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                       Kiruna kyrka arkitekt Gustaf Wickman 

 
Res med vännerna till Kiruna- sista chansen  
att se stadshuset och en intakt innerstad! 

      
   Weekend-resa den 3-5 juni 2016 

 
 

Sedan vi har lyssnat till flera föreläsningar om Kiruna och den stadsomvandling som pågår där –  
är det nu dags att resa dit! Vi reser för att ta del av det stora projektet, men också för att se den 
kultur och konst som utmärker Kiruna i midnattssolens tid. Även du som inte varit med på 
föreläsningarna är förstås välkommen på resan.  
 Kiruna är en av Sveriges yngsta städer, vars framväxt är starkt kopplad till LKABs brytning av 
järnmalm från början av förra seklet. Stadens tidiga framväxt kan i hög grad kopplas till Hjalmar 
Lundbohm, LKABs förste disponent. Denne framstående industrialist hade ett brinnande intresse 
för konst, arkitektur och stadsbyggnad. Kiruna skulle bli en ”mönsterstad”, en förebild för andra 
städer, vilket i många avseende kom att realiseras. 
 År 2004 stod det klart att fortsatt verksamhet vid LKABs gruva kommer att orsaka 
sprickbildningar på markytan som innebär att den nuvarande stadskärnan måste flyttas till säker 
mark. Idag har planeringen och byggandet av Nya Kiruna- en ny mönsterstad- påbörjats. En 
utvecklingsplan för den nya staden har tagits fram med det uttalade målet att nya Kiruna ska ha 
samma kvaliteter som den stad Hjalmar Lundbohm en gång byggde - och samtidigt svara mot 
kvaliteter och värderingar som finns idag. Det handlar om att skapa attraktiva stadsmiljöer med 
mötesplatser, promenadstråk, handel, god arkitektur och upplevelser. Spaden har satts i marken.  
  
Vi möter professor Göran Cars som är projektledare inom kommunen och Joakim Norman inom 
projektledningen vid LKAB, som finansierar flytten. Vi får också guidning av Lars Gezelius i bla 
Kiruna kyrka, som ska flyttas, och stadshuset, som ska rivas, och andra profilbyggnader i staden 
idag. Vi besöker platsen för den nya staden och gör en utflykt till sameby och till Jukkasjärvi kyrka. 
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TID Fredag till söndag 3-5 juni 2016, avresa från Arlanda kl.10.45 (ankomst Kiruna 12.20), återresa 
från Kiruna kl.14.30 (ankomst Arlanda 16.05) 
 
PRIS Priset för resan är 5600kr. I priset ingår flyg, flygbuss, övernattning i dubbelrum 
(enkelrumstillägg 760kr) på Scandic hotell Ferrum i Kiruna, två luncher och två middagar. 
Därutöver busstur och kvalificerad guidning. Reseförsäkring ingår inte – se över 
försäkringsskyddet i din hemförsäkring! 
 
ANMÄLAN TILL RESAN SENAST DEN 28 april! Anmälan sker per telefon till vännernas  
kansli 08-611 35 96 eller per mail till vannerna@arkdes.se. Anmäl samtidigt önskemål om 
enkelrum. Betalning av resan sker efter bekräftelse.  
 
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Det krävs 15 deltagare för att resan ska bli av. Vid avhopp kan 
kostnaden endast återbetalas om vi finner ersättare.  
 
Detaljerat program kommer vid anmälan! 

 
 
 

   
                         Det nya stadshuset vid torget, ark Henning Larsen och White 
 
 
 
 

Utdrag ur Nils Holgerssons underbara resa: 
På västra stranden av Luossajaure, en liten sjö, som  låg många mil nordligare än Malmberget, fanns ett litet 

lappläger. Vid sjöns södra ända reste sig en väldig bergklump,  som hette Kirunavara, och som sades bestå av 

nästan  idel järnmalm. På nordöstra sidan låg ett annat berg, som  hette Luossavara, och även det var ett rikt 

järnberg. Upp  till dessa berg höll man på att bygga järnväg från Gellivare,  och i närheten av Kirunavara 

uppfördes en järnvägsstation,  hotell för resande och en massa bostäder för alla de arbetare  och ingenjörer, 

som skulle bo här, sedan malmbrytningen väl  hade kommit i gång. Det var en hel liten stad med glada och 

trevliga hus, som höll på att resas i en trakt, som låg  så långt mot norr, att de små förkrympta björkarna, som 

täckte marken, inte kunde få fram bladen ur knopparna  förrän efter midsommar. 


