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Sammanfattning
Ursprungligen fanns sex villaliknande bostadshus längs med Hjalmar Lundbohmsgatan, byggda på
rad i nord-sydlig riktning, med vy ut mot Kirunavaara och gruvan. Idag finns tre av byggnaderna
bevarade och är nu klassade som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. I samband med stadsflytten
och bygge av det nya Kiruna flyttas ”Gula raden” som en sammanhållen enhet till ett nytt läge där
stor vikt lagts vid platsens möjligheter att likna den ursprungliga byggplatsen och miljön.
Husen uppfördes sommaren 1900 och panelades och färdigställdes slutligen troligen
nästkommande sommar. Byggnaderna hade ursprungligen lägenheter för familjer på
bottenvåningen och rum för ensamstående arbetare på övervåningen. Den första ombyggnaden
skedde redan 1906 då lägenheterna omdisponerades och byggnaderna målades gula, därav
namnet ”Gula raden”. Under 1900-talet moderniserades byggnaderna successivt för att
kontinuerligt erbjuda bostäder för LKAB:s anställda i adekvat standard. Inför flytten hösten 2019 är
byggnaderna därför helt moderniserade och i princip helt utan några äldre interiöra detaljer eller
byggnadsdelar. Kvar från äldre tider finns byggnadernas timrade stommar, takstolar, grunderna och
vissa innerväggar. Utvändigt bevaras den ursprungliga panelen, men fönster, dörrar, snickerier och
plåtdetaljer är sedan länge utbytta.
Byggnadernas kulturhistoriska värde hör samman med att de är några av de tidigast uppförda
husen och att vi genom moderniseringarna kan följa LKAB:s ambitioner att hålla sina anställda med
moderna bostäder, en ambition som återspeglas i hela 1900-talets samhällsutveckling.
Byggnadernas placering invid Hjalmar Lundbomsvägen, och under de senaste 50 åren invid von
Schmalensees stadshus från 1960-talet, har gjort husen till landmärken vilket också bidrar till deras
kulturvärde.
Föreliggande rapport dokumenterar byggnaderna vid dess ursprungliga placering och omfattar
fotodokumentation av exteriörer, tomt och ett urval av lägenheterna. En sammanställning av
byggnadernas kända historik har gjorts och LKAB:S, LKAB:s Fastigheters arkiv, Kommunens
bildarkiv och bygglovsarkiv liksom digitala museet har genomsökts.
………………
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Sedan en längre tid tillbaka pågår den stora
stadsflytten i Kiruna. Den malmkropp som bryts vid
LKAB:S gruva i Kiruna lutar snett in under staden och
fortsatt brytning riskerar att medföra
markdeformationer och skador på bebyggelsen. Det
har därför beslutats att stadens centrum ska flyttas till
ett område som bedöms säkrare. Kiruna centrum
omfattas av riksintresse för kulturmiljövården (MB 3:6)
och stora lokalhistoriska värden representeras i
stadskärnan varför det har beslutats att ett antal
byggnader med särskilt höga kulturvärden, ofta från
Kirunas första decennier, flyttas. Vissa flyttas till det
nya centrum och andra norrut till Loussavaara. Vilka
byggnader som flyttas har bestämts efter förhandlingar
mellan LKAB, Kommunen och Länsstyrelsen. LKAB
bekostar flytten. I den större skalan handlar ”flytten” av
Kiruna i första hand dock om rivning av befintlig
bebyggelse och nybyggnation.
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byggnadsdetaljer och konstruktioner, exteriörer, tomter
och läge samt interiörer i ett urval av lägenheterna.
Historik har ej tecknats i sin helhet pga. den riktlinje
som LKAB tagit fram tillsammans med Kiruna kommun
och Länsstyrelsen under 2019. En översiktlig historik
finns också i Brunnström, 1980.
Rapporten har upprättats av Sweco genom
byggnadsantikvarie och certifierad sakkunnig
kulturvärden Anna Carver och byggnadsantikvarie
Anna Alvemur Lindh.
Dokumentation på plats genomfördes den 3 juni 2019.

Byggnadernas historiska bakgrund har tecknats med
hjälp av material från LKAB och LKAB fastigheter,
kommunens bygglovsarkiv och bildarkiv liksom från
digitala museet.

Den så kallade ”Gula raden”, eller Iggesundshusen,
byggdes redan år 1900 och tillhör därmed den äldsta
bevarade bebyggelsen i Kiruna. Byggnaderna har haft
ett exponerat läge, sedan 1960-talet granne med
stadshuset och Kiruna busstation och utgör därför väl
kända landmärken i stadsbilden. Med anledning härav,
och därför att byggnadernas egenskaper gör dem
lämpliga för flytt, har det beslutats att flytta alla tre
byggnader till det nya centrum.

Dokumentationen på plats gjordes genom fotografering
med en Nicon D60 på stativ. Inga förstörande
undersökningar gjordes vid dokumentationen varför
dokumentationen enbart speglar den senaste synliga
årsringen. Samtliga fasader har dokumenterats liksom
tomten har försökt täckas i sin helhet. Interiört har ett
urval av lägenheter inventerats, två från varje byggnad.
Ambitionen var att välja en blandning mellan stora och
små lägenheter. Källarna har delvis varit tillgängliga för
inventering medan vinden ej var möjlig att
dokumentera.

Föreliggande rapport har upprättats på uppdrag av
LKAB i syfte att dokumentera byggnaderna på dess
ursprungliga läge och det skick de hade innan flytten. I
uppdraget har ingått att dokumentera äldre

Byggnadsdokumentationen ska finnas tillgänglig hos
beställaren LKAB, Kirunas kommun samt delges
Norrbottens museum.
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Kvarteret Kattfoten med de tre byggnaderna som ingår i Gula raden ligger strax söder om Kiruna centrum inom
det så kallade bolagsområdets norra del. Se röd ring i den vänstra kartan. Till höger de tre byggnaderna på rad i
nord-sydlig riktning med deras respektive byggnadsnummer. Kartor: Eniro

Fastighetsbeteckning: Kvarteret Kattfoten
Fastighetsbeteckning LKAB: B555, B556, B557
Populärnamn: Gula raden, Iggesundshusen
Läge: Norra Bolagsområdet, Kiruna
Gatuadress: Hjalmar Lundbohmsvägen 32-36
Ägare: LKAB (sedan uppförandet)
Förvaltare: LKAB fastigheter AB
Äldre beteckningar:
Det är okänt när dessa nummer byttes mot de
nuvarande. De nuvarande är återanvända från äldre,
nu rivna byggnader.
B555=B21
B556=B32
B557=B30

Gula raden med dess äldre beteckningar och de ursprungliga
uthusen rödmarkerade i ansökan om rivningslov från 1969.
Utsnitt från större karta. Källa LKAB.
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Hyresgäster och brukare: Vid tiden för
dokumentationen är byggnaderna tomställda inför
kommande flytt. Byggnaderna har kontinuerligt
använts som hyresbostäder sedan uppförandet.

Hela Kiruna stad och omgivande industrilandskap
utgör, i egenskap av landets dåvarande största
industriella satsning ett samlat riksintresse för
kulturmiljövården enligt 3 kap. Miljöbalken (1998:808).
Stadsmiljön speglar det tidiga 1900-talets syn på ett
mönstersamhälle, etablerat i det tidigare oexploaterade
fjällandskapet och har utvecklats till ett centrum för
norra Norrlands inland. Staden Kiruna grundades på
landets då största industriella satsning, gruvbrytningen
i de norrbottniska malmfälten. (Kiruna – Kirunavaara,
BD 33, Kiruna stad, Jukkasjärvi socken)
De fysiska uttrycken för riksintresset är enligt
riksintresseanspråket stadens silhuett och gruvberget
med sin karakteristiska profil, samt utblickar mot det
omgivande landskapet. Olika industriella anläggningar,
och järnvägsmiljön liksom stadsplanen med dess
gatunät, tomtstrukturer och öppna platser. Bebyggelse
av hög arkitektonisk kvalitet, präglad av olika tiders
ideal och av olika karaktär vilket avspeglas i både
planmönster och byggnader, till exempel kyrkan,
gamla brandstationen, de så kallade Bläckhornen,
tjänstemannabostäder, Hjalmar Lundbohmsgården och
bostadshus av Ralph Erskine.
Gula raden utgör ett tidigt exempel på hus uppförda
under stadens tidigaste utbyggnadsskede som
bostäder för arbetare och kan därmed bedömas utgöra
ett uttryck för riksintresset.
Att ett område är av riksintresse innebär att det anses
ha ett så stort kulturhistoriskt värde att det är av vikt för
hela nationen. I det kommunala arbetet med
samhällsplanering ska därför dessa värden prioriteras.
Åtgärder inom området får inte, enligt Miljöbalken
(1998:808) 3 kap. 6§ utgöra ”påtaglig skada” på
riksintresset.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för riksintressen.

Plan- och bygglagen (2010:900) reglerar
planläggningen av mark, vatten och byggande. I planoch bygglagen finns både allmänna och särskilda
hänsynsregler för kulturmiljön. Ändringar av befintliga
byggnader ska göras varsamt så att de kulturhistoriska
värdena bevaras och inte förvanskas. Det är genom att
lägga en planbestämmelse enligt de relevanta
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lagrummen i plan- och bygglagen som en reglering
sker.
I den juridiskt bindande detaljplanen fastställs rätten att
bygga men också skyldigheten att bevara särskilt
värdefulla bebyggelseområden, byggnader,
bygglovspliktiga anläggningar eller tomter. Särskilt
värdefulla byggnader kan genom plan- och bygglagens
införande även skyddas genom ett rivningsförbud.

I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras ett
antal allmänna intressen. Där anges hänsynstagande
till stads- och landskapsbilden samt platsers natur- och
kulturvärden. Bebyggelsens särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden
ska skyddas och befintliga karaktärsdrag respekteras
och tas tillvara.

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
får inte förvanskas. Huruvida en byggnad är särskilt
värdefull avgörs i samband med ärendehantering enligt
PBL. Är byggnaden sedan tidigare utpekad genom tex
kommunalt bevarandeprogram, riksintresseanalys eller
dyl. är det en god indikation på att
förvanskningsförbudet kan komma att tillämpas.
Förbudet gäller även andra anläggningar som är
bygglovspliktiga, tomter i de avseenden som omfattas
av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i
områdesbestämmelser, samt allmänna platser och
bebyggelseområden.

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och
underhållas så att dess utformning och de tekniska
egenskaper som avses i plan- och bygglagen 8 kapitlet
4 § i huvudsak bevaras. Underhåll av en byggnad ska
anpassas till omgivningens karaktär och
byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
ska det underhållas så att de särskilda värdena
bevaras.
Ändring och flytt av byggnader ska alltid göras varsamt
och med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag så att
man tar till vara byggnadens kulturvärden.

Byggnaderna flyttas till tomt 66, Toulluvaara 1:1.
Fastigheterna kommer då att omfattas av detaljplan
2018-347 ”Del av Tuollauvaara 1:1 mfl,
kulturbebyggelse, bostäder m.m.”. Detaljplanen saknar
särskilda bestämmelser om skydd för byggnadernas

kulturvärde. Användningen föreskrivs till bostad,
handel eller kontor.

-Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad,
rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
anläggning för vattenförsörjning eller avlopp.
-Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en
byggnad.

-Ändra utseende på byggnaden genom att byta
exteriör kulör på byggnaden, byta fasadbeklädnad eller
takmaterial.
-Ändra användning i form av ytterligare lokal för handel
eller hantverk, eller helt byta användning. T.ex. från
kontor till bostad.
-Uppföra/installera större ljusanordningar, och för att
sätta upp eller ändra en skylt (bortsett från
bygglovsbefriad skylt enligt ovan).

-Ändring som innebär att konstruktionen av en
byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens
planlösning påverkas avsevärt.

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan en
bygganmälan har inlämnats och startbesked har
erhållits från byggnadsnämnden. Se vidare Plan- och
bygglagen i fulltext.

Gula raden pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla
byggnader som ingår i en miljö med höga kulturvärden
i Kiruna kommuns bevarandeplan från 1986. Gula
raden omnämns också som en kulturhistoriskt värdefull
mindre grupp av byggnader i Kulturmiljöanalys Kiruna
etapp 2 från 2014. Där är rekommendationen att flytta
byggnaderna i en sammanhållen grupp.
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Byggnaderna ligger placerade på en nord-sydlig rad i
en sydvästsluttning strax söder om gamla stadshuset
och bussgodsstationen. Husen vänder långsidorna åt
väst och Hjalmar Lundbohmsvägen, vilken leder in till
nuvarande centrum. Från fastigheterna har man en
vidsträckt utsikt över Kirunavaara och gruvområdet.
Infart till fastigheterna sker från Skolgatan i nordöst.
Tomterna sluttar brant från nordost till sydväst och
körväg liksom parkeringsytor har schaktats ut ur
sluttningen. Utfyllnad upp mot Skolgatan innebär att
tomterna till delar har blivit terrasserade. I slänterna
växer gräs och fritt stående fjällbjörkar, rönn och
vide/sälg. Nedanför slänterna, placerade i höjd med
gatten mellan bostadshusen ligger två garagelängor,
byggda i suterräng.

Fjällbjörk planterad i rundel mellan B557 och B556.
Översikt över byggnader och tomt. Hjalmar Lundbohmsvägen
är den större gatan till vänster i bild. Skolgatan vägen till
höger. Bilden är placerad i nord-sydlig riktning. Flygbild: Eniro

Mellan garagelängorna och bostadshusen är marken
asfalterad och fungerar som körväg. Marken är också
asfalterad fram till bostadsbyggnadernas samtliga
entréer vilket innebär både de östra långsidorna och
samtliga kortsidor. I övrigt är tomten gräsbevuxen med
enstaka träd av samma arter som på övriga tomten.
Mellan bostadshusen har fjällbjörk planterats i rundlar.
Vid någon enstaka entré växer buskage.
Ett stånd Gemsrot, eller vårkrage, har börjat spira i slänten
mellan Skolgatan och hus B556.
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Foto över tomtens östra del med körväg, parkeringsplatser, enstaka lekutrustning. Slänterna, eller terrasseringarna är gräsbevuxna med inslag av fjällbjörk, sälg och rönn.

Två garagebyggnader finns på den östra delen av tomten. På bilden syns den norra av dessa två. Invid garaget växer bergenia.
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Invid det norra garaget växer bland annat bergenia.

Den södra garagebyggnaden.
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Gula raden är uppförda med för tiden sedvanlig, enkel
men robust byggnadsteknik.
Mark: Pinnmo på berg.
Källare: Samtliga byggnader har ursprunglig
matkällare murad i gråsten under en del av
byggnaden. Byggnaderna i övrigt vilar på en sockel av
tuktad gråsten murad med cement, vilka delvis
förstärkts och åtgärdats under åren.
Stomme: Samtliga hus är uppförda med stomme av
liggande timmer.
Bjälklag och takkonstruktion: Trä.
Panel: Fasaderna är klädda i liggande respektive
stående träpanel som av vilken merparten av allt att
döma är original från uppförandetiden eller tillkommen i
samband med 1906 års ombyggnad. Den liggande
panelen på bottenvåningen och delar av gavlarna har
en enkel profil. Frontonernas gavelspetsar och
gavlarnas översta del har stående panel nedåt

avslutad med spetsar och försedd med oprofilerad
lockläckt.
Fönster: Tvåglasfönster med kopplade utåtgående
bågar. Storlek och utförande varierande från små
enluftsfönster med spröjs till korspostfönster med fyra
till sex lufter. Fönstren har förminskats i förhållande till
ursprunglig fönsterstorlek varför fönsteromfattningarna
är något högre än fönstren på ett flertal ställen.
Entréer: Moderna ytterdörrar. Långsidornas entréer
har entrétrappor av trä medan gavlarnas entréer har
en förstukvist med ovanliggande balkonger på en
sockel av tuktad gråsten. Till förstukvisten löper
trappor av obehandlat impregnerat trä och de omges
av vitmålade räcken med ståndare och enkla
överliggare.
Yttertak: Korrugerad fabrikslackad svart plåt.
Vindskivor av vit fabrikslackerad plåt.
Skorsten: Huvar och skorstenar inklädda i
fabrikslackerad svart plåt.

Östra fasaden av B556.
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Västra fasaden på B557. Taket har korrugerad svart fabrikslackerad plåt och skorstenar helt inklädda med plåt. Fasadens
liggande panel är troligen ursprunglig från byggnadstiden medan den stående panelen i gavlar och frontespiser troligen är från
ombyggnaden 1906.

Avvattning: Fabrikslackerade vita hängrännor och
stuprör av plåt.
Under åren har planlösningarna ändrats vid flera
tillfällen varför trappor och flertalet mellanväggar är
av sentida tillkomst. I huvudsak är även dessa utförda
av trä och skivmaterial. Spiraltrapporna i byggnad
557 har stomme av stål. Inga förstörande
undersökningar gjordes under dokumentationen
varför exakta material i konstruktionen inte är helt
kända.

Uppvärmning: Fjärrvärme, vattenburet system i
radiatorer.
Ventilation: Självdrag och köksfläkt.
Vatten och avlopp: Kommunalt.
Panelen är målad med akrylatfärg som bitvis går att dra av i
stora stycken. Underliggande oljefärgslager pigmenterade i en
ockra kulör finns under den moderna färgen. Panelen är
hyvlad och profilerad vilket indikerar att den är gammal.
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Utanför B555 växer rönn. Rönnen växer inte naturligt på dessa
breddgrader utan planterades in redan under stadens pionjärår.

Norra gaveln på B555 med entré till två lägenheter.
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Östra långsidan med tillbyggnad innehållande lägenhetsentréer med grovkök och torkrum. Bottenvåningarnas stora lägenheter har
två separata entréer.

Södra gaveln med källarnedgången till höger. I bakgrunden skymtar terrasseringarna i tomtens östra del. Runt huset växer fjällbjörk
och sälg och invid förstukvisten ett buskage.
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Västra långsidan som ligger utmed Hjalmar Lundbohmsvägen.

Källaren är ursprungligen byggd som matkällare, men i dag innehåller den separata källarförråd indelade med hönsnät. Källaren är
bitvis murad av gråsten, bitvis av betongblock. Skivor klär taket och golvet består av betong. Fjärrvärmerör och avlopsledningar
löper i taket.
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Planlösning med den aktuella lägenheten markerad.
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xxxxxx

Entréhall, bottenvåningen.

Skrubb under entréhallens trapp där byggnadens timrade stomme kan skönjas.
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Hallen i övervåningen mot köket.

Sovrum 1.
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Förråd under snedtaket.

WC.

Gula raden, Kiruna B555, B556, B557
19
Datum: 2019-11-12
Upprättad av: Anna Carver

WC med bad.

Köket.
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Sovrum 2

Vardagsrum. Gula radens interiörer har alla genomgått omfattande förändringar under årens lopp. Enstaka innerväggar till de större
rummen och murstockarna bevaras sedan uppförandet. I övrigt saknas helt ursprungliga detaljer och äldre inredning.
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Planlösningen för B555 med den lägenhet A markerad i blått.

Groventré. Förråd med tvätt i bakgrunden.
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Köket åt öster.

Köket åt väster.
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Sovrum 3.

Vardagsrum mot öster.
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Hall mot söder och köket.

WC och dusch.
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Sovrum 2.

Sovrum 1.
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Dörrbeslag, dörr och dörr foder härstammar sannolikt från 1970-talets ombyggnad.

Samtliga inre inredningsdetaljer så som lister, foder, dörrar, porslin etc är sentida.
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Utanför B556 har fjällbjörk planterat i en rundel. Fjällbjörken har ett
karaktäristiskt växtsätt med flera stammar och är ett mellanting mellan
träd och buske. Fjällbjörken är en underart till glasbjörken.

Norra gaveln på B556 med förstukvist med två lägenhetsentréer och överliggande balkong.
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Östra fasaden vetter mot en körväg och de två garagebyggnaderna.

Södra gaveln med förstukvist, två lägenhetsentréer och överliggande balkong. Källarentré till höger i bild.
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Västra fasaden invid Hjalmar Lundbohms väg. Även här har marken schaktats för att ge plats åt cykelväg och bilväg. En fjällbjörk
växer mellan huset och vägen.

Mellan hus 555 och 556 växer sälg, fjällbjörk och rönn. Fjällbjörken har en gång i tiden planterats i en cirkel, men bara delar
består.
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Källaren innehöll sängar och skrymmande möbler som
inte gjorde det möjligt att dokumentera lokalerna.

Planlösning med utbredningen för lägenhet 34B.

Entréhallen mot köket.
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Sovrum 1.

WC.

32

Gula raden, Kiruna B555, B556, B557
Datum 2019-11-12:
Upprättad av: Anna Carver

Kök mot väster.

Groventré och förråd. Torkrum till vänster.
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Sovrum 3.

Vardagsrum sett mot norr.
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Mellan B556 och B557 växer fjällbjörk planterat i en ring.

Norra fasaden som vetter mot korsningen Hjalmar Lundbohmsvägen/ Gruvvägen. Källartrapp till vänster i bild.
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Östra fasaden. Arbeten har påbörjats i syfte att undersöka grund och bottenbjälklaget inför flytt.

Södra fasaden med förstukvist, två lägenhetsentréer och ovanliggande balkong.

36

Gula raden, Kiruna B555, B556, B557
Datum 2019-11-12:
Upprättad av: Anna Carver

Västra fasaden.

Gula raden utmed Hjalmar Lundbohmsvägen fotograferat från norr. B557 närmast i bild.
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Källartrappen. Murarna är murade av gråsten.

Interiör av källaren. Inkommande fjärrvärme till höger.
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Planlösning för B557. Lägenhet A är markerad med blått.
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Hall.

WC och bad.
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Vardagsrum mot öster och köket.

Kök och spiraltrappa till ovanvåningen. Vardagsrum i fonden.
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Sovrum på ovanvåningen.

Spiraltrappan.
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Planlösning med lägenhet 36C markerad i blått.
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Hall med utsikt över stadshuset som håller på att rivas.

WC, dusch och tvätt med utgång till balkong.
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Vardagsrum.

Kök under snedtaket.
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Sovrum med magnifik utsikt över gruvan.

Utsikt från ovanvåningen över Kirunavaara och gruvan. Den nyanlagda Gruvstadsparken i förgrunden.
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LKAB lät under sommaren 1900 uppföra
sammanlagt tolv flerbostadshus för arbetare
vid gruvan. Byggnaderna var av två olika
typer, en större och en mindre variant. De sk
”Iggesundshusen” eller ”Gula raden” var av
den mindre typen, tänkt för sex till åtta
familjer där varje lägenhet hade egen ingång
och antingen var på ett rum och kök,
alternativt enkelrum eller ”köksrum /spisrum”.
Byggnadstypen kallades ”Iggesundshus”
efter de arbetarbostäder av samma typ som
redan kring 1890 började uppföras vid
Iggesunds bruk, planerna omarbetades
något men typen är densamma. Senare kom
Iggesundshusen i Kiruna att kallas ”Gula
raden” i folkmun eftersom de alla fick gula
fasader efter ombyggnader 1906.
Vid uppförandet anlitades flera olika
byggherrar vilket möjliggjorde att husen
kunde byggas parallellt och effektivt, bygget
gick också snabbt då stommarna i liggtimmer
troligen både hade huggits, passats in och
delvis timrats upp i förväg. Spår av hur de
märkts upp finns bevarade och tyder på detta
förfarande. Så tidigt som möjligt på våren
1900, så snart marken låg fri från snö,
stakades gator och byggplatser ut och
husens grundläggning kunde sedan påbörjas
i juli. Redan under hösten var husen resta
och taklagda och under de följande somrarna
kom panelen på och målades liksom fönster,
foder och knutbrädor. De färdiga
byggnaderna hade kallmurad källare, var i
två våningar med breda gavlar och
mittfrontespiser på båda långsidorna.
Sadeltaket var plåtlagt med stort takutsprång
och synliga sparrar. Entréer var samlade till
gavlarna, tre på varje gavel där mittentrén
gick upp till övervåningens enkelrum och
sidoentréerna hörde till varsin lägenhet.
Lösningen gav byggnaderna ett symmetriskt
uttryck med sammanhållna fasader och
karaktär mer av mangårdsbyggnad än
flerbostadshus.
Husen var under de första åren rödfärgade,
och målades senare gula med vita detaljer
1906, efter de förändringar som då
genomfördes både i planlösningar och fasad.

Genom åren har byggnaderna förändrats
många gånger och på flera sätt, men de har
till relativt stor del bevarat sin karaktär, där
ursprungsvolymen fortfarande är påtaglig.
Fönstersättning, panel och de två
skorstenarna bidrar till läsbarhet och
förståelse av byggnadernas ursprungliga
utformning.
Någon gång under 1960-talet beslutades om
rivning av husen, möjligen var tanken att
samtliga sex byggnader skulle rivas, men
efter protester och en önskan från LKAB om
att behålla nuvarande hus 557, stoppades
rivningen. Kanske hade rivningsplanerna för
de tre nordligaste husen redan satts i verket,
för i handlingar från 1969 förstår man att
bara de tre södra byggnaderna finns kvar.
Då söks och beviljas bygglov för dessa, lovet
gäller ombyggnad och större förändringar i
planlösningen, de med modernare mått mätt
små lägenheterna slås nu ihop till större.
Efter detta har mycket få förändringar skett
och att byggnaderna alltsedan uppförandet
använts till bostäder, bidrar trots det delvis
stora förändringarna till det höga
kulturhistoriska och socialhistoriska värdet.

1900
De sex sk. ”Iggesundshusen” uppförs.
Fasadpanel sätts troligen under följande år.
1906
De fyra enkelrummen eller ”köksrummen” på
övre plan slås samman till två lägenheter likt
de på bottenplan. För att även
fortsättningsvis kunna ha en separat entré till
varje lägenhet tillkommer det mindre
trapphus på husens baksida som idag
fungerar som groventré /tvättstuga. Samtidigt
disponeras bottenvåningens lägenheter om
och blir genomgående, vilket möjliggör att en
entré på varje gavel kan bytas ut mot ett
fönster. Delar av panelen byts och
byggnadernas gavelpartier får stående
locklistpanel med dekorverkan av spetsade
ändar. Husen målas om och alla blir gula.
1920
Under 20-talet utökas vindslägenheternas
volym med ytterligare två rum vilket förändrar
fasad och uttryck mot väster då takfallet lyfts.
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Ritning från Iggesunds bruksarkiv föreställande förebilderna till Gula raden. Källa; Iggesund Holmen group

1930 – 40
Under 1930 och 40-talen görs sanitära tillägg
som indragning av vatten och avlopp till bad
och WC. I hus 30 slås rummen ihop till lite
större lägenheter, vilka blir förmansbostäder.
Även några av arbetarbostäderna slås ihop
till lite större lägenheter, vilka liksom
förmansbostäderna får badrum med badkar.
1965
På vinterbilder från 1964-65 finns fortfarande
i alla fall fyra av gula radens ursprungligen
sex byggnader kvar, men frågan om rivning
diskuteras. Minst en av byggnaderna (nuv.
B557) räddas lite i sista stund från rivning, då
LKAB önskar behålla och bygga om
byggnaden. Byggnaden liksom de övriga
kvarvarande i raden bedöms nu ha stort
kulturhistoriskt värde för Kiruna stad, man
uttrycker att ”området ska utläggas för
kulturhistoriska ändamål”. I handlingar från
1969 finns sedan bara tre byggnader kvar,
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vilket betyder att de tre nordligaste husen
revs någon gång mellan 1965-69, men att
rivningen stoppades med räddningen av
B557.
1969
Rivningslov ges till tre äldre uthus, belägna
mellan gula raden och Skolgatan. Uthusen
beskrivs som ålderdomliga. På platsen för de
äldre uthusen byggs två garagelängor.
1969-70
Lägenheter slås ihop, av tidigare sex
lägenheter per byggnad blir det nu fyra i hus
555 och 556 och 5 i hus 557, där
lägenheterna byggs i etage och invändiga
spiraltrappor tillkommer. Hus 555 och 556
har före denna ombyggnad fortfarande 8
lägenheter och förefaller ha lägre standard
än hus 557, lägenheterna beskrivs ha
ålderdomliga detaljer och värms upp av
kakelugnar och spisar.

Ritning från Iggesunds bruksarkiv föreställande de byggnader som anses vara förebilder till Gula raden. Källa; Iggesund
Holmen
group
Ett nybyggt
Iggesundshus, foto från Kiruna kommuns bildarkiv. Huset är panelat men ännu omålat, så troligen är bilden tagen
1901 eller tidig vår 1902. Till höger i bakgrunden skymtar ett av de tillhörande uthusen, rivet 1969 och ersatt med garagelängor.

De sex Iggesundshusen på rad, utsnitt från foto taget 1902. Byggnaderna är panelade och rödfärgade med vita detaljer och
snickerier. Foto, Borg Mesch tekniska museet 1902.

Foto från 1902 eller 1903. Det norra huset är rödmålat medan de två södra ännu inte målats. Källa: Järnvägsmuseet

Det nordligaste Iggesundshuset, som senare revs till förmån för bland annat busshållplats. Bilden ger en indikation om hur
tomterna ursprungligen ordnades runt byggnaderna. Staketen bidrar till att skapa definierade gaturum och avgränsade privata
tomter. Bilden är senast tagen 1906 då husen panelades och målades gula. Källa: Järnvägsmuseet

Utdrag ur stadsplan från 1915. Iggesundshusen på rad längs Hjalmar Lundbohmsvägen norra sida inom Bolagsområdets
gråmarkerade mark. Källa: Kiruna kommun
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Exempel på ritningar ur LKAB:s arkiv gällande B557. Ritningen överst från 1932, nedan 1940. Bottenvåningen fick toaletter
1931.
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Relationsritning 1940. Exempel på ritningar ur LKAB:s arkiv gällande B557.

Utdrag ur bygglovsritning från 1969 då den senaste omfattande ombyggnaden skedde vilken innebar ändring av planlösningar
och av bevarad inredning att döma byttes all interiör inredning ut; innerdörrar, badrumsinredningar, klädkammare m.m. Källa;
LKAB Fastigheters arkiv.
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Utdrag ur bygglovsritning från 1969 då de nya garagen tillkom. Dessa ersatte de ursprungliga uthusen. Källa; LKAB
Fastigheters arkiv.

Flygfoto från juni 2010. Källa: Kiruna kommun
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Närbild som visar panelens olika lager av färger. Kulören har skiftat från en ockragul som troligen mörknat under de år den varit
täckt av överliggande färglager. Foto Sweco

Gula raden på den nya platsen. Marken sluttar mer och byggnaderna ligger närmre varandra än tidigare vilket ger en effektfull
upptrappning av byggnaderna längst med den nya gatan Flyttleden. Ännu kvarstår att gjuta källare och grund samt
markarbeten. Foto Sweco
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Gula raden vid dess nya placering sedda från Norr. Långt bort i bakgrunden skymtar det nyuppförda stadshuset. Foto Sweco

Illustrationsbild från White arkitekter.
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Brunnström Lasse, Kiruna -ett samhälle i sekelskiftets Sverige del 1, 1980

Kiruna kommuns bildarkiv
LKAB:s arkiv
LKAB: fastigheters arkiv
Digitala museets online
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