Ishotellet i Jukkasjärva
- en kæmpeiglo i Lapland
Af geolog Louise Halkjær, GeologiskNyt

I Jukkusjärva, en lille by i det svenske Lapland ca. 200 km nord for
polarcirklen, ligger et besynderligt
hotel bygget udelukkende af is.
Om vinteren sker der ikke meget i Jukkasjärva, en lille svensk by i Lapland, 200 km
nord for polarcirklen. Floden Torne, der
løber imellem husene, fryser til is ellers
intet. Og det er heldigt, for netop floden
yder det største bidrag til det imponerende
ishotel, som er blevet byens vartegn.
Opbygningen
Forestil dig et hotel, der er bygget af tusinder af tons sne og krystalklar is. Når vinteren sætter ind, bygges et nyt hotel dér, hvor
det gamle lå, men som smeltede væk da
forårssolen blev for stærk. Hvert år siden
1989 har man bygget et ishotel på stranden
ved Torne, og for hver vinter bliver det
større og flottere. I denne sæsoner det ca.
5000 kvadratmeter.
Sådan har det ikke altid været. Det første hotel, der blev bygget, var faktisk bare
en stor iglo med en isskulpturudstilling indeni. Udstillingen blev en kæmpesucces,
og enkelte af de besøgende overnattede
endda derinde. Dermed var ideen til et
ishotel født. I dag har igloen udviklet sig til
et imponerende Ishotel, komplet med reception, søjlehal, biograf samt den berømte
Absolutbar. Alt bygget i sne og is.
Opbygningen sker i november, eller så
snart temperaturen passerer de 3 minusgrader. Temperaturen er nødvendig for, at snekanonerne fungerer, og for at konstruktionen holder. Mere end 30.000 tons sne
sprøjtes ud over specielt fremstillede for-

En stor islænestol belagt med rensdyrskind står
klar til en hyggelig stund foran ispejsen.
(Foto:Jukkasjärva Ishotel)
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Receptionen i Jukkasjärva Ishotellet. (Foto:Jukkasjärva Ishotel)

me, og langsomt støbes et nyt hotel op, bid
for bid. Isblokke hugges ud af Torne, og da
vandet i floden strømmer hurtigt, er isen
herfra specielt ren og klar.
Ishotellet
I denne sæson har hotellet udvidet kapaciteten med 20 procent til 45 dobbeltværelser
og 15 suiter. Og der er brug for flere værelser, for sidste år havde hotellet ca. 9000
overnattende gæster og 30.000 dagsgæster.
Indenfor i ishotellet er temperaturen
konstant mellem 4 og 9 minusgrader, da
den eneste opvarmning kommer fra stearinlys. Derfor udleveres der særligt undertøj
og soveposer til de overnattende gæster.
Sengene er naturligvis også lavet af sne og
is, men man ligger ovenpå et isolerende
liggeunderlag samt et blødt rensdyrsskind.
Det hænder ofte, at temperaturen udenfor i
den laplandske ødemark falder til 40 grader
-minus! Og da toiletterne findes i bygningen ved siden af, gælder det om at have
tisset af, inden man kryber til køjs.
Inden man går i seng, besøger de fleste
gæster sikkert den kosmopolitiske Absolutbar, en af de få barer i Sverige, der har
været i Newsweek hele to gange. Mens
man her læner sig op af baren - af is forstås
- og nyder en drink, serveret i et rigtigt
isglas, kan man møde tilrejsende gæster fra
hele verden. De supercoole barglas kan

købes, en særlig indpakning gør nemlig, at
de kan holde sig i hele 32 timer. Ishotellet
rummer udover værelserne og Absolutbar
også et udstillingslokale med isskulpturer,
samt et iskapel, hvor man både kan blive
viet og døbt. Man skal bare huske at bestille i god tid i forvejen.
En overnatning på ishotellet i Jukkasjärva koster 850 svenske kroner pr. person, men med i prisen er så også et bad, en
tur i saunaen samt morgenmad.
Verdensberømt hotel
Ishotellet i Jukkasjärva er efterhånden blevet verdensberømt, og folkene bag succesen har derfor fået blod på tanden til at
forsøge noget tilsvarende et andet sted.
Næste år sendes derfor et hold til Quebec i
Canada for at bygge endnu et ishotel.
Lige nu er der mørkt, koldt og fyldt med
turister i Jukkasjärva. Men når de sidste
gæster tjekker ud i slutningen af april, er
hotellets vægge allerede begyndt at smelte i
den tiltagende forårssol. Langsomt løber
smeltevandet tilbage til floden Torne, og
dermed er et naturligt kredsløb sluttet. Så
er Jukkasjärva atter kun en lille by, 200 km
nord for polarcirklen.
Læs mere om ishotellet i Jukkasjärva på
internetadressen www.jukkas.se
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