Kiruna
Flytten av en stad
- ett Feng Shui-perspektiv

En stad skall flyttas, en tilldragelse som är ovanlig för oss i Sverige men
historiskt sett inte unik. I det gamla Kina inträffade ibland liknande händelser.
Vid dessa tillfällen anlitades alltid en Feng Shui-mästare för att placera staden
så att invånarna skulle gynnas maximalt och för att staden skulle kunna
utvecklas så framgångsrikt och hälsosamt som möjligt.
Denna möjlighet finns idag för Kiruna.
I vårt land känner tyvärr många till Feng Shui enbart som en inredningstrend.
Här finns ett tillfälle för många att lära sig att denna mångtusenåriga vetenskap
omfattar så mycket mer, att man med hjälp av dessa principer också kan flytta
en stad i rätt riktning och placera den helt i harmoni med sin omgivning och
naturen. Man tar då stor hänsyn till vind och vatten, som också är den verkliga
betydelsen av orden feng och shui.
Hjalmar Lundbom, som anses som stadens grundare, placerade Kiruna helt i
enlighet med de tankar som Feng Shui står för. Han tog till exempel hänsyn till
hur vindarna gick och placerade staden och byggde gatorna i enlighet därmed.
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Allmänt om Feng Shui
Feng Shui är en kunskap som används runtom i världen. Många
ursprungsbefolkningar har en relation och kontakt med naturen som påminner
om grundtankarna i Feng Shui. De vet och visste exakt hur och var man
placerade sina boningar för att må bra, och tog också stor hänsyn till djuren och
deras välbefinnande.
Feng shuis viktigaste princip är att leva i harmoni med naturen och inte emot
den. Människan påverkas av sin omgivning både positivt och negativt beroende
på hur naturen ser ut. En blockerad utsikt, dålig luft, stagnerad energi eller vad
som finns under marken kan göra att folk flyttar från staden, medan en fri och
vacker utsikt med fågelsång och milda vindar gör att människor vill stanna och
utveckla staden. Hur man placerar en stad kan avgöra dess framtid, om den skall
bli framgångsrik och utvecklas positivt eller om den måste kämpa i uppförsbacke
med allt.
Även det inte ögat kan se är viktigt. Vad döljer sig till exempel under marken. Är
den utarmad? Har den kvar någon energi att ge människorna? Om inte kan det
påverka människors hälsa och mentala tillstånd och till och med göra att de
flyttar.

Hur har vi gått tillväga?
Forskning inom Feng Shui grundar sig dels på iakttagelser direkt i landskap och
natur men också på komplexa uträkningar som bygger på mätningar med en s.k.
Lo-pan, Feng Shui-kompass, som bland annat visar oss de mest fördelaktiga
väderstrecken för olika ändamål.
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Efter några intensiva arbetsdagar i Kiruna under juli månad konstaterade vi att
den absolut bästa platsen för en utbyggnad är i öster. Viktigast är att placera ett
nytt stadshus här. Vi kommer att i följande material visa och argumentera för att
en ostlig utbyggnad skulle gynna Kirunas befolkning och näringsliv bäst.
Under våra efterforskningar har vi undersökt områdena kring Kiruna både
vintertid och sommartid. Vi har tittat på hur vindarna rört sig, undersökt marken,
luktat och grävt. Vidare har vi tittat på djurlivet, lyssnat på ljud och buller,
studerat kartor och bergsformationer, tittat på hur vägar, järnväg och flygplats
fungerar, var de är belägna och vilken energi de för in till staden. Vårt mål har
varit att i eget intresse studera åt vilket håll Kiruna kan flyttas men vår
förhoppning har också varit att kunna delge kommunen vårt material.

Luft, vindar och ljud
Vindens riktning och styrka har en stor betydelse och man eftersträvar att ha
skydd i ryggen i form av ett berg så att vindarna inte strömmar rakt igenom
staden och ut på andra sidan. Då hålls den viktiga energin inte kvar vilket kan få
ödesdigra följder för staden och dess invånare. Vinden skall bringa god luft och
hälsa.
När det gäller inandningsluftens kvalitet och renhet är enligt vår bedömning en
lokalisering i öster bäst.
Enligt mätningar gjorda 1961-1990 blåser vindarna från söder och sydväst under
en stor del av året. Gruvområdet ligger i söder och vindarna tar med sig stoft till
platser i nordlig och nordostlig riktning.
Vid våra besök jämförde vi iakttagelser i öster med dem vi gjorde på bl.a.
Luossavaara. I det planerade utbyggnadsområdet finns mycket mindre av fåglar
och insekter, vilket ur ett Feng Shui-perspektiv indikerar att platsen är mindre
lämplig. Likaså är luften här mer förorenad, marken mer utarmad och bullernivån
från tågen och gruvan högre.
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Vatten
Inom Feng Shui är vattnets läge, rörelse och dess kvalité en av de viktigaste
aspekterna att ta hänsyn till. Det är gynnsamt att ha utsikt mot vatten i sydost
eller ost, vilket ger välstånd och hälsa till staden. Vattnet får inte vara för grunt
och inte heller för stillastående, eftersom det då inte är levande på samma sätt
som vatten i rörelse.
LKAB vill bryta malm under sjön Luossajärvi. Det finns ett förslag om att behålla
en ”vattenspegel” som ger en illusion av att sjön finns kvar. Ur Feng Shuisynpunkt är detta följdaktligen inte lyckat eftersom det leder till stillastående,
stagnerat vatten. Den utlovade utsikten över Luossajärvi kanske inte blir sann
om sjön så småningom fylls igen.
Vi förespråkar därför att staden byggs ut i en ostlig riktning. Detta ger en utsikt
mot vatten i den mest gynnsamma riktningen.
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Järnväg, E10 och flyg
Vägar och järnvägar leder in energi till staden och genom den. De är som
ådrorna i kroppen. Hur dessa är placerade är alltså en viktig aspekt av Feng
Shui. En felriktad väg kan avgöra en hel stads framgång eller stagnation.
Vårt förslag är att låta persontågen gå in till flygplatsen. En utbyggd flygterminal
skulle då även kunna fungera som tågcentral och resecentrum. Därifrån tar man
sig sedan in till Kiruna via bussar (eller spårvagnar som en gång fanns i Kiruna).
På så sätt får man den absolut bästa energin till Kiruna från flyg och tåg.
Vad beträffar E10, så kommer vägen redan från öster vilket är bra.
Det höga ljudet som malmtågen avger kommer att minimeras, när tågen inte går
så nära den nya bebyggelsen i öster.

Samerna och rennäringen
Vår bedömning är att en ostlig lokalisering kommer att ha minst påverkan på
rennäringen, vilket är viktigt att ta hänsyn till. Samerna är Sveriges urbefolkning
och renarna och renskötseln är ett fjällvärldens kulturarv.
Samerna själva förordar ett liknande förslag i ett yttrande från sametinget.
Renarnas flyttleder ser ut att bli minst påverkade här, kanske inte alls, vilket
naturligtvis vore det bästa.

Utsikt, inflyttning och turism
Om man beslutar att bygga nya hus i det ur Feng Shui-synpunkt gynnsamma
området i öster är det viktigt att man inte bygger husen för höga. Husen ska inte
vara högre än 2-3 våningar. Detta skapar förutsättningar för många att få en
vacker utsikt mot öster och sydost som inte är blockerad.
Ur Feng Shui-perspektiv representerar utsikten vår framtid. Enligt våra
mätningar och beräkningar finns den mest gynnsamma expansionen för Kiruna i
ostlig riktning. Förutom i gruvindustrin finns framtiden också i hög grad i
turistnäringen, bland annat i Jukkasjärvi (Ishotellet) och inom forskning och
utbildning (Esrange) som båda finns lokaliserade i öster. Dessa områden kan dra
nytta av varandra. Det är som en enstaka trädgren som lätt kan brytas, medan
tre eller flera tillsammans blir påtagligt starkare.
Under första halvan av 2006 var inflyttningen större än utflyttningen för första
gången på många år. En ostlig lokalisering medför ur feng shui-perspektiv en
möjlig fortsatt utveckling av befolkningstätheten, genom utvecklingen av både
turism, forskning, utbildning och andra näringar, vilket kan medföra en positiv
trend på arbetsmarknaden.
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Stadshuset
Enligt Feng Shuis principer är ett stadshus en avspegling av och en
representation av hela kommunen, och kommunen och beslutsfattarna påverkas
i sin tur av hur stadshuset ser ut och i vilken omgivning det är placerat.
Därför anser vi att placeringen av ett stadshus och var, hur och när man skall
bygga stadshuset är den allra viktigaste frågan i flytten av Kiruna.
Kirunas beslutsfattare behöver flyttas först av allt. Detta skulle skapa goda
förutsättningar för att de rätta besluten kan tas och för en god samverkan med
övriga invånare i Kiruna kommun. Det skulle också stärka samarbetet med LKAB
och andra näringar.
Det befintliga stadshuset skulle kunna stå kvar och bli ett attraktivt museum och
konsthall.

Sammanfattning
Vi kunde konstatera att den absolut bästa platsen för en utbyggnad är i öster:

1. Samarbetet med LKAB och andra nya och gamla näringsområden stärks
med ett stadshus i öster
2. Platsen ligger skyddad för vindar och har en fin utsikt
3. Luften är renare och buller från gruvan och tågen hörs inte lika mycket
4. Djurlivet visar att det är mera liv i området
5. Staden blir samlad och inte uppdelad
6. Levande rörligt vatten ligger i den mest gynnsamma riktningen
7. Här kan turistnäringen och andra nya näringar utvecklas
8. En infart och ett resecentrum i öster ger Kiruna ett nytt ansikte och bästa
energi in till staden
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