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Bakgrund 
 

Kiruna är ett unikt samhällsbygge som setts växa fram från sekelskiftet 
1900 till idag. Hela Kiruna, inklusive gruvområde, järnvägsmiljö och övrig 
bebyggelse, är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. 
 
Som ett led i kommunens fysiska planering genomfördes 1982 en 
byggnads- och bebyggelseinventering. Resultatet utmynnade 1984 i en 
bevarandeplan som antogs av kommunen. I bevarandeplanen konstateras 
att Kiruna är ett ”mönstersamhälle” med en unik stadsplan. P O Hallmans 
stadsplan byggde på en symbios mellan gruvindustrins intressen och 
samhällsmedborgarnas välmående där naturens förutsättningar med 
Kirunavaara var en symbol och en förutsättning för samhällets existens. 
 
I bevarandeplanen fastslås att den till stor del bibehållna stadsplanen, den 
framvuxna bebyggelsen och den särpräglade naturens karaktär ställer 
krav på särskild hänsyn vid eventuell förändring eller utvidgning. Sju 
avgränsade miljöområden som erbjuder en helhetsbild för samhällets 
utveckling identifierades vid framtagandet av bevarandeplanen. 
Områdena skildrar tillsammans Kirunas historia och skilda 
användningssätt. Inom miljöområdena identifierades och kategoriserades 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  
 
En stor del av byggnaderna som identifierades som kulturhistoriskt 
värdefulla har efterhand q-märkts i detaljplanerna.  
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Översiktskarta med de kulturvärdesbedömda byggnaderna inom Gruvstadsparken markerade 
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Uppdraget 
 
I arbetet med ny detaljplan för Gruvstadsparken, som bland annat syftar 
till att möjliggöra att området tas i anspråk för industriändamål, ställs 
frågan om de enskilda byggnadernas fortsatta öden på sin spets; hur skall 
befintliga, definierade kulturvärden kunna värnas och tillvaratas i 
förändringsprocessen? Kan till och med nya eller förlorade kulturvärden 
tillföras byggnaderna vid en flyttning till annan plats och kontext? 
 
Denna del av MKB:n omfattar huvudsakligen en kulturhistorisk 
bedömning av 25 q- och byggnadsminnesmärkta byggnader inom 
planområdet. 
 
Där inget annat anges används LKAB:s beteckningar på byggnaderna, 
benämnda med B (förkortning av Bostad) och löpnummer i kronologisk 
ordning efter tid för uppförande, B1, B2 osv. 
 

Avgränsning 
 

De 25 aktuella byggnaderna ligger inom två av de identifierade 
miljöområdena, Bolagsområdet och SJ-området. I området mellan de 
nämnda miljöområdena, inom Gruvstadsparken, finns Stadshuset som likt 
Hjalmar Lundbohmsgården och Stationshuset även är skyddade som 
byggnadsminnen. I samma område finns även B99, länsmansbostad. 
 
Byggnaderna som ingår är: 
Järnvägens stationshus 
Järnvägshotellet 
Stadshuset 
B1, Kirunas första byggnad 
B2, f.d. disponentbostaden, numera Hjalmar Lundbohmsgården med 
hus 3, disponentbostadens matkällare 
B5, bostadshus (f.d. förmansbostad) 
B8, förmansklubben (f.d. bostad, mäss och laboratorium m.m.) 
B10, flerbostadshus (f.d. förmansbostad och byggnadskontor) 
B22, flerbostadshus 
B23, flerbostadshus 
B25, flerbostadshus 
B27, flerbostadshus 
B28, flerbostadshus 
B29, flerbostadshus 
B39, f.d. ingenjörsbostad 
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B41, Bolagshotellet 
B48, flerbostadshus (f.d. tjänstebostad) 
B49, flerbostadshus 
B50, flerbostadshus 
B51, flerbostadshus 
B52, flerbostadshus 
B53, flerbostadshus 
B99, länsmansbostad och 
9G1, Hotell Rallaren. 
 
Bedömningen av kulturvärden gäller i detta skede i första hand 
byggnadernas exteriöra delar, i nuvarande lägen och skick. 
 

Sammanvägd bedömning av bebyggelsens kulturvärden 
 

Samtliga bedömda byggnader är viktiga beståndsdelar i gruvstaden 
Kirunas historia. Som sådana är de värdefulla var för sig och som 
sammanhållen bebyggelseenhet i gruvområdet och, inte minst, det 
landskap som staden sprungit fram ur. De aktuella byggnaderna härrör 
alla från samhällets tidigaste skede och har generellt medvetet uppförts på 
berget Haukivaaras klimatmässigt gynnsamma väst- och sydvästsluttning 
och vända mot gruvan vid Kirunavaara och sjön Luossajärvi, med 
fjällmassiven och Kebnekaise synliga i fjärran västerut. 
 
På Lundbohms uppdrag fick Wickman utforma byggnaderna i tidstypiskt, 
men återhållet formspråk, med detaljer som återkommer i de olika 
byggnaderna; detta samtidigt som Wickman ritade svulstiga bankpalats i 
Stockholm och andra städer.  
 
Den avsiktligt skapade kontakten mellan bergsmassivet, med 
gruvområdet, i väster, det vidunderliga omgivande landskapet och det 
framväxande samhället märks särskilt i byggnader som Hjalmar 
Lundbohmsgården med Disponentbostaden (B2), Bolagshotellet (B41) och 
Ingenjörsbostaden (B39) samt järnvägens byggnader Stationshuset och 
Hotellet. Byggnaderna är robusta och omsorgsfullt välgjorda; vackra, men 
för tiden och ändamålen är flertalet förhållandevis enkla i sina utföranden, 
inte överdrivet pråliga utan balanserat smakfulla i utformningar och 
materialsammansättningar. Lundbohm verkade i stället för, och såg till, 
att de skulle fylla sina funktioner som ståndsmässiga och representativa 
byggnader, med de omgivande landskapselementen som slagkraftiga, 
förstärkande attribut. Detta tänkande gick även som en röd tråd genom 
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hela uppbyggnaden av Bolagsområdet, samhället och även i järnvägens 
bebyggelse. 
Gruvarbetarfamiljerna fick för tiden rymliga bostäder, med ett rum och 
kök och högt i tak. Byggnaderna är uppförda i en handfull olika typer; hus 
med 6-16 rum med vissa variationer, placerade i en tidig men framsynt 
stadsplan som följer terrängens förutsättningar. Bostadshusen i 
Bolagsområdet ersatte den ursprungliga kåkstadsliknande, primitiva 
bebyggelse som snabbt vuxit fram utmed järnvägen samt på Pitholmen, 
Tippen och Ön vid industrins tillblivelse i området. 
 
Såväl bostäderna som bolags- och järnvägsbyggnaderna uppfördes 
genomgående i stil- och smakfulla, karaktäristiska utföranden, där vissa 
uttryck återkommer i små variationer. Inte minst gäller det Bläckhornen 
med deras ”patenterade” formspråk och den panelarkitektur som syns på 
flera byggnader. Men deras höga kulturvärden vilar i första hand inte i 
arkitektur eller byggnadstekniska egenskaper, även om dessa överlag är 
betydande. De är arkitektoniskt, som enskilda byggnader att betrakta, inte 
särskilt olika byggnader av samma slag i andra delar av landet. Det vill 
säga att de i sina gestaltningar generellt inte är enastående ur nationellt 
perspektiv, förutom naturligtvis det faktum att flertalet har samma 
framstående arkitekt (Wickman) och den för samhället oumbärliga 
disponenten (Lundbohm) som huvudansvariga upphovsmän. 
Kulturvärdena ligger framför allt i den sammanhållna historiska 
förankringen, med kopplingen till Kirunas äldsta epok, tillblivelsen och 
uppbyggnaden till en regional- och nationalekonomiskt storslagen och 
sammanhållen symbios mellan industri och samhälle. Genom Gustaf 
Wickmans skaparförmåga såg Hjalmar Lundbohm till att det lades stor 
vikt vid att ge byggnaderna i det nyfödda gruvsamhället sparsmakat 
attraktivt formspråk och att de blev uppförda med hög kvalitet vad gäller 
utförande och byggnadsmaterial för att tilltala arbetarefamiljerna - och 
övriga samhällsmedborgare.  
 
Stadshuset i Kiruna, med dess karaktäristiska klocktorn och väl 
genomarbetade arkitektur, har varit i bruk under relativt kort tid men har 
ändå tillskapats höga samhällshistoriska värden med relativt bred 
förankring i samhället. Byggnaden hade haft en odiskutabel, mycket hög 
kulturhistorisk klassning även i landets storstadsregioner; sannolikt är 
byggnadens kulturvärden oomtvistliga även i ett internationellt 1960-
talsperspektiv. 
 
Hjalmar Lundbohmsgården med B1 och matkällaren (B2 hus 3) är starka 
regionhistoriska symboler, huvudsakligen av museal karaktär. Samtliga 
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byggnader på den staketomgärdade tomten har mycket höga oomtvistade 
symbol- och kulturvärden – för gruvan med gruvbolaget, det 
uppvaknande samhället Kiruna med dess starka disponent och 
samhällsorganisatör, ”patriarken” Hjalmar Lundbohm.  
 
Denna kulturvärdesbedömning, måste mot samma bakgrund, i 
förlängningen även anses gälla för märkesbyggnader som Brukshotellet 
och Ingenjörsvillan. Deras betydelse och kulturvärden, som centrala delar 
inom Bolagsområdets och samhället Kirunas utveckling är mycket stor. 
 
Även SJ-området (inklusive Lokstallsområdet i norr) är av stor nationell 
betydelse för dess sammanhållna bebyggelse med en stor samling 
järnvägsbyggnader och tjänstebostäder samt hotell i mycket ursprungligt 
bevarade skick. 
 
Det finns en omfattande fotodokumentationen över byggnadernas 
tillblivelse, inneboende, ombyggnadsskeden och deras betydelse i 
gruvindustrins och stadens utveckling. Bildskatten bidrar till områdets 
höga kulturvärden ur samhällshistorisk synpunkt, till viss mån även ur ett 
nationellt perspektiv. Det rika ritnings- och bildmaterialet ger även 
möjlighet att - efter en flytt och varsam restaurering – att i så hög grad 
som möjligt korrigera mer eller mindre subtila, men väldigt betydelsefulla 
karaktärselement som byggnaderna helt eller delvis förlorat vid 
renoveringar och ombyggnader.  
 
En eventuell förestående flyttprocess av bebyggelsen, från planering till 
genomförande och utvärdering, bör därför dokumenteras på samma 
grundliga sätt som en del i Kirunas korta, men mycket händelserika 
utvecklingskedja. Detta gäller inte bara bebyggelse som flyttas till andra 
positioner och lägen; än angelägnare är detta för den bebyggelse som 
eventuellt blir föremål för oåterkallelig rivning.  
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Enskilda byggnaders kulturvärden 

Stationshuset 

Byggnaden som ersatte ursprungliga stationshuset i trä, även det ritat av 
Kungliga Järnvägens chefsarkitekt, Folke Zettervall som stod bakom 
flertalet byggnader i järnvägsområdet, uppfördes 1915 i en tidstypisk 
nationalromantisk osymmetrisk tegelarkitektur. Flera renoveringar har 
utförts. 1990 genomfördes den senaste, då även vissa ombyggnader 
gjordes. 
 
Stationsbyggnadens ursprungliga utförande är relativt väl bevarat. Flera 
generationer skorstenar och ventilationshuvar - i trä, tegel och plåt - ståtar 
på taknocken. Dörrarna är övervägande utbytta mot nya i metall, några 
har tillkommit. Även fönstren är överlag troligen utbytta sedan 
tillkomsten, men de nuvarande, dubbelkopplade bågarna är av hög 
kvalitet och anpassning vad gäller utförande och material. I besökta 
interiörer (vänthallen med dess sidoutrymmen) har flera förändringar 
genomförts; ursprungliga inredningsdetaljer och ytskikt har bytts ut eller 
täckts över.  
Utvändigt finns vissa restaurerings- och underhållsbehov, främst av 
snickerierna. 

Kulturvärdesbedömning 
Stationshuset i Kiruna är en välbevarad representant för tidens 
byggnadsskick och arkitektoniska stilideal och utformning av byggnader 
av officiell karaktär. I dess nuvarande skick har byggnaden mycket höga 
kulturvärden, kopplade såväl till dess arkitektoniska kvaliteter som till 
byggnadsteknik och dess samhällshistoriska sammanhang för samhället 
Kiruna. Stationshusets kulturvärden förstärks av dess omgivande, 
sammanhållna bebyggelse med järnvägsbyggnader och tjänstebostäder 
samt järnvägshotellet, samtliga i mycket ursprungligt bevarade skick. 
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Kulturvärdena är till mycket stor del kopplade till arkitekten och dess 
funktion som storvuxen stationshus i det tidiga 1900-talets visionära 
järnvägsbyggande. Värdena är inte i lika hög grad geografiskt, 
byggnadshistoriskt kopplade till Kirunavaara som till exempel 
Bolagshotellet; en stationsbyggnad av denna dignitet skulle stå sig väl ur 
kulturvärdeshänseende i vilken stad som helst. 

Rekommendation; åtgärder 
Stationshuset bör – om möjligt – flyttas norrut, till en framskjuten position 
inom järnvägsmiljön. Lokstallsområdet inrymmer ett redan etablerat 
bebyggelseområde som har förutsättningar att även fortsättningsvis ha en 
väl fungerande, central roll i landets järnvägsnät.  
 
Zettervalls stationshus har en ansenlig volym och byggnadsmassa, med 
flera arkitektoniskt välarbetade utspringande byggnadsdelar, och är 
uppförd i tegel. En flyttning av Stationshuset ställer höga krav på en 
skyndsam konstruktiv och välgenomtänkt utredning för hur en flytt skall 
genomföras, utan att allvarliga, oåterkalleliga skador uppstår. Den öppna 
flyttvägen, tillsammans med det förhållandevis korta avståndet gör att en 
flyttning av den karaktäristiska byggnaden noggrant bör utredas i en 
resultatinriktad, erfarenhetsuppbyggande undersökning, utifrån ett 
varsamhetsperspektiv.  
 

Järnvägshotellet 

Järnvägshotellet är, som stationshuset och flera andra byggnader inom SJ-
området, ritat av Folke Zettervall och uppfört 1903. Det har en säregen 
träarkitektur – med valmat sadeltak och utkragat fasadliv, uppburet av ett 
glest band av profilerad tandfris och växelvis liggande och stående panel, 
avgränsad med dekorativ fjällpanel som gör den till en verklig 
karaktärsbyggnad. De stilbildande dekorativa utsmyckningarna går igen i 
flera av Zettervalls byggnader inom järnvägsmiljön. Även Gustaf 
Wickman ”lånade” till exempel formspråket, med en utkragad 
våningsavskiljare försedd med tandsnittsfris, när han 1902 skissade på 
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polisstationen med arrester och tingssal i Kiruna, en byggnad som efter 
många turer stod färdig först 1905. 

Kulturvärdesbedömning 
Trots flera renoveringar och ombyggnader har järnvägshotellet bevarats i 
relativt oförvanskat skick. Bland annat har skorstenarna kvar 
ursprungliga former och utföranden. De förändringar som gjorts har varit 
förhållandevis varsamma. Till exempel har tillkommande 
smidesbalkonger anpassats väl till byggnaden och huvuddelen av utbytta 
fönster har samma spröda spröjsning som de ursprungliga. 
 
Hotellets karaktäristiska arkitektur och det faktum att det är en av de 
största byggnaderna från Kirunas tidigaste period som finns bevarad 
bidrar till höga kulturvärden. Det är dessutom ett av de fåtal hotell SJ lät 
uppförda utmed landets järnvägsnät. Det används dessutom fortfarande 
som hotell, vilket förstärker de höga byggnads- och samhällshistoriska 
värdena.  

Rekommendation; åtgärder 
En flyttning och fortsatt brukande av det traditionsbundna hotellet inom 
järnvägsmiljön rekommenderas. Samtidigt bör exteriöra karaktärsdetaljer 
som ändrats genom flera renoveringar varsamt ”justeras” till ursprungliga 
utföranden. Detta gäller till exempel den femkantiga cafépaviljongens tak 
och fönster. 
 

Stadshuset 

Kirunas stadshus, ritat av Artur von Schmalensee (1900-72), invigdes 1963. 
Byggnaden ersatte de äldre förvaltningsbyggnaderna på samma plats. 
Sedan 2001 är stadshuset med dess karaktäristiska form och klocktorn 
skyddat som byggnadsminne.  
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Kulturvärdesbedömning 
I länsstyrelsens byggnadsminnesbeslut ges en mycket målande 
beskrivning av byggnadens kvaliteter och kulturvärden, värden som 
motiverar beslutet. Där står att byggnaden är ett enastående exempel på 
1960-talets offentliga byggande. Det har en unik geografisk placering, ett 
tidstypiskt uttryck med enkla former och storskalighet och en väl avvägd 
asymmetri både exteriört och interiört. Tydliga kvalitéer är gedigen 
hantverksskicklighet och användandet av traditionella naturmaterial tillsammans 
med obehandlad betong.  
Kiruna stadshus byggdes vid en tid som präglades av framtidstro och självtillit. 
Huset blev ett påkostad [eg. påkostat, ff:s anm.] bygge i en blomstrande stad, i ett 
blomstrande land och kan därför ses som en exponent för Sveriges högkonjunktur. 
Stadshuset har sedan tillkomsten fungerat som en nyckelbyggnad för Kirunas 
invånare. Arkitektens intention var att genom den fysiska strukturen uppmuntra 
ett demokratiskt förhållningssätt mellan tjänstemän och allmänhet. 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 värden. 
 
Stadshuset, med dess för ett samhälle i Kirunas storlek på 1960-talet 
gigantiska proportioner, har stort symbolvärde som fortlevande 
identitetsbärare, ”Kirunas vardagsrum”. Byggnaden bekostades (liksom 
badhus med mera) till stor del av de stora skatteintäkter från LKAB:s 
verksamhet som tillföll kommunen under några år. Stadshusets placering 
– med utsikt över dagbrottet, mellan LKAB:s nästan samtidigt uppförda 
kontorsskrapa och samhället Kiruna – bidrar till det mycket stort 
samhällshistoriskt värdet vilket måste anses vara det starkaste 
kulturvärdemåttet i sammanhanget, något som överträffar såväl de 
mycket höga arkitektoniska som byggnadstekniska kulturvärdena. 

Rekommendation; åtgärder 
Stadshusets proportioner och omfattning som byggnad och symbol för 
Kirunas innevånare är oerhörda även i ”flyttningshänseende”.  
 
En flytt av hela Stadshuset till annan plats, hel eller i delar är en tekniskt 
vansklig operation. Hur mycket kan man återskapa, ändra och byta utan 
negativ inverkan på byggnadens arkitektoniskt sammanhållna kvalitet, 
dess ”själ” eller kulturvärden? En byggnad av dessa mått ställer mycket 
stora krav på geografiskt och stadsplanemässigt läge och placering och i 
förlängningen även läge, placering, volym och utformning av eventuell ny 
omgivande bebyggelse.  
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Resurser bör, i stället för en osäker och komplicerad flytt, ställas till 
förfogande för att uppföra ett nytt stadshus med samma höga 
arkitektoniska ambition och kvaliteter i material och utföranden på 
lämplig plats, med långsiktig utvecklingspotential, i samhället. 
 

Hjalmar Lundbohmsgården (inklusive B1 och matkällare) 

Disponentbostaden, B2 (även kallad Gamla kontoret) är på senare tid 
synonymt med Hjalmar Lundbohmsgården. Äldsta delen är uppförd 1895 
i traditionell parstugeplan. De två rummen beboddes i början av 
Lundbohm och J A Malm, i egenskap av ingenjör respektive förman. Från 
1899 inrättades det lokala förvaltningskontoret i ett av rummen. Redan 
året därpå inleds arbetena med att bygga ut och iordningsställa 
byggnaden till en funktionell disponentbostad. Upphovsmännen – 
arkitekten Gustaf Wickman och konstnären Christian Eriksson – som 
under samma tid formar ansenliga, moderna bankbyggnader, i flera fall 
med storvulna utsmyckningar av Eriksson, skapar under Hjalmar 
Lundbohms överinseende en representativ byggnad med ett återhållet 
yttre men med ett för tiden modernt och representativt, inre. 
 
1909-10 fulländas byggnaden med ”kavaljersflygeln”, signerad Christian 
Eriksson, men troligen i huvudsak ritad av Elis Benckert. Benckerts 
balanserade arkitektur, med klassiskt strama och till synes enkla former, 
vittnar om framsynthet som ger en föraning om de funktionalistiska 
strömningar som skulle komma. 
Efter Lundbohms avfärd, hösten 1920, lämnades byggnaden mer eller 
mindre för fäfot. 1927 såldes det mesta av lösöret på auktion. Fram till 
1977 bedrevs viss sporadisk föreningsverksamhet i gården, som för övrigt 
stod ouppvärmd. 1982 erbjöds kommunen att överta gården som efter 
upprustning öppnades som museum för allmänheten 1984. 1996-97 
restaurerades byggnaden samtidigt som interiören återställdes till mer 
ursprungligt skick, till ett utförande likt perioden 1910-15. På begäran av 
Byggnadsnämnden byggnadsminnesförklarades Hjalmar 
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Lundbohmsgården 2001. Skyddsbestämmelserna omfattar även B1 och 
matkällaren (hus 3).  
 
B1, officiellt Kirunas första byggnad, är troligen ett före detta rökpörte, i 
liggtimmer under brädtak, med ursprung i Jukkasjärvi, på 1700-talet. 
Stugan flyttas och återuppförs vid sjöstranden som säsongsbostad 
sommaren 1890. Den används som sommarbostad fram till 1895, därefter 
åretruntbostad för arbetsfolk till början av 1900. 1895 tillbyggd med 
magasin, några år senare även med snickarbod. Byggnaden flyttas senare, 
troligen under 1920-talet, till nuvarande plats, parken ovanför Hjalmar 
Lundbohmsgården (B2). B1 restaurerades tämligen genomgripande på 
1990-talet.  
 
Matkällaren (hus 3) är belägen i tomtens sydvästra hörn, huvudsakligen 
nergrävd i backen. Matkällaren är grundlagd med kallmurad natursten, 
till viss del med betong. Fasaden är klädd med enkel locklistpanel och 
taket täckt med falsad bandplåt. Byggnaden har restaurerats under senare 
tid till mycket gott skick. Interiören har inte besökts och bedöms därför 
inte vid detta arbete. 

Kulturvärdesbedömning 
Ett nära och fruktsamt samarbete mellan Hjalmar Lundbohm och 
inblandade arkitekter gör att Disponentbostaden har en komplexivitet; till 
synes löst sammanlänkade byggnadsdelar i varierade volymer och 
utformningar som tillförts till en enklare ursprungsbyggnad, bidrar till en 
arkitektoniskt briljant förening mellan tradition och nytänkande. 
Byggnaden har därmed kommit att få större likheter med de ungefär 
samtida konstnärshemmen Carl Larssongården och Zorngården än 
samtida direktörsvillor, vilket gör den till en internationellt omistlig 
byggnad. 
 
Den påtagliga kopplingen till personen Hjalmar Lundbohm, 
gruvindustrins och samhället Kirunas tillkomst och utveckling bidrar till 
mycket höga kulturvärden och att gårdens byggnader är både en regional 
och nationell angelägenhet av stora mått. Den visuella kontakten till 
Kirunavaara bidrar till att förtydliga sambandet mellan Hjalmar 
Lundbohmsgården, Bolagsområdet och gruvan. 
 
B1 har i sin enkelhet mycket höga kulturvärden. Den är i första hand en 
historisk identitetsbärare - en omistlig symbol för samhällets och 
gruvnäringens tillkomst och etablering på orten.  
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Matkällaren är en av stadens absolut äldsta byggnader och en de med 
tydligast, nästan fysiska kontakt med Kirunavaara och den numer 
torrlagda södra delen av sjön Luossajärvi. Byggnaden bevarar, trots 
sentida restaureringsåtgärder, till stora delar sin ursprunglighet, som 
enkel ekonomibyggnad. Matkällaren utgör en viktig del i den befintliga 
bebyggelsemiljön, kring Hjalmar Lundbohmsgården och Bolagsområdet. 
Tillsammans med dess ursprung och ålder bidrar det bevarade skicket till 
dess mycket höga kulturvärden. 

Rekommendation; åtgärder 
Byggnadernas timmerstommar och stengrund möjliggör en flytt till för 
ändamålet lämplig plats. Deras nuvarande kontext och samklang med 
Kirunavaara kommer ohjälpligen att gå förlorad vid en flytt. Hjalmar 
Lundbohmsgården och dess byggnader har dock så starka symbolvärden 
för Kiruna som historisk företeelse. De är samtliga av museal karaktär och 
bör lämpligen inordnas på en staketomgärdad, glest björkbevuxen plats 
med lämplig buffertzon till modern bebyggelse. Ytterligare 
”symbolbyggnader” från tidsperioden som flyttas kan möjligtvis utgöra 
lämpliga övergångar till annan bebyggelse. Byggnaderna behöver även 
fyllas med lämplig, daglig verksamhet för att försäkra dess fortlevnad, 
tillgänglighet och välbefinnande. 
 
En väldokumenterad flytt och pedagogiskt informationsmaterial krävs för 
att tydliggöra Hjalmar Lundbohmsgården som en viktig del av samhället 
Kirunas ursprungshistoria och utveckling till levande museala inrättning.  
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B5, Arbetarbostad 

B5 är Kirunas äldsta bostadshus som fortfarande är i bruk i ursprunglig 
funktion, troligen byggt 1899. Byggnaden innehöll vid uppförandet tre 
rum och två kök i bottenvåningen och två enrumslägenheter på 
vindsvåningen. I varje rum inhystes 4-6 personer. Mestadels tycks 
ungkarlar ha sovit i rummen, två och två i enkelt hopsnickrade sängar. 
 
Byggnaden är uppförd i liggtimmer, panelkläddes omkring 1905. 
Ursprungligt papptak med fotrännor i form av svagt vinkelställda slanor, 
senare belagt med tegel.  
 
Den liggande panelen har i nedre delen ersatts av stående panel i samma 
dimension och utförande. Förstukvisten är möjligtvis ursprunglig, men 
pappen täckts med plåt. Samtliga fönster och dörrar är utbytta. En 
fönsteröppning i bottenplan, mot norr, är igensatt. Marknivån framför och 
på sidorna av huset är upphöjd och utjämnad, ett ursprungligt trappsteg 
till förstukvisten har därmed försvunnit.  
 
B108 (förråd/garage) 
En garageport har tagits upp i byggnadens sydöstra kortsida. I övrigt 
bevarar B108 till stor del ursprunglig karaktär, med välbevarad äldre 
panel, fint snickrade boddörrar och spröjsade fönster samt figursågade 
takstolstassar.  

Kulturvärdesbedömning 
B5 har stora kulturvärden som Kirunas äldsta, ännu fungerande 
bostadshus; belägen på ursprunglig plats, med tämligen väl bevarat 
genuint utförande, med mycket enkel prägel. Närheten till Hjalmar 
Lundbohmsgården är en betydande värdeparameter. 
 
I området finns mycket få bevarade bodar och uthus. Förrådet/garaget, 
B108 har mycket väl bevarad ursprungsprägel. 
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Rekommendation; åtgärder 
Såväl bostadshuset som boden bör flyttas till annan, lämplig plats. 
Företrädesvis inordnas byggnaderna tillsammans, på samma 
bebyggelseenhet och tomt. 
 

B8, Förmansklubb, f.d. mäss, laboratorium m.m. 

B8, som började byggas 1899, är det första bostadshuset som uppfördes i 
Kiruna efter ritningar av Gustaf Wickman. Det blev då stadens första 
tvåvåningsbyggnad i liggtimmer på solid naturstensgrund. B8 var tänkt 
som renodlad mönsterbostad för fyra arbetarfamiljer, men benämndes 
redan under byggtiden som ”Wickmanska huset”, Tvåvåningshuset” eller 
”Hotellet”. Så tidigt som i januari 1901 användes bottenvåningen som 
mäss. På övervåningen bodde Bolagets kassör Malte Matthiesen i den ena 
lägenheten – han flyttade dock efter en kort tid in i ett av de nyuppförda 
”Bläckhornet” i tegel, B48. Den andra lägenheten i övervåningen var 
inledningsvis, innan Bolagshotellet färdigställts, reserverad som hotellrum 
för resande. Efter sommaren 1901 användes bottenvåningen som 
laboratorium. 1922 öppnades lägenhetsplanlösningen upp och byggnaden 
gjordes om till förmansklubb, en funktion den haft kvar sedan dess.  

Kulturvärdesbedömning 
B8:s ursprung och bakgrund, som Wickmans första bostadshus i Kiruna, 
och dess - för orten - långa och mångfasetterade historia bidrar till dess 
höga kulturvärden. Husets egenartade arkitektur och proportioner har 
ändrats i och med tillkomsten av senare tillbyggnader, men bevarade 
ursprungliga fönster och skärmtakskonsoler med mera, förstärker 
nämnda kulturvärden.  

Rekommendation; åtgärder 
Byggnaden bör flyttas till annan, lämplig plats, där den placeras i en 
bebyggelsesammansättning som inte förtar de speciella, sparsmakade 
arkitektoniska karaktärsdragen. Vid en eventuell flyttning bör till exempel 
”Wickmanska”, tidstypiska detaljer som fönster och dörrar med 
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omfattningar återställas till ursprungliga utföranden. Även färgsättningen 
bör utredas närmare. 
 

B10, F.d. förmansbostad, byggnadskontor 

Byggnaden köptes och flyttades (!) 1900 från Selets järnbruk i Luleå 
Älvdal. Panelades 1902. Användes först som bostadshus för länsman, 
överfogde, schaktmästare och sågmästare; senare som LKAB:s 
byggnadskontor.  
Byggdes 1942 om till bostadshus igen. 
 
Byggnaden bevarar sannolikt ursprungligt utformade figursågade 
takstolstassar och vindskivor. Entrédörren och flera fönster är ändrade i 
utföranden och storlekar, men några spröjsade fönster är troligen 
bevarade sedan uppförandet på platsen. Panelen är äldre och bevarar flera 
färglager; det äldsta grönt sedan rött - idag är byggnaden gul med vita 
detaljer. Balkongerna är möjligen från 1940-talet. 

Kulturvärdesbedömning 
Byggnaden har en förhållandevis anonym framtoning i utförandet. Den 
har dock en dokumenterad flytt-, innevånar-, och ombyggnadshistoria 
som tillsammans med det goda skicket bidrar det till husets höga 
lokalhistoriska kulturvärden.  

Rekommendation; åtgärder 
Byggnaden bör flyttas till annan, lämplig plats. En ny väldokumenterad 
flyttning bidrar till att ytterligare förhöja dess byggnadshistoriska, 
kontinuitets- och proveniensförenade kulturvärden. Företrädesvis 
inordnas byggnaden med andra flyttade byggnader från tillkomsttiden till 
en lämplig bebyggelsesammansättning och tomtstruktur. 
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B22-23 
De två byggnaderna uppfördes som envånings bostadshus omkring 1900, 

byggdes om och på 1943. Byggnad 22 har ett fönster i trapphusets övre 
del, medan B23 har två balkonger; i övrigt är de båda exteriört närmast 
identiska.  
 
Panel, fönster och dörrar är liksom taktäckningen av falsad plåt utbytta. 
B22 har i viss mån äldre panel bevarad. Takfot och gavelsprång är klädda 
med pärlspont. 

Kulturvärdesbedömning 
Byggnaderna är tämligen ordinära i sina yttre gestaltningar och kraftigt 
förändrade sedan tillkomsten. Ett visst kulturvärde kan de anses besitta i 
och med deras ursprung, som ingående i gruppen av de tidigaste 
bostadshusen i Kiruna. 

Rekommendation; åtgärder 
Byggnaderna är kraftigt förändrade från ursprung. Besökta trapphus visar 
på vissa kvaliteter i material och utförande, trots senare tillförda 
inredningsdetaljer och ytskikt.  
 
En noggrannare undersökning av byggnadernas konstruktion bör 
genomföras, för att ta reda på hur originalbyggnad hänger ihop med 
dagens förstorade bostadshus. Byggnaderna B22-23 är av allt att döma 
attraktiva bostäder, likt övriga äldre LKAB-bostäder. Om möjligt bör de 
därför flyttas till annan plats. Deras former, volymer och nuvarande 
gestaltningar hänger inte samman med de övriga, mer ursprungliga 
bostadshusen i området. Detta ger möjlighet till en friare placering av B22 
och B23, i förhållande till övriga äldre bostadshus inom Bolagsområdet. 
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B25, 27-29 
 

Fyra nästan identiska byggnader, två med gula och två med gröna 
fasader. Byggnaderna påminner otvivelaktigt om de ursprungliga, från 
1900. De har alla genom åren förändrats på samma sätt, i viss mån 
förenklats och huvudsakligen förlorat sina stilmässiga, tidstypiska 
jugendattribut; fasader, dörrar och fönster med listverk och spröjs samt 
räcken och stuprör med tratt och skarpa vinklar. Ändringarna har även 
omfattat taktäckningar, utvändiga trappor med räcken, tillkomst av 
balkonger med mera. 

Kulturvärdesbedömning 
Bostadshusen hade vid tillkomsten stora likheter med Wickmans övriga 
byggnader i Kiruna. Byggnadstypen fanns även representerad i liknade 
utförande i Malmberget. 
 
Idag syns främst ursprunglighet i bevarade exteriöra volymer, takformer 
och fönstersättningarna samt takkupornas svängda, spröjsade 
lunettfönster, vars likhet går att spåra i till exempel Bolagshotellets 
vindsfönster.  
 
Trots detaljförändringarna har de fyra bostadshusen, B25, 27-29, utan 
tvekan stora kulturvärden. Deras härkomst från Kirunas tillblivelse och 
samhörighet med gruvbolaget innebär tvivelsutan höga kulturvärden.  

Rekommendation; åtgärder 
Förutsättningarna för att flytta de fyra närmast identiska 
arbetarbostäderna till lämpliga placeringar, i varandras omedelbara 
närhet, bör utredas. 
 
De förändringar som byggnaderna genomgått är överlag reversibla; det 
finns alla möjligheter att återskapa ursprungliga exteriöra kännetecken 
och karaktärsdrag, såsom räcken, spröjsade fönster, etcetera.  
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B39, Ingenjörsvilla 

B39 är den enda bevarade av två ursprungligen nästan identiska 
byggnader som byggdes för gruvbolagets byggnadsingenjör respektive 
gruvingenjör. Den uppfördes 1900, efter ritningar av Gustaf Wickman, och 
panelkläddes först omkring 1904. En enfamiljsbostad på 400 m2 - med 
”nödvändiga” rum för kokerska, hushållsfröken, jungfru och guvernant - 
måste ha setts som en helt unik företeelse på dessa breddgrader, vid 
denna tid.  
 
Fönster och dörrar är bytta och i viss mån ändrade, liksom det 
ursprungliga huvudentrépartiet mot norr. Fönster mitt på baksidan är 
igensatt och utvändig källarnedgång har tillkommit.  

Kulturvärdesbedömning 
Ingenjörsvillan, och dess numera hädangångna dubblett, var rariteter på 
dessa breddgrader; de storslagna ingenjörsvillorna överträffades – med en 
hårsmån – i ”återhållen praktfullhet” av Bolagshotellet och, naturligtvis, 
det mer officiella stationshuset samt järnvägshotellet. 
 
Ingenjörsvillans arkitektoniska särprägel och ursprung bidrar till dess 
mycket höga kulturvärden. Trots en del exteriöra förändringar bevarar 
huset till stor del ursprunglig karaktär med glasveranda (blomrum), 
burspråk, fjäll- och liggande panel. 
 
Den tidigare så magnifika trädgården har fallit i slummer. En högvuxen 
trädridå mot Kirunavaara i väster och parkområdet mot norr och nordväst 
har till stora delar fjärmat ingenjörsvillan från gruv- och Bolagsområdet, 
vilket sannolikt kan har varit de långsiktiga intentionerna redan vid 
anläggandet.  

Rekommendation; åtgärder 
Ingenjörsvillan är en av de verkliga karaktärsbyggnaderna i Kiruna. 
Möjligheterna att flytta den till en plats där dess volym och arkitektoniska 
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formspråk kommer till sin rätt bör noggrant utredas. Efter en eventuell 
flytt bör de förlorade exteriöra snickeridetaljer som bidragit till att 
förstärka byggnadens karaktär, men som försvunnit efter flera 
renoveringar, återfå ursprungliga utföranden. 
 
Det är även angeläget att villan omramas av en tillräckligt stor, öppen 
tomtmark samt att omgivande bebyggelse inte har volymer eller 
utföranden som innebär negativ påverkan på eller förtar husets höga 
kulturvärden. 
 

B41, Bolagshotellet 

Bolagshotellet bevarar genuin utvändig karaktär, med vissa tillägg efter 
1925 års om- och tillbyggnader. Exteriören bevarar än en tidstrogen 
nationalromantisk prägel, färgad av den begynnande jugend-stilen. 
Byggnaden försågs och bär de för Wickmans kirunahus karaktäristiska 
attributen med svängda taklinjer, segmentformade och triangulära 
takkuporna och fältindelad, kantfasad fasadpanel. Här finns även den 
rundade fjällpanel samt en flätad panel under fönsteröppningarna som 
finns på flera kirunabyggnader, till exempel på ”Bläckhornen”. 
 
Interiörerna är av hög klass, men i förhållandevis återhållen gestaltning, 
utan överdåd. Här är det, som på så många andra ställen i Kiruna de 
praktfulla omgivningarna som fick stå i fokus och förstärka byggnadens 
upplevelsevärde. 
 
Det vinkelbyggda gårdshuset, från 1901, har fina snickerier såsom panel 
och boddörrar (likadana som B5:s uthus) som synes vara bevarade i 
ursprungligt skick. Byggnaden har även äldre spröjsade fönster. 

Kulturvärdesbedömning 
Bolagshotellet är en mycket väsentlig byggnad i gruvbolagets och Kirunas 
historia, från tillkomsten fram till idag. Bolagshotellet, i Wickmans 
”kirunastil”, var redan från början en av de absolut mest prioriterade och 
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symboliskt viktiga byggnaderna i det gryende gruvsamhället, kanske till 
och med mer betydande än den iögonfallande, fornnordiskt utstyrda 
järnvägsstationen av Zettervall (och även dess efterföljare, av samme 
upphovsman). Än i dag disponeras Bolagshotellet uteslutande av 
gruvbolaget vilket måste ses som samhällshistoriskt unikt; på andra håll 
har brukshotell övergått till att inhysa allmänheten, byggts om för annan 
verksamhet eller rivits efter långtgående förfallit. 
 
Huset försågs redan från början med centralvärme, el samt vatten- och 
avloppsanläggning och fick något mer påkostad inredning än både 
disponentens och ingenjörernas boställen. I ett nationellt perspektiv håller 
den inte högre arkitektonisk klass än samtida märkesbyggnader, som 
banker och bankirpalats, rådhus, stads-, bad- och brukshotell. 
Materialsammansättningen är inte överdådigt luxuös, utan är mer 
sparsmakad, men utförande och finish är överlag förstklassigt. Senare 
tillägg, som falsad bandplåt i hela längder samt förenklade entré- och 
fönsterpartier, stämmer inte helt överens med byggnadens ursprungliga 
arkitektoniska uttryck i övrigt. 

Rekommendation; åtgärder 
En flyttning och fortsatt brukande av det traditionsbundna Bolagshotellet 
rekommenderas. Företrädesvis flyttas byggnaden till en lämplig plats som 
gör att kontakten med gruvan och järnvägen upprätthålls. Samtidigt bör 
exteriöra detaljer som förstärkte byggnadens karaktär, men som ändrats 
genom flera renoveringar, återfå ursprungsutföranden. Bolagshotellet har 
sådan tyngd i framtoningen att den skulle tåla kontakt och närhet med 
andra, senare byggnader av större mått och volymer. Viss öppenhet, med 
möjlighet till utsikt mot det omgivande öppna landskapet är väsentligt för 
att bibehålla de interiört mycket framträdande upplevelsevärdena.  

B48-50 

B48-50 är tre ”Bläckhorn”, en vidareutvecklig av de mindre 
bostadsytekonomiska 6-rums arbetarbostäder, med sadeltak formade i 
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vinklar och vrår, som tagits fram av överingenjör Ivar Svedberg till 
skånska arbetare. 
 
Den första av 6-rummarna, B48, användes inledningsvis som tjänstebostad 
åt LKAB:s kassör Malte Matthiesen. 
 
De tre bostadshusen uppfördes i tegel från Holmfors bruk, efter mycket 
starka påtryckningar från tegelbrukets konsul Broms. Egentligen skulle 
bara ett hus uppföras på prov, men rationellt tänkande gjorde att man 
byggde ett större 24-rumshus och tre 6-rums arbetarbostäder i 
holmforstegel. Det levererade teglet höll inte efterfrågad kvalitet och 
bostäderna blev nästan dubbelt så dyra att tillverka, än motsvarande i trä. 
Tillsammans med klagomål på fukt och hög bränsleåtgång för att 
uppvärmning gjorde att vidare bostadsbyggande i tegel lades ned i 
Kiruna till långt in på 1900-talet. 
 
Tegelmaterialet dikterade fönsteröppningarnas välvda form och gav 
dekorativa element som markerade hörnkedjor, dörr- och 
fönsteromfattningar.  
 
De tre ”Bläckhornen” i tegel är förhållandevis intakta och går tydligt att 
känna igen från uppförandetiden. De ursprungliga takkuporna, mot norr 
och söder, har kompletterats med kupor mot öster och väster i något 
varierade utföranden. De öppna förstukvistarna har byggts in och utökats 
i omfång. B48 har försetts med ett bredare tillbyggt entréparti, med 
dekorativt tympanonöverstycke och spiralsvarvade hörnstolpar på 
förstkvisten. 

Kulturvärdesbedömning 
De tre tegelhusen har ”Bläckhornens” grundformer, med tegelanpassat 
formspråk, med hög arkitektonisk och byggnadsteknisk kvalitet. De är 
förhållandevis välbevarade sedan tillkomsten. De äldsta tegelhusen i 
Kiruna är dessutom de enda i sitt slag och de dokumenterade turerna 
kring deras tillkomst kan ses som märkliga även ur nationellt 
samhällshistoriskt, ekonomiskt perspektiv, vilket bidrar till de höga 
kulturvärdena.  

Rekommendation; åtgärder 
Förutsättningarna för och lämpligast, gångbara metod att flytta de tre 
tegelbyggnaderna till lämpliga placeringar, i varandras omedelbara 
närhet, bör utredas. Vid en eventuell flytt bör de sparsamma exteriöra 
detaljer som förstärkt byggnadens karaktär, men som förvanskats genom 
flera renoveringar återställas så långt som möjligt.  
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B51-53 

Det tre ”Bläckhornen” uppfördes samtidigt och vid sidan av de tre 
tegelbyggnaderna (B48-50). De fick mer trä- och panelanpassat utförande 
än tegelhusen, med listornamentik och flätad panel under fönstren (likt 
Brukshotellet med flera).  
 
Kupor och entréer har tillkommit eller förändrats. Fönster och dörrar är 
bytta och de skivtäckta plåttaken har bandplåt i hela längder, utan 
horisontella skarvar. B51 bevarar till stor del sannolikt ursprunglig panel.  
De två ursprungliga takkuporna, mot norr och söder, har kompletterats 
med kupor mot öster och väster i något varierade utföranden. 
 
En av byggnaderna har försetts med källarnedgång (B52) och gjuten 
sockel, de andra två har sockel i granit (likt övriga äldre byggnader) 

Kulturvärdesbedömning 
De tre Bläckhornen är karaktärsbyggnader för Kirunas bebyggelse, de 
äldsta i sitt slag med flera efterföljare. Husen är av hög arkitektonisk och 
byggnadsteknisk kvalitet och förhållandevis välbevarade sedan 
tillkomsten, vilket bidrar till mycket höga kulturvärden.  

Rekommendation; åtgärder 
Flyttning av de tre äldsta Bläckhornen i trä till lämpliga placeringar, i 
varandras omedelbara närhet, rekommenderas. 
 
I samband med flyttningen bör de sparsamma exteriöra karaktäristiska 
detaljer som försvunnit eller förvanskats genom flera renoveringar 
varsamt återfå ursprungliga utföranden - så långt som möjligt.  
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B99, Länsmansbostad 
 

Byggnaden började uppföras 1906 efter ritningar av Gustaf Wickman. 
Året därpå kunde länsman C A Olsson flytta in med sin familj. När Olsson 
(kallad ”Olagus”) kom till Kiruna, 1900, inhystes han i den hitflyttade B10, 
tillsammans med övergruvfogden, schaktmästaren och sågmästaren. I 
samband med sitt giftermål, året därpå, flyttade länsman med fru in i en 
av bolagets omdisponerade arbetarbostäder, B44. Då ”Olagus” planerade 
för snabb expansion i familjen beordrade han att ”Barnkammaren skall 
vara stor, för det blir mycke barn”. Länsmannens stigande status i 
samhällsskikten och flitigt umgänge med bolagets högre tjänstemän 
tarvade en mer ståndsmässig bostad. Den placerades på en naturskön 
plats, i strategisk närhet till såväl det stadsplanelagda, växande samhället 
och järnvägsområdet.  
 
Exteriört har byggnaden stora likheter med ”Bläckhornen”. B99 är dock 
längre, har andra proportioner på de brutna takfallen och annan 
frontespis och en annorlunda, utspringande risalit. Dess planlösning 
skilde sig också från Bläckhornens; länsmansbostaden inrymde nio rum 
och källare. På bottenplan fanns bland annat en expeditionssal. En trappa 
upp fanns sängkammare, barnkammare, gästrum och jungfrukammare. 
 
Senare har balkonger tillkommit, fönster och entréer har ändrats och bytts 
ut. Den ena, konsoluppburna balkongen tillkom sannolikt kort efter 
uppförandet. 

Kulturvärdesbedömning 
Trots tillägg och ändringar vad gäller balkonger, förstukvist, förenklade 
fönster och dörrar, framträder fortfarande de för Kiruna så typiska, 
”Wickmanska” huvuddragen tydligt. Takets och skorstenarnas form och 
utförande, takfotsinklädnad och fasadens panel med mera bevarar tydlig 
ursprunglighet.  
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Rekommendation; åtgärder 
En flyttning av den före detta länsmansbostaden rekommenderas. Dess 
placering vid en eventuell flyttning, i helt ny kontext, ställer stora krav på 
genomtänkt planering så att byggnadens få särartade kännetecken ges 
nödvändigt utrymme. Vid en eventuell flyttning bör exteriöra, 
förstärkande karaktärsdetaljer som ändrats korrigeras till ursprungliga 
utföranden. 
 

9G1, Hotell Rallaren 

9G1 är en av flera liknande byggnader som uppfördes till att bli ”spatiösa” 
boställen åt järnvägsanställda och deras familjer, från 1902 och framåt. De 
tidigaste husen uppfördes alla efter ritningar av Folke Zettervall, vilket 
tydligt framgår i utföranden som starkt påminner om Järnvägshotellet 
(som började byggas året efter 9G1), om än något förenklat. Takformen, 
panelstilen med mera känns igen i flera av Zettervalls byggnader på 
Kirunas bangårdsområden. 
 
9G1 kom senare att användas som tullhus. 2003-2004 renoverades den 
tämligen nergångna f.d. tullbyggnaden och gjordes om till hotell, med det 
järnvägsinspirerade namnet Hotell Rallaren. En bibyggd garagelänga, från 
1984-85, gjordes vid renoveringen om till kombinerad 
reception/restaurang/café. 

Kulturvärdesbedömning 
Byggnaden bevarar trots flera renoveringar till stor del ursprunglig 
karaktär. Den är en viktig komponent i Kirunas unika, omfattande och 
sammansatta järnvägsmiljö, med stark koppling till dess tillkomst och 
utvecklingskedja fram till idag. 

Rekommendation; åtgärder 
En flyttning inom den sammanhållna järnvägsmiljön rekommenderas. 
Samtidigt bör exteriöra karaktärsdetaljer som ändrats genom flera 
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renoveringar, såsom fönster och dörrar, så långt som möjligt, återskapas 
till ursprungsutföranden. 
 

Övriga byggnader inom Gruvstadsparken med kulturvärden 
I planområdet för Gruvstadsparken, finns flera byggnader som inte har 
formellt skydd i plan eller Kulturminneslagen, men som ändå förtjänar 
respektfullt tillvaratagande då de innehar oomtvistliga kulturvärden. 
Bland dessa märks särskilt ett antal förhållandevis anonyma uthus och 
bodar som sannolikt härrör från Kirunas tidigaste period. Flertalet har i 
någon mån förvanskats efter flera renoveringsinsatser, men 
förändringarna har överlag dock inte varit så omfattande att de inte går att 
återställa till ursprungsutföranden. 
 

Övriga rekommendationer vid stadsomvandlingen, flytt och 
etablering av äldre byggnader på annan plats 

Dokumentation och kunskapsåterföring 
Som redan nämnts är det betydelsefullt att hela flyttprocessen, från 
planering och beslutsprocess till genomförande och utvärdering 
dokumenteras på grundligt sätt. Detta gäller naturligtvis i än högre grad 
för de byggnader som rivs. 
 
Byggnader som flyttas och deras egenskaper bör visas vederbörlig respekt 
och företrädesvis inordnas i en sammanhållen stadsbildning, i anslutning 
till befintlig bebyggelse, i bebyggelseområden med genomtänkt 
detaljplanering.  
 
Eventuell påverkan på de flyttade byggnaderna, eller avsaknad av sådan, 
bör grundligt kontrolleras och dokumenteras med jämna mellanrum en 
tid framöver. Erfarenheter - positiva som negativa - är viktiga i 
sammanhanget och skall redovisas i dokumentationen. 
 

Byggnaders karaktärsdrag och lokalisering 
Flertalet byggnader har förlorat ursprungliga tidstypiska förstärkande, 
arkitektoniska element och karaktärsdrag; fasader, fönster och andra 
snickeridetaljer har ändrats, förenklats eller förlorats, färgsättningar har 
ändrats, etcetera. Efter flytt bör byggnadernas exteriöra gestaltningar 
återställas, iordningsställas och restaureras till så ursprungliga utföranden 
som möjligt. Sådana, begränsade insatser bidrar, tillsammans med 
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genomtänkt etablering på annan plats, i ny kontext, till att återföra 
kulturvärden som byggnaderna förlorat genom åren. 
 
De byggnader som idag ingår i järnvägsmiljön och som kan komma i 
fråga för flyttning, bör så även göra i framtiden. Detsamma gäller i 
motsvarande grad även för byggnader med omedelbar koppling till 
gruvmiljön, som till exempel Bolagshotellet och i hög grad även 
Ingenjörsvillan vilka bör beredas lämpliga placeringar som vidmakthåller 
dessa förhållanden. 
 
Vad gäller de arbetarbostäder som kan komma i fråga för flyttning är ny 
lokalisering i anslutning till Bolagsområdet inte lika självklar. Redan 
några tiotal år efter Kirunas tillkomst uppförde gruvbolaget 
arbetarbostäder som inte låg i direkt anslutning till Bolagsområdet, utan i 
andra, mer perifert belägna delar av staden. 
 

 
 


