alternativet är givetvis att jobba som vi i stor utsträckning har gjort inom projektet, med konst 
som inte kräver väggar i traditionell bemärkelse. Men det kräver i sin tur givetvis också både tid och 
engagemang gällande alternativa och samtidigt funktionella lösningar både för konsten som ska visas och 
betraktarna som ska ta del av den. 91 

Under hösten 2016 genomför Konstmuseet i Norr sitt sista stora utställningsprojekt Interruptions 

av Cooper och Gorfer. Under 2017 kommer de att börja arbeta med förberedelserna för den nya 

verksamheten och flytten av all konst till lokalerna i det nya stadshuset. Maria anser att det 

kommer att bli en utmaning att lyckas ta med sig den öppenhet som finns i stadshuset idag 

samtidigt som det kommer att bli otroligt mycket lättare för dem att driva konstverksamhet i 

lokaler som är byggda för ändamålet.  

  

                                                 
90 Maria Ragnestam. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015 
91 Ibid. 



 

68 
 

Föränderligheten i stadshushallen är en sak som gör intryck på besökaren och 

konstutställningarna haft en stor roll i detta. Det är de som gör att man blir förvånad när man 

möts av en ny utställning som tar plats på golvet i hallen. Här är exempel på hur det har sett ut.  

 

Bild 40. Utställningen ”Vi har en viktig grej på gång” visades sommaren 2015 och 
var ett samarbete med Grafikerns Hus.  

)  

Bild 41. Utställningen Slöjor av Elin Berg visades vintern 2015 i stadshushallen.  

 

Bild 42. Utställningen Interruptions Friktioner genomfördes i samarbete med Cooper 
och Gorfer och visades hösten 2016.  
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FRÅN VARDAGSRUM TILL FESTSAL 

Till vardags är stadshuset i Kiruna som vilket kommunhus som helst. Där skyndar de kommunala 

tjänstemännen mellan sina möten eller till fiket för att hämta ytterligare en kopp kaffe, besökare 

kommer in för att se den kända byggnaden eller för att se någon utställning som visas för tillfället.  

Men ibland sker en förvandling och stadshushallen blir den finaste festlokalen i staden. Vi ska få 

följa Johan Stålnacke och arbetet med att förvandla hallen till festsal.  

TISDAG 12 JANUARI 

Jag anländer till Kiruna för att följa förberedelserna inför den årliga Kirunagalan som går av 

stapeln andra fredagen i januari. Det är en lokal företagsgala som näringslivsbolaget Progressum 

anordnar. En kväll då ortens entreprenörer hyllas och priser delas ut till de mest framgångsrika 

företagarna i staden.  

Inför veckans fältarbete har jag haft kontakt med Johan Stålnacke och Johan Lans. De är 

krögarna bakom SPiS Mat och Dryck, restaurangen som för tredje gången ansvarar för 

festarrangemanget på Kirunagalan. De startade verksamheten för tre år sedan och har hunnit 

arrangera många evenemang i stadshuset. Johan Lans ansvarar för arbetet i köket medan Johan 

Stålnacke tar hand om dukning och servering.  

Klockan är 16.30 när jag kommer till stadshuset och förvandlingen har redan har börjat. Sten 

Nyhlén, från Stars sound, som är ansvarig för ljud och ljus på galan har monterat upp sin 

utrustning. I taket hänger den speciella discokula som består av fem klot: ett stort i mitten och 

fyra mindre som kretsar runt det stora likt planeterna kretsar kring solen. Effekten blir ett 

oregelbundet mönster på väggarna och i taket. På de övre våningarnas balkongräcken är 

strålkastare i olika former utplacerade med ett jämnt mellanrum och trappavsatsen, den som går 

från hallen till första våningen, har förvandlats till scen. Där finns trumset, mickstativ, 

medhörningshögtalare och intill avsatsen höjer sig två höga bananformade ställningar med 

högtalare. Bredvid en av högtalarställningarna står kommunens julgran som fortfarande är pyntad 

med glitter, ljus och julgranskulor. Mitt i hallen finns en miniscen, det är två rektangulära plattor 

som är upphöjda ca 15 centimeter och tillsammans bildar en liten kvadratisk scen. Bredvid den 

ligger en ihoprullad röd matta. Mixerborden är uppställda på sin vanliga plats en trappa upp 

ovanför receptionen.  

Jag sätter mig på kanten till en av blomlådorna som står utanför fiket och försöker föreställa mig 

hur rummet ska förvandlas de närmaste dagarna. Det är svårt. Just nu sprider sig ett lugn i huset, 

många kontorsdörrar är stängda och stillhet råder. Det är mörkt ute men två starka strålkastare 

lyser upp hallen i ett konstgjort sken. De ljud som hörs är dörrar som öppnas och stängs, fotsteg 

över golven och ibland skratt eller röster från de stängda kontoren. Fyra personer kommer upp i 

spiraltrappan från suterrängvåningen. De har tjocka vinterjackor på sig, loggar ut vid skärmen på 

pelaren intill utgången och fortsätter ut till kylan.  
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ONSDAG 13 JANUARI  

Idag börjar arbetet med att ställa i ordning inför fredagen på allvar. Eftersom stadshuset också är 

en arbetsplats får arrangörerna arbeta kvällstid med förberedelserna. Ikväll ska bandet ”Kiruna 

Kickers” soundchecka, ett lokalt band som spelar coverlåtar och ofta anlitas till större fester. När 

jag kommer till stadshuset på eftermiddagen ser jag att julgranen har plockats bort och i 

korridoren bakom stenväggen på entrévåningen står staplar med bord och stolar i väntan på att 

plockas fram.  

Klockan är 16.30 då Johan Stålnacke kommer in genom entrédörren. Han har en liten pojke som 

sällskap, det visar sig vara hans son Oskar som ska hjälpa till. En stund senare kommer Josefin 

Sahlén, Elin Tano och Cassandra Jakobsson. De ska hjälpa till med dukningen och arbeta med 

serveringen på fredag.  

Johan berättar att det ska dukas för ca 345 gäster och eftersom det är tredje gången de arrangerar 

Kirunagalan vet han hur borden ska placeras för att det ska bli en bra sittning och för att alla ska 

se scenen som finns i mitten av hallen. Det är där priserna delas ut medan den stora scenen 

används av artisterna. Att ställa i ordning tar egentligen bara en kväll men inför det här 

arrangemanget vill Johan ha tidsmarginal.  

Inget får gå fel såna här gånger. Vi skulle hinna med att ställa i ordning på torsdag men vi väljer att 
börja redan på onsdag för då behöver vi inte stressa.92 

Det dröjer inte länge innan Johan börjar rulla ut vagnar med de hopfällda borden. Oskar hjälper 

till och kör ut några vagnar men tröttnar snart och sätter sig och spelar på en smartphone istället. 

Johan börjar med att rada upp tre bord framme vid scenen men plötsligt stannar han upp. Han 

har glömt skissen över sittningen hemma. Först försöker han minnas hur han hade tänkt men 

efter en stund ger han upp och ringer hem. Jag hör hur han förklarar var ritningen är och att han 

behöver ett foto av den. Han studerar ritningen en stund och fortsätter sedan rada upp borden.   

 

Bild 43. Johan Stålnacke påbörjar arbete med att ställa i ordning för Kirunagalan 2016.  

                                                 
92 Johan Stålnacke. Etnologisk dokumentation om Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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Då några bord är på plats börjar två av tjejerna breda ut vita tygdukar på dem medan den tredje 

börjar rulla ut vagnar med stolar. Borden och stolarna finns i stadshuset och de har vaktmästaren 

hämtat upp från källaren tidigare i veckan. Det finns också tallrikar, glas och bestick i huset, men 

SPiS har alltid med sig egen utrustning eftersom Johan vill att det ska vara klass på dukningen.  

Visst finns det saker i huset men det finns inte så att det räcker av samma typ till alla gästerna. Ibland 
vill uppdragsgivaren försöka pressa priset och tycker att vi kan använda det som finns i huset men det 
brukar vi inte gå med på. 93   

Det visar sig att dukningen är lite av en helig procedur för Johan. Glasen plockas fram ur 

kartongerna med en handduk i handen och lyfts upp mot ljuset för att granskas. Alla fläckar och 

damm ska putsas bort, samma moment gäller för besticken. Det ska också vara raka linjer och ett 

jämnt avstånd i serveringen så i fickan har Johan ett måttband för att kunna kontrollmäta såväl 

dukningen som avstånd mellan borden.  

Vissa av gästeran lägger inte märke till det och bryr sig inte om det men det är ett av SPIS varumärke 
och det är det som ger den där extra festliga känslan. 94  

 

Bild 44. Inget lämnas åt slumpen när Johan dukar.    

 

Bild 45. Resultatet blir en dukning med millimetersprecision. 

 

Bild 46. Cassandra Jakobsson synar glasen innan de placeras 
på bordet. 

 

  

                                                 
93 Johan Stålnacke. Etnologisk dokumentation om Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
94 Ibid. 
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Jag pratar med Johan om skillnaderna mellan Kirunagalan och t.ex. Studentbalen och han säger 

att det är en stor skillnad. Kirunagalan har ungefär 100-150 fler gäster och det gör att det krävs 

mycket mer arbete med förberedelserna med maten och serveringen för att få det att flyta på ett 

bra sätt och leverera den kvalité de vill ha på sina tillställningar. På fredag kommer de att ha 

omkring 40 personer som arbetar och de flesta hör till deras eventpersonal. Johan har varit med 

och arrangerat många tillställningar i stadshuset för han har varit i restaurangbranschen många år 

innan de startade SPiS. 

Det är lika roligt varje gång att duka i hallen och se den förvandlas från det vardagliga rummet till 
festsalen. Och även om studentbalen är ett roligt arrangemang så är Kirunagalan något helt annat. Det 
ska vara en helhetsupplevelse med mat, dukning och stämning. Kirunagalan kräver lite mer än t.ex. 
Studentbalen eftersom gästerna är mer erfarna och det krävs mer finess för att imponera. 95 

Eftersom det är tredje gången SPiS arrangerar Kirunagalan vill de förnya konceptet. Denna gång 

har de utgått från årstider i planeringen av menyn och de har gett Sten och Mårten instruktioner 

om vilken ljussättning det ska vara när de olika rätterna serveras.  

Klockan blir 18 och arbetet rullar på; vita dukar breds ut och stolar radas upp vid borden. Det 

kommer in en kvinna in och bär på en plastpåse. Hon går till fiket och plockar fram några 

folielådor med mat och Johan och Oskar går till fiket för att äta middag med henne. Vid 

mixerbordet har det samlats en grupp personer; det är Sten Nyhlén, Mårten Elisson som ansvarar 

för ljuset och Daniel Asp som ska sköta bildspelet. Dessutom har Progressums VD Tony 

Järlström och Ulrika Westerberg från Tekniska verken kommit. Det är de som är moderatorer på 

galan. I fiket sitter två av bandmedlemmarna i Kiruna Kickers och dricker kaffe i väntan på att få 

soundchecka. Tony och Ulrika går ner till den lilla scenen med varsin mikrofon i handen och 

börjar göra soundcheck, tar tid på sina inlägg och går igenom körschemat för kvällen.  

 

Bild 47. Sten Nyhlén juseratr ljudinställningar vid mixerbordet en 
trappa upp i stadshuset.  

 

 

Bild 48. Moderatorerna Tony Järlström och Ulrika Westerberg 
går igenom körschemat för festkvällen. 

 

                                                 
95 Johan Stålnacke. Etnologisk dokumentation om Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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Bild 49. Kiruna Kickers soundchekar för att hitta rätt inställningar för ljudet.  

De sista bandmedlemmarna kommer och går till scenen för att plocka fram sina gitarrer, en 

akustisk och en elgitarr. De båda killarna från fiket, trummisen och basisten ansluter. 

Soundcheckningen börjar och Sten sätter sig på en stol vid scenen och gör inställningar på sin 

Ipad som är uppkopplad mot mixerbordet. De spelar lite olika typer av låtar för att testa soundet. 

Ulrika och Tony är klara med sitt soundcheck. Hon försvinner ut genom dörren medan han blir 

kvar och går igenom ett körschema för bildspelet med Daniel. 

Det har gått ytterligare en timme och klockan närmar sig 19.00. Nu är alla bord på plats och 

täckta med vita dukar och de har börjat plocka fram glas och bestick. Bandet är klara och packar 

ihop sina saker och åker hem. Och när jag lämnar stadshuset så arbetar Johan, Elin, Josefin och 

Cassandra vidare med dukningen.  
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TORSDAG 14 JANUARI  

I tisdags möttes jag av en ödslig hall då jag kom till stadshuset, idag är det ett helt annat rum som 

välkomnar mig. Visserligen är dukningen fortfarande inte helt klar men långborden med vita 

dukar gör att det blir en annan stämning i hallen. Ikväll ska de fortsätta arbetet med att duka klart 

och så ska operasångerskan Carina Henriksson samt kören Nine Voices soundchecka. De står för 

musikframträdanden under programmet medan Kiruna Kickers spelar efter middagen.  

 

Bild 50. Torsdag morgon är borden på plats och en del av dukningen framplockad.  

När klockan är 17 har såväl artister som övriga kommit. Mårten står och testar olika ljussättningar 

och får stadshushallen att skifta i gult, rött, grönt och blått om vartannat. Carina och hennes 

vänner har tagit fram flygeln från fiket och Sten hämtar utrustning för att förse den med 

mikrofon. För att få plats med flygeln har de flyttat lite på ett av matborden. Johan återupptar 

dukningsarbetet och har sällskap av Josefin och Elin som fortsätter att granska glasen och torkar 

bort fläckar.    

Klockan går, soundcheckningen tar längre tid idag och det krävs flera olika tester innan de hittar 

det bästa ljudet för operaariorna. Sten har tidigare berättat att stadshuset egentligen är ett 

mardrömshus när man vill få till ett bra ljud. Tegelväggarna och betongen gör att ljudet studsar 

som det vill. 

Johan ställer sig och ser fundersamt på bordet närmast flygeln. Han tar fram måttbandet och 

mäter avståndet mellan stolsryggarna och märker att bordet har flyttats. Han kastar en irriterad 

blick mot gänget på scenen men återgår sedan till att fortsätta duka. Då jag lämnar huset vid 19-

tiden arbetar SPiS-gänget vidare med dukningen medan artisterna har gått hem.   
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FREDAG 15 JANUARI  

Festdagen är här. När jag kommer till stadshuset på förmiddagen möts jag av en festdukning med 

millimetersprecision mellan tallrikar, kaffekoppar, glas och bordsdekoration. De svarta 

mörkläggningsgardinerna är fördragna och hallen vilar i dunkel. Eftersom fiket och köket är 

personalmatsal så får SPiS tillgång till köket först efter lunchen. Johan är redan på plats och ställer 

i ordning för mingel en trappa upp. Han ställer upp borden som ska användas när det serveras 

fördrink och snacks när gästerna kommer.  

 

Bild 51. På fredagmorgon möts kommunens tjänstemän av en festdukad hall när det kommer till arbetet på morgonen.  

Efter klockan 12 anländer allt fler medarbetare från SPiS. Några börjar bygga upp en svart 

bardisk framför fiket och de drar in kylskåp för dryck. Fiket har nu förvandlats till arbetsyta för 

arrangörerna. Företagets skåpbil kör tur efter tur för att leverera mat, dryck, tallrikar och allt rullas 

in på olika vagnar till fiket. Johan Lans och kökspersonalen anländer och börjar packa upp 

råvarorna och tar köket i besittning. Maten har förberetts så långt som möjligt i restaurangen, det 

är endast den slutliga ”touchen” som görs i stadshuset.  
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Bild 52. Spis firmabil kör många vändor med mat, dryck och 
annat material som ska levereras till kvällens fest.   

 

 

Bild 53. Fiket förvandlas till serveringskök och råvarorna packas 
upp.  

 

Under eftermiddagen fortskrider arbetet och det verkar som att alla vet vad de ska göra. Vid ett 

bord i fiket sitter två tjejer och viker servetter, på bordet framför dem ligger en smartphone som 

spelar popmusik. Två andra hämtar servetterna och för ut dem till borden. Baren görs i ordning 

med glas, dryck och kassaapparat. I öppningen till fiket har ett svart skynke hängts upp för att 

skymma insynen till köket. Johan går runt bland borden och granskar dukningen.  

Klockan är 16.30 och det är en och en halv timme tills gästerna börjar komma. Några värmeskåp 

rullas in genom entrén. Johan går runt och placerar ut dessertskedar på borden. Några andra 

ställer ut den färska bordsdekorationen, det är olika typer av grönsaker och rotsaker, och ljusen 

placeras i ljushållarna.  

Det kommer in en grupp kvinnor som börjar ställa i ordning garderoben vid spiraltrappan på 

entréplan. De använder de gamla ställningarna som finns förvarade i de dolda skåpen i panelen. 

Två skålar ställs fram med en lapp om att pengarna går till Kiruna Ridklubb.  På våning 1 står 

glasen framdukade och väntar på att fyllas med välkomstdryck och på tallrikarna finns 

rotsakschips, nötter och grönsaker.  

Klockan närmar sig 17 och Johan sammankallar serveringspersonalen till en briefing i Päronsalen, 

sammanträdesrummet intill köket. Han går igenom kvällens upplägg: ankomst och vad som gäller 

vid mingelborden, serveringsordning av mat och dryck under kvällen samt berättar vad som gäller 

om gästerna t.ex. vill ha annan dryck än den de serverar.   
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Bild 54. Serveringspersonal samlas i Päronsalen för en genomgång inför kvällens arbete. 

Stämningen är en aning spänd och ändå lättsam. Johan undrar om det finns några frågor. 

Tystnaden breder ut sig. Till sist ställer en av de mera rutinerade i gruppen en fråga ”Hur ska vi 

veta vilket glas vi ska hälla dryckerna i?”. Johan ritar upp en skiss på tavlan över dukningen och 

förklarar vilket som är vatten-, förrätts- och varmrättsglas. Efter öppningsfrågan kommer fler 

frågor om allt från hur mycket vin som ska hällas upp till frågor om gäster med specialkost.  

Den sista timmen ökar spänningen och alla är koncentrerade på sina sysslor. Nu har även ljud- 

och ljusteamet har kommit och står uppe vid mixerborden. Moderatorerna Tony och Ulrika 

anländer. Ulrika går fram till miniscenen och ordnar med papper medan Tony står vid 

mixerborden och testar bildspelet tillsammans med Daniel.   

 

Bild 55. I fiket radar Magnus Nordström upp tallrikar till kvällens förrätt.  
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Klockan är 17.30 och det är en halvtimme tills gästerna börjar anlända. Serveringspersonalen har 

bytt om till vita skjortor, svarta byxor och svart förkläde och några går runt med vattentillbringare 

och fyller vattenglasen på borden. I fiket har man ställt de runda fikaborden i en lång rad och på 

dem radat ut så många förrättstallrikar som möjligt. Några försöker röja bort tomma kartonger så 

att de inte ska vara i vägen för serveringen.  På projektorduken visas en gul bild med texten 

KIRUNAGALAN. Mårten har startat ljuseffekterna och salen fylls av snöbollsliknande ljusbollar. 

Från högtalarna hörs en lugn jazzmusik.  Tony och Ulrika testar ljudet på mikrofonerna nere vid 

scenen. Johan städar upp vid baren och plockar bort tomma lådor och ölbackar.  

Klockan närmar sig 18 och dörren öppnas. De första gästerna har kommit, de stannar i 

vindfånget och stampar av sig snön. Vid garderoben står ridklubbens medlemmar redo att hänga 

in jackorna och i köket påbörjas nu arbetet med att lägga upp förrätten på allvar, ett effektivt 

arbetsflöde där alla vet vad de ska göra.   

Allt fler gäster kommer och sorlet i hallen stiger snabbt. De flesta lämnar sina ytterkläder i 

garderoben och många kvinnor byter om till finskor. Därefter går de enligt instruktion en trappa 

upp för att ta en välkomstdrink. De flesta män är klädda i mörka kostymer med undantag för 

några män som bär kolt. Kvinnorna har aftonklänningar i olika varianter och många klänningar är 

prydda med glittriga detaljer, vissa har långklänning och andra klänningar som slutar kring knäna. 

Håren är uppsatta i fina festfrisyrer.  Medan gästerna minglar en trappa upp går Johan runt bland 

borden för en sista koll: brinner alla ljusen, är vattenglasen fyllda, står servetterna rätt. När han är 

klar kallar han på de bordsansvariga och stämmer av några praktiska saker med dem. 

 

Bild 56. En sista avstämning med de bordsansvariga innan gästerna börjar komma.  

Nu närmar sig klockan 18.30, artisterna har anlänt och smugit bakvägen till sin lounge i 

kommunstyrelsens sessionssal. Tony har tagit plats på miniscenen och gör sig redo att kalla ner 

gästerna till bordet. Sorlet från allt prat överröstar nu musiken. Serveringspersonalen har samlats 

utanför fiket. Någon ser lite nervös ut medan andra står lugna och har en likgiltig min. Johan bär 

ut glas med välkomstdrink till moderatorerna för att de ska kunna utropa en välkomstskål. Tony 

kollar på klockan. Daniel, Sten och Mårten står beredda vid mixerborden redo för att dra igång 

kvällens gala. 
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Bild 57. Allt är klart inför kvällen och Kirunagalan 2016 kan börja.  

Tony hälsar gästerna välkomna ner till borden. I sakta ström börjar de söka sig ner till sina 

platser. De flesta går spiraltrappan men några väljer att ta den stora trappan trots att de måste 

sick-sacka mellan instrument och sladdar på scenen.  Serveringspersonalen är redo att gå ut med 

förrättsdrycken, en specialöl bryggd endast för denna kväll från ett lokalt norrlandsbryggeri. 

Sorlet stiger då alla sitter till bords. Johan har gått en trappa upp och står vid stenräcket. Han 

höjer sin högra arm, söker ögonkontakt med serveringspersonalen och sänker armen. Det är 

signalen och de går ut i rad till borden. Fanfaren ljuder och Kirunagalan 2016 börjar, 

förberedelserna är slut. 

 

Bild 58. Stadshushallen när den är som festligast, Kirunagalan 2016.  
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Bild 59. Nutti Sami Siida var en av kvällens stora vinnare och gjorde hattrick när de plockade hem priset i tre kategorier.  

 

Bild 60. Kören Nine voices som uppträdde under middagen.  
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STADSHUSET SOM SEVÄRDHET 

Första gången jag besökte stadshuset var en grådaskig junidag när regnet föll tätt. Jag hade hört 

att stadshuset var en byggnad jag måste passa på att gå in i då jag var i Kiruna. Utifrån ser det ut 

som ett ganska vanligt kommunhus, en fyrkantig låda i brunt tegel, men precis som många andra 

blev jag häpen då jag kom in. Kanske luras man av byggnadens konstruktion och vindfånget som 

likt en smal sluss för in en i den rymliga hallen. Under projektets gång har jag insett att min 

reaktion inte var ovanlig utan det är ganska vanligt att besökare förvånat stannar till och tittar sig 

omkring när de kommer in i huset.  

En företeelse som har undersökts i dokumentationen är stadshuset som sevärdhet eller det 

kanske till och med kan kallas stadshusturism. Stadshuset är idag en av de populäraste 

sevärdheterna i tätorten Kiruna och dess popularitet har ökat de senaste åren med anledning av 

stadsomvandlingen. För att få en bättre förståelse för varför stadshuset lockar så många besökare 

har jag haft kontakt med aktörer inom besöksnäringen i Kiruna och intervjuat Jan Viinikainen 

som började sin karriär inom Kiruna kommun som sommarvärd i stadshuset i slutet på 1990-

talet. Jag har också besökt turistbyrån, sökt information på hemsidor och i litteratur kring 

stadshuset och turismen, noterat besöksflödet på plats under mina fältarbeten i Kiruna samt följt 

med på en guidad tur med Dan Lundström.  

 

Stadshuset som vykortsmotiv, fotografi av Börje Rönnberg. 
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STADSHUSET SOM BESÖKSMÅL 

Stadshuset är en viktig byggnad för Kiruna på många sätt och det är en byggnad som ofta lyfts 

fram i undersökningar som handlar om viktiga kulturmiljöer i staden. Kiruna kommun gjorde 

2006 en enkätundersökning för att inhämta synpunkter och idéer från kirunaborna om 

stadsmiljön. Enkäten besvarades av 439 personer och stadshuset kom högt upp på flera av 

frågorna som berörde vilka byggnader eller platser man tycker är viktiga för Kiruna. På frågan om 

vilka platser man visar för sina gäster kom stadshuset på fjärde plats efter kyrkan, Luossavaara 

och gruvan. Och då det gällde miljöer man kommer att sakna om de försvinner eller förändras 

placerade sig stadshuset på andra plats.96 I en liknande enkätundersökning som gjordes 2008 av 

Jennie Sjöholm bland gymnasieungdomar fanns samma tendens. Stadshuset placerade sig i topp 

på flera av frågorna som handlade om vilka byggnader/platser/miljöer man tyckte var intressanta 

och som man ville ska bevaras. 97 

2010 genomförde Jennie Sjöholm och Kristina L Nilsson en undersökning av hur 

bebyggelsemiljöernas kulturvärden hanteras och värderas i de omvandlingsprocesser som 

påbörjats i Malmfälten och Kiruna. I ett av kapitlen tittar de närmare på hur kulturmiljöerna 

nyttjas av besöksnäringen och om det finns utvecklingspotential av miljöerna. I arbetet ingick att 

studera broschyrer, hemsidor och göra intervjuer. I Kiruna visade det sig att stadshuset lyftes 

fram som en av sevärdheterna i tätorten bland annat med anledning av att det fick Kasper 

Sahlinpriset 1964. Övriga byggnader var kyrkan, Hjalmar Lundbohmsgården, samegården m.fl. 98  

Författarna tyckte sig se en stor utvecklingspotential i synliggörandet av kulturmiljöerna för 

besökare. De ansåg att det var miljöer som kunde utvecklas mer och som kunde locka ännu fler 

besökare. När undersökningen gjordes var det ännu inte klart om stadshuset skulle vara en av de 

byggnader som skulle flyttas eller inte. Kommunen och LKAB hade nyss lämnat in en ansökan 

om att upphäva byggnadsminnesskyddet.  

Jag gjorde ett antal sökningar på olika webbsidor för att se vilken information det fanns om 

stadshuset. Vid en sökning på Kiruna kommuns hemsida blev jag hänvisad till en sida med 

öppettider för huset och en sida om konst, både kommunens samling och den som visas i 

stadshuset. 99 Som turist är det mer troligt att den sida du vänder dig till inför ditt besök i Kiruna 

är Kiruna Lapplands webbsida. Kiruna Lappland är en ekonomisk förening som fungerar som 

paraplyorganisation för turismföretag i Kiruna. Där kan hitta tips på besöksmål, sevärdheter och 

länkar till företagare inom turismnäringen. Stadshuset finns inte med som enskilt besöksmål som 

t.ex. Kiruna kyrka, Jukkasjärvi kyrka och Hjalmar Lundbohmsgården utan det nämns i samband 

med stadsguidningar. 100  

                                                 
96 Så Tyckte Kirunaborna!. 20-21. 
97 Sjöholm, Vad är Kiruna värt? Kiruna – en kulturvärdringsanalys.66-89. 
98 Sjöholm och Nilsson, I Malmfältens kulturmiljöprocesser. 20-21 
99 http://www.kiruna.se/Kommun/Samlingssidor/Webbkarta/Soksida/?quicksearchquery=stadshus (sökning 22.02 
2017) 
100 http://www.kirunalapland.se/kategorier/upptack-kiruna/ (sökning 22.02 2017) 
 

http://www.kiruna.se/Kommun/Samlingssidor/Webbkarta/Soksida/?quicksearchquery=stadshus
http://www.kirunalapland.se/kategorier/upptack-kiruna/
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STADSHUSTURISMEN UPPSTÅR 

Jan Viinikainen började arbeta åt Kiruna kommun sommaren 1997. Han blev anställd som så 

kallad sommarvärd. Det var en verksamhet som kommunen startade i början av 1990-talet för att 

tillgodose intresset som fanns för att besöka stadshuset.   

 

 

 

Det fanns på 80-talet om vi säger såna här sporadiska 
guidningar. Det fanns som inte så här organiserat, det 
fanns det inte. Men det började som på 90-talet riktigt att 
komma igång. Och det tror jag också handlar om att 
tiden började gå och man började ju se mycket, många 
började se värdet med det här stadshuset och vilken fin 
konst. Många kanske tyckte på 80-talet ännu att det var 
ganska nytt kan jag tänka, men på 90-talet hände 
någonting att man började bli mer intresserad av det, 
allmänheten. 101 

 

 

 

Bild 61. Jan Viinikainen började arbeta som sommarvärd i  
slutet på 90-talet.  

Stadshuset var dessa somrar öppet alla dagar i veckan och det som erbjöds besökarna var att se 

ett bildspel i kommunfullmäktigesalen, man kunde få en guidad visning och så fanns det en liten 

turistshop med vykort och broschyrer. Dessutom visades varje sommar en stor 

hantverksutställning i stadshushallen som arrangerades av Norrbottens läns hemslöjd.  

Det ökade intresset för stadshuset tror Jan hängde samman med att turismen generellt ökade i 

Kiruna denna tid. Det fanns turistinformation på järnvägsstationen, Hjalmar Lundbohmsgården 

och turistbyrån. Därför blev det också naturligt att ha information på stadshuset. Besökarna var 

dels turister från andra länder men också en del Kirunabor som kom för att få lära sig mer om 

sitt stadshus. Jan arbetade som sommarvärd några år men i början av 2000-talet avvecklades 

verksamheten. 

 

                                                 
101 Jan Viinikainen. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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Bild 62. Tidigare visades varje sommarn en hantverksutställning som ordnades av Norrbottens läns hemslöjdsförening. Bakom en av 
pelarna skymtas även sommarvärdarnas informationsbord.  

Ja det var ju för att man sparade in dom här tjänsterna som vi hade då på somrarna då och sen var det 
också det att vi hade ju sett att det hade ju dalat ner lite grann också, besökarna och så där. Och sen var 
det också så att för Kiruna har ju alltid haft en bra besöksnäring alltså när besökarna kommer hit så 
ofta åker dom till fjällen så är det ju, men vi såg som att det gick neråt där och sen insåg vi att det fanns 
inte underlag för att vara kvar något mer. Och sen var det också så här att det började komma såna här 
gruppresor och bussbolag började köra sina turer här.102 

Jan fortsatte arbeta åt kommunen och är idag chef för den administrativa enheten på IT-

avdelningen. Han är också en av kommunens guider. Det är han och Lennart Lantto som brukar 

få uppdraget att guida när kommunen får besök.  

Jag och Lennart tar emot folk som är kommunbesök alltså vi får besök från andra kommuner vi får 
besök från arkitekter alltså dom som har en specifik besök till Kiruna stadshus då tar vi emot dom. Det 
kan vara regeringsfolk och allt sånt där eller om vi har gäster till kommunalråden som vill se en vandring 
då tar vi dom för dom är som en del av verksamheten. Men alla såna här turistiska verksamheter det får 
dom här aktörerna själv ta för man ska inte konkurrera ut dom.103 

Under sina år som guide har Jan träffat många besökare och jag ber honom berätta vad det är 

som de fascineras av. Han berätta att det många gånger är klocktornet som har gjort människor 

nyfikna på byggnaden. Det är det som syns när de strövar runt i staden och som fångar deras 

uppmärksamhet. När de sedan kommer in är det öppenheten som är mest förvånade.  

                                                 
102 Jan Viinikainen. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
103 Ibid. 
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Stadshuset som vykortsmotiv. Bilden är tagen av fotograf Tomas Utsi.  

I det stora hela det är ju den här öppna ytan, den här öppenheten då man kommer in i stadshuset. Det är 
som dom får en aha-upplevelse dom tror inte att det är så här öppet, dom tror att när man kommer 
innanför dom här portarna att det bara är en receptionsdisk och sedan kommer du ingenstans. Och när 
dom kommer in och ser att det är en jättestor hall då får dom en liten wow-upplevelse. ... Plus att dom ser 
den här mjuka atmosfären det som konsten gör då. När man kommer in ser man att det är mycket konst 
överallt och det gör att det blir en mjuk stämning och atmosfär inne i stadshuset. Och det är också som det 
är lite, ”Är det här ett stadshus?” säger många. Det är ju som sånt man blir lite förvånad, man är som 
inte van som om man tittar på stadshus här i Norrbotten så det här är ju unikt på sitt sätt. Så det är ju 
den här öppenheten så det är ju det om vi säger att dom flesta har fått en sån här reaktion och wow-
upplevelse. 104 

EN GUIDAD TUR 2015 

Personalen på turistbyrån i Kiruna berättar att det finns ett ganska stort intresse för stadshuset 

bland deras besökare samt att stadshuset är ett av besöksmålen de tipsar besökarna om. Generellt 

har de märkt att det har blivit ett större intresse för stadsomvandlingen de senaste åren och 

eftersom det är i stadshuset informationen om Kirunas nya centrum finns blir det naturligt att 

hänvisa besökarna dit när de vill veta mer om den nya stadskärnan.  

För att få veta mera om stadshuset som turistattraktion och de guidade turerna tog jag kontakt 

med Dan Lundström som driver Hjalmar Lundbohmsgårdens ekonomiska förening. Hjalmar 

Lundbohmsgården är en av de aktörer som erbjuder stadsguidningar i Kiruna och deras turer 

                                                 
104 Jan Viinikainen. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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utgår från temat ”En stad i rörelse”. De erbjuder turen både för mindre grupper på 2-8 personer 

och för bussgrupper på upp till 50 personer. Upplägget är att de kör runt till några utvalda platser 

i Kiruna och berättar om stadens historia samt om stadsomvandlingen. Deras turer marknadsförs 

bland annat via Kiruna Lappland och Camp Ripan och de besöker bl.a. kyrkan, stadshuset, det 

nya centrumet och avslutar med fika på Hjalmar Lundbohmsgården.  

Jag följer med Dan på en av hans guidningar i stadshuset i augusti 2015. Det är en grupp 

bestående av två män och tre kvinnor samt två tonårsbarn. De är uppe i Kiruna några dagar och 

vill få veta lite mer om Kiruna och stadsomvandlingen. Den ene mannen blir förundrad när de 

kommer in och utbrister: 

Då man ser utsidan och alla fönster så ser man ju framför sig en stor kontorsbyggnad och så kommer man 
in och så, det syns ju knappt att det är kontor. 105 

Dan berättar då om den unika öppenheten som har gett huset karaktären av ”kirunabornas 

vardagsrum” och att dörren alltid är öppen för besökare samt att det finns goda möjligheter att 

låna och hyra lokalen till fester och arrangemang.  

Det här rummet det sa jag men jag kan upprepa det: det är vårat vardagsrum. Man ser om man skulle 
vilja studera det här så kan man se att alla som kommer in här, dels så är turister men också vanliga 
människor som kommer in här för att se vad som händer här. Alltid är det någonting på gång och just nu 
är det Konstmuseum i norr det är ett projekt som håller på att förbereda att vi ska bli ett 
länskonstmuseum som ska ha vernissage på lördag, men ingen vet riktigt vad det blir.106 

Under guidningen får gruppen höra om stadshusets tillkomst och anekdoten om hur arkitekten 

Artur von Schmalensee såg hur gruvarbetarna hängde över räcket under gruvstrejken 1969. Han 

lär ha lyft telefonluren och ringt till sina kontakter i Kiruna och sagt att räckena inte är 

dimensionerade för att så många människor ska luta mot dem. Dan berättar vidare om de kända 

konstverken: Esaias Poggats handtag, X:ets rya samt Lars-Levi Sunnas skulptur om den samiska 

naturreligionen. Dan beskriver hur gruvbrytningen sker och hur det kommer sig att Kiruna måste 

flytta delar av sitt centrum. Besöket i stadshuset tar ungefär 45 minuter och därefter åker de 

vidare för att se var det nya stadshuset kommer att börja byggas.  

                                                 
105 Besökare. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
106 Dan Lundström. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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Bild 63. Dan Lundström guidar en grupp turister och berättar om hur sprickzonen sprider sig och påverkar 
stadskärnan  

Förutom kommunens egna guider Lennart Lantto och Jan Viinikainen, samt de externa 

stadshusguideaktörerna i Kiruna så kommer det också grupper till stadshuset som har med sig en 

egen guide. Under mina vistelser i huset ser jag dels de guider jag känner igen men ibland 

kommer det en buss med franskt eller finskt registreringsnummer och de har ofta med sig en 

egen guide. Under hösten 2016 agerar vår projektmedarbetare Lars Gezelius guide när föreningen 

Arkitekturens vänner besöker Kiruna.  

 

Bild 64. Föreningen Arkitekturens vänner besökte hösten 2016 Kiruna och hade antlitat Lars Gezelius som 
guide för stadshuset.   

  



 

88 
 

ETT UPPSVING FÖR STADSHUSTURISMEN - SOMMARÖPPET 2016 

De som arbetar inom besöksnäringen samt informanterna, som till vardags arbetar i stadshuset, 

är överens om att intresset för byggnaden har ökat de senaste åren. Det började redan 2014 när 

det blev klart att nuvarande stadshus skulle komma att rivas. Nu när det nya stadshuset har börjat 

byggas har intresset blivit ännu större och därför beslöt Kiruna kommun i början av sommaren 

2016 att åter ha extra öppet för att göra huset mera tillgängligt för besökare under 

sommarmånaderna. När jag träffade Jan i början av juni hade han nyss hört ryktet om 

sommaröppet men han tyckte det var bra eftersom det varit ett högre tryck på stadshuset de 

senaste åren. 

Det har vi ju sett nu dom senaste fem åren. Jag märker dom som jobbar i receptionen dom får ju 
jättemycket frågor och telefonsamtal. 107 

Testet med att åter ha sommaröppet visade sig vara uppskattat av både kirunabor och turister. 

Sommaren 2016 hade man öppet lördag och söndag mellan 11-15 och hade två personer som 

fanns på plats i huset. När jag pratar med Lennart Lantto i början av 2017 menar han att det 

troligen kommer att hållas öppet den kommande sommaren för att ge så många som möjligt 

chansen att besöka stadshuset medan det finns kvar. En sökning på Tripadvisor, en webbsida där 

människor kan tipsa om olika resmål och utvärdera sevärdheter, hotell och restauranger, visar att 

stadshuset kommer på åttonde plats på tips över sevärdheter i Kiruna och att 73 personer har 

skrivit ett omdöme. Först på listan är Kyrkan med 288 omdömen. Vid en genomläsning av 

omdömena visar det sig att de flesta är skrivna under 2015 och 2016, och majoriteten under 2016. 

Det är främst positiva omdömen där arkitekturen och konsten nämns men framförallt skrivs det 

om att huset ska rivas och att det gäller att ”passa på” att besöka det medan det finns kvar. Här är 

några citat från sidan108:  

  

                                                 
107 Jan Viinikainen. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
108 https://www.tripadvisor.se/Attractions-g189815-Activities-Kiruna_Norrbotten_County.html 

https://www.tripadvisor.se/Attractions-g189815-Activities-Kiruna_Norrbotten_County.html
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Spännande 

En fascinerande byggnad som på sätt och vis påminner om Stadshuset nere i Stockholm. Men detta är ingen 
kopia utan den står där av sig själv ”i sin egen kraft”. Ju mer du ser desto mer vill du se av det! Anna, 2017 

Intressant 

Att stadshuset ska rivas kändes knepigt. Klocktornet ska tydligen flyttas till den nya stadskärnan. Bra 
infomration fanns att få på stadshuset om rivningen, flyttningen och nybygget. Berit N, 2016. 

Bullrig ombyggnation och ganska tråkig utställning 

Vi hade otur och kom medan utställningsbygge pågick. Men måste så många maskiner verkligen vara igång 
under öppettider? Gick inte ritkigta att se utställningen som fanns pga bullret. Anonym, 2016. 

Oväntat 

Stadshuset bjöd på en överraskning! Väldigt vacker byggnad med många fina inslag men bäst av allt den 
informativa utställningen om Kirunas historia, liv och flyttplaner. Väl värt ett besök! Pär Å, 2016 

Du måste titta in.  

Utifrån ser den inte speciellt märklig ut men jag rekommenderar att titta in. Då kommer storheten i byggnaden 
fram med sin stora och rymliga "innergård". Dessutom finns en stor imponerande modell av Kiruna stad. Jag är 
glad att jag nu sett denna byggnad som om några är skall vara borta. Det nya stadshuset ska vara klart om ett 
par år. Klocktornet flyttas med men kommer att stå vid sidan om den nya cirkelrunda byggnaden. Bengt B, 
2016 

Passa på att se innan flytten  

En pampig byggnad jag tycker väl kan stämma upp mot stadshuset i Stockholm. De trolltrummeliknande 
handtagen på entrédörrarna skapar förväntan. Inuti möts man av en stor entréhall och det finns konstföremål 
både i entréplan och på våningsplanen. Tänk att ha sin arbetsplats i en konsthall! 
Dessutom kan man läsa på lite om Kiruna-Lasse. 
Flytten av staden innebär inte flytt av hela stadshuset utan det byggs ett nytt. Däremot får nog klocktornet följa 
med. Carri7, 2015 

  

https://www.tripadvisor.se/ShowUserReviews-g189815-d6351392-r358133558-Kiruna_Stadshuset-Kiruna_Norrbotten_County.html#CHECK_RATES_CONT
https://www.tripadvisor.se/ShowUserReviews-g189815-d6351392-r249877093-Kiruna_Stadshuset-Kiruna_Norrbotten_County.html#CHECK_RATES_CONT
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HEMADRESS: KIRUNA STADSHUS 

Vi fick höra talas om att det funnits en lägenhet i huset och att vaktmästaren Gustav Sundström 

hade bott där fram till början på 1980-talet. Det faktum att någon faktiskt har haft stadshuset 

som hem väckte min nyfikenhet och via en informant fick jag tips om Björn Sundström, sonen i 

familjen. Vi tyckte att det skulle vara intressant att få en annan berättelse om stadshuset än 

berättelserna om byggnaden som arbetsplats och undrade därför om Björn ville komma till 

Kiruna och intervjuas om sin uppväxt i huset. 

Idag känns det ålderdomligt att tänka att en vaktmästare skulle ha sin bostad i anslutning till 

arbetsplatsen. Men detta var inte så ovanligt tidigare utan det var snarare vanligt vid t.ex. statliga 

institutioner, skolor och universitet. Det fanns ofta en bostad åt vaktmästaren i anslutning till 

byggnaderna ibland i ett fristående hus men ibland som en lägenhet i källare eller på vinden. När 

stadshuset byggdes i slutet på 50-talet följde man den modellen och ritade in en lägenhet på tre 

rum och kök till vaktmästaren.  

 

 
Ritning 13.Uppföranderitning för stadshuset över vaktmästarbostaden.  Lägenhetens ingång 201. Björns sovrum 202. Kök 203. 
Vardagsrum 204. Systrarnas sovrum 205. Badrum 208. Föräldrarna gjorde senare ett extra sovrum i  utrymmena intill trappan 266-
267.  

Lägenheten ligger i det sydöstra hörnet på suterrängvåningen och har en egen ingång, en diskret 

brun dörr. Gustav och Eva Sundström och deras tre barn flyttade in i den nya lägenheten 1962. 

Björn minns att lägenheten kändes stor och lyxig och att stadshuset var så gott som klart. 

Nja, alltså klockstapeln var inte klar, men vi flyttade in här -62, invigningen var -63, men alltså jag 
uppfattade stadshuset som helt klart när vi flyttade in det var inte en byggarbetsplats. Jo på utsidan, alltså 
gräsmattan var inte färdig.109 

                                                 
109 Björn Sundström. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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Bild 65. Björn Sundström i dörren till vaktmästarlägenheten som under hans tonårstid var hans hem.  

Björn bodde i stadshuset till 1969 då han flyttade för att börja studera. Han minns dessa år som 

väldigt intensiva och roliga. Det var otroligt mycket fester i huset och för en pojke i tonåren blev 

det ett tillfälle att tjäna egna pengar för även då förvarades de extra borden och stolarna nere i 

källaren.  

Det drog igång innan men den officiella invigningen var -63, men det var inte bara fest kopplat till 
invigning utan det var nästan dagligdags och det var ju väldigt lönsamt för mig för jag bar stolar och bord 
till alla fester, först upp och sedan ner.  110 

Gustav Sundström var vaktmästare och han bodde i stadshuset i nästan 20 år innan han flyttade i 

början av 1980-talet. Björn tycker att titeln vaktmästare är lite missvisande eftersom Gustav också 

hade ansvar för inköp av papper och blanketter, ansvarade för kopieringsverksamheten och 

dessutom var involverad i arbetet kring rättegångarna medan Tingsrätten höll till i stadshuset. Det 

var en tjänst som innefattade många delar och det faktum att han bodde i huset gjorde också att 

det många gånger blev ett ”dygnet runt” arbete.  

Ja det var ju speciellt och jag tror anledningen till att det inte blev någon som tog över efter farsan och 
bodde här var att dom visste att dom aldrig fick vara i fred. För det var ju sällan som dom kunde gå och 
lägga sig före klockan ett på natten eller vi var ju fem i familjen och vi var fyra som var uppe till ett, men 
den ena syrran hon var ju kvällstrött. Men mamma och pappa och jag och ena syrran vi var upp för det 
hände ju alltid någonting. Och sen ringde som ja men om det var fullmäktigesammanträdande och dom 
behövde ha tag i folk eller något sånt där då ringde dom hem till oss och då var farsan tvungen att gå upp 
till sammanträdet och liksom hämta, det var ju olyckor i familjen och andra saker som kunde hända. 111 

  

                                                 
110 Björn Sundström. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015.Ibid. 
111 Ibid. 
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Även hans Eva arbetade i stadshuset och hade hand om cafeterian som hon drev i egen regi. 

Hon såg till att det fanns kaffe och fika i cafeterian och under eftermiddagarna gick hon runt 

med en serveringsvagn med kaffe. Den traditionen kom att fortleva länge efter hon slutat och 

det är inte många år sedan man slutade gå med kaffevagnen på eftermiddagen. Nu körs den 

bara runt för att samla in tomma kaffemuggar från rummen.  

 

Bild 66. Björn visar en bild på sin far Gustav Sundström tillsammans med sitt barnbarn Mikael Aulin. De sitter i  lägenhetens stora 
vardagsrum och bilden är tagen av Björns svåger Ulf Aulin vårvintern 1980.  

Björn är otroligt tacksam över att ha vuxit upp i Kiruna och trots att det är länge sedan han 

flyttade så är Kiruna fortfarande hemstaden för honom. Att de bodde i stadshuset ledde också 

till att han fick inblick i det politiska livet och det tror han också kom att påverka hans framtid.  

Jo jag sa just det att min första statliga utredning gjorde jag -74 och den sista som jag var 
huvudsekreterare i var färdig 2011. Så jag har levat nära både ja regeringsmakten och också när jag inte 
jobbat på Finansdepartementet har jag varit på Sveriges kommuner och landsting och träffar ju politiker 
varje dag. Så om det är följd av den närhet till politiken jag fick när jag bodde här i huset, det vet inte jag, 
men det fascinerade mig på något sätt. Jag satt ofta och lyssnade på fullmäktigedebatten.112 

Björn hälsade regelbundet på sina föräldrar medan de levde, men de senaste åren har det blivit 

färre besök till Kiruna. Efter att föräldrarna flyttat ut tog socialförvaltningen över den gamla 

lägenheten och byggde om ett stort sammanträdesrum samt några mindre rum. Vi gör en 

rundtur i lokalerna och även om Björn inte har reflekterat desto mer över vilka känslor som 

väcks när han går in men det märks att miljön väcker minnen hos honom, något som också de 

som sitter i möte då vi tittar in får ta del av när han ”drar några skrönor” från sin ungdomstid.  

                                                 
112 Björn Sundström. Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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Enligt Björn är Kiruna stadshus ett av landets vackraste stadshus och han tycker att det är 

otroligt synd att det ska rivas. Det är egentligen bara Stockholms stadshus som kan mäta sig 

med Kirunas och båda kännetecknas av en stor öppen hall. Jag ber honom försöka förklara 

vad det är som är så unikt med stadshuset:  

S: Om du försöker sätta ord på det, det vackra, vad är det som är?  

B: Det vackra är alltså… Jag tycker handtagen, stadshushandtagen, är bland det första man lägger 
märke till men sen när man kommer in till hallen så är det otroligt mäktigt. Det är precis som du 
kommer in i stadshushallen i Stockholm. Så det är ju slående. Och sen när du kommer in här alltså i 
dom här rummen vi sitter i nu så är det ju snyggt. Och det ser ungefär likadant ut nu som då, det är ingen 
större skillnad.  

S: Då tänker du på kommunfullmäktige, biblioteket… 

B: Fullmäktigesalen och det var ju tinget där också, fullmäktigesalen och dom här salarna som finns här.  

S: Ja och kommunstyrelsens sammanträdesrum.  

B: Ja kommunstyrelsens. Det är snyggt sen är det ju inte bara exteriört och interiört utan möblemanget 
var snyggt också från början man hade ju inte sett något liknande så flott. 113 

Det är många år sedan Björn flyttade från stadshuset men han tycker att det inte är särskilt 

mycket som har förändrats i den stora hallen och i de rum han nämner ovan. Visst har det 

tillkommit saker, t.ex. tavlor och teknisk utrustning men i det stora hela är det samma hall som 

då. Att det ska rivas tycker han är sorgligt men samtidigt är det ju som det är, det är otur att 

malmådern går under staden och LKAB behövs för att Kiruna ska leva. Han hoppas dock att 

man kommer att ta tillvara så mycket som möjligt och flytta med saker, framförallt 

dörrhandtagen, för de är oslagbara.  

  

                                                 
113 Ibid. 
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”KRIUNABORNAS VARDAGSRUM” – ETT VEDERTAGET BEGREPP 

Kiruna stadshus och stadshushallen benämns ofta som ”kirunabornas vardagsrum”. Idag är 

begreppet väletablerat och används i de flesta sammanhang när stadshuset kommer på tal, såväl 

nationellt som lokalt. Även i byggnadsminnesförklaringen lyftes betydelsen som ”kirunabornas 

vardagsrum” fram: 

Byggnaden omtalas ofta som ”Kirunas vardagsrum” och på det stora inomhustorget har 
många viktiga sammankomster, inte minst stormötena under gruvstrejken 1969, ägt rum. 
Byggnadens tillkomst och viktiga funktion av mötesplats ger den ett mycket högt 
samhälls- och socialhistoriskt värde. 114 

Begreppet väckte vår nyfikenhet; varifrån kommer det och vad står det egentligen för? Den första 

tanken var att det hade uppstått utifrån hur huset har använts av kirunaborna, att det har använts 

i den utsträckningen att det i folkmun hade börjat kallas ”vardagsrummet”. Huruvida det är 

kirunaborna själva som myntat begreppet eller om det är någon utifrån som först använde termen 

har vi inte lyckats ta reda på. Däremot var det kommunens önskan och arkitektens vision att 

stadshuset skulle bli något mer än en förvaltningsbyggnad. Eva Gradin har fördjupat sig i detta i 

artikeln ”Kiruna stadshus som offentlig mötesplats och kommunal arbetsmiljö”115. I denna 

rapport har visionerna för huset sammanfattas i kapitel Byggnadens tillkomst skrivet av Lars 

Gezelius. 

Stadshuset blev snabbt en plats för olika kulturaktiviteter, fester och utställningar. Det används 

även fortsättningsvis till detta och är således mer än en förvaltningsbyggnad för kommunen. 

Anita Malmström Skans, tidigare stadsarkitekt i Kiruna, skriver att Kiruna till skillnad från många 

andra städer saknar det stora centrala torget och att stadhushallen snarast ska ses som stadens 

torg: ”Stadshushallen i Kiruna fungerar på ett ypperligt sätt som kirunabornas torg och 

vardagsrum som tål det mesta i aktivitetsväg, i smått som stort, både till vardags och vid 

högtidligare tillfällen.”116  

Metaforen vardagsrum för offentliga rum 

Erika Bergström har i avhandlingen ”Att tala om de offentliga rummen – om begrepp och 

metaforer i planering” studerat hur det talas om det offentliga rummet och hur språket bidrar till 

att forma dess fysiska gestaltning. Hon har fördjupat sig i begreppsanvändningen inom svensk 

stadsplanering med fokus på metaforerna mötesplats och stadens vardagsrum som används för 

att beskriva det offentliga rummet. Och det skulle kunna vara så att begreppet ”kirunabornas 

vardagsrum” också är influerat av diskursen kring offentliga miljöer inom stadsplaneringskontext. 

Det finns en tradition av att använda metaforer som ”stadens vardagsrum” och ”mötesplats” för 

offentliga rum och båda begreppen kopplas ihop med en strävan efter att skapa trivsel och 

gemenskap i de offentliga rummen. 117  

Catharina Gabrielsson har berört ämnet i avhandlingen ”Att göra skillnad: Det offentliga rummet 

som medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar” (2007). Gabrielsson presenterar 

                                                 
114 Byggnadsminnesförklaring av Kiruna stadshus, dnr 221-1666-91. 
115 Gradin, ”Kiruna stadshus som offentlig mötesplats och kommunal arbetsmiljö.” 
116 Malmström Skans, ”Stadshushallen: kirunabornas vardagsrum”., 34. 
117 Bergström, ”Att tala om de offentliga rummen – om begrepp och metaforer i planering”, 7-8 
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ett antal modeller som brukar användas för att beskriva det offentliga rummet. En av dem är den 

borgerliga eller civila modellen som härrör sig från Jürgen Habermas teorier. Det är i samband 

med den som begreppen vardagsrum och mötesplats ofta används och där tanken är att 

allmänheten möts i det offentliga rummet för att diskutera gemensamma frågor och bilda 

opinion. 118   

Gabrielsson tycker sig se att det är just Habermas borgerliga modell som det finns tydliga spår av 

i den svenska planeringsdiskursen och att begrepp som ”vardagsrum” och ”mötesplats” används 

schablonartat.119 Gabrielsson ser ett problem med att begrepp som trivsel och gemenskap, vilket  

är att de inte alltid lämnar utrymme för de grundläggande olikheter som finns i samhället. Hon 

poängterar också att begreppet ”vardagsrum” är hämtat från den privata sfären och till viss del 

utgår från den ”homogena välfärdsstaten, vars omsorg av det offentliga rummet också rymde ett 

element av stark kontroll”120.  Och hon undrar om det finns utrymme för de grundläggande 

olikheterna i ett offentligt vardagsrum där värdena som trivsel och gemenskap dominerar. 

Gabrielsson lyfter fram att målsättningen att skapa trivsel kan bli exkluderande om villkoren för 

detta är att olikheter förnekas till förmån för den rådande normen, alternativt att det som avviker 

inordnar sig.121  

I sina slutsatser kommer Bergström fram till att begreppet vardagsrum kanske inte är fullt lika 

aktuellt inom planeringskontext idag, men att de värden som förknippas med 

vardagsrumsmetaforen så som trivsel och gemenskap fortfarandet är vanligt förekommande. Hon 

poängterar också att det är viktigt att i arbetet med planering reflektera över de begrepp man 

använder.122  

De ovannämnda avhandlingarna handlar om stadsplanering och diskursen kring offentliga 

miljöer. Med anledning av att stadshuset i Kiruna ofta benämns som ”kirunabornas vardagsrum” 

är det intressant att koppla ihop begreppet med diskursen inom planeringsarbete. De värden som 

Bergström och Gabrielsson lyfter fram för vardagsrumsmetaforen är också värden som 

återkommer när stadshuset i Kiruna beskrivs.  

VILKEN BETYDELSE GÖMMER SIG BAKOM ”KIRUNABORNAS VARDAGSRUM”?  

I mina möten med informanter och kirunabor har jag bett dem förklara vad det här med 

”kirunabornas vardagsrum” egentligen står för. De flesta har hållit med om att det är är sant och 

lyft fram öppenheten, att det används till fester och sammankomster av olika slag. Men det har 

också funnits de som blivit lite förbryllade av min fråga och varit tveksam till om det verkligen är 

ett ”vardagsrum” för kirunaborna. På följande sida är några förklaringar från informanterna:123  

  

                                                 
118 Gabrielsson, ”Att göra skillnad. Det offentliga rummet som medium för konst arkitektur och politiska föreställningar.” 46.  
119 Ibid, 46-47. 
120 Ibid, 57. 
121 Ibid, 60. 
122 Bergström, ”Att tala om de offentliga rummen – om begrepp och metaforer i planering”, 21. 
123 Etnologisk dokumentation Kiruna stadshus, dnr 115-2015. 
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Ibland är jag inte säker på att kirunaborna faktiskt ännu upplever att stadshuset är deras vardagsrum, 
utan att det rört sig mot ett mer politiskt utrymme. Ibland tror jag att man tar det för givet att människor 
känner att de kan och att de känner till att detta är ett utrymme de kan få tillgång till. (Maria 
Ragnestam) 

S: Men om man tänker då Kirunabornas vardagsrum är det då allas vardagsrum? 
L: Allas vardagsrum! Våran förhoppning är att det ska hända så mycket olika saker som möjligt. Jag 
blir så glad när ungdomar, skolungdomar kommer på konstutställning. Jag blir så glad när ungdomar, 
skolklasser ringer och frågar nu har vi gjort en utställning Fritidshemmet på Luossaskolan får vi ställ 
upp, kan ni låna lite skärmar så vi får ställa upp och visa vad vi har gjort. Det är precis sånt som det 
ska vara. Det ska vara skolorna och ungdomarna ska lära sig att i stadshuset är det trevligt att komma 
och där kan det hända mycket spännande. Och även om man inte har något direkt ärende så kan man 
titta in i stadshuset och se vad det är för utställningar och vad händer där nu. Och jag tycker att vi har 
lyckats väldigt väldigt bra med det just för att det blir för alla och därför ska det ju vara som omväxlande 
verksamheter här. (Lennart Lantto) 

Nej inte så där att man har gått omkring och sagt att ska vi till vardagsrummet, nej det har jag aldrig 
utan det är mer dom här senaste åren har man hört det där att vi måste bevara att vi ska ha känslan av 
att det är som ett vardagsrum och då har jag som tänkt på det där. Eller inte tänkt sådär men nu så här 
efteråt har jag tänkt ibland att ”vardagsrum” men det är klart det är ju som att vi är van att där brukar 
vi träffas och det, men jag vet inte varför just det ordet och hur det kommer sig men det kanske är något 
sånt där att man har sagt det och sen. (Kvinna)  

Jag förstår ju tanken när man designade stadshuset och att det skulle finnas det och att hallen ska 
användas till alla möjliga ändamål och det känner man ju också att det lever ju än idag, man använder 
det. Och jag tror definitivt det är en kirunabornas vardagsrum. Jag tror att den hade fått en större och 
bättre betydelse om Kiruna stadshus om vi säger att den hade varit mitt i kupol torget. (Jan Viinikainen)  

Och det fanns ju en tanke om att det skulle bli kirunabornas vardagsrum; riktigt så tror jag inte att det 
blev. Gruvstrejkerna samlade ju folk där och den användes väl i viss utsträckning på det sättet men det 
var inte särskilt mycket fester i början i alla fall alltså såna där tillställningar för kirunaborna i 
allmänhet. Men däremot så började ju studentavslutningarna hållas där medan jag jobbade i stadshuset 
och det tyckte jag då blev det på något sätt kirunabornas vardagsrum. (Kjell Åke Halldén) 

Svaren har varierat en aning kanske beroende på personernas egen relation till huset och kanske 

beroende på personens ålder. Bergström nämner i sin uppsats att det i planeringskontext är 

vanligt att arbeta med metaforer för att förmedla en visionsbild, t.ex. vid planering av offentliga 

miljöer, och att hon tycker sig se tendenser på att metaforen ”vardagsrum” används mindre på 

många håll.124  Detta gäller dock inte i Kiruna. När det blev klart att det skulle byggas ett nytt 

stadshus i Kiruna och arkitekttävlingen utlystes blev begreppet åter aktuellt. I tävlingshandlingen 

kan man läsa:  

Kirunas nuvarande stadshus är så mycket mer än bara ett stadshus. Förutom att vara ett 
”normalt” kommunkontor innehållande arbetsplatser och möteslokaler för verksamhet 
används huset på en rad olika sätt och fyller därför en viktig funktion för kommunen och 
dess invånare. Tidigt myntades begreppet ”Kirunabornas vardagsrum” om den stora 
hallen vilket väl beskriver användandet. 125 

  

                                                 
124 Bergström, ”Att tala om de offentliga rummen – om begrepp och metaforer i planering”, 21. 
125 Tävlingshandling. Nytt stadshus. Kiruna kommun. 5.  
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Det listas ett antal användningsområden så som utställningslokal, festlokal, lokal för olika 

kulturframträdanden, föredrag och möten. Målet är att begreppet ska leva vidare och vara 

applicerbart på det nya stadshuset och att den välkommande känslan, öppenheten samt den 

funktion som finns i stadshushallen idag ska fortleva i det nya huset.  

Begreppet ”kirunabornas vardagsrum” verkar närmast ha blivit en gestaltning för stadshushallen 

och de värden som anses finnas i dagens stadshus. Det är inte ett begrepp som uppkommit vid 

ritningsbordet, utan är laddat med historiska händelser, människors upplevelser, minnen från 

festligheter. Det står för en rad olika funktioner som det stadshuset har haft och fortsättningsvis 

har och det är detta man vill ta med sig till det nya huset. Kanske kan formuleringen i 

tävlingshandlingen ses som ett försöka att ringa in begreppet ”kirunabornas vardagsrum”:   

När man kommer in i det nya stadshuset ska man precis som i det nuvarande mötas av 
”Kirunabornas vardagsrum”, det vill säga en välkomnande öppen miljö som rymmer alla 
de funktioner som finns i det motsvarande rum i dagens stadshus. Miljön 
”vardagsrummet” ska kommunicera en öppenhet och värme, vara avslappnande, 
uppmuntra till spontana möten och ge en positiv upplevelse för besökande i alla åldrar. 126 

  

                                                 
126 Tävlingshandling. Nytt stadshus. Kiruna kommun. 7.  
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STADSHUSETS RUM 

Jennie Björklund 

Kiruna stadshus är en stor byggnad med ca 330 rum uppdelade på 6 våningsplan. I rapporten har 

vi valt att benämna våningsplanen efter de namn de har i ritningarna från 1962 när byggnaden 

uppfördes. Det är källarvåning, undre bottenvåning, bottenvåning, våning 1, våning 2 samt 

vindsvåning.  

Det stadshus som besökare möter är en till utseendet välbevarad byggnad. Även i 

tjänstemannakontoren, som i det stora hela är mycket förändrade, finns det en avläsbar 

kontinuitet. Möbler och inredning har bytts ut och samtidigt finns originalbelysningen kvar i taket 

tillsammans med modernare lysrörsarmatur.  

Då det är en enhetligt designad byggnad finns det många detaljer i utformingen och inredningen 

som överensstämmer genom hela byggnaden. Byggnaden speglar verkligen det konstnärliga på 

många plan genom att exempelvis vissa rum utformats efter specifika målningar och att andra 

nödvändiga byggnadselement fått en konstnärlig formgivning, t.ex. räckena på balkongerna. 

Byggnadens utformning präglas även av hantverkskunnighet och kvalité i material. Exempelvis är 

de invändiga originaldörrarna till tjänstemannakontoren tunga och ljudtäta. De behöver nästan 

inte stängas ordentligt för att hålla ovälkommet ljud ute.  

Stadshuset är en levande byggnad vars planlösning förändrats mycket sedan uppförandet och den 

förändras fortfarande idag. Förvaltningar byter namn och lokaler och större kontor avdelas till 

mindre för att kunna rymma fler tjänstemän eller nya funktioner.  

OLIKA RUMSTYPER 

I stadshuset finns en rad olika rumstyper och dessa presenteras mer detaljerat i 

byggnadsinventeringen som hör samman med denna dokumentation.127 I korthet finns i 

stadshuset större och mindre tjänstemannakontor, hörnkontor som i de flesta fall är chefskontor, 

sammanträdesrum – om än för få för behovet, arkiv/närarkiv, toaletter, omklädningsrum med 

dusch, kök och diskrum, förråd, rum för dataservrar, garage, pannrum och så förstås de rum som 

kopplas till politiken – kommunstyrelsens sessionssal och kommunfullmäktiges sessionssal.  

Nedan presenteras i korthet de olika våningarna i stadshuset och en sammanfattning av vad som 

finns där. Likaså pekas vissa inredningsdetaljer ut som anses vara karaktärsgivande för Kiruna 

stadshus och i de flesta fall är dessa detaljer även ursprungliga för huset.  

  

                                                 
127 Björklund och Gezelius, Kiruna stadshus del 2 - Byggnadsinventering av Kiruna stadshus.  
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Bild 67. Det halvöppna garaget med betongpelare och moderna bilar.  

KÄLLARVÅNINGEN  

Källarvåningen, som också benämns som plan 1, är ett av två suterrängplan där den östra sidan, 

samt delar av norra och södra, ligger under mark. Största delen av utrymmet består av ett 

halvöppet garage med två rullportar i söder som markerar in- och utfart för bilar. Entréer in i 

huset från garaget finns mot söder och öster. Källarvåningen är också basen för hela byggnaden 

och många betongpelare delar därför utrymmet med bilarna, något som visar hur garaget en gång 

anpassades för mycket mindre bilar än dagens. Längs med ytterväggarna är mellanrummen mellan 

betongpelarna igensatta med galler. På våningsplanet finns också det gamla pannrummet i 2 plan, 

som idag anpassats för att fungera som teknikrum till det nya värmesystemet (berg/fjärrvärme). 

De gamla oljepannorna finns dock kvar, liksom två stora cisterner i ett angränsande rum. Gamla 

rör blandas med nya. Idag används rummen framförallt till förvaring, men eftersom de gamla 

pannorna liksom en del gamla teknikskåp finns kvar kan den tidigare användningen fortfarande 

avläsas. 
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Bild 68. Pannrummet med rör från både nutida och tidigare värmeanläggningar.  

 

Bild 69. Typiska källarförråd med väggar av reglar och galler.  
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Bild 70. Personalutrymme i del av korridoren utanför tjänstemannakontoren med soffa, bord och stolar. Notera gärna kork-o-plastgolvet, 
samt takhöjden och belysningen.  

UNDRE BOTTENVÅNING 

Undre bottenvåningen, plan 2, är den andra suterrängvåningen där delar av östra sidan ligger 

under mark. Våningsplanet har ett blandat användningsområde då det här finns allt ifrån 

tjänstemannakontor till det stora stadsarkivet, förvaringsutrymmen, diskrum, dataservrar, samt 

sammanträdesrum. Utmärkande för våningsplanet är att taket över hela våningen är mycket lägre 

än övriga utrymmen i stadshuset. Detta har lett till att huvudbelysningen generellt inte sitter i 

taket, utan i hörnen/övergången mellan tak och vägg. Annat som utmärker våningsplanet är att 

originaldörrarna till tjänstemannakontoren här är vita, samt att det på flera platser längs med 

väggarna finns en vägg- och golvfast bänk som hör till originalinredningen. Golvet i 

huvudkorridoren utanför tjänstemannakontoren är lagt med kork-o-plast, medan det generellt i 

de övriga utrymmena är någon form av plastgolv. Undantaget är de rum - bl.a. arkivet och några 

tjänstemannakontor - där det ligger en matta som i de tidiga bygghandlingarna har namnet 

Marmoleum – en form av linoleummatta med imitation av grå marmor. Detta är en typ av 

golvmaterial som återkommer på flera platser i byggnaden i både tjänstemannakontor och andra 

allmänna utrymmen.  
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Bild 71. Stort sammanträdesrum med långbord och stolar.  

 

Bild 72. Fönstervägg vid tjänstemannakontor och två exempel på vitmålade dörrar. Notera även golvet som är av typen 
Marmoleum – marmorimiterat linoleumgolv.    
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Bild 73. Stora hallen med huvudtrappan/paradtrappan i mitten. På bilden syns också den stora modellen över Kiruna som 
blev till i samband med stadshusets tillkomst och har kompletterats allt eftersom för att kunna visa en aktuell bild av 
Kiruna stad.  

BOTTENVÅNING 

Bottenvåningen – plan 3 är entrévåningen, det vill säga det våningsplan där huvudentrén finns.  

Våningsplanet präglas framförallt av den stora hallen som välkomnar besökare och tjänstemän till 

stadshuset. Stora hallen är tre våningar hög med en paradtrappa/huvudtrappa som sträcker sig 

från bottenvåningen upp mot våning 1. En spiraltrappa finns direkt till vänster (mot söder) från 

huvudingången som sträcker sig genom alla våningsplan. Runtom den stora hallen finns 

tjänstemannakontor längs med alla sidor av byggnaden. Flera med entréer från den stora hallen, 

men exempelvis i det nordvästra hörnet finns det en dold invändig korridor med anslutning till 

flera tjänstemannakontor. Dörrarna med utgång i stora hallen är alla av typen Oregon pine – en 

kvistfri furu som återkommer på flera platser i stadshuset. Dörrarna bakom väggarna till den 

stora hallen är mer varierade, där finns gråmålade enkeldörrar som troligtvis är originaldörrar, 

med en ram av sannolikt Oregon pine som samsas med modernare släta dörrtyper från om- och 

tillbyggnader. Förutom redan nämnda rum återfinns också på våningsplanet stadshusets kafé som 

används som personalmatsal, den tidigare matsalen som idag är sammanträdesrummet 

Päronsalen, det tidigare modellrummet som idag används som utställningslokal för 

stadsomvandlingen, reception/växel, samt köksavdelning.  
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Bild 74. Diskrumsdelen av köksavdelningen.  

 

Bild 75. En av de dolda korridorerna med åtkomst till tjänstemannakontor bakom väggarna ut mot stora hallen.   
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Bild 76. Kommunchefens kontor med delvis bevarat originalmöblemang tillsammans med modernt höj- och sänkbart 
skrivbord.  

VÅNING 1 

Våning 1 – plan 4 präglas framförallt av den stora hallen med balkonger runtom med utsikt över 

bottenvåningen. Våningsplanets olika rum ligger mot ytterväggarna med kommunfullmäktiges 

sessionssal i norr som det mest framträdande rummet då det även har fönster in mot stora hallen. 

KF-salen är i två plan, men huvudentréerna finns från detta våningsplan mot öster och väster. 

Väster om KF-salen ligger det blå biblioteket, som också kallas Helmer Osslunds-rummet efter 

den målning som finns där, och väster om biblioteket ligger kommunstyrelsens sessionssal. 

Tjänstemannakontoren ligger framförallt mot öster och söder, men också delvis mot väster. I det 

sydvästra hörnet finns kommunchefens kontor med en hel del bevarad originalinredning. På den 

västra sidan ligger också kommunalrådens kontor där rum 425 sticker ut med sitt 

originalskrivbord och väggfasta originalhylla. Liksom på bottenvåningen är de allra flesta dörrar 

som leder ut till stora hallen av typen Oregon pine128 och dörrarna som leder till 

tjänstemannakontoren i korridorerna bakom väggarna mot stora hallen är av varierad typ. De 

flesta är gråmålade enkeldörrar med en ram av Oregon pine – originaldörrar - antingen med eller 

utan ett fönster, men det finns också några moderna släta vita enkeldörrar, oftast i samband med 

att ett utrymme förändrats. På detta våningsplan återfinns också de enda tjänstemannakontor 

som har tillgång till egna toaletter. Dessa kontor återfinns på den östra sidan, med nära 

anknytning till KF-salen.  

                                                 
128 Tre dörrar ser dock ut till ytan att vara Oregon pine dörrar, men vid närmare efterforskning så har det noterats att 
dessa är målade. Troligtvis beror detta på att dörrarna är ditsatta i ett senare skede.  
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Bild 77. Rum 425 är ett av kommunalrådens arbetsrum med delvis bevarat originalmöblemang. Notera framförallt den 
väggfasta hyllan i bakgrunden.  

 

Bild 78. Kommunstyrelsens sessionssal med bord och stolar placerade som ett U.   
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Bild 79. Del av dold korridor bakom väggarna mot stora hallen med åtkomst till tjänstemannakontor. Välbevarad del av 
stadshuset med originaldörrar och golv.  

VÅNING 2 

Våning 2 – plan 5 präglas liksom våning 1 av att vara placerad kring den stora hallen. Det är den 

översta våningen med tjänstemannakontor och placeringen gör att den är minst utsatt för 

turister/besökare vilket också leder till att dörrarna oftare står öppna här. Förutom 

tjänstemannakontor finns här också entréerna till läktarna i kommunfullmäktigesalen samt ett 

sammanträdesrum som kallas Parlatoriet. Den västra läktaren till KF-salen är dock stängd på 

grund av utrymningsskäl då det inte finns någon alternativ utgång som det gör på den andra 

läktaren (öppningsbara fönster). Liksom de andra våningsplanen kring stora hallen så är dörrarna 

som leder ut till balkongerna runtom stora hallen av typen Oregon pine. Även dörrarna i 

korridorerna bakom väggarna till stora hallen är av varierad sort, de allra flesta dock av typen 

gråfärgad enkeldörr med ram av Oregon pine, med eller utan fönster. Tjänstemannakontoren i 

det nordvästra hörnet av våningsplanet har också stadshusets mest vidsträckta och vackra utsikt 

mot fjällen, men även mot gruvbergen och staden. Den dolda korridor som återfinns där är också 

en av de mest välbevarade i byggnaden och tycks inte ha förändrats nämnvärt sedan uppförandet. 

I nordvästra hörnet av balkongerna runt om stora hallen finns ett stort bord med sittplatser och 

detta används flitigt som personalrum/fikaplats.  
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Bild 80. Sammanträdesrummet Parlatorium med klädda stolar runt om ett avlångt bort.  

 

Bild 81. Hörnkontor med vidsträckt utsikt utanför fönstren mot fjällen och gruvbergen.   
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Bild 82. Stort ventilationsrör med plåttrappan bakom som leder till det öppningsbara fönstret som används för att kunna ta 
sig ut på taket och till klocktornet.  

VINDSVÅNING 

Vindsvåning – plan 6 kallas också lanterninvåning. Våningen präglas framförallt av de stora 

ljusinsläppen som lanterninvåningens fönster bidrar till. Det är den översta delen av den Stora 

hallen och runtom öppningen finns en avstängd avsats med ett glest staket i enkelt utförande dit 

endast behörig personal får gå. Här återfinns bland annat strålkastare och vajrar. Mot södra sidan 

finns rum som framförallt innehåller maskin- och teknikrum för hissar och ventilation. Åtkomst 

till tak och klocktorn finns här genom en enkel trappa av räfflad plåt till ett öppningsbart fönster. 

Det är även från ett litet rum här som klockspelet styrs, idag sker detta oftast automatiskt.  
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Bild 83. Stora hallen fotograferad från vindsvåningen med lanterninfönstren som sträcker sig runtom. Notera avsatsen 
nedanför fönstren med det glesa staketet, samt strålkastarna som är monterade på det. 

 

Bild 84. Ventilationsanordning.   
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Bild 85. Takbelysning i ett tjänstemannakontor. Lysrörsarmatur tillsammans med den runda originalbelysningen som är ingjuten i 
taket. Armaturen är tillverkad i plast och plåt.  

INREDNING OCH DETALJER 

Stadshusbyggnaden är i flera avseenden homogen och enhetlig i inredning och materialval. Flera 

dörrar och andra inredningsdetaljer är från uppförandetiden och ombyggnader som skett 

årtiondet efter har använt sig av samma eller liknande inredningsdetaljer. Det som förändrats 

genom åren är att trycken och lås på dörrar bytts ut, att vissa av originaldörrarna tycks ha målats 

om, samt att inredningsdetaljer bytt plats eller fått ändrad användning.  

Den runda originaltakarmaturen – tillverkad av plast och plåt - finns kvar i många rum och 

används fortfarande delvis, exempelvis i sammanträdesrummet Parlatorium (rum 521) på våning 

2. I många rum är dock elen bortkopplad och modernare lysrörsarmatur används i stället, men 

den gamla originalarmaturen har fått sitta kvar. Det finns emellertid flera rum där denna armatur 

är bortplockad, något som efterlämnat stora hål i taket eftersom placeringen av originalarmaturen 

gjutits in i taket när det byggdes.  

Det finns även bevarade originalmöbler på några av kontoren. De mest framträdande är i 

kommunchefens kontor där bänkar, hyllinredning, skrivbord och bröstningspanel finns kvar (se 

bild 76). Även i ett av kommunalrådens rum finns ett skrivbord bevarat, samt en väggfast hylla 

som täcker en hel vägg. Förutom dessa platser så finns också enstaka originalmöbler kvar i vissa 

av tjänstemannakontoren. Då handlar det om bänkar, skåp och hyllor. Bristen på 

originalinredning beror på att byggnaden är en aktiv arbetsplats och förbättringstankarna kring 

arbetsplatsen är en av de viktigaste förändringarna under de senaste åren för att skapa en bättre 

arbetsmiljö för tjänstemännen. Originalinredningen må vara gedigen och välbyggd, men den är 

inte anpassad för en modern arbetsplats. Här presenteras några exempel på återkommande fast 

inredning.  
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YTTERFÖNSTER 

De vanligaste fönstertyperna som återkommer i princip alla tjänstemannakontor i stadshuset är 1-

luft fönster i form av vitmålade trekopplade fönsterbågar av trä, samt 2-luft fönster i form av 

vitmålade trekopplade fönsterbågar i trä som är tvådelad med vädringsfönster. Dessa två 

fönstertyper varvas, så i den vanligast förekommande tjänstemannakontorstypen är rummets 

bredd så det får plats två fönster - ett av varje av dessa. 

 

Bild 86. 1-luft fönster.  

 

 

Bild 87. 2-luft fönster.  
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FÖNSTERVÄGG 

Invändigt i de dolda korridorerna – korridorerna bakom väggarna ut mot stora hallen - finns 

kontorsväggar med innerfönster som vi har valt att benämna fönsterväggar. De flesta av dessa är 

antingen originalväggar eller tillkom i samband med den första stora ombyggnationen i mitten av 

1970-talet. De består oftast av grå eller vitmålade trä-/träfiberskivor och vitmålade reglar, lister 

och foder. Fönsterväggen täcker sällan hela väggpartiet från golv till tak, utan som bilden ovan 

visar finns oftast en bit av exempelvis tapetserad vägg ovan. Fönsterglaset i dessa väggpartier är 

ett ”randigt” fönsterglas med frostat och klarglas. Samma typ av fönsterglas återkommer även i 

dörrar som har ett fönster och relativt konsekvent använt på alla våningsplan i stadshuset.  

 

Bild 88. Fönstervägg till tjänstemannakontor.  

 

Bild 89. ”Randigt” fönsterglas.  
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BRÖSTNINGSPANEL  

Mot ytterväggarna i nästintill alla tjänstemannakontor finns en bröstningspanel placerad direkt 

under fönstren. I de allra flesta rum är denna tillverkad av Oregon pine virke, med några 

undantag i framförallt hörn-/chefskontoren, exempelvis kommunchefens kontor där panelen är 

tillverkad av ek. I hörnkontoren sitter alltså panelen längs med två väggar - ytterväggarna, i övriga 

tjänstemannakontoren mot en vägg - yttervägg.  

 

Bild 90. Tjänstemannakontor (rum 450) med Oregon pine panel under fönstren.  

 

Bild 91. Hörnkontor (rum 504) med Oregon pine panel mot ytterväggarna.  
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VANLIGA DÖRRTYPER 

I stort sett alla tjänstemannakontorsdörrar som leder ut mot stora hallen på bottenvåningen, 

våning 1 och våning 2, är enhetligt designade efter denna typ av enkeldörr. Den är tillverkad av 

en kvistfri furu som heter Oregon pine och återkommer framförallt i den fasta inredningen på 

flera platser i hela stadshuset. 

 

Bild 92. Oregon pine enkeldörr. 

Mot kommunfullmäktiges sessionssal (rum 436) på våning 1 återfinns pardörrar i samma 

utförande och material som enkeldörrarna ut mot stora hallen. Pardörrarna återfinns även vid 

kommunstyrelsens sessionssal (rum 433), mellan KF-salen och biblioteket, mellan KS-salen och 

biblioteket, samt till balkongerna i KF-salen på våning 2 

 

Bild 93. Oregon pine pardörr 
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Bild 94. Grålaminerad enkeldör.  

 

Bild 95. Vitlaminerad/målad enkeldörr.  

En av de vanligaste typerna av dörr till tjänstemannakontoren i korridorerna bakom väggarna 

mot stora hallen är en grålaminerad eller vitlaminerad/målad enkeldörr med ram och lister av 

troligtvis Oregon pine virke. Nederst har dörren en svartlaminerad sparkskiva. Trycken och lås 

varierar, men de flesta originaltrycken är utbytta till modernare varianter. Dörrtypen återfinns på 

alla våningsplan i varierande kulörer. På de övre planen är den absolut vanligast dörrkulören att 

grå, medan det på undre bottenvåningen endast finns vita. På källarvåningen finns även ett par 

grönblåmålade varianter. Det noteras också att vissa av de vita dörrarna är målade, då penseldrag 

syns, medan andra tycks vara laminerade likt de gråa dörrarna. Dörrtypen används även till flera 

av ursprungstoaletterna i huset, men då en något smalare variant än de som finns till 

tjänstemannakontoren.  

Alla dörrfoder är vita och släta, med lite olika djup på dörrnischer/karm beroende på om 

dörrarna är nya öppningar eller funnits där sedan uppförandet. Detta faktum pekar också på att 

dörrarna kan vara flyttade och inte kvar på sin ursprungliga plats.  
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Bild 96. Gråmålad fönsterdörr.  

 

Bild 97. Vitmålad fönsterdörr. 

 
En annan vanlig dörr - till tjänstemannakontoren i korridorerna bakom väggarna mot stora hallen 

- är en enkeldörr med fönster i ovanhalvan. Liksom den släta enkeldörren, kan denna vara 

antingen grålaminerad eller vitmålad/laminerad med ram och lister av vad som tycks vara Oregon 

pine virke. Även denna dörrtyp har en svartlaminerad sparkbräda nertill. Trycken och lås varierar 

även på dessa dörrar. Dörrtypen återfinns vid tjänstemannakontoren med fönstervägg och därför 

anknyter både utförandet samt fönsterglaset till hur fönsterväggen är konstruerad. Exempelvis 

finns inga dörrfoder, utan reglarna till fönsterväggen får även agera dörrfoder och karm. Fönstret 

i dörren är av typen ”randigt” fönsterglas. Dörrtypen återfinns vid tjänstemannakontoren på 

framförallt bottenvåningen, våning 1 och våning 2. Någon enstaka finns även på undre 

bottenvåningen, men eftersom hela detta våningsplan skiljer sig från våningsplanen kring stora 

hallen så är förutsättningarna lite annorlunda här vad gäller korridorer bakom väggarna.  
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GOLV 

I de flesta rum i stadshuset återfinns någon typ av plastgolv. Det finns ungefär lika många kulörer 

som rum och att se något mönster i dessa låter sig inte göras. Däremot utmärker sig ett par 

golvtyper som troligtvis är originalmaterial från uppförandetiden. 

Linoleumgolv 

I handlingarna som berör inredningen av 

stadshuset finns en benämning av en typ av matta 

som kallas ”marmoleum”129. Ordet tolkas anknyta 

till utseendet som denna matta har i form av en grå 

marmorimitation. Marmoleum-mattan återfinns i 

många tjänstemannakontor på alla våningsplan, 

samt även i arkivet på undre bottenvåningen. Dock 

inte i något av hörnkontoren, som i många fall 

också sammanfaller med chefskontoren. 

Anledningen till detta är att de mer högauktoritära 

utrymmena i stadshuset vid uppförandet inreddes  

med en heltäckningsmatta och när denna plockades  

bort  ersattes de med plastgolv.  

 

Kork-o-plast 

Golvmaterial av kork-o-plast återfinns framförallt i 

närarkivet på varje våningsplan, på balkongerna på 

våning 1 och 2, samt i korridorerna på undre 

bottenvåningen. Golvmaterialet är sannolikt ett 

originalmaterial i stadshuset 

  

                                                 
129 Kiruna kommun, Inredning av stadshus i Kiruna Kommun , Folke Sundberg. 
 

Bild 98. Linoleumgolv 

Bild 99. Kork-o-plast 
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ÖVRIGA ORIGINALDETALJER SOM FINNS KVAR  

KAPPKROKAR 

 

Bild 100. Originalkappkrok med 3 hängare.  

Kappkrokar i originalutförande återfinns i flera 

kontor, samt andra utrymmen som korridorer 

och alkover. Kroken på bilden ovan är den 

minsta varianten.  Det fanns också två större 

storlekar och ett par av dem finns än idag i 

stadshuset. Några av de längre har dock kapats 

under åren och blivit kortare. Krokarna är också 

lätta att flytta runt, så dagens placering är 

troligtvis inte den ursprungliga 

Inredningsarkitektens ritningar till kappkrokarna 

finns bevarade i handlingarna som berör den 

ursprungliga inredningen av stadshuset. På 

samma ritningar återfinns även förslagen på vart 

kappkrokarna skulle placeras i stadshuset(se 

ritning).130 

 

                                                 
130 Kiruna kommun, Inredning av stadshus i Kiruna Kommun, Folke Sundberg. 

Ritning 14. Ritning av kappkrok med 9 krokar, samt en 
anvisning under som visar var de ska placeras i stadshuset. I 
Bilaga 1 finns ritningar med rumsnumren som nämns. 
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SITTBÄNK 

 

Bild 101. Vägg- och golvfasta sittbänkar som enbart återfinns på undre bottenvåningen.  

 

Ritning 15. En ritning på sittbänkarna (se ovan) ur inredningsarkitektens handlingar från tiden då stadshuset uppfördes 
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ORIGINALMÖBLER 

 

Bild 102. Kommunchefens kontor (rum 420) med bröstningspanel av ek, samt låg bänk från originalinredningen.  

 

Bild 103. Hörnkontor (rum 535) med flera bevarade höga originalskåp.  
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Bild 104. I kommunalrådets kontor (rum 425) finns fortfarande originalskrivbordet kvar, samt den väggfasta hyllan och bänkarna 
bakom skrivbordet.  

 

Fotografi från samma kontor finns med i skriften Kiruna stadshus som gavs ut i samband med invigningen 1963131.  

                                                 
131 Ohlsson och Linné, Kiruna stadshus, 14. 
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Bild 105. Ett större tjänstemannakontor (rum 537) med bevarad skåp- och hyllinredning i original.   

SÖKARSYSTEMET 

 

Bild 106. De gamla signaldosorna som användes som sökare för personalen i stadshuset återfinns på flera platser i byggnaden. De svarta 
prickarna är lampor som lyste i olika kombinationer beroende på vem som eftersöktes 
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DE TIDIGARE SKYDDADE RUMMEN 

Lars Gezelius 

I detta kapitel beskrivs de rum som tidigare tillhörde de byggnadsminnesskyddade delarna av 

stadshuset. Rummen beskrivs utifrån dess utformning och inredning, konstutsmyckning samt i 

vissa fall bakgrund till varför de ser ut som de gör. 

KOMMUNFULLMÄKTIGESALEN 

Det finns en del paralleller mellan stadshusen i Kiruna och Stockholm. Förutom den stora hallen 

är kommunfullmäktigesalen det rum med de tydligaste referenserna dem emellan. Rummet har en 

tydlig riktning med en möblering som fokuserar på podiet med dess funktion som plats för 

presidiet. Med sin tvåvåningshöjd skapas här ett rum som på alla sätt utmärker sig till det 

högtidligaste i byggnaden. Rummets längd förstärks av åskådarläktare på respektive kortsida. 

Läktarnas träskrank är genombrutet av parställda, kvadratiska öppningar. Det tvåvåningshöga, 

rumsbreda fönsterpartiet åt norr öppnar upp rummet mot staden och fjällvärlden. På ömse sidor 

om podiet finns glaspartier som skapar kontakt med den stora hallen. Undertaket består av mörka 

kimröksfärgade träullsplattor inspända i ett ribbverk av hyvlade träreglar. Svarta plåtarmaturer i 

taket ramar in rummet. Väggarna är klädda med väv infattade i ett listverk av Oregon pine. Från 

början låg här en heltäckningsmatta som ersatts av ett mönsterlagt golv i ek och kork-o-plast. 

Rummet fungerade tidigare också som tingssal. 

Sixten Lundbohm, brorson till LKAB:s förste disponent Hjalmar Lundbohm, har gjort den stora 

målningen ”Kiirunavaara” som hänger bakom podiet. Målningen, en gåva från LKAB till 

stadshuset, präglar rummet. Den finns med redan i några perspektivteckningar från ett tidigt 

stadium i byggnadens tillblivelseprocess. En mindre målning av Sixten Lundbohm, 

”Luossavaara”, hänger under den västra läktaren. Ett antal oljemålningar av hög kvalitet pryder 

väggarna. 

I de stora fönsterpartierna mot norr satt från början gardiner av Barbro Nilsson som var vävda 

på Märta Måås-Fjetterströms väveri i Båstad. Idag är de utbytta och originalgardinerna finns 

sparade i stadshusets källare. 

Vid en väg under den västra läktaren står Kirunaskåpet. Skåpet är ett intarsiaarbete tillverkat på 

Kiruna Praktiska Ungdomsskola under ledning av Gunnar Sjölund efter ritningar av Allan 

Wallberg från Lidingö. 

Möblerna och podiet finns med i de tidiga skisserna av Artur von Schmalensee. Folke Sundberg 

formgav de skinnklädda stolarna och borden i samråd med arkitekten och beställaren.    
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Bild 107. Kommunfullmäktigesalen med Sixten Lundbohms målning ”Kiirunavaara” vid podiet. 

 

Ritning 16. En av Schmalensees skisser för hur han planerade att kommunfullmäktigesalen skulle kunna se ut.   
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Bild 108. Det stora fönsterpartiet mot norr.  

 

Bild 109. Målningen ”Luossavaara” av Sixten Lundbohm hänger i Kommunfullmäktigesalen. 
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KOMMUNSTYRELSENS SESSIONSSAL 

 

Bild 110. Väven ”Från ödemark till stad” är formgiven av Solveig Backlund och utförd av Inga Wisén. Den hänger i 
kommunstyrelsens sessionssal 

Sessionssalen har via sitt läge i byggnadens nordvästra hörn kontakt med såväl gruvan som 

fjällvärlden och staden. Åtta stycken fönster finns i norrfasaden och tre stycken i den västra 

fasaden. Väggpaneler av flätad björk och möbler av björk ger rummet en ljus karaktär. Stoppade 

tygstolar är monterade längs rummets långsidor. Borden är möblerade i en u-form med lösa stolar 

längs de tre yttre sidorna. Presidiebordet står i rummets fond, åt väster. Borden har skivor i 

framkant nedåt golvet så att mötesdeltagarnas ben skyls. Ett antal takbalkar av betong löper i 

rummets korta riktning. Takarmaturerna från Orrefors är av glas med stativ av mässing. 

Entrédörren från stora hallen samt entrédörren till biblioteket är tillverkade av Oregon pine. 

Tidigare låg även här en heltäckningsmatta som idag är utbytt mot ett parkettgolv av björk. 

Väven ”Från ödemark till stad” hänger på rummets fönsterlösa långa vägg. Från början hängde 

den i hotell Ferrums entréhall. Hotellet är även det ritat av Artur von Schmalensee. Väven är 

formgiven av Solveig Backlund och utförd av Inga Wisén, båda två hemmahörande i 

Kiruna.Kirunas tidigare kommunalråd är avporträtterade, i dagsläget är det nio stycken 

porträttmålningar som hänger på rummets väggar.  
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Bild 111. Kommunstyrelsens sessionssal. På väggen till vänster i bild finns porträttmålningar av före detta kommunalråd samt väven 
”Från ödemark till stad”. 

 

En bild från kommunstyrelsens sessionssal eller drätselkammaren, som den kallades då, finns med i skriften ”Kiruna stadshus” som 
gavs ut i samband med invigningen 1963.132  

                                                 
132 Ohlsson och Linné, Kiruna stadshus, 15. 
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PÄRONSALEN – FRÅN MATSAL TILL SAMMANTRÄDESRUM 

 

Bild 112. Päronsalen med den i rummet centralt placerade belysningsarmaturen från Orrefors. 

Päronsalen har fått sitt namn från det träslag som används på dess väggar och inredning. Paneler 

och inredning av knivskuret päronfanér ger en speciell färgton. Rummet var planerat och byggt 

som representationsmatsal med ett strategiskt läge på entréplanet nära köket och med direkt 

åtkomst till personalentrén. Fem stycken fönster öppnar upp rummet åt staden i öster. Tack vare 

rummets läge i entréplan har man visuell kontakt med marken utanför. Den fasta 

skåpsinredningen innehåller värmeskåp och kylskåp som minner om rummets ursprungliga 

funktion. Den cylinderformade takarmaturen från Orrefors håller hög genomförandekvalité och 

likaledes de fyra väggmonterade lampetterna på långsidesväggen åt hallen. I dag används rummet 

till möten. 
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Bild 113. Fönstren mot öster som släpper in ljuset i päronsalen.  

 

Bild 114. Päronsalen med väggpanel och fast inredning i Päronfaner. Den fasta inredningen till vänster innehåller bland annat kyl-och 
värmeskåp.   
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STORA HALLEN 

 

Bild 115. Längs med den västra samt delar av norra väggen på våning 1 hänger vävda tapeter formgivna och tillverkade vid Kiruna 
Praktiska Ungdomsskola under ledning av Solveig Backlund och Inga Wisén. De tas ner och hängs upp efter behov.  

Byggnadens största och mest komplexa rumslighet är utan tvekan den stora hallen. Rummet nås 

via ett vindfång och en kontrast skapas mellan det mindre vindfånget och den stora öppna hallen.  

Hallen utmärkte sig i tävlingsförslaget och var en starkt bidragande orsak till att förslaget ”Igloo” 

kom till utförande.  Juryn såg i detta rum en framtida representations- och mötesplats för hela 

staden Kiruna.133 Man kan säga att juryns spekulation om detta rum kom att stämma. Arkitekten 

ville med sina egna ord ”forma ett rum på denna breddgrad, där besökare, som passerat 

Polcirkeln kanske finner en viss värme och känner sig välkommen”.134 Ambitionen var att skapa 

ett varmt välkomnande rum i det kalla klimatet med en öppen spis att värma sig vid. 

Rummet sträcker ut sig i fyra våningar där de tre understa är kontorsvåningar och den övre 

vindsvåningen är en teknikvåning med en del servande rum såsom fläktrum och hissmaskinrum. 

Vindsvåningen har även fönsterband som skänker dagsljus från tre väderstreck till den stora 

hallen. En teknikkärna fungerar som rumsavdelare i de tre huvudvåningarna. Här finns bl.a. 

toaletter, förråd och hissar. Den stora hallen har direkt eller indirekt kontakt med i stort sett alla 

rum i byggnaden. Allt relaterar till detta rum.   

Även kaféet och det rum som tidigare kallades modellrummet på entréplanet, som idag är 

informationscenter, är del av den stora hallen. Kaféet har möbler av Folke Sundberg och en fast 

                                                 
133 Inbjuden tävling om stadshus i Kiruna, 145 
134 Ohlsson och Linné, ”Kiruna Stadshus”,16 
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inredning bestående av en disk och väggfasta skåp. En av väggarna pryds av en inputsad mosaik 

”Fire dansande i sol” av Bruce Carter, det är en gåva från Trondheims stad.  

Avskiljande väggar mellan kafé och stora hallen är gjorda av genombrutet mönstermurat tegel. 

Modellrummet har fått sitt namn efter den stora modellen över staden Kiruna som stod här. Från 

modellrummet öppnar sig ett stort fönsterparti mot gruvan och bolaget i väster. 

Golvet på entrévåningen är den scen där alla passerar på väg till sin destination. Golvet är gjort av 

mönsterlagd svart, grå och vit terrazzo. Balkongerna har även de golv av mönstrad terrazzo med 

andra färginslag såsom rött och brunt. Utanför kontorsrummen ligger kork-o-plastmattor. 

Väggarnas utformning varierar mellan våningsplanen, men även inom våningsplanen. 

Mönstermurat tegel är det mest karaktärsskapande materialet och skåpsinredningar av Oregon 

pine med hopfällbara klädhängare i rostfritt stål bakom, täcker flera väggfält. Ett antal väggfält 

har en väv i grågrön ton. Det hänger ett stort antal konstverk på väggarna i den stora hallen, 

främst verk av Kirunastipendiater.  

Det finns två publika huvudtrappor i byggnaden. Den stora pampiga huvudtrappan har tydliga 

referenser till trappan i ”Blå hallen” i Stockholms stadshus. Den förbinder entréplanet med 

våningen ovanför.  Den sidoordnade spiraltrappan skär igenom hela byggnaden och binder 

samman samtliga våningsplan. I sitt läge rätt under tornet är trappan inramad av kraftiga pelare 

som bär tornet. Även trappans tak, eller tornets bas, är en kraftig betongkonstruktion. Det finns 

även en trappa för intern kommunikation som ligger i nordöstra hörnet i anslutning till 

personalentrén. 

 

Bild 116. Skåpsinredningen av Oregon pine med klädställningarna utfällda inför en tillställning i stadshuset.   
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Bild 117. Huvudtrappan som leder från bottenvåning upp till våning 1.  

 

Bild 118. Parti av spiraltrappan som sträcker sig från källarvåningen upp till vindsvåningen.   
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Bild 119. Kaféet med bord och stolar, samt serveringsdisken i bakgrunden.  

 

Bild 120. Mosaiken ”Fire dansande i sol” av Bruce Carter finns i kaféet. 
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Förlagan till ”Soltrumman från Rautas” från bok av Ernst Manker135 

Konstnär Sven X:et Erixon, som var granne till Artur von Schmalensee i Saltsjöbaden, har 

formgivit den stora ryaväven ”soltrumman från Rautas” som hänger vid hallens södra balkong. 

Ryan är knuten av Svensk Hemslöjd i Stockholm 1960-61. I Erixons kvarlåtenskap finns en bok 

av Ernst Manker om samisk konst.136 En bild av trumman från Rautas finns på första uppslaget. 

Det finns även en skiss på papper i skala 1:1 som användes som förlaga vid knytandet av ryan. 

Balkongräckena vid den södra balkongen är av ljus konststen. Övriga räcken är av rutmönstrad 

Oregon pine fästa i betongen med metallkonstruktioner. Konstnär Sverre Erixon utsmyckade åtta 

stycken räckesdelar av Oregon pine utanför kommunfullmäktigesalen. Han berättar att han fick 

en räckesdel i full skala från ett snickeri. Han tog sedan bort och la till delar i konstruktionen. 

Schmalensee lade sig inte i hans arbete utan gav Sverre fullt förtroende. Sverre har skisser till 

räcket i sin ateljé i Saltsjöbaden.137 

Betongundertaken av armerad vitbetong på den översta balkongvåningen är formade efter en idé 

av konstruktörerna Konrad Hernelind och Henrik Nylander. Utformningen av plattorna visar hur 

krafterna går i en platta. All onödig betong är borttagen, endast betongen som täcker de för 

bärigheten nödvändiga armeringsjärnen är kvar. De är gjorda efter tester på Kungliga Tekniska 

Högskolan i Stockholm.  

                                                 
135 Manker, ” Die lappische zaubertrommel II”, 1950, Bild 1 
136 Ibid. 
137 Sverre Erixon. Bebyggelseantikvariskt dokumentation, dnr 115-2015. 
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Bild 121. Sven X:et Erixons ryaväv ”Soltrumman från Rautas” hänger vid hallens södra balkong. 
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Ritning 17. Sektionsritning av stora hallen med vy mot söder. Notera den vita rektangulära rutan, detta är placeringen för Xets 
Ryamatta.  

 

Bild 122. Vy mot sydvästra väggarna av stora hallen med placeringen för Sven X:et Erixons ryaväv.  
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Bild 123. Sverre Erixons skiss till räcken vid Kommunfullmäktigesalen. 

 

Bild 124. Del av Sverre Erixons räcken i hallen vid kommunfullmäktigesalen. 

 

Bild 125. Fullskaleskiss av Sverre Erixon av räcke vid 
Kommunfullmäktigesalen 
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Ritning 18. Konstruktionsritning av betongundertaksplatta från den översta balkongvåningen. 

 

Ritning 19. Tvärsnitt av en betongundertaksplatta. 

  

Bild 126. Betongundertaksplattorna hur de ser ut på plats i stadshuset.  
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Intarsian i dörrarna vid vindfånget är formgivna av Esaias Poggats och är skapade av masurbjörk 

och ben. 

Ovanför blomsterlådorna på entréplanet hänger armaturer av trä formgivna för just det rummet. 

Det finns även lampetter i metall som flankerar den stora ryaväven på balkongen en trappa upp. 

Dessa arbeten är utförda av Kiruna Praktiska Ungdomsskola under ledning av Sven Johansson. 

Talarstolen är belägen vid huvudtrappan och dess röda och blå kläde är försett med 

tennbroderier. Det är skapat av Kristina Negga-Wallström. 

Barbro Nilsson formgav inte endast gardinerna i kommunfullmäktigesalen. Hon var även delaktig 

i färgsättningen av byggnadens övriga textilier. De vävda tapeterna på våning 1 som tas upp och 

ned efter behov av väggyta är vävda på Kiruna Praktiska Ungdomsskola under ledning av Solveig 

Backlund och Inga Wisén.138 De är till antalet 27 stycken och är numrerade så att de går att hänga 

tillbaka på sin rätta plats. Ovanför dörrar till kontor och salar finns mindre vävar. Se bild 115. 

Axel Sjöbergs oljemålning ”Kiirunavaara” från 1906 är ett senare tillskott till den stora hallen och 

är placerad på den norra väggen mot kommunfullmäktigesalen. Den hängde från början i den nu 

rivna Bolagsskolan i Kiruna. Målningens välvda ovankant talar ett annat språk än byggnaden i 

övrigt.  

Ett annat konstverk som inte heller var med från början är Lars-Erik Sunnas stora verk ”Samisk 

kultur, tradition och vardag” från 1976. Det är placerat på hallens golv nära huvudtrappan. 

 

Bild 127. I ingångsdörrarna till hallen från vindfånget finns Esaias Poggats inläggningar av ben och masurbjörk  

                                                 
138 Ohlsson och Linné, ”Kiruna Stadshus”, 16. 
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Bild 128. Armaturer av trä i hallen utförda av elever på Kiruna Praktiska Ungdomsskola. 

 

Bild 129. Två av de fyra stycken metallarmaturer som flankerar Sven X:et Erixons ryaväv i hallen och på väggen syns tydligt det 
mönstermurade teglet. . 
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Ritning 20. Artur von Schmalensees ritning över mönstermurning av tegelvägg i hallen. 

 

Bild 130. Klädet till talarstolen vid huvudtrappan är skapat av              
Kristina Negga-Wallström. 
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Bild 131. Axel Sjöbergs oljemålning ”Kiirunavaara” som är placerad i stora hallen.  

 

Bild 132. Lars-Erik Sunnas ”Samisk kultur, tradition och vardag” är placerad på hallens golv nära huvudtrappan.  
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BIBLIOTEKET 

 

Bild 133. Biblioteket med målningen av Helmer Osslund.  

Det kanske mest särpräglade rummet i stadshuset är biblioteket, beläget mellan och i kontakt med 

kommunfullmäktigesalen och kommunstyrelsens sessionssal. Ett flertal nyanser av blått sätter sin 

prägel på det nästan kvadratiska rummet. Fem fönster öppnar upp åt staden och fjällvärlden i 

norr. Även de väggar som till synes är vita har en kall nyans. Dörrarna av Oregon pine skänker 

rummet en varm ton. De väggfasta bokskåpen har en mellanblå ton och den indragna sockeln är 

något mörkare, likt en skuggfärg till skåpens färg. Den mörkblå heltäckningsmattan är kvar som 

del av originalinredningen. Det nedsänkta trätaket är försett med kvadratiska takarmaturer från 

Orrefors. För att ytterligare förstärka rummets kvadratiska karaktär är de låga loungemöblerna i 

naturläder på stålstativ placerade parvis runt en öppen kvadrat. Fåtöljerna är formgivna av Poul 

Kjaerholm för Fritz Hansen i serien PK31. Borden, även de formgivna av Poul Kjaerholm åt 

Fritz Hansen har kvadratiskt formade stenskivor. 

Rummet kallas även för Helmer Osslundrummet – en benämning som kommer från 

oljemålningen ”Höstliga färger i fjällen” av Helmer Osslund som hänger på rummets södra vägg. 

Målningen har i stor grad påverkat rummets färgsättning. Rummet benämns även ibland som 

vigselrummet eftersom det är i detta rum de flesta borgerliga vigslar äger rum.  
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Bild 134. Biblioteket med möbleringen och fönstren mot norr.  

 

Bild 135. Helmer Osslunds oljemålning ”Höstliga färger i fjällen”.  
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FÖRÄNDRINGAR I BYGGNADEN 

Jennie Björklund 

 

Illustration över den akuta trångboddheten i Kiruna stadshus ur Norrbottens Kuriren från 14 september 1979. 

STÄNDIGT TRÅNGBODDA 

Ända sedan Kiruna stadshus uppfördes har det varit generell platsbrist, framförallt brist på 

kontor åt tjänstemännen. Redan innan byggnaden stod färdig togs det fram alternativ på möjliga 

utbyggnader. Någon utbyggnad har det dock aldrig blivit, men däremot flera ombyggnationer 

invändigt där kontor delats av, väggar slagits ut, dörröppningar stängts alternativt öppnats upp 

och väggar flyttats. Det sker fortfarande idag för att försöka skapa rum för det ökande antalet 

anställda på Kiruna kommuns förvaltningar, men även för förändringar och hopslagningar av 

förvaltningar, vilket genom åren har skapat nya behov för de anställdas arbetsplatser. 

Den första stora ombyggnationen av stadshusets lokaler sker drygt 13 år efter invigningen och 

omfattar alla våningsplan utom vindsvåningen. Förslagsritningarna är uppförda och reviderade 

under 1976139. Målet med ombyggnaden tycks tydligt vara att skapa fler arbetsutrymmen, men 

vissa ändringar antyder även att användningsbehovet förändrats. Det är dock noterbart att man i 

denna strävan efter fler arbetsutrymmen bland annat väljer att plocka bort flera 

sammanträdesrum, något som får konsekvenser i efterhand. Under byggnadsinventeringen som 

                                                 
139 Kiruna kommun, bygglovsavdelningen, Byggnadsnämndens protokoll 1376/76. 
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utfördes i samband med arbetet med rapporten om Kiruna stadshus del 2 noteras att 

ombyggnationerna som skedde i slutet av 1970-talet anpassades väl till det utseende som 

stadshusets inredning fått vid uppförandet. Det vill säga samma typ av dörrar, innerfönster och 

väggar användes vid ombyggnaden som vid uppförandet, så ändringarna är oftast inte lätta att 

läsa av utan hjälp av en planlösning. 

 

Ritning 21. Planlösning bottenvåning föreslagna förändringar 1976, med det nordvästra området av våningsplanet inringat där störst 
förändringar skedde i slutet av 1970-talet. Jämför med planlösning bilaga 2. 

Den största samlade ombyggnationen sker vid detta tillfälle på bottenvåningen vid det nordvästra 

hörnet där byggnadsnämnden då huserade. Här har det förutom tjänstemannakontor bland annat 

funnits ett större sammanträdesrum, men även större utrymmen för arkiv och troligtvis en ritsal 

(Jämför med planlösning bilaga 2). Sammanträdesrummet som ligger mot väster delas i 

ombyggnaden in i tre tjänstemannakontor med en passage utanför som sammanlänkar denna del 

av utrymmet med övriga. I den norra delen av utrymmet tas flera väggar bort och nya byggs till. 

Det skapas flera nya tjänstemannakontor och en ny korridor/passage som binder samman dem, 

samtidigt styckas det av nya utrymmen för bland annat arkiv.  
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Ritning 22. Planlösning våning 2, föreslagna förändringar 1976. Det nordöstra utrymmet inringat där det skedde flera större 
ombyggnader. 

På våning 2 i det nordöstra hörnet sker också en större ombyggnad som kan skönjas väl än idag 

(jämför med planlösning bilaga 2). Även här tycks målet ha varit att framförallt få fram fler 

tjänstemannakontor, men även ett sammanträdesrum/mellanrum mellan två kontor. I denna del 

av byggnaden fanns vid tidpunkten för ändringarna Fritidskontoret. Idag används utrymmet av 

Mark- och exploateringsavdelningen och sammanträdesrummet används flitigt. Ett par av 

dörrarna mellan kontoren är idag stängda och en ny dörr är införd, men i övrigt så 

överensstämmer denna ritning mycket väl med dagens planlösning (jämför med planlösning 

bilaga 1) 
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Bild 136. Rum 541 E med de tillkomna fönsterväggarna under ombyggnationen i slutet av 1970-talet.  

 

Bild 137. Rum 541. Notera den vitmålade listen som går från golv till tak till höger i bild. Allting bortanför till höger byggdes till under 
ombyggnaden i slutet av 1970-talet. Innan dess var detta utrymme öppet.  
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Även om stora delar av stadshuset byggdes om och flera nya arbetsplatser skapades, så fortsätter 

platsbristen att vara ett stort problem som väcker frågan om att bygga ut stadshuset. År 1977 

skrivs det i en artikel att ”Stadshuset ska byggas ut”140. Det berättas att kommunen i sin 

ekonomiska femårsplan avsatt nio miljoner kronor för en tillbyggnad och att den ska bli ”rejäl”. 

Dock finns vid tidpunkten ännu inga planer på var eller hur, utan fokus ligger på att undersöka 

personalbehovet på förvaltningarna för att fastställa lokalbehovet ett antal år framöver. I artikeln 

nämns också de ombyggnationer som sker i stadshuset där ”några sammanträdesrum […] byggs 

om till kontorslokaler” och att det är ungefär 100 personer som arbetar i stadshuset, varav drygt 

25 tjänster tillkommit sedan uppförandet – flest på ”socialbyrån”.  

Ett par år senare dyker flera artiklar upp i Kiruna kuriren som tar upp trångboddheten i 

stadshuset och att det finns förslag på att bygga ut stadshuset141. Utbyggnaden skulle utföras i 

olika etapper där fristående byggnader planerades placeras söder om stadshuset - där det idag 

finns en parkering. En enklare situationsplan med illustrationer visar på hur detta skulle kunna se 

ut, men den väcker också frågor. Exempelvis hur marken skulle kunna beredas för att skapa 

parkeringsplatser väster om stadshuset där det idag finns en ganska brant slänt och även vart 

bostäderna på Lingonstigen – också placerade väster om stadshuset – tagit vägen.  

 

Ritning 23. Situationsplan som återfinns i samband med artiklarna om utbyggnad av stadshuset i Norrbottens kuriren 1977. Notera de 
planerade paviljongsbyggnaderna söder om stadshuset och parkeringarna väster (nedanför) stadshuset, där det idag är en ganska brant 
slänt. Man kan även ställa sig frågan vart bostäderna på Lingonstigen väster om stadshuset tagit vägen på bilden. 

                                                 
140 ”Stadshuset ska byggas ut”, Norrbottens kuriren.  
141 Suup,”Två nya paviljonger”. 
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I en tidningsartikel från 1979 återfinns följande rubrik - ”Tjänstemännen får inte plats i 

stadshuset”142. I artikeln konstateras att stadshuset behöver 30-40 nya tjänstemannarum och att 

problemen är akuta, att mindre förvaltningar har fått börja flytta ut från stadshuset och att fler 

alternativa utlokaliseringar diskuteras. Men det verkar vara svårt att locka bort förvaltningarna 

från stadshuset. Några månader senare skrivs en artikel143 som berättar vidare om att två 

paviljonger kan bli lösningen på stadshusets akuta lokalbrist – dessa skulle ge 60 nya 

kontorslokaler (se ritning 23). Det tas även upp att ytterligare två paviljonger skulle kunna byggas, 

men då i en andra etapp några år längre fram i tiden. Det betonas att detta endast är ett förslag. I 

artikeln berättas också om orsakerna till planerna. Kommunaltjänstemannaföreningen har slagit 

larm om den ”odrägliga arbetssituationen för de anställda på stadshuset” och man har redan 

beslutat att flytta ut flera av förvaltningarna till andra lokaler. Dock hänger byggnaden av 

paviljongerna på om finansieringen går att lösa. Vad gäller åtgärderna som diskuteras i 

tidningarna finns inga bygglovsansökningar som kan kopplas till dessa. Kanske gick 

finansieringen inte att lösa och därför tvingades istället flera av förvaltningarna att dela upp sig 

och skaffa kontorslokaler på andra platser. Framförallt är det socialförvaltningen som drabbades 

av detta.  

Från början fanns en vaktmästarbostad i stadshuset där dåvarande vaktmästaren med sin familj 

bodde (läs mer om detta på sid 90). Endast en familj bor där och i början av 1980-talet när de 

flyttar ut inreds lägenhetens rum till tjänstemannakontor åt socialförvaltningen. En 

bygglovsansökan inkom år 1996 om att bygga om delar av utrymmet till ett större 

sammanträdesrum, samt skapa ett väntrum och expedition till ”socialen”.144 Flera väggar tas då 

bort och utrymmet öppnas upp.  

 

Bild 138. Sammanträdesrummet som bildades när väggarna mellan rummen i det som tidigare var vaktmästarbostaden revs.  

                                                 
142 Suup. ”Tjänstemännen får inte plats i stadshuset – situationen är olidlig!”. 
143 Suup. ”Två nya paviljonger”. 
144 Kiruna kommun, bygglovsavdelningen, D9/96. 
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Ritning 24. Del av planritning över undre bottenvåning, med fokus på det sydöstra hörnet. Streckade linjerna är väggar som rivs, rum 
som tidigare varit del av den vaktmästarlägenhet som fanns i stadshuset från början. 

Området kring det nordvästra hörnet på bottenvåningen – det vill säga samma område där det 

skedde en ombyggnation vid den stora ombyggnaden i slutet av 1970-talet - återkommer i 

bygglovshandlingarna under tidigt 1980-tal145, samt även 1990146. 1983 handlar det om att bygga 

ut hörnkontoret – dåvarande stadsarkitektens kontor - genom att slå ut en vägg och ta bort en 

dörr. 1990 handlar det om tre tjänstemannakontor i den norra delen som ska bli två istället, något 

som blir förståeligt under byggnadsinventeringen av stadshuset till rapporten Kiruna stadshus del 

2 då rummen här är väldigt smala. Idag sitter Fritids- och kulturförvaltningen här och utrymmet 

överensstämmer med hur planlösningen ser ut idag.  

                                                 
145 Kiruna kommun, bygglovsavdelningen, 518/83 
146 Kiruna kommun, bygglovsavdelningen, 349/90, 1990-09-28 (på en ursprungsritning från 1981-03-17) 



 

153 
 

 

Ritning 25. Planritning från 1983 nordvästra hörnet av bottenvåningen. Ändringen berör hörnkontoret. 

 

Bild 139. Rum 335 med rester av den bortrivna väggen.    
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Ritning 26. Planlösning över det nordvästra hörnet av bottenvåningen. Ändringen beror på hopslagning av tre rum till två mot den högra 
sidan av bilden/mot norr. 

 

Bild 140. Rum 337, ett av kontoren som bildades genom hopslagningen av de tre rummen. Notera det smala kontorsutrymmet.   
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Under åren 1985-86147 och 1993148 finns bygglovsansökningar som visar på förslag till 

ombyggnation av kontoren där då, likväl som nu, kommunalråden sitter. Rummen återfinns på 

våning 1, på den västra sidan av våningsplanet, och finns i nära anslutning - delvis vägg i vägg - 

till kommunstyrelsens sessionssal (KS-salen) samt där den stora huvudtrappan kommer upp från 

bottenvåningen. Idag har även kommunjuristen sitt arbetsrum här. I den första ombyggnationen 

1985 planeras framförallt de toaletter som då fanns i rummen att plockas bort så att kontoren blir 

större och antagligen mer effektivt nyttjade. För att lyckas med detta flyttas även väggar och ett 

nytt kontorsutrymme skapas genom en rumsavdelning. Entrén mellan KS-salen och rummet 

direkt söder/vänster (rum 428) om det sätts också igen vid denna ombyggnation. 1993 förändras 

planlösningen återigen när en vägg flyttas för att skapa ett större utrymme i rum 430. Detta gör 

också att ett kontor försvinner och det bredvid blir en fönsterbredd större.  

 

Ritning 27. Planlösning våning 1 med det aktuella området för ombyggnad 1985-86 inringat.  Jämför med bilaga 2. 

 

Ritning 28. Planlösning våning 1 över den planerade ombyggnaden 1993 av samma område som ovan. Jämför gärna ritningarna.  

                                                 
147 Kiruna kommun, bygglovsavdelningen, D 81/86. 
148 Kiruna kommun, bygglovsavdelningen, D329/93. 
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Bild 141. Rum 427 med den lilla korridoren utanför de aktuella rummen.  

 

Bild 142. Rum 426 med den lilla alkoven som uppstod då rummet breddades vid ombyggnaden 1993.   
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TINGSRÄTTEN 

Från stadshuset invigning 1963 och fram till 1995 fanns häradsrätten/tingsrätten149 och dess 

verksamhet i stadshuset tillsammans med kommunens förvaltningar. Kiruna hörde då till 

Jukkasjärvis tingslag, som tog beslutet om att flytta tingen till stadshuset150.  

Kommunfullmäktiges sessionssal användes som tingssal och stora delar av kontorsutrymmena 

direkt öster om KF-salen tillhörde verksamheten. Enligt de tidiga planlösningarna och 

inredningshandlingarna från uppförandetiden så fanns här bland annat kontorsrum åt 

häradshövdingen, åklagare, notarien, vittnen, advokat, samt även press en bit längre bort. Till flera av 

kontoren fanns även egen toalett och kapprum - vilket endast ett fåtal kontor hade i stadshuset. 

Rum 437 benämns i handlingarna som Förberedning och har en direktingång till sessions-

/tingssalen österifrån, avskild från de mer allmänna entréerna till salen. Denna entré är idag 

igensatt, men dörrarna finns kvar i sessionssalen och dörrfodren i det som idag är rum 437.  

 

Ritning 29. Del av planritning av våning 1 - nordöstra hörnet där tingsverksamheten hade sina lokaler ifrån uppförandetiden. 
Informationen om rummens användning är tagen från inredningsarkitektens planeringshandlingar inför möbleringen av stadshusets 

utrymmen151.  

 

                                                 
149 1971 genomfördes tingsrättsreformen i hela landet. Häradsrätterna och rådhusrätterna ersattes av tingsrätter med 
en lagman som chef för varje domstol. Österstunds tingsrätts hemsida. 
150 Tings- och rådhusinventeringen 1999. 
151 Kiruna kommuns centralsarkiv, Inredning av stadshus i Kiruna Kommun, Folke Sundberg.  
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Bild 143. Pardörren längst till vänster är den idag igensatta ingången till rum 437.  

1971 bildades Gällivare tingsrätt och tingsställena placerades i Gällivare (som även var kansliort), 

Kiruna och Karesuando. 1995 flyttade tingsrätten ut ur stadshuset ut för gott när de fick nya 

lokaler i Kiruna. Idag återfinns verksamheten på Bergmästaregatan152.   

  

                                                 
152 Tings- och rådhusinventeringen 1999..  
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UTRYMNINGSVÄGAR  

Att stadshuset inte lyckats efterleva kraven på fullgoda utrymningsvägar uppmärksammades i 

samband med att fackklubben Gruvtolvan fått nej till att arrangera sin årliga fackfest - som 

brukade dra över 1200 personer - på grund av säkerhetsföreskrifter. Detta går att läsa i en artikel i 

Kiruna kuriren från 1992153. Det berättas vidare att med så många gäster måste det finnas minst 

tre alternativa utgångar och frågan som ställs är om det i framtiden ska kunna gå att hyra ut 

stadshuset som festlokal? För att detta ska godkännas måste nödutgångarna i sådana fall 

uppdateras.  

 

Ritning 30. Bygglovsritning för förslaget om utrymningsvägar från 1992. 

Tydligen tas denna fråga på allvar och bara ett halvår senare återfinns en bygglovsansökan som 

visar på ett förslag till ny utrymningsväg genom det som kallas modellrummet/utställningsrum – mot 

den västra fasaden på stadshusets bottenvåning154. Utbyggnaden sker efter bygglov och idag finns 

det utrymningsvägar som försäkrar användandet av stadshushallen som festlokal. 

                                                 
153 Zerpe, ”Är det slutfestat nu?” 
154 Kiruna kommun, bygglovsavdelningen, ”Utrymningsvägar” dnr D219/92. 
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Bild 144. Den västra fasaden med utrymningstrappan som leder ner till marken på suterrängsidan av byggnaden från bottenvåningen.  

 

Bild 145. Närbild på utrymningstrappan från dörren i det som 
är utställningsrummet/modellrummet på bottenvåningen.    
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FRÅGAN OM RÖKNING 

Första förslaget för att få stadshuset rökfritt dök upp 1990 och innebar att kommunkansliet bland 

annat föreslog att ”stora hallen och våningskorridorerna” skulle bli rökfria155. 

Kommunfullmäktige hade vid tidpunkten tillstyrkt att begränsa rökningen i stadshuset, men att 

kunna förbjuda den helt anses vid tidpunkten vara omöjligt eftersom byggnaden har ”många 

funktioner att fylla”. Förslaget till bestämmelser blir, förutom rökförbud i stadshushallen och 

våningskorridorerna, att kafeterian görs rökfri och en avskärmad rökhörna skapas där som ska 

användas allmänt av alla, tjänsterum med besöksfunktion – exempelvis expeditioner - ska hållas 

rökfria samt att rökförbudet begränsas till att gälla under ”stadshusets normala öppethållande”. 

Förslaget lämnas till kommunstyrelsen för yttrande.  

1993 aktualiseras frågan igen i en tidningsartikel. Artikeln ifrågasätter huruvida frågan om rökning 

ska vara tillåtet eller ej i stadshuset verkligen är så svår att ta ställning till, eller ”är det kanske bara 

en fråga om kommunal byråkrati?”156 Artikeln berör diskussionen om rökning inomhus 

överhuvudtaget ska vara tillåtet och att det är en fråga som blir allt mer aktuell i 

samhällsdiskussionerna där allt fler förespråkar rökförbud. Flera verksamheter inom kommunen 

har redan förbjudit rökning. Rökförbud råder exempelvis i sporthallen, biblioteket och badhuset, 

men i stadshuset får man fortfarande röka. Artikeln belyser att frågan tagits upp flera gånger 

genom åren, senast med förslaget om rökförbud 1990-91, men aldrig fått något slutgiltigt 

ställningstagande. Förslaget om att rökning skulle förbjudas i offentliga lokaler och att speciella 

rökrum borde inrättas ledde endast till att ett rökrum byggdes i kaféet och detta innan 

kommunstyrelsen fått möjlighet att diskutera frågan. När väl frågan kom upp på dagordningen 

för kommunstyrelsen så tycks dock den viktigaste frågan – den om rökförbud – helt ha 

försvunnit, och diskussionen handlade istället om rökrummet.  

 

Bild 146. Den västra delen – bortre delen på denna bild - av kafeterian skärmades av som rökrum i början 1990-talet. Taket sänktes i 
samband med ombyggnaden så att den övre delen på mosaiken på väggen försvann, detta har aldrig åtgärdats.  

                                                 
155 Zerpe,. ”Stadshuset fimpar”. 
156 Lundmark,. ”Rökning en svår fråga i stadshuset”.      
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Bild 147 Kafeterian med den del av utrymmet som avskärmades för att bli rökrum till höger i bild. Notera fönstren och listerna vid 
tegelväggen. 

Resterna av rökrummet som byggdes och dess placering i kafeterian syns än idag i form av bland 

annat ett nersänkt takparti längst mot väster i kaféet, samt bevarade fönster som är uppsatta mot 

den glest murade väggen mot stora hallen. Rökrummet användes inte särskilt länge då tätningen 

mellan rökrummet och lokalen utanför inte fungerade önskvärt. 1995 dyker en bygglovsansökan 

upp som berör byggandet av ett nytt rökrum på vindsvåningen, i anslutning till 

hissmaskinrummet157. Här fanns dels yta att bygga ett nytt rum på, men också fördelen att 

rökrummet ej skulle störa någon annan verksamhet då inga tjänstemannakontor återfanns på 

våningsplanet. Detta rum finns kvar idag, men används inte som rökrum längre, utan snarare till 

förvaring. Dock dröjer sig än idag den instängda cigarettdoften kvar i rummet och rökresterna 

syns i varje vinkel och vrå genom missfärgningar på tak- och väggskivor.  

                                                 
157 Kiruna kommun, bygglovsavdelningen, ”Rökrum” D407/95.  
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Ritning 31. Del av planlösning på förslaget till uppförandet av ett rökrum på vindsvåningen intill hissmaskinrummet. 

 

Bild 148. Det gamla rökrummet som idag inte används till något särskilt, däremot finns rökdoften kvar och missfärgningar 
på väggar och i tak.   
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Bild 149. Rökrummets ingång högst upp i huset.   

I samband med att Tobakslagen inrättades 1993 infördes också den lagstadgade rätten till en 

rökfri arbetsmiljö158.  I Kiruna stängdes rökrummet inomhus ner för gott genom ett beslut i den 

strategiska ledningsgruppen den 1 juli 2013159. Samma år finns en bygglovsansökan inlämnad som 

berör placerandet av en rökruta i glas som ska lokaliseras ”i söder” utanför stadshuset160. Denna 

utförs troligtvis inte, utan idag finns den anvisade rökplatsen strax nordost om stadshuset, 

mittemot flaggstängerna. Denna används dock inte av alla och många ställer sig direkt utanför 

personalingången eller huvudentrén istället. 

  

                                                 
158 Tobakslag, SFS 1993:581. 
159 Karin Pålsson. Bebyggelseantikvarisk dokumentation, dnr 115-2015.   
160 Kiruna kommun, bygglovsavdelningen, ”Ny rökruta av glas i söder”, 2013-10-15. 
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FÖRÄNDRINGAR EFTER BYGGNADSMINNESFÖRKLARINGEN 2001 

I maj 2002 fick Kiruna kommun och Kiruna bostäder AB/KBAB ett tillståndsbeslut av 

Länsstyrelsen i Norrbottens län för ”Ombyggnad av reception i Kiruna stadshus”161. Kiruna 

bostäder som förvaltade byggnaden då ansökte om åtgärdena. Förändringarna innebar: 1) 

Förändring av anslagstavlan till vänster om receptionen – ersätta med en glasruta. 2) Förändring 

av receptionens tredelade glasparti med lucka – önskar ersätta med oglasad tvådelad öppning med 

en disk i två nivåer. Det uppmanas också att när receptionen är stängd ska öppningarna döljas av 

jalusier.  

 

Bild 150. Receptionen som den såg ut 2016.  

I juni 2002 fick Kiruna kommun/KBAB ett tillståndsbeslut av Länsstyrelsen Norrbottens län för 

”Ombyggnad av ventilation i Kiruna stadshus”162. Ombyggnationen innebar: 1) Byte av 

ventilationsaggregat i fläktrum och installering av nya aggregat med värmeåtervinning. 2) Byte av 

befintliga fönsterapparater. 3) Byte av befintliga frånluftsdon. 4) Installation av överluftsdon 

mellan kontorsrum och korridor. 5) Byggnation av ny frånluftskanal från fullmäktigesal till 

fläktrum. 6) Förlängning av befintlig frånluftskanal i sessionssal. 7) Montering av takhuvar för till- 

och frånluft.  

I maj 2004 fick KBAB tillståndsbeslut om ”Byte av garageportar i Kiruna stadshus”163.  Det 

innebar ett byte från gallergrindar till portar med automatik för stängning och öppning. Det 

                                                 
161 Norrbottens museum. Ombyggnad av receptionen i Kiruna stadshus, dnr 2002/0345. 
162 Norrbottens museum. Ombyggnad av ventilation i Kiruna stadshus, dnr 2002/0371. 
163 Norrbottens museum. Beslut om byte av garageportar i Kiruna stadshus, dnr 446-2004 
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berättas att det varit ett önskemål under många år på grund av problem med låsningen av 

grindarna. Länsstyrelsen har tankar på utseendet, men ser positivt på de indragna öppningarna 

och godkänner förslaget till förändring.   

 

Bild 151. Garageportarna inifrån garaget sett. 

I andra handlingar målas det dock upp en bild av att det inte varit helt friktionsfritt att stadshuset 

blivit byggnadsminne. I en skrivelse från Norrbottens museum till Länsstyrelsen från 2007164 

påpekas det att det pågår förändringar i stadshuset utan tillstånd och även om de inte omfattas av 

byggnadsminnesskyddet, så är det olyckligt på grund av att mycket av inredningen i stadshuset 

faktiskt ritades specifikt för byggnaden. Det påpekas även skarpt att dåligt underhåll av 

inredningen inte är en ursäkt till att byta ut möbler. Detta uppmärksammas i samband med att det 

bland annat är på gång att bytas ut stolar i KS-salen och ryktet har sagt att det även beställts nya 

stolar till KF-salen. Det påpekas vidare att fönstren målats om, men att den förespråkade 

linoljefärgen ej har använts. Syftet med brevet tycks helt och håller vara att försöka att starta en 

dialog med kommunen rörande deras förhållningssätt till stadshuset – vad man får, kan och bör 

göra med ett byggnadsminnesskyddat hus. Antagligen som en följd av detta startas en grupp 

bestående av några tjänstemän i stadshuset med uppdrag att se till att de byggnadsminneskyddade 

delarna av stadshuset inte förvanskas. Gruppen döps till ”stadshusgruppen”. Deras uppdrag blir 

framförallt att se till så att inte onödiga skyltar eller andra attiraljer placeras på fel ställen, 

exempelvis dörrarna ut mot stora hallen. De sägs inte heller ha varit så förtjusta i det fikabord 

som placerades på balkongen på våning två, utanför miljökontorets avdelning, men när gruppen 

upplöstes hamnade bordet där igen och är nu ett permanent och välanvänt tillskott till huset.  

                                                 
164 Norrbottens museum, Utgående skrivelse till länsstyrelsen, dnr 468-2007.   
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REFLEKTION OCH SAMMANFATTNING AV MINDRE ÄNDRINGAR I 

STADSHUSET 

Som sagt sker ombyggnationer av stadshuset än idag trots att ett nytt stadshus är under 

uppförande. Det är verkligen en levande byggnad. Under byggnadsinventeringen sommaren 2015 

skedde exempelvis ombyggnad av två större kontorsutrymmen till mindre – en på 

bottenvåningen och en på våning 1. Överhuvudtaget har det inte varit några större sammanslagna 

ombyggnationer av stadshuset sedan 1970-talet. I det stora hela så är byggnaden välbevarad när 

det kommer till fast inredning som dörrar, fönster osv. och trots att det inte kan fastställas om 

dörrarna exempelvis är på sin originalplats, så finns de kvar. De flesta sentida ändringarna är väl 

avläsbara.  

I samtal med tjänstemännen i stadshuset berättas det om mindre ändringar som skett i stadshuset. 

Socialförvaltningen fick exempelvis flytta ut flera av sina verksamheter från stadshuset under den 

tiden då trångboddheten var som värst. På den här tiden hade de i princip hela undre 

bottenvåningen till sitt förfogande, men allt eftersom tiderna förändrades och framförallt i och 

med datorns intåg i vardagen och på arbetsplatsen, så har våningsplanet fått delas med IT-

avdelningen165. Till en början återfanns de första datorlika maskinerna på ekonomiavdelningen på 

bottenvåningen. De kallades ”stansen” och var egentligen inte riktiga datorer, utan terminaler 

uppkopplade på en stordator i troligtvis Skellefteå via KommunData166. Allt eftersom datorer 

blivit vanligare så har också IT-avdelningen växt och gått från 2 anställda i början av 1990-talet 

till över 20 anställda på bara ett par decennier. Detta har gjort att socialförvaltningen fått tränga 

ihop sig på ännu mindre utrymme och i dagsläget endast huserar i drygt halva våningsplanet.  

I slutet av 1970-talet skedde en samlad omtapetsering av tjänstemannakontoren i stadshuset och 

de anställda fick fyra olika tapeter att välja mellan. Det finns rester av dessa i repro-

/kopieringsrummet (rum 265) på undre bottenvåningen. Gardinupphängningen fanns i fönstren 

till och börja med, men byttes så småningom ut mot gardinstänger utanpå. Dock finns den gamla 

upphängningen sparad på många ställen. 167 

Glaset på insidan av räckena på balkongerna mot stora hallen är ditsatta för att förhindra barn 

från att klättra på räcket och trilla ner. Trots åtgärden återkom problemet då besökare flyttade 

bänkarna på våningsplanen fram till räcket och barn åter kunde klättra upp. Någon svår olycka 

har dock tack och lov aldrig inträffat. De allvarligaste tillbuden kring räckena tycks vara att 

tjänstemännen placerar sina kaffekoppar där som sedan trillar ner i golvet168.  

Det utrymme som idag är sammanträdesrummet Parlatoriet (rum 523), uppfördes som ett 

sammanträdesrum från början, men flyttades sedan en trappa ner där det återfanns i många år. År 

2015 beslutades att flytta upp sammanträdesrummet igen. Rummet används idag flitigt och är ett 

av få rum i stadshuset där originalbelysningen finns bevarad och fortfarande används169.  

                                                 
165 Muntlig uppgift.  
166 Karin Pålsson. Bebyggelseantikvarisk dokumentation, dnr 115-2015.  
167 Mary Rosenfors. Bebyggelseantikvarisk dokumentation, dnr 115-2015. 
168 Muntlig uppgift.  
169 Clara Nyström. Bebyggelseantikvarisk dokumentation, dnr 115-2015. 
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STADSHUSETS FASAD 

Lars Gezelius och Jennie Björklund 

BESKRIVNING 

 

Bild 152. Fasad åt söder med parkeringen i förgrunden. 

Stadshuset har tre våningar ovan entréplanet och två därunder. Sammanlagt alltså sex våningar 

inkluderat garagevåningen längst ner och teknikvåningen högst upp. Byggnadsvolymens fasader 

består huvudsakligen av rött, handslaget holländskt tegel. Garagevåningens fasader är av betong 

och den översta något indragna teknikvåningen har brunmålat trä som fasadmaterial. 

Teknikvåningen är till stor del uppglasad. Volymen är klart geometrisk. Klocktornet av gjutjärn är 

en öppen konstruktion.  

Vid östra fasaden leder en trappa av granit upp till huvudentrén. Ett skärmtak väderskyddar 

trappans översta plan. Entrédörrarna är något inskjutna i fasaden. En sidoordnad ramp 

kompletterar trappfunktionen. De blankt svartmålade entrédörrarnas handtag är en viktig fysisk 

kontakt mellan besökare och hus. Handtagen är formgivna av Esaias Poggats. De första 

handtagen försvann omgående från dörrarna och Poggats tillverkade nya. Åt norr på samma 

fasad finns en brunmålad dörr som fungerar som personalentré. En utomhustrappa i betong 

binder samman nivåskillnaden från den högre belägna östra sidan till den södra sidan. På södra 

sidan finns en entré till den f.d. vaktmästarbostaden, samt två stycken garageöppningar med 

automatiska rullportar på södra fasaden. Den högra för infart och den vänstra för utfart. 
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Den modellerade garagevåningen av gjuten betong bildar bas åt hela byggnadskroppen. Ett antal 

öppningar i sockeln släpper in ljus till garagedelen samt skapar utblickar. I öppningarna sitter 

galler av järn. En sockel av granit tar vid där garaget inte längre öppnar sig utåt. 

Hela byggnadens repetitiva fönstersättning bryts på enstaka ställen upp av små förskjutningar och 

förtydliganden i form av fönsteromfattning av koppar vid viktigare rum. Vartannat fönster har en 

öppningsbar smal sidoruta. De öppningsbara fönstren förskjuts våningsvis och en rytmisering av 

fasaden uppnås. Några mer betydelsefulla rum, som kommunfullmäktigesalen och 

modellrummet/informationscentrum, har större fönsteröppningar.  

Takfoten med spånklätt band lyfter fasadlivet och den utskjutande taktassen ger byggnaden en 

lätt och tydlig avslutning. Därovan finns en lanterninvåning.  Lanternindelen är indragen jämfört 

med fasaden. Ett fönsterband löper runt lanternindelens samtliga fasader och ger dagsljus till den 

stora hallen. Ovan fönsterpartiet finns ett spånklätt brunmålat band och däröver en taktass. 

Denna taktass är endast något utskjutande. 

Byggnaden kröns av ett klocktorn. Det rikt smyckade klocktornet ingår i symbios med byggnaden 

genom sin placering rakt ovanpå spiraltrappan, som ligger inomhus direkt under tornet. 

Klocktornet står på en upphöjd bas på det översta taket ovan lanterninen och har en asymmetrisk 

placering. Byggnaden har hög genomförande- och materialkvalitet med material såsom betong, 

trä, tegel, glas och stål. 

 

Bild 153. Fasad åt öster med huvudentrén på mitten. Notera klocktornets asymmetriska placering.  
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Ritning 32. Ritning på huvudentréns dörrar med de av Esaias Poggatts designade handtagen medritade.   

 

Bild 154. Del av huvudentréns dörrar med handtagen idag.  
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Bild 155. Kvällssol på den södra fasaden.  

 

Bild 156. Öppningar i sockeln till stadshuset som släpper in ljus till garagedelen. I öppningarna sitter galler av järn.  
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Bild 157. Stadshuset nordöstra hörn med huvudentrén i bakgrunden.  
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FÖRÄNDRINGAR 

TAK OCH FASAD  

Det finns obekräftade uppgifter om att taket vid ett tillfälle blåste loss tidigt i byggnadens historia. 

Detta skulle kunna vara anledningen till att man i slutet av 1960-talet ansöker om att få byta ut 

taket av koppar till ett papptak med kant av koppar.170. Om man redan tidigare uppmärksammat 

problem med taket förtäljer dock inte historien, men vi kan ana oss till att takmaterialet eller 

infästningen kanske inte var anpassat till klimatet i Kiruna med både kyla och starka vindar.  

Än idag är det problem med taket då det bland annat läcker in vatten vid regnoväder och under 

våren vid snösmältningen171. Detta visar sig bland annat genom stora vattenpölar på golvet på 

balkongerna på våning 2.  

I början av 1970-talet blir också problemen med sprickor i fogarna på ytterfasadens tegel så pass 

märkbara att det krävs åtgärder172. Nu konstateras att detta troligtvis beror på en felkonstruktion i 

samband med uppförandet, att murade väggar rör på sig och utvidgas vid temperaturskillnader 

och att det då behövs expansionsfogar, något det inte fanns krav på när huset byggdes. Detta 

åtgärdas 1973 genom att just expansionsfogar tillfogas i hörnen på byggnaden, som ändå behövde 

fogas om.  

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING AV BYGGNADEN 

Det första förslaget till en tillgänglighetsanpassning av huvudingången dyker upp i slutet av 1970-

talet och handlar om en ”rullstolsramp” som planeras placeras norr om trappan173. Bygglovet är 

beviljat och därför bör åtgärden ha utförts, några foton har dock ej funnits som kan bekräfta det. 

2002 dyker återigen ett bygglov upp som berör ”handikappramp” och troligtvis är detta 

utförandet av den ramp som finns intill byggnaden idag174. Det är ett utförande som bättre 

motsvarar de krav – exempelvis lutning och möjlighet att vända - som ramper ska ha för att på 

bästa vis kunna användas av framförallt personer som sitter i rullstol.  

                                                 
170 Kiruna kommun, bygglovsavdelningen, ”omläggning av yttertak till underhållsfri papp”, 1966-08-10. 
171 Clara Nyström. Bebyggelseantikvarisk dokumentation, dnr 115-2015. 
172 ”Nu har sprickorna lappats ihop vid Kiruna stadshus”, Norrbottens kuriren, 8 november 1973.  
173 Kiruna kommun, bygglovsavdelningen, ”Förslag på rullstolsramp”, 1978-09-18.  
174 Kiruna kommun, bygglovsavdelningen, ”handikappramp”, 2002-07-04. 
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Ritning 33. Bygglovsritning från 1978 med den föreslagna rampen vid huvudingången. 

 

Bild 158. Huvudtrappan med den anslutande handikapprampen nederst i bild idag. Troligtvis utformad efter 2002-års ombyggnad. 
Bilden tagen under studentbalen 2015.  
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Ritning 34. Illustration till bygglovsansökan om skylt till stadshuset 1995. 

I ett yttrande från 1992, skrivet av dåvarande stadsarkitekten vid Kiruna kommun, Anita Skans, 

diskuteras behovet av en skylt på stadshuset175. Frågan har då dykt upp på grund av att behovet 

tydligen uppkommit för att ”folk ska hitta rätt”. Det antyds att förslaget är en skylt på fasaden på 

stadshuset, men detta avstyrker Skans på en gång med argumentet att ”Eftersom en skylt inte 

från början är inplanerad på huset fasad […] så är det svårt att i efterhand på ett estetiskt bra sätt 

foga in en skylt på byggnaden”. Hon hänvisar även till att frågan om byggnadsminnesförklaring 

av stadshuset är väckt. Tre år senare, 1995, dyker en bygglovsansökan upp angående en fristående 

stadshusskylt – placerad strax norr om byggnaden176. På illustrationerna (se ovan) visas ett förslag 

på skylt som liknar den skylt som finns idag. Skans önskan om att skylten inte skulle sitta på 

fasaden har efterlevts, samtidigt som skylten är väl synlig för besökare.   

 

Bild 159. Stadshusets östra fasad med stadshusskylten utanför.   

                                                 
175 Skans, Anita. Yttrande till byggnadsnämnden, 1992-03-18. 
176 Kiruna kommun, bygglovsavdelningen, Byggnadsnämnden D74/95. 
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TORNET 

Lars Gezelius och Jennie Björklund 

HISTORIK 

 

Bild 160. Klocktornet i ensam majestät på stadshustaket, sett från sydost.  

”När Artur von Schmalensee ritade stadshuset i Kiruna kom han till insikt om att denna byggnad, 

omgiven av bergskedjor och fjällhedar, för att kunna hävda sig och göra ett mäktigt intryck borde 

krönas av ett torn” 177 Orden är Eugen Wretholms i biografin över Bror Marklund. 

Med sin asymmetriska placering på byggnaden skapar tornet en sorts spänning i den annars så 

lugna byggnadskompositionen. Placeringen med spiraltrappan som bas skapar denna vertikalitet, 

med ett avstånd från garageplattans botten till tornets topp som är lika det mått som huset har 

som planyttermått, ca 49 meter. 

Tornet kom också att bli till ett allkonstverk inkluderat med Bror Marklunds skulpturer, Werner 

Wolf Glasers klockspelskompositioner och de dikter av Bror Erik Höjer som finns inskrivna i 

klockorna. 

Ett stadshustorn var dock inte med i tävlingsprogrammet. Det finns en lång tradition av 

stadshustorn eller rådhustorn och detta tog Artur von Schmalensee fasta på. Traditionen finns 

                                                 
177 Wretholm, och Marklund, ”Sveriges allmänna konstförening”, 42. 
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redan i det medeltida Europa och som en obruten sedvänja via Östbergs stadshus i Stockholm till 

Arne Jakobsens och Erik Möllers rådhus i Århus. Århustornet från 1941 har en genombruten 

gestalt lik Kirunas torn men har ingen integrerad konst såsom tornet i Kiruna. 

I tävlingsjuryns utlåtande beskrivs tornet enligt följande ”Här ställs byggnadskroppens klart 

geometriska enkla form och klocktornets genombrutna siluett i bestämd kontrast mot Bergets 

tektoniserade tunga naturgestalt. Den föreslagna skulpturala utsmyckningen har fått formen av ett 

öppet klocktorn av järn ställt på trapphusets omfattningsmur; i sin relation till byggnaden såväl 

formellt som funktionellt, som markant inslag i stadens siluett och som symbol för dess arbetsliv 

är det väl funnet.” 178 

Konstruktör Konrad Hernelind beskriver sedan genomförandet: ”I sitt tävlingsförslag hade Artur 

tänkt sig ett torn av järn, varför jag i mitt första konstruktionsförslag ritade ett torn av stål. Vi 

tyckte båda att tornet såg alldeles för spinkigt ut. Det blev inte mycket bättre av att öka 

dimensionerna ett par nummer. Nästa försök gjordes med ett torn av betong, vilket såg bättre ut. 

Men vi var ändå inte nöjda. Eftersom huset låg i Kiruna, borde järn vara bättre. En dag ringde 

Artur och undrade om vi inte kunde använda gjutjärn? Min första tanke var problemet med 

rostangrepp. Dessutom var gjutjärn ett sprött material och hur skulle man klara dragkrafter som 

uppstod vid momentbelastningar? Jag gjorde ett besök på institutionen för mekanisk teknologi på 

KTH och fick då veta att man fått fram en gjutjärnssort med beteckningen SIS 0135 med 

elasticitetsmodulen 1400 kg/cm. Drag-, tryck- och böjbrottsgränser bedömdes som acceptabla. 

Schmalensee och jag åkte till Näfveqvarns bruk för att lära oss lite om hur stora element man 

kunde tillverka mm. Längre element än 4,5 m kunde ej tillverkas. Med utgångspunkt från 

ovanstående fick vi fram en acceptabel stomme av gjutjärn till tornet. Tornet tillverkades av 

Svedala gjuteri i Malmö och rostades på konstgjord väg av ett annat företag i Malmö. Skickades 

sedan sektionsvis till Kiruna och monterades med skruvförband av rostfria bultar. Tornets 

utsmyckning utfördes av Bror Marklund i samråd med Artur von Schmalensee. Den största 

klockan väger 1536 kg, som tillsammans med övrig utsmyckning påverkar tornets bärighet i 

betydande utsträckning, krävde mycket samråd mellan arkitekt och konstruktör.” 179 Konrad 

Hernelind berättar vidare att han åkte med godståget från Malmö till Kiruna som transporterade 

alla tornets delar. 

 

Ritning 35. Del av konstruktionsritning till tornet av konstruktör Konrad Hernelind. 

                                                 
178 Förslag till juryns utlåtande, ArkDes Arkiv. 
179 Hernelind,. Tillbakablick på en konstruktörs 50-åriga livsverk, 18. 
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UTSMYCKNINGEN AV TORNET 

 

Bild 161. Närbild på delar av de bronsgjutna skulpturerna och klockorna högst upp i klocktornet.  

Som en del i kompositionen av stadshuset föreslog arkitekten att Bror Marklund skulle göra 

utsmyckningen av detsamma. Artur von Schmalensee var god vän med Bror Marklund och kunde 

gå i god för att resultatet skulle bli bra. Han ville via tornet och dess utsmyckningar skapa en 

symbol för stadens självstyre.   

Kerstin Möller Nielsen, änka efter Bror Marklund, berättar: ”Delar av tornet byggdes i trä i 

fullskala nere i Malmö för att få en bild av skulpturerna på plats. Skulpturerna byggdes först i gips 

och testades i trätornet. Därefter gjöts skulpturerna i brons. Smeden Viktor Lauritz från 

Funäsdalen hjälpte till i framställandet av bronsskulpturerna. Viktor var även med vid montering 

av konsten och klättrade runt i träskor på byggnadsställningarna i kyla och frost. Bror var i 

efterhand inte särskilt nöjd med sitt arbete i Kiruna. När skulpturerna väl kom på plats tyckte han 

att luften stal så mycket i relation till konsten. Från arbetet i ateljén till att de kommer på plats 

händer det något. Skulpturerna försvinner i den stora luften och konsten förminskas.” 180 

Lasse Brunnström beskriver Bror Marklunds verk:”Marklunds figurer, som letar sig ut ur det 

nakna skelettet i alla riktningar, symboliserar otvetydigt exploateringens problemkomplex natur - 

kultur. Hans formspråk är starkt reducerat och gränsar mot det primitiva. Över ett grinande 

varghuvud och en utmärglad rentorso träder den nya tidens härskare fram. Det är två 

gruvarbetare i full mundering som utgör huvudmotivet[…] Ut ur tornet, i rakt motsatt riktning, 

sträcker sig en till synes skräckslagen rovfågel.181  

                                                 
180 Kerstin Möller Nielsen. Bebyggelseantikvarisk dokumentation, dnr 115-2015.  
181 Brunnström, Staden som konstverk Kiruna, 132. 
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Bild 162. Närbild på klocktornets gjutjärnskonstruktion i ett underifrån perspektiv.  

 

Bild 163 Fotografi från Bror Marklunds arbete med tornet. 
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KLOCKSPELET OCH KLOCKORNAS TEXTER 

 

Notskrifter blad ett och två av sammanlagt sex blad till klockspelet av Werner Wolf Glaser. 

Werner Wolf Glaser fick via en tävling uppdraget att tonsätta musiken till klockspelet. Tävlingen 

anordnades i samråd med Sveriges Tonsättares förening.182 Tävlingsjuryn med Sven-Erik Bäck 

ansåg att klockspelskompositionen skulle gå till en mer prominent tonsättare. Den idén vann 

dock inte gehör i Kiruna utan juryn beslutade att Glasers kompositionsförslag ”Dies Sonans” 

skulle användas. 

Glaser utbildades i Tyskland av bl.a. Paul Hindemith och kom via Danmark till Västerås 1943. 

Hans musik är modernistiskt internationell och stilsäker. Han har nått fram till en egen form som 

är tonalt- och rytmisk fri och gärna polytonal som ger klarhet tillsammans med ovanliga 

instrument och klangkombinationer. Det är därför inte förvånande att Glaser fick uppdraget att 

tonsätta stadshusets klockspel. Hans intresse inom det humanistiska och psykologiska musikfältet 

kunde här omsättas i praktiken.183 Samtliga notskrifter finns i stadshusets centralarkiv.  

  

                                                 
182 Ohlsson och Linné, Kiruna Stadshus, 8. 
183 Muntliga uppgifter Marcus Boldemann, 2017. 
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Tornets 23 klockor namngavs av den malmbergsfödde författaren Bror-Erik Höijer. Höijer skrev 

också en dikt till varje klocka. På de sju största klockorna är dikterna ingjutna i godset. Det är 

korta berättelser om de som har varit med om att skapa Kiruna. En av dikterna heter 

”Storsalvan”: 

Berget lyfte 
Högt det skallra 

Boom, boom! 
Röken steg och skvallra 

Hur 
Fjället böt kontur 184 185 

PROBLEM – ROST, MASKINERI OCH KLOCKVERK 

Det har visat sig att klocktornet och klockspelet – likt fasaden och taket – inte heller passat det 

klimatet i Kiruna särskilt väl, även om tanken bakom dess utformning alltid varit att det skulle 

utnyttja dess omgivningarna för att framstå på bästa konstnärliga vis, vilket det såklart också gjort.  

Redan tidigt noteras att delar av tornet rostar så betänkligt att åtgärder diskuteras för att motverka 

det hela. 1981 beställer Kiruna kommun en utredning av Korrosionsinstitutet för att ”bedöma 

hur allvarliga korrosionsangreppen på stadshustornet är” och därefter kunna ge 

rekommendationer för hur tornet ska skyddas
186

. Det berättas i utredningen att det flera år 

tidigare gjorts en undersökning av en fil. dr. Olof Arrhenius, gällande korrosionens ”art och 

omfattning”, samt att det är gjutjärnsdelarna av tornet som är drabbat. Där konstaterades det att 

”korrosionen går så snabbt att åtgärder måste vidtas”. Vid den besiktning som utförs i samband 

med 1981– års utredning konstateras att ”gjutjärnsdelarna är ordentligt angripna, i huvudsak av 

gropfrätning”, samt att angreppen troligtvis är ännu värre på de ställen där ”avdroppande vatten 

från bronsfigurerna ansamlas på gjutjärnet”. Rapporten fastslår dock att gjutjärn är ett ganska 

härdat material och att några åtgärder inte behöver utföras inom de närmsta åren, men ”heller 

inte vänta längre tid är 5 år”. Däremot anses angreppen vara så pass allvarliga att ”åtgärder måste 

vidtas så att inte tornets hållfasthet äventyras”. Förslaget är att blästra ”omsorgsfullt” och sedan 

måla med ”ett motståndskraftigt färgsystem”, detta på en ”målningsstation”, så tanken är att 

tornet demonteras innan åtgärden. Hur man i slutändan åtgärdade rostproblematiken, har vi 

tyvärr inte kunnat reda ut, men någon form av målning är utförd på gjutjärnet. Helt fri från 

rostproblematiken blir inte tornet och även idag kan rost noteras på några av gjutjärnsdelarna, 

däremot tycks inte problemet med rost vara något som det lagts ner allt för mycket energi på 

under den senare tiden.  

                                                 
184 Ohlsson och Linné, Kiruna Stadshus, 4. 
185 Ström, ”Klinga klocka, klinga dikt.” 
186 Kiruna kommun, ”Korrosionsskydd av stadshustornet i Kiruna – rekommendationer”, undersökningsprotokoll, 
1981-06-29.  
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Bild 164. Detaljbild av klocktornet idag med gjutjärnkonstruktionen där det noteras att det även idag 
finns rostangrepp på konstruktionen.  

Klocktornet tycks även ständigt ha haft problem med såväl klockverk och maskineri, som med 

klockorna och även materialet. I en tidningsartikel från 1977 berättas det på ett lite skämtsamt 

sätt om att ”de fyra klockorna i Kiruna stadshustorn går just nu rätt”187, något som inte händer så 

ofta enligt artikelförfattaren. Störst problem är det under vintern när frosten lägger sig på visarna 

och de får ”extrafart”, något som också leder till att klockspelet ”spårar […] ur”.  

                                                 
187 ”Den går rätt”, Norrbottens kuriren.   
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NK 1977-09-30 Den går rätt - stadshustornets klockor 

 

Bild 165. Datorn som införskaffades för att kunna styra klockspelet automatiskt placerades i ett eget litet rum på vindsvåningen.  
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I början av 1990-talet reparerades klockspelet i klocktornet efter en längre tids eftersatta 

underhåll188. Klockorna lagades, ett nytt ”verk” införskaffades och klockspelet som tidigare styrts 

av hålkort automatiseras nu genom en dator som blir placerad i ett nybyggt rum på 

vindsvåningen. Tanken var att klockspelet skulle kunna användas mer frekvent och att 

möjligheterna för att spela in nya melodier förenklats avsevärt med datorns intåg.  I ett 

tidningsreportage från 2001 intervjuas dåvarande ”ringaren i stadshuset” – Jan Sydberg- om 

klocktornet på stadshuset
189

. Det berättas att det är han som är musikansvarig i stadshuset och 

därmed för valet av melodier som spelas från klockspelet varje dag klockan 12, 15 och 18, något 

som enligt honom själv ”förgyller verkligen staden, särskilt under sommaren”. Klockspelet kan 

skötas både automatiskt och manuellt och Sydberg har själv skapat en melodibank för att kunna 

välja vilka låtar som ska spelas.  

  

                                                 
188 Lundmark, ”Ring klocka ring”.  
189 Grape, ”Ringaren i stadshuset”. 
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KULTURHISTORISKA VÄRDEN 

Jennie Björklund  

Följande text är dels en sammanfattning av de värden som pekades ut i samband med 

byggnadsminnesutredningen av stadshuset som Norrbottens museum utförde, dels en 

komplettering av information som införskaffats under dokumentationsarbetet och som vi anser 

förstärker de redan utpekade kulturvärdena.  

Kulturhistoriska värden är ingenting statiskt eller en värdering som kan gälla för alltid. I arbetet 

med att dokumentera Kiruna stadshus har det i bakgrunden funnits en fråga: vad skulle folk i 

framtiden vilja att vi dokumenterade idag? En stor och svår fråga att ta ställning till. Vad man 

tidigare satte stort värde i gällande Kiruna stadshus är välkänt, det är det som återberättas om och 

om igen i artiklar, böcker och även i byggnadsminnesutredningen, det är en ”sanning” som blivit 

så djupt stämplad i våra medvetanden att när man själv ställer sig frågan att ”är stadshuset en 

sådan symbolbyggnad för den vanliga Kirunabon”? Ställer vi oss rätt frågor? Är de här värdena vi 

satt på den här byggnaden endast ett perspektiv av arkitekturkritiker och historiker långt bort 

ifrån? Och vilka är i så fall de lokala kulturhistoriska värdena? Allt eftersom dokumentationen 

fortgick så kunde dock flera av de redan utpekade kulturhistoriska värdena fastslås som värden 

även för de som arbetade och rörde sig i stadshuset, men många kulturvärden förstärktes också 

genom dokumentationen och det handlar framförallt om upplevelsevärdena.  

Kiruna stad har i sig själv ett stort kulturhistoriskt värde och är som tidigare nämnts Riksintresse 

för kulturmiljövården som representant för ett samhällsbygge som uppkommit och utvecklats 

hand i hand med industrilandskapet kring gruvorna. Detta är sannolikt en av anledningarna till 

varför stadsomvandlingen och dess följder engagerat och fortfarande engagerar långt utanför 

Kirunas och Norrbottens läns gränser. I samband med att ryktena spreds om att Kiruna stadshus 

skulle rivas så inkom skrivelser från hela landet som bad kommunen att tänka om angående 

rivningen och en proteslista på nätet hade flera hundra påskrifter.  

ARKITEKTURHISTORISKT OCH KONSTNÄRLIGT VÄRDE  

Fram till 1970-talet var det ofta Sveriges eller Nordens ledande arkitektkontor som skapade stads-

/kommunhusen och utformade dem oftast på ett vis som särskilde dem från övrig bebyggelse i 

städerna. Flera framstående arkitekter deltog i den tävling som föregick Kiruna stadshus 

uppförande. De två som delade på vinsten var Alvar Aalto och Arthur von Schmalensee, men 

Schmalensees byggnad var den som det beslutades skulle uppföras. Kiruna stadshus är ett av de 

bästa exemplen på tidens (1950-60 talets) tankegångar om enkla former, storskalighet, 

traditionella material och gediget hantverk och byggnaden blev tilldelad Kasper Sahlin-priset 1964 

av Svenska Arkitektföreningen. Arkitekturen visar på en känslighet för miljön, unik i sin 

anpassning till platsen – en genomtänkt idé väl utförd. Stadshuset ligger som en förenande länk 

mellan staden och gruvberget. Kiruna stadshus räknas som ett av Arthur von Schmalensees mest 

betydelsefulla verk och har en given plats i arkitekturhistorien enligt många arkitekter och 
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arkitekturintresserade. Detta uppmärksammades exempelvis i samband med nyheten om att 

Kiruna stadshus skulle rivas då flera skrivelser och protestlistor från hela landet inkom till Kiruna 

kommun med önskemål om att byggnaden inte skulle rivas - utan istället flyttas.  

Stadshuset lyfter även upp stora konstnärliga värden. En av Schmalensees stora styrkor och en av 

de saker som gjorde honom känd låg just i den konstnärliga skickligheten. Materialvalen och 

färgsättningen var vald in i minsta detalj. Klocktornet är också ett konstverk i sig själv och har 

även blivit en naturlig riktpunkt i Kiruna. Stadshuset har interiöra kvalitéer i både materialval och 

utformning, liksom konstnärlig och arkitektonisk kvalité. Exempelvis finns obehandlad betong 

som både bärande och dekorativt element och traditionella material används med ett modernt 

uttryckssätt. Kiruna stadshus har ända från början haft och bibehållit en genomtänkt och framlyft 

konstnärlig utsmyckning genom att integrera konstnärers verk i byggnaden till en helgjuten 

skapelse. I arbetet har en medveten blandning av lokala och nationella konstnärer skett. 

SAMHÄLLS- OCH SOCIALHISTORISKT DOKUMENTVÄRDET 

Vid tiden för uppförandet av Kiruna stadshus var Kiruna ett blomstrande samhälle i en 

blomstrande tid, en stad i snabb utveckling och med en framtidstro och självtillit 

(samhällshistoriskt värde). Stadshuset blev ett påkostat bygge som väl sammanföll med den 

högkonjunktur som existerade i både Sverige och Kiruna vid denna tidpunkt. Målet med att 

bygga stadshuset var att skapa en demokratisk mötesplats där alla skulle ha kontakt med makten 

(socialhistoriskt värde). Alla kontor skulle vara tillgängliga för allmänheten med dörrar direkt ut i 

stora hallen i ett försök att uppnå och uppmuntra till ett demokratiskt förhållande mellan 

tjänstemän och allmänhet. Trots detta fanns en hierarkisk ordning närvarande, uttryckt i 

exempelvis de stora hörnkontoren för cheferna med tambur, men detta faktum får också belysas 

ur sin tid. Begreppet Kirunabornas vardagsrum anknyter till 1970-talets debatt om staden som 

vardagsrum. En miljö som var öppen för allmänheten och blev av stor social betydelse för 

samhällets invånare190. Många viktiga möten har skett i Stora hallen i stadshuset – exempelvis 

stormötena under gruvstrejken som hjälpt till att skapa en nästan mytisk bild av detta rum, som 

även blivit Kirunabornas vardagsrum i folkmun.  

UPPLEVELSEVÄRDET AV PLATSEN OCH RUMMET 

I Kiruna har stadsplanefilosofin som infördes i samband med Kirunas första stadsplan år 1900 - 

ritad av Hallman/Wickman - fått ligga till grund för många senare byggnader och 

bebyggelsemiljöers uppförande. Tanken att använda sig av naturen och landskapets 

förutsättningar för att skapa de bästa miljöerna för platsen har varit väl rotade. Därför var det 

självklart att denna idé följdes även vid uppförandet av Kiruna stadshus. Arthur von Schmalensee 

hade en känslighet för avläsandet av en miljö. Stadshuset är inte placerat vid ett centralt torg – 

som brukligt var för stads-/kommunhus i andra städer. Istället placerades stadshuset som en 

                                                 
190 Norrbottens museum, Bedömning av kulturhistoriskt värde av Kiruna stadshus med anledning av ev 

byggnadsminnesförklaring, dnr 1999/0379.  
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förenande länk mellan staden och gruvberget. Arkitektens avsikt var att skapa en helt kvadratiskt 

sluten byggnadsvolym och ”att den skulle ligga stilla i detta väldiga landskap utan annan riktning 

än vad den mot väster fallande marken själv gav”191.  

Kiruna stadshus har också ett upplevelsevärde i det att den inkorporerade konstnärliga 

utsmyckningar i arkitekturen och flera av konstnärerna bakom dessa utsmyckningar hade en lokal 

anknytning och andra konstverk hade lokal anknytning. Exempelvis huvudentréns dörrhandtag 

av Esaias Poggat och Sven X:et Erixons ryamatta ”Soltrumman från Rautas”. Konsten har alltid 

varit viktig för Kiruna och Kiruna stadshus. Kommunen har haft en tradition att köpa in konst 

från lokala konstnärer och har instiftat Kiruna stipendiet.  

Kiruna stadshus har också blivit en representationsbyggnad och en nyckelbyggnad för invånarna. 

Detta genom t.ex. användandet av Stora hallen som festlokal – exempelvis studentbalen, galor 

och andra sammankomster-, eller till utställningar och stormöten. Byggnaden har också genom 

exempelvis den stora gruvstrejken 1969 blivit en symbolbyggnad för det demokratiska samhället i 

Kiruna och Sverige.  

  

                                                 
191 Norrbottens museum, Bedömning av kulturhistoriskt värde av Kiruna stadshus med anledning av ev 
byggnadsminnesförklaring, dnr 1999/0379. 
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AVSLUTNING 

Jennie Björklund och Sophie Nyblom  

Det är nu februari 2017 och i Kiruna blir stadsomvandlingen mer och mer påtaglig för invånarna. 

Markberedningen är igång av det område nedanför Luossavaara dit flera av de kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader som ägs av LKAB ska flyttas under 2017 – bland annat Hjalmar 

Lundbohmsgården och ingenjörsbostaden. Samtidigt som planeringen är i full gång för flytten av 

byggnader, pågår även samordningen för de områden som under 2017 kommer att rivas. Hit hör 

bland annat den gamla järnvägsstationen och övriga byggnader i dess direkta omgivning, 

exempelvis Järnvägshotellet och godsmagasinet.  

I det som ska bli nya Kiruna centrum växer den runda byggnad fram som är Kirunas nya 

stadshus Kristallen. Tjänstemännen på kommunen har fått börja besöka det nya stadshuset som är 

planerat att stå färdigt till sommaren 2018 och flera ser fram emot nya kontor och en bättre 

anpassad arbetsmiljö med moderna mått mätt. Exempelvis ser man fram emot att få en riktig 

personalmatsal. Den nya stadshusbyggnaden kommer även att inhysa det nya länskonstmuseet i 

Norrbotten. I ett angränsande kvarter till det torg där det nya stadshuset är placerat kommer även 

en ny byggnad för kulturfunktioner att uppföras. Projektet kallas i dagsläget K5 (efter 

kvartersnamnet) och tanken är att det ska ersätta nuvarande Folkets hus och användas som 

bibliotek, teater, biograf, ungdomshus och nöjes/konferenslokaler.  

Schmalensees stadshus kommer dock inte försvinna helt. En del saker från det gamla stadshuset 

kommer att flyttas med till det nya på ett eller annat vis. Det handlar om Esaias Poggats 

designade handtag på huvudentréns dörrar i form av samiska trummor, Sven X:et Erixons 

ryamatta ”Soltrumman från Rautas”, Sixten Lundbohms tavla ”Kiirunavaara” som idag är 

placerad på väggen bakom talarstolen i kommunfullmäktiges sessionssal, det mesta av 

inredningen i det blåa biblioteket/Helmer Osslundrummet. Sedan kommer även Bror Marklunds 

klocktorn att flyttas med, men istället för att placeras på det nya stadshusets tak så kommer det 

hamna på torget utanför192. Utöver dessa inventarier är förhoppningen att mer av inredningen ska 

kunna återanvändas i andra byggprojekt i nya Kiruna. Bland annat har kommunens 

kommunantikvarie och kultursekreterare tillsammans utfört en inventering av stadshuset och 

pekat ut kulturvärden, samt gett förslag på återanvändningsområden.  

  

                                                 
192 Kiruna stadsomvandling. Nya Kiruna.  
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kiruna.se/Stadsomvandling/Nya-Kiruna/ (hämtad 2017-02-23) 

Panoramavy över Kiruna, fotograf Daryoush Tahmasebi. 
http://gigapan.com/gigapans/28cd56fdb8e59b535fbcc6b1e74e15fc (hämtad 2017-02-16) 

Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret. 
www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa (hämtad 2017-01-16) 

Skärmklipp från stormöte i stadshuset. 
www.youtube.com/watch?v=w2cVdR6j7Q0 (hämtad 2017-02-16) 

Sveriges radio. Sametinget under 20 år. Publicerat 28 augusti 2013.  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5629129 

(hämtad 2017-02-16) 

Sveriges Radio. Lennart Pittja hungerstrejkade när Sametinget invigdes. Publicerat 2 december 

2013.  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5629129 

(hämtad 2017-02-16) 

Tripadvisor.  

www.tripadvisor.se/Attractions-g189815-Activities-Kiruna_Norrbotten_County.html  

(hämtad 2017-02-16) 

Östersunds tingsrätts hemsida.  

www.ostersundstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Tingsrattens-historia/  

( hämtad 2017-01-24) 

MUNTLIGA KÄLLOR 

Inspelade intervjuer som finns arkiverade i Norrbottens museums arkiv 

ETNOLOGISK DOKUMENTATION, DNR 115-2015.  

Björn Sundström, 1946, pensionär, intervju 24 september 2015.  

Dan Lundström, 1950, verksamhetsansvarig på Hjalmar Lundbohms ekonomiska förening, 28 
augusti 2015.  

Jan Viinikainen, 1978, enhetschef It-Adm, Kiruna kommun, 2 juni 2016. 

Karin Westergren, styrelsemedlem i Kiruna konstgille, intervju 24 januari 2016 

Kjell-Åke Halldén, 1953, informationsansvarig på Kommunförbundet Norrbotten, 31 augusti 
2015.  

http://www.kirunalapland.se/kategorier/upptack-kiruna/
http://kiruna.se/Stadsomvandling/Nya-Kiruna/
http://gigapan.com/gigapans/28cd56fdb8e59b535fbcc6b1e74e15fc
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
https://www.youtube.com/watch?v=w2cVdR6j7Q0
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5629129
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5629129
http://www.tripadvisor.se/Attractions-g189815-Activities-Kiruna_Norrbotten_County.html
http://www.ostersundstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Tingsrattens-historia/
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Lars Törnman, 1951, Ordförande i styrelsen för Tekniska Verken AB i Kiruna, 13 september 
2016. 

Lennart Lantto, 1953, kultursekreterare Kiruna kommun, 26 augusti 2015.  

Magnus Fredriksson, ordförande i Kiruna konstgille, intervju 24 januari 2016 

Maria Ragnestam, 1983, projektledare Konstmuseet i Norr, 29 juli 2015 

Sonja Sonderegger, 1943, pensionär, 25 februari 2016.  

BEBYGGELSEANTIKVARISK DOKUMENTATION, DNR 115-2015.  

Johan von Schmalensee, 1936, arkitekt, intervju 27 januari 2015.  

John Sjöström, 1931, arkitekt, intervju 6 mars 2015. 

Kerstin Möller Nielsen, konstvetare, intervju 15 april 2015. 

Sverre Erixon, 1932, konstnär, intervju 20 mars 2015. 

SAMTAL 

Clara Nyström, kommunantikvarie Kiruna kommun, 2016.  

Johan Stålnacke, restaurangägare, 2016.   

Karin Pålsson, avdelningschef Stadsbyggnadsförvaltningen Kiruna kommun, 2016. 

Marcus Boldemann, musikjournalist, samtal med Lars Gezelius, januari 2017. 

Mary Rosenfors, översiktsplanerare Kiruna kommun, 2016.  

 

 



 

 
 

BILAGA 1 

PLANLÖSNING 2015, KÄLLARVÅNINGEN 

 

 

  



 

 
 

BILAGA 1 

PLANLÖSNING 2015, KÄLLARVÅNINGEN 1 TRAPPA NER 
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BILAGA 1 

PLANLÖSNING 2015, UNDRE BOTTENVÅNING 

 

 

  



 

 
 

BILAGA 1 

PLANLÖSNING 2015, BOTTENVÅNING 

 

 

  



 

 
 

BILAGA 1 

PLANLÖSNING 2015, VÅNING 1 
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BILAGA 1 

PLANLÖSNING 2015, VÅNING 2 

 

  



 

 
 

BILAGA 1 

PLANLÖSNING 2015, VINDSVÅNING 

 



 

 
 

BILAGA 2 

PLANLÖSNING 1962, KÄLLARVÅNINGEN 

 

 

  



 

 
 

BILAGA 2 

PLANLÖSNING 1962, UNDRE BOTTENVÅNINGEN 

 

  



 

 
 

BILAGA 2 

PLANLÖSNING 1962, BOTTENVÅNINGEN 

 

 



 

 
 

BILAGA 2 

PLANLÖSNING 1962, VÅNING 1 

  



 

 
 

BILAGA 2 

PLANLÖSNING 1962, VÅNING 2 

  



 

 
 

BILAGA 2 

PLANLÖSNING 1962, VINDSVÅNINGEN 

 

 



 

 
 

BILAGA 3 BILDFÖRTECKNING  

Förteckning över rapportens fotografier. Huvuddelen av bilderna är tagna av Staffan Nygren 

(S.N) och Daryoush Tahmasebi (D.T) och återfinns i Norrbottens museums bildarkiv.  

Bildnr Accessionsnummer Beskrivning Foto År Arkiv 

1 2016_108_0062_Kiruna_Stadshus Sydöstra fasaden  D.T 2016 Norrbottens museum 

2 2016_108_0105_Kiruna_Stadshus Vy från söder D.T 2016 Norrbottens museum 

3 2016_108_0070_Kiruna_Stadshus Vy från sydost D.T 2016 Norrbottens museum 

4 2016_097_0129_Kiruna_Stadshus Utsikt mot öster D.T 2016 Norrbottens museum 

5 2016_114_011 Utsikt mot öster ? 1961? Norrbottens museum 

6 2016_097_0123_Kiruna_Stadshus Utsikt mot sydost D.T 2016 Norrbottens museum 

7 2016_097_0134_Kiruna_Stadshus Utsikt mot norr D.T 2016 Norrbottens museum 

8 2016_097_0115_Kiruna_Stadshus Utsikt mot nordväst D.T 2016 Norrbottens museum 

9 2016_097_0116_Kiruna_Stadshus Utsikt mot nordväst D.T 2016 Norrbottens museum 

10 2016_114_008 Utsikt mot nordväst ? 1961?  

11 2016_108_0009_Kiruna_Stadshus Västra fasaden  D.T 2016 Norrbottens museum 

12 2016_108_0002_Kiruna_Stadshus Vy från nordväst D.T 2016 Norrbottens museum 

13 2016_108_0024_Kiruna_Stadshus Stadssiluett D.T 2016 Norrbottens museum 

14 2016_097_0138_Kiruna_Stadshus Vy från öst/nordost D.T 2016 Norrbottens museum 

15 2016_114_002 Vy från öst/nordost ? 1961?  

16 2016_108_0004_Kiruna_Stadshus Vy från öster D.T 2016 Norrbottens museum 

17 2016_108_0059_Kiruna_Stadshus Östra fasaden  D.T 2016 Norrbottens museum 

18 2016_108_0099_Kiruna_Stadshus Vy från söder D.T 2016 Norrbottens museum 

19 Del av panoramavy  Vy från Luossavaara D.T 2016 Norrbottens museum 

20 Del av panoramavy Vy från Luossavaara D.T 2016 Norrbottens museum 

21 2016_114_005 Vy över bygget ? 1960? Norrbottens museum 

22 2016_114_015 Sydvästra hörn ? 1960? Norrbottens museum 

23 2015_301_03_bv_Kiruna_stadshus Stadhushallen  S.N 2015 Norrbottens museum 

24 2016_125_021_Kiruna_stadshus Sonja Sonderegger D.T 2016 Norrbottens museum 

25 2016_125_013_Kiruna_stadshus Jan Viinikainen D.T 2016 Norrbottens museum 

26 2015_433_02_v1_Kiruna_stadshus Rum 433 S.N 2015 Norrbottens museum 

27 2015_200B_06_ubv_Kiruna_stadshus  Rum 200B S.N 2015 Norrbottens museum 

28 2015_247_02_ubv_Kiruna_stadshus Rum 247 S.N 2015 Norrbottens museum 

29 2016_109_202_Kiruna_stadshus Vy över hallen  D.T 2016 Norrbottens museum 

30 2015_433_02_v1_Kiruna_stadshus Rum 433 S.N 2015 Norrbottens museum 

31 2016_120_001_Kiruna_stadshus Rum 436 D.T 2016 Norrbottens museum 

32 2016_125_031_Kiruna_stadshus Lars Törnman D.T 2016 Norrbottens museum 

33 Arkivbild, NSD Harry Holmlund ? 1969 Norrbottens museum 

34 2016_111_012_Kiruna_stadshus Henrik Niva D.T 2016 Norrbottens museum 

35 2016_153_017_Kiruna_stadshus  Julbasaren 2015 D.T 2016 Norrbottens museum 

36 2016_109_0099_Kiruna_Stadshus Lennart Lantto D.T 2016 Norrbottens museum 

37 2016_125_015_Kiruna_stadhus Karin Westergren D.T 2016 Norrbottens museum 

38 2016_125_016_Kiruna_stadshus Karin Westergren D.T 2016 Norrbottens museum 



 

 
 

Bildnr Accessionsnummer Beskrivning Foto År Arkiv 

39 2016_125_026_Kiruna_stadshus Maria Ragnestam D.T 2016 Norrbottens museum 

40 2015_301_15_bv_Kiruna_stadshus Utställning 2015 S.N 2015 Norrbottens museum 

41 2016_117_038_Kiruna_stadshus Utställningen 2015 D.T 2016 Norrbottens museum 

42 2016_109_206_Kiruna_stadshus Utställning 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

43  2016_121_003_Kiruna_stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

44 2016_121_016_Kiruna_stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

45 2016_121_011_Kiruna_stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

46 2016_121_035_Kiruna_stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

47 2016_121_006_Kiruna_stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

48 2016_121_021_Kiruna_stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

49 2016_121_025_Kiruna_stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

50 2016_121_040_Kiruna_stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

51 2016_121_052_Kiruna_stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

52 2016_121_038_Kiruna_stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

53 2016_121_055_Kiruna_stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

54 2016_121_071_Kiruna_stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

55 2016_121_067_Kiruna_stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

56 2016_121_084_Kiruna_stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

57 2016_121_086_Kiruna_Stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

58 2016_121_112_Kiruna_Stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

59 2016_121_127_Kiruna_Stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

60 2016_121_120_Kiruna_Stadshus Inför Kirunagalan 2016 D.T 2016 Norrbottens museum 

61 Privat bild Jan Viinikainen ? 1990? Privat bild 

62 Kiruna kommun Stadshushallen K-Å.H  Kiruna kommun 

63 2016_125_070_Kiruna_stadshus Guidning D.T 2016 Norrbottens museum 

64 2016_122_009_Kiruna_stadshus Guidning D.T 2016 Norrbottens museum 

65 2016_125_003_Kiruna_stadshus Björn Sundström  D.T 2016 Norrbottens museum 

66 2016_125_004_Kiurna_stadshus Björn Sundström D.T 2016 Norrbottens museum 

67 2015_100_01_kv_Kiruna_stadshus Rum 100 S.N 2015 Norrbottens museum 

68 2015_105A_01_kv_Kiruna_stadshus Rum 105A S.N 2015 Norrbottens museum 

69 2015_116_01_kv_Kiruna_stadshus Rum 116 S.N 2015 Norrbottens museum 

70 2015_200B_07_ubv_Kiruna_stadshus Rum 200B S.N 2015 Norrbottens museum 

71 2015_202_03_ubv_Kiruna_stadshus Rum 202 S.N 2015 Norrbottens museum 

72 2015_235_02_ubv_Kiruna_stadshus Rum 235 S.N 2015 Norrbottens museum 

73 2015_301_16_bv_Kiruna_stadshus Rum 301 S.N 2015 Norrbottens museum 

74 2015_340_01_bv_Kiruna_stadshus Rum 340 S.N 2015 Norrbottens museum 

75 2015_330_02_bv_Kiruna_stadshus Rum 330  S.N 2015 Norrbottens museum 

76 2015_420_05_v1_Kiruna_stadshus Rum 420  S.N 2015 Norrbottens museum 

77  2015_425_03_v1_Kiruna_stadshus Rum 425 S.N 2015 Norrbottens museum 

78 2015_433_12_v1_Kiruna_stadshus Rum 433 S.N 2015 Norrbottens museum 

79 2015_532_05_v2_Kiruna_stadshus Rum 532 S.N 2015 Norrbottens museum 

80 2015_523_05_v2_Kiruna_stadshus Rum 523 S.N 2015 Norrbottens museum 

81 2015_535_01_v2_Kiruna_stadshus Rum 535 S.N 2015 Norrbottens museum 



 

 
 

Bildnr Accessionsnummer Beskrivning Foto År Arkiv 

82 2015_601_02_vv_Kiruna_stadshus Rum 601 S.N 2015 Norrbottens museum 

83 2015_600_04_vv_Kiruna_stadshus Rum 600 S.N 2015 Norrbottens museum 

84 2015_601B_09_vv_Kiruna_stadshus Rum 601B S.N 2015 Norrbottens museum 

85 2015_700_32_Kiruna_stadshus Takbelysning S.N 2015 Norrbottens museum 

86 2015_700_01_Kiruna_stadshus 1-luft fönster S.N 2015 Norrbottens museum 

87 2015_700_03_Kiruna_stadshus 2-luft fönster S.N 2015 Norrbottens museum 

88 2015_532_02_v2_Kiruna_stadshus Rum 532 S.N 2015 Norrbottens museum 

89 2015_700_05_Kiruna_stadshus Fönsterglas S.N 2015 Norrbottens museum 

90 2015_450_01_v1_Kiruna_stadshus Rum 450 S.N 2015 Norrbottens museum 

91 2015_504_01_v2_Kiruna_stadshus Rum 504 S.N 2015 Norrbottens museum 

92 2015_700_06_Kiruna_stadshus Oregon pine enkeldörr S.N 2015 Norrbottens museum 

93 2015_700_07_Kiruna_stadshus Oregon pine pardörr S.N 2015 Norrbottens museum 

94 2015_700_08_Kiruna_stadshus. Grålaminerad enkeldörr S.N 2015 Norrbottens museum 

95 2015_700_09_ubv_Kiruna_stadshus Vitlaminerad enkeldörr S.N 2015 Norrbottens museum 

96 2015_700_10_Kiruna_stadshus Gråmålad fönsterdörr S.N 2015 Norrbottens museum 

97 2015_700_11_ubv_Kiruna_stadshus Vitmålad fönsterdörr S.N 2015 Norrbottens museum 

98 2015_700_13_Kiruna_stadshus Linoleumgolv S.N 2015 Norrbottens museum 

99 2015_700_14_Kiruna_stadshus Kork-o-plastgolv S.N 2015 Norrbottens museum 

100 2015_419_03_v1_Kiruna_stadshus Originalinredning S.N 2015 Norrbottens museum 

101 2015_200B_05_ubv_Kiruna_stadshus Originalinredning S.N 2015 Norrbottens museum 

102 2015_420_04_v1_Kiruna_stadshus Originalinredning S.N 2015 Norrbottens museum 

103 2015_535_03_v2_Kiruna_stadshus Originalinredning S.N 2015 Norrbottens museum 

104 2015_425_01_v1_Kiruna_stadshus Originalinredning S.N 2015 Norrbottens museum 

105 2015_537_03_v2_Kiruna_stadshus Originalinredning S.N 2015 Norrbottens museum 

106 2015_700_15_Kiruna_stadshus Originalinredning S.N 2015 Norrbottens museum 

107 2016_109_0102_Kiruna_stadshus Rum 436 D.T 2016 Norrbottens museum 

108 2015_436_01_v1_Kiruna_stadshus Rum 436 S.N 2015 Norrbottens museum 

109 2016_109_0077_Kiruna_stadshus Målningen Loussavaara D.T 2016 Norrbottens museum 

110 2016_109_0155_Kiruna_stadshus  ”Från ödemark till stan” D.T 2016 Norrbottens museum 

111 2015_433_01_v1_Kiruna_stadshus Rum 433 S.N 2015 Norrbottens museum 

112 2015_347_03_bv_Kiruna_stadshus Rum 347 S.N 2015 Norrbottens museum 

113 2015_347_04_bv_Kiruna_stadshus Rum 347 S.N 2015 Norrbottens museum 

114 2015_347_04_bv_Kiruna_stadshus Rum 347 S.N 2015 Norrbottens museum 

115 2015_700_29_Kiruna_stadshus Vävarna vån 1 S.N 2015 Norrbottens museum 

116 2016_121_053_Kiruna_Stadshus Skåpsinredning D.T 2016 Norrbottens museum 

117 2016_109_197_Kiruna_stadshus Huvudtrappan  D.T 2016 Norrbottens museum 

118 2016_109_189_Kiruna_stadshus Spiraltrappan  D.T 2016 Norrbottens museum 

119 2015_339_08_bv_Kiruna_stadshus Rum 339 S.N 2015 Norrbottens museum 

120 2016_109_187_Kiruna_stadshus ”Fire dansandet i sol” D.T 2016 Norrbottens museum 

121 2016_109_0053_Kiruna_stadshus  Soltrumman från Rautas D.T 2016 Norrbottens museum 

122 Kiruna_stadshus_2016_153_039 Julmarkanden 2015 D.T 2016 Norrbottens museum 

123 Privat ägo Skiss till räcket  L.G 2015 Lars Gezelius 

124 Privat ägo Räcke av Sverre Erixcon L.G 2015 Lars Gezelius 



 

 
 

Bildnr Accessionsnummer Beskrivning Foto År Arkiv 

125 Privat ägo Fullskaleskiss  L.G 2015 Lars Gezelius 

126 2015_544_04_v2_Kiruna_stadshus Rum 544 S.N 2015 Norrbottens museum 

127 2016_109_0077_Kiruna_stadshus Dörrarna vid entren D.T 2016 Norrbottens museum 

128 2016_109_0114_Kiruna_stadshus Träarmaturer D.T 2016 Norrbottens museum 

129 2016_109_0051_Kiruna_stadshus Metallarmaturer D.T 2016 Norrbottens museum 

130 2016_109_0106_Kiruna_stadshus Kläde till talarstolen D.T 2016 Norrbottens museum 

131 2016_109_0060_Kiruna_stadshus ”Kiirunavaara” D.T 2016 Norrbottens museum 

131 2016_109_0050_Kiruna_stadshus L-L Sunna, skulptur D.T 2016 Norrbottens museum 

133 2015_434_02_v1_Kiruna_stadshus Rum 434 S.N 2015 Norrbottens museum 

134 2015_434_05_v1_Kiruna_stadshus Rum 434 S.N 2015 Norrbottens museum 

135 2015_434_15_v1_Kiruna_stadshus Rum 434 S.N 2015 Norrbottens museum 

136 2015_541E_01_v2_Kiruna_stadshus Rum 541 S.N 2015 Norrbottens museum 

137 2015_541_02_v2_Kiruna_stadshus Rum 541 S.N 2015 Norrbottens museum 

138 2015_202_01_ubv_Kiruna_stadshus Rum 202 S.N 2015 Norrbottens museum 

139 2015_335_05_bv_Kiruna_stadshus Rum 335 S.N 2015 Norrbottens museum 

140 2015_337_03_bv_Kiruna_stadshus Rum 337 S.N 2015 Norrbottens museum 

141 2015_427_01_v1_Kiruna_stadshus Rum 427 S.N 2015 Norrbottens museum 

142 2015_426_03_v1_Kiruna_stadshus Rum 426 S.N 2015 Norrbottens museum 

143 2015_436_14_v1_Kiruna_stadshus Rum 436 S.N 2015 Norrbottens museum 

144 2016_097_0073_Kiruna_Stadshus Västra fasaden  D.T 2016 Norrbottens museum 

145 2016_097_0081_Kiruna_Stadshus Utrymningstrappan  D.T 2016 Norrbottens museum 

146 2015_339_05A_bv_Kiruna_stadshus Rum 339  S.N 2015 Norrbottens museum 

147 2015_339_10_bv_Kiruna_stadshus Rum 339 S.N 2015 Norrbottens museum 

148 2015_600A_01_vv_Kiruna_stadshus Rum 600A S.N 2015 Norrbottens museum 

149 2015_600_01_vv_Kiruna_stadshus Rum 600 S.N 2015 Norrbottens museum 

150 2015_301_14_bv_Kiruna_stadshus Rum 301 S.N 2015 Norrbottens museum 

151 2015_100_06_kv_Kiruna_stadshus Rum 100 S.N 2015 Norrbottens museum 

152 2016_097_0056_Kiruna_stadshus Fasad mot söder D.T 2016 Norrbottens museum 

153 2016_097_0016_Kiruna_stadshus Fasad mot öster D.T 2016 Norrbottens museum 

154 2016_097_0200_Kiruna_Stadshus Huvudentréns dörrar D.T 2016 Norrbottens museum 

155 2016_097_0054_Kiruna_Stadshus Fasad mot söder D.T 2016 Norrbottens museum 

156 2016_097_0076_Kiruna_Stadshus Fasad mot väster D.T 2016 Norrbottens museum 

157 2016_097_0008_Kiruna_Stadshus Nordöstra hörn D.T 2016 Norrbottens museum 

158 2016_112_028_Kiruna_Stadshus Huvudtrappan  D.T 2016 Norrbottens museum 

159 2016_097_0014_Kiruna_Stadshus Fasad mot öster D.T 2016 Norrbottens museum 

160 2016_097_0141_Kiruna_Stadshus Klocktornet från sydost D.T 2016 Norrbottens museum 

161 2016_097_0187_B_Kiruna_Stadshus Klocktornet D.T 2016 Norrbottens museum 

162 2016_097_0185_Kiruna_Stadshus Klocktornet D.T 2016 Norrbottens museum 

163  Bror Marklunds atelje   Kiruna kommuns arkiv 

164 2016_097_0157_Kiruna_Stadshus Klocktornet  D.T 2016 Norrbottens museum 

165 2015_601A_01_vv_Kiruna_stadshus Rum 601A S.N 2015 Norrbottens museum 



 

 
 

BILAGA 4   RITNINGSFÖRTECKNING  

Ritning Beskrivning Källhänvisning Arkiv  

1 Planlösning bottenvåningen. Byggnadsminnesutredning, dnr 1999/0379. Norrbottens museum 

2 Planlösning vån 1. Byggnadsminnesutredning, dnr 1999/0379. Norrbottens museum 

3 Planlösning vån 2. Byggnadsminnesutredning, dnr 1999/0379. Norrbottens museum 

4 Planlösning vindsvåning. Byggnadsminnesutredning, dnr 1999/0379. Norrbottens museum 

5 Detaljkarta, stadshuset med 
omgivning. 

LK-302114 Lantmäteriet 

6 Gustav Wickmans förslag på 
kommunalhus i Kiruna 1913. 

 LKAB:s arkiv 

7 Tävlingsförslag ”Runa” av 
Hakon Ahlgren, 1959. 
Planritning trappa. 

SAR:s tävlingsblad 4, 158. ArkDes bibliotek 

8 Tävlingsförslag ”Aurora 
Borealis” av Alvar Alto, 1959. 
Fasadritning.  

SAR:s tävlingsblad 4, 151. ArkDes bibliotek 

9 Tävlingsförslag ”Igloo” av Artur 
von Schmalensee, 1959.  
Fasadritning.  

SAR:s tävlingsblad 4, 147. ArkDes bibliotek 

10 Tävlingsförslag ”Igloo” av Artur 
von Schmalensee, 1959.  
Interiörperspektiv.  

SAR:s tävlingsblad 4, 145. ArkDes bibliotek 

11 Del av tornet, 1961. Konstruktionshandling, Nylander och 
Hernelind. 

Swecos Arkiv 

12 Ritning av stol, Folke Sundberg.  Lilla arkivet, ”Gamla byggnadskontorets 
handlingar”.  

Kiruna Centralarkiv 

13 Ritning av vaktmästarbostaden. 
Uppförande ritning 1962 

Uppförande ritning 1962 Kiruna  

14 Ritning på kappkrokar Inredning i stadshuset, Folke Sundberg. Kiruna 

15 Ritningar på sittbänkar. Inredning i stadshuset, Folke Sundeberg. Kiruna 

16 Arthur Schmalensees ritning över 
kommunfullmäktigesalen 

.ARKM.1974-21-461-01 ArkDes arkiv 

17 Sektionsritning, stora hallen ARKM.1974-21-458-44 ArkDes arkiv 

18 Konstruktionsritning av 
betongundertaksplatta. 

Konstruktionshandling, Nylander och 
Hernelind. 

Swecos arkiv 

19 Tvärsnitt av 
betongundertaksplatta.  

Konstruktionshandling, Nylander och 
Hernelind. 

Swecos arkiv 

20 Arthur Schmalensees skiss på 
mönstermurat tegel 

ARKAM.1974-21-458-59 ArkDes arkiv 

21 Planlösning med förslag på 
förändringar 1976.  

Byggnadsnämndens protokoll 1376/76 Bygglovsavdelningen 
Kiruna kommun.  

22 Planlösning våning 2, föreslagna 
förändringar 1976 

Byggnadsnämndens protokoll 1376/76 Bygglovsavdelningen 
Kiruna kommun.  

23 Situationsplan ”Stadshuset ska byggas ut”, Norrbottens kuriren, 
23 september 1977.  

Norrbottens museum  

24 Planritning under bottenvåningen D9/96 Bygglovsavdelningen 
Kiruna kommun 

25 Planritning del av 
bottenvåningen 

518/83 Bygglovsavdelningen 
Kiruna kommun 

26 Planlösning del av 
bottenvåningen 

349/90 Bygglovsavdelningen 
Kiruna kommun 

27  Planlösning del av våning 1 D 81/86 Bygglovsavdelningen 
Kiruna kommun  

28 Planlösning del av våning 1 D329/93 Bygglovsavdelningen 
Kiruna kommun  

29 Planritning del av vån 1 Bebyggelseantikvarisk dokumentation, dnr 115-
2015 

Norrbottens museum  

  



 

 
 

Ritning Beskrivning Källhänvisning Arkiv  

30 Bygglovsritning av 
utrymningsväg 1992 

”Utrymningsvägar” dnr D219/92 Bygglovsavdelningen 
Kiruna kommun 

31 Planlösning över förslag till 
uppförande av rökrum. 

D407/95. Bygglovsavdelningen 
Kiruna kommun 

32 Ritning på huvudentréns dörrar ARKM.1974-21-462 ArkDes arkiv 

33 Förslag på rullstolsramp ”Förslag på rullstolsramp”, 1978-09-18 Bygglovsavdelningen 
Kiruna kommun 

34 Illustration till ansökan om 
skylten 

D74/95 Bygglovsavdelningen 
Kiruna kommun 

35 Konstruktionsritning, del av 
tornet 

Konstruktionshandling, Nylander och 
Hernelind. 

Swecos Arkiv 
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