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INLEDNING 

Vad är det i en stad som lever kvar i minnet hos människor? Är det byggnader som har 

karaktären av monument, speciella händelser som t ex kungabesök eller är det kanske 

politiska beslut som på ett eller annat sätt väckt känslor. Kanhända är det en kombination av 

ovanstående eller är det något helt annat? Frågan aktualiserades i Luleå hösten 2004 då de 

första salvorna sprängdes i den gamla malmhamnen, uppbyggd under åren 1961-1965, på 

Svartön i den aktuella staden. Även om den gamla hamnen sedan länge spelat ut sin roll, 

framförallt med tanke på att den nya utskeppningsanläggningen färdigställdes 1995, kändes 

det som att en industriepok gick i graven den här dagen. En epok som såg dagens ljus för 

första gången den 12 mars 1888. Detta var den dagen det första malmtåget från Malmberget 

rullade in till Svartöns malmhamn och i med detta togs ett viktigt steg i Luleås industriella 

historia.  

 

För att kunna tillvarata de malmfyndigheter som grävdes upp i den järnmalmsrika åder som 

påträffades första gången i Gällivare malmberg på 1690-talet var det av stor vikt att 

transportfrågan kunde lösas på ett så tillfredsställande sätt som möjligt.1 Tidigare transporter 

skedde som regel med hjälp av renar med tillhörande ackjor. Problemen med dessa synes 

uppenbara för en nutida betraktare, helt enkelt så kunde ackjorna inte bära med sig nog 

mycket malm för att det skulle bli någon större vinst. I början av 1880-talet började ett 

engelskt bolag att dra räls från Luleå till Malmberget. Det var dock inte någon självklarhet att 

malmhamnen skulle förläggas till denna ort. En het debatt föregick byggandet mellan de 

kommuner som såg sig som självklara slutdestinationer för malmbanan. Kampen kom att stå 

mellan Piteå, Haparanda, Töre och Luleå.2 Av olika anledningar föll den ena orten efter den 

andra bort och Luleå stod i slutändan som mottagare av järnmalmen från Malmberget. 

 

SYFTE OCH METOD 

Uppsatsens syfte är att studera utvecklingen vid Luleå malmhamn under perioden 1888-1965 

och därvid fästa särskild uppmärksamhet vid de tekniska åtgärderna som tagits för att kunna 

hantera utskeppningen av malm. Metoden som valts för ändamålet är kvalitativ. Tanken är att 

i och med denna studie kunna lyfta fram verksamheten på Svartön för den betydelse som den 

                                                 
1 Öhman, 1984. s 145 
2 Blomqvist. s 52 
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haft för Luleå stads utveckling. Framförallt torde detta vara av vikt när den i detta nu, hösten 

2004, håller på att försvinna under grävskopornas kraft och dynamitens dån. 

AVGRÄNSNINGAR 

Även om malmhamnarna i Narvik och Luleå är intimt förknippade med varandra, p.g.a. dess 

ägare Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) kommer denna uppsats inte att 

uppmärksamma Narviks malmhamn, förutom i förbifarten. Genom åren har det rått en 

konkurrenssituation städerna emellan som till viss del kanske fört med sig fördelar/nackdelar. 

Detta är emellertid inte något som ska behandlas i uppsatsen. Största anledningen till Narviks 

frånvaro i denna uppsats står att finna i att järnmalmen från Malmberget transporteras till 

Luleå och malmen från Kiruna forslas till Narvik. På grund av detta skulle uppsatsen få ett 

helt annat upplägg, omfattning och även karaktär. I sammanhanget är det måhända viktigt att 

förklara tillkomsten av malmbanan, detta kommer visserligen att ske men på ett relativt ytligt 

plan d.v.s. endast för att få en förståelse för bakgrunden till malmhamnens tillkomst. Åren 

före 1888 kommer inte att behandlas av det enkla skälet att malmhamnen ej var uppbyggd. 

Uppsatsen kommer inte heller att skildra anläggningen på Svartön efter 1965. Visserligen sker 

en hel del intressant även efter detta år men uppsatsen skulle i sådana fall bli för omfattande. 

LITTERATUR 

Materialet till uppsatsen härrör från en mängd litteratur. I regel är malmhamnen skildrad i 

förbifarten d.v.s. som en del av en helhet. Undantaget är ”Luleå Malmhamn” (1995?) där 

läsaren får en historisk tillbakablick kring verksamheten och ”Luleå Malmhamn” (1970) som 

skildrar den anläggning som började byggas 1960. Otryckta källor har främst hämtats från 

Luleå kommuns arkiv d.v.s. drätselkammarens3 malmhamnsutredning 1948-1965 samt Luleå 

stadsfullmäktiges protokoll. Utöver detta har tidningsartiklar från Piteå Tidningen, 

Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens Kuriren använts.  

KÄLLKRITIK 

Tre av böckerna som nyttjats vid tillkomsten av uppsatsen, Luleå Malmhamn (1995?), Luleå 

Malmhamn (1970) och 54 years in Lapland (1957?) är skrivna på uppdrag av LKAB. I och 

med detta är det kanske lätt att tro att företaget ”förskönat” verkligheten en aning. Samtidigt 

är det uppsatsens avsikt att bl.a. beskriva den tekniska utvecklingen i malmhamnen och då 

torde inte sådan ”försköning” spela någon egentlig roll. Den sistnämnda boken går i mångt 

och mycket att beskriva som en bilderbok från en förgången tid. Själva texten är inte speciellt 
                                                 
3 Före 1971 en stads styrelse (Nationalencyklopedin, 2005-01-11) 
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omfattande men ger likväl en intressant bild av LKAB från mitten av 1950-talet. De 

tidningsartiklar som givit inspiration, men även bidragit till att förmedla en annan sida av 

verksamheten på Svartön har hämtats från tre tidningar, Norrländska Social Demokraten 

(NSD), Piteåtidningen (PT) och Norrbottenskuriren (NK). Den ideologiska bakgrunden i de 

två förstnämnda ligger hos arbetarrörelsen medan NK intar en konservativ ställning på 

ledarsidan. Förhoppningen är att det inte ska vara möjligt att urskilja eventuella politiska 

skillnader i artikelfloran då detta inte är det primära med uppsatsen.  
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FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EN MALMHAMN 

En bild som genom åren präglat Norrbotten är i mångt och mycket bilden av en landsända 

som i stor utsträckning haft skogen, malmen och vattenkraften att tacka för mycket. Dessa tre 

”råvaror” bildar var för sig, men även tillsammans, förutsättningen för det industriella 

genombrottet i Sverige. I detta sammanhang är det lätt att glömma bort den tekniska 

utveckling och de fysiska ansträngningar som gått, och även går, hand i hand för att kunna 

tillvarata ovannämnda naturtillgångar. Järnmalmen i Norrbotten var känd sedan länge, ett 

delproblem var dock att den i stor utsträckning var och är rik på fosfor. Denna realitet för med 

sig att järnet blir bräckligt och helt enkelt inte klarar av de påfrestningar som slutprodukten är 

tänkt att utstå. År 1875 dök den för Malmfälten så betydande Thomasprocessen upp, vilken i 

korthet innebar att fosforn skildes åt från järnet. I och med ovanstående innovation blev järnet 

mer hållbart och därigenom också mer användbart. Det tekniska framsteget medförde att 

fokus kom att riktas mot norr för att om möjligt kunna tillgodogöra sig den värdefulla 

järnmalmen.4

 

Liksom många gånger tidigare i historien när ett problem får sin lösning blir följden att ett 

anslutande dilemma även det måste lösas. Vad det handlar om här är den så centrala 

transportfrågan. Inledningen av uppsatsen tar upp förekomsten av renar som transportmedel. 

Med hjälp av dessa kunde ca 1 000 ton/år transporteras ner till kusten.5 Ångkraften blev i och 

med Newcomens uppfinning i början av 1700-talet den kraft som ersatte kreatursvandringar 

och stånggångar vid gruvorna. Även om det tog ett antal år innan tekniken var så pass förfinad 

att den även gick att bruka inom andra områden så var detta ett första steg mot en mer 

mekanisk värld. Beträffande transportproblematiken från Malmberget ansåg sig norrmannen 

Peter Steenstrup ha funnit en lösning år 1826. Den bestod i att en ångmaskin skulle monteras 

på medar och via hävstänger få rörelseenergi framåt. Mängden malm som skulle vara möjlig 

att frakta bedömdes uppgå till 6 000 skeppund/år.6 En modern variant av ångsläden går 

kanske med viss inlevelse att se i snöskotern.  

 

År 1864 togs det första spadtagen för ett synnerligen ambitiöst projekt som var tänkt att 

åtgärda transportproblematiken. Genom att bygga kanaler och överbrygga nivåskillnader med 

hjälp av sluttande plan på sidorna av forsarna vid Ede och Heden skulle Lule älv bli fraktled 

                                                 
4 Hult, 1989, s 232 
5 Ibid. s 233 
6 Hansson, 1987. s 56 
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för malmen. Projektet kom att gå under namnet Engelska kanalen och byggnadstiden 

uppskattades till ca fem år. Det hela slutade med att projektet gick i stöpet, orsakerna står 

främst att finna i problemen med finansieringen av det hela.7

 

Det byggnadsprojekt som en gång för alla kom att lösa transportfrågan för den eftertraktade 

järnmalmen kom att bli malmbanan. Byggnationen kom under det att den byggdes upp vara 

föremål för diverse politiska diskussioner och konkurser. Men när den stod färdig den 14 juli 

1903 sträckte den sig från Luleå i öst till Narvik i väst och med det hade ytterligare ett kapitel 

i boken om Sveriges industrialisering skrivits.8

 

Tack vare malmbanan blev det nu möjligt att transportera järnmalmen till de två kuststäderna 

för vidare utskeppning till övriga världen. Förutom detta grundläggande ändamål kom den 

även att få betydelse i ett bredare perspektiv. Gunnar Hedborg skriver i boken ”Malmbanan 

100 år” att järnvägen… 

 

”… medverkar till nya samhällsbildningar, nya livsmönster och nya folkrörelser. Kort sagt 

blir banan en livsnerv för Norrbotten.”9  

 

Malmbanan förtjänar att lyftas fram, inte bara som grund för Hedborgs resonemang utan även 

för den yrkesgrupp som byggde den, rallarna. Detta är dock någon annans uppgift, för nu har 

vi nått fram till själva syftet med uppsatsen – Luleå Malmhamn. 

En industri föds 

För att kunna tillvarata den malm som togs fram ur gruvorna i Malmberget var det av stor vikt 

att även utlastningen av densamma kom igång. Redan 1883 satte det engelska bolaget The 

New Gellivare Company igång med att iordningställa en kaj som ett år senare skulle komma 

att sträcka sig till en längd av 60 meter. En fördel som kom sig av placeringen på Svartön var 

att företaget inte behövde muddra för att kunna ta emot den tidens fartyg. Djupet vid kajen 

kom att sträcka sig till nästan åtta meter.10 Däremot infann sig problemet av för lågt 

vattendjup vid själva inträdet till Luleå vilket kommer att avhandlas senare i denna uppsats.  

 

                                                 
7 Ahlström, 1966, s 195f 
8 Hedborg, 1988, s 7 
9 Ibid. 
10 Barck, s 24 
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Tekniken det engelska bolaget skulle komma att använda sig av för malmlastning var väldigt 

sofistikerad för sin tid. En s.k. elevator eller med andra ord en hiss iordningställdes för 

ändamålet.  

 

 
Figur 1: Elevatorn 1899       Källa: Stadsarkivet Luleå, fotograf: Gustaf Lindell 

 

Tre vagnar åt gången körde in på ett lyftbord som hissade upp dessa till ett övre plan, nio 

meter ovanför kajen, för vidare transport utefter en brygga som var 75 meter lång. Väl uppe 

på bryggan öppnades bottenluckorna på malmvagnarna och dess last tömdes ner på rännor ner 

i fartyget. Tanken med konstruktionen hade varit att de tomma vagnarna skulle transporteras 

till ett bortre lyftbord för nedsänkning, denna konstruktion kom dock inte att förverkligas 

förrän några år senare.11

 

Drivningen av elevatorn skedde med ångkraft som styrde cylindrarna vilka lyfte vagnarna i 

läge. Kanske är det svårt för en nutida läsare att föreställa sig omfånget på denna 

konstruktion, men om man tar med i beräkningarna att elevatorn var utformad att lyfta 105 

ton åt gången så kanske det blir lättare.12 En viktig fråga att ta i beaktande är om denna 

                                                 
11 Persson, 1988, s. 226f 
12 Ibid. 
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konstruktion fungerade tillfredsställande? Svaret på detta är att även om den var behäftad med 

vissa fel så var det teoretiskt möjligt att under 20 timmar lasta 5 000 ton malm.13 Problemen 

med elevatorn rörde främst att rännorna som förde malmen från vagnen och ner i fartyget 

hade för svag lutning. Detta medförde att personal var tvungen att skjuta undan malmen så att 

den inte bildade en bromskloss i rännan, ett jobb som kunde vara farligt men även förde med 

sig att lastningen tog längre tid.14 Ytterligare en svaghet rör det faktum som berörs i 

föregående stycke. Det är att elevatorkajen till en början enbart var utrustad med ett lyftbord 

vilket gjorde att det uppstod långa väntetider när vagnarna skulle transporteras ner för att ett 

nytt vagnset skulle kunna tas upp. Trots problemen förtjänar engelsmännen som stod för 

byggnationen av det hela en liten eloge. Faktum är att elevatorn samt malmvagnarna var 

väldigt avancerade för sin tid. Något liknande hade inte tidigare byggts i Luleå. I boken 

”Luleå stads historia 1621-1921” går det att se uttryck för detta tekniska framsteg när 

författarna sammanfattar intrycken av elevatorn från en tysk resehandbok enligt följande 

ordalydelse… 

 

” De dåvarande anordningarna fann L. Passage så storslagna och moderna, att han ansåg 

skäligt, att de borde av hans landsmän på ort och ställe tekniskt studeras, enär mycket därav 

vore att lära”15

 

Det var alltså inte bara Luleås innevånare som hade anledning att bli imponerade av 

konstruktionen på Svartön. Även Tyskland, som genomgått en omfattande industrialisering 

under senare delen av 1800-talet, hade kanske orsak att rikta blickarna mot de nordliga 

delarna av Sverige. Kanhända var det kanske detta reportage som la grunden för den senare så 

omfattande exporten av järnmalm till det expanderande Tyskland.  

 

Att det engelska bolaget, The New Gellivare Company, så småningom tvangs lämna länet 

berodde till stora delar på finansiella problem.16 Ombyggnationerna som följde medförde att 

rännorna på själva bryggan konstruerades om samt att ett andra lyftbord installerades. Detta 

                                                 
13 Moberg, 1965, s 273 
14 Ibid. s 272 
15 Steckzén, 1921, s 111  
16 Moberg, 1965, s 54f  
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arbete kom att utföras 1892-93 av SJ som tagit över ägandeskapet av Gällivarebanan.17 

Elevatorn kom att vara i drift fram till år 1913 då den revs.18   

Komplexiteten i ångmaskinerna 

Maskineriet som drevs i malmhamnen med hjälp av den kraft som ånga tillhandahåller är inte 

en kraft som är helt enkel att kontrollera och styra. Det handlade inte bara om en enkel 

knapptryckning för att styra maskineriet utan kraften i densamma byggde på en helhet där 

varje enskild del var beroende av att en annan detalj fungerade. Effektiviteten i dessa redskap 

var helt beroende av kunskapen hos operatörerna men även hos dem som skötte underhållet. 

Elevatorn representerade vid den aktuella tidpunkten lite av dåtidens spetsteknik och även 

något som var helt unikt på dessa breddgrader, liknande gäller även för skopkranarna som 

med tiden blev ett naturligt inslag på Svartön.   

 

Den naturliga frågan som blir följden av ovanstående resonemang är vilka var de som 

behärskade tekniken med ångmaskinerna? Luleå var vid elevatorns tillkomst en stad som 

inhyste ca 4 500 invånare.19 Med tanke på detta tål det att fundera över vilka av dessa som 

egentligen ägde kompetensen för att hantera maskineriet. Någon teknisk skola i form av 

gymnasium eller yrkesskola fanns inte vid den aktuella tidpunkten i Luleå så grundkunskapen 

kan inte ha varit helt lätt att förvärva. Även om hamnen vid sekelskiftet fick en egen verkstad 

så handlar det om en ganska lång tid där någon sådan inte fanns tillgänglig.20 Ett förslag på 

kunskapsinhämtning kan vara att när elevatorn monterades ihop fick montörerna den 

grundkunskap som behövdes för att senare kunna handha mekanismen. Samtidigt kan det 

även ha handlat om något slags ”inlärning genom att pröva” system.21 Ett sådant arrangemang 

medför dock att det tar ganska lång tid innan verksamheten uppnår full kapacitet d.v.s. en 

mängd misstag som kan vara ganska kostsamma samtidigt som utlastningen av malmen tar 

längre tid i anspråk. Frågans svar kanske ligger i form av inflyttad arbetskraft som 

ursprungligen hämtat kunskap i och med byggandet av Göta kanal eller från någon av de tre 

ingenjörsskolor som inrättades i Sverige under mitten av 1800-talet.22 Spridningen av 

arbetskraft och kunnande förde inte bara med sig att befolkningen i Luleå ökade utan att även 

entreprenörskapet i staden fick en större omfattning. Exempel på företag som var 

                                                 
17 Moberg, 1988, s 272 
18 Ibid. s 275 
19 www.lulea.se, 2004-11-23 
20 Barck. s 35 
21 Fritt översatt från engelskans ”learning by doing” 
22 Hult, 1989, s 200, 224 
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teknikinriktade i nämnda stad är bl.a. Notviksverkstaden som reparerade lokomotiv och 

vagnar och sysselsatte ca 125-150 arbetare och Aktiebolaget Luleå Varv och Verkstäder där 

uppemot 100 man arbetade.23  

 

Sannolikt handlar det om en kombination av det redovisade som förklarar att det fanns 

personal som behärskade tekniken. Det nytänkande i teknik som ångkraften medförde gjorde 

att en mängd nya yrken tillkom samtidigt som andra kom att försvinna. I det sammanhanget 

gäller det att ha i åtanke att samma sorts ”utslagning” är en ständigt pågående process, vilken 

har sin fortsättning in i våra dagar och i förlängningen även i framtiden.  

Befolkningslyft för staden 

Luleå stad var år 1888 inte särskilt välbefolkad, enligt källor så bodde här bara 4 464 

personer. De kommande åren skedde dock något av en befolkningsexplosion, tio år senare 

kom befolkningen att uppgå till 8 320 människor.24 Förklaringen till ökningen kan främst 

spåras till malmhamnens tillkomst. Den grundläggande förutsättningen kan kanske sökas i 

gruvbrytningen som skedde uppe i Malmberget och Kiruna. Genom att järnmalmen blev mer 

”användarvänlig” kom den att skapa förutsättningar för en industri i Luleå som i stor 

utsträckning byggde på densamma. Ett exempel är malmförädlingsverket på Svartön.25 

Sammantaget för etableringarna med sig att arbetskraft krävdes i en omfattning som stadens 

innevånare själva inte kunde bistå med. Här fordrades att det kom människor från andra orter 

och län som med kunskaper och familjemedlemmar kunde bidraga till att staden växte i 

förmåga och omfattning.  

FÖRÄNDRINGSARBETEN 

Efterhand kom utskeppningen av malm att öka och år 1893 var den uppe i 260 752 ton vilket 

kan jämföras med 1888 års utskeppning som låg på drygt 70 000 ton. Ökningen medförde att 

en teknikförändring/utveckling gällande lastningen blev nödvändig.26 Utvecklingen tog sig 

uttryck i att SJ konstruerade och monterade upp en lastningsbrygga av trä vilken fick ett 

längdmått av 270 meter och ett höjdmått på 14 meter.27 Ett järnvägsspår anlades på bryggan 

som gjorde att vagnarna med dess last fördes ut på spåret och via rännor på bryggan tippades 

ner i fartyget. Konstruktionen på rännorna gjorde att dessa kunde anpassas till den variation 
                                                 
23 Steckzén, 1921, s 44f 
24 www.lulea.se, 2004-11-23 
25 Stadsarkivets årsbok 1998, s 89f 
26 Ibid. s 274 
27 Persson, 1988, s 227 

 10

http://www.lulea.se


av olikkonstruerade fartyg som kom till hamnen vilket medförde snabbare och smidigare 

lossning av järnmalmen från vagnarna ner i båtarna.  År 1900 drogs ytterligare ett 

järnvägsspår jämsides med det första och 1912 byggdes en tvillingkonstruktion med samma 

utseende och funktion som den första lastningsbryggan, förutom att denna endast förfogade 

över ett järnvägsspår.28  

 

 
Figur 2: Viadukt 1 & 2, 1930-talet                  Källa: Stadsarkivet Luleå, Fotograf: Gustaf Holmströms Foto 

 

Under de år som följde, fram till dess att den nya malmhamnen stod färdig 1965, förändrades 

inte tekniken nämnvärt vad beträffar lastningen från bryggorna. Vissa ombyggnationer skedde 

emellertid, bland annat anlades en kaj av betong 1908 och vidare byttes träet i konstruktionen 

ut mot järn åren 1926-31.29

Arbetet på malmupplaget 

I uppsatsens inledning förs ett resonemang om huruvida byggnaders betydelse kan liknas vid 

en befolknings gemensamma minne av det förflutna. Huruvida det är så eller inte må vara 

osagt, klart är i alla fall att om konstruktionen, som kommer att redogöras för nedan, fått stå 

                                                 
28 Persson, 1988, s 227 
29 Barck, s 26 
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kvar på Svartön så hade luleåborna med flera fått en unik inblick i och en djupare förståelse 

för stadens forna industri.  

 

 I Luleå hamn fanns i början av 1900-talet två stycken malmlager. Den ena ägdes av LKAB 

medan den andra var en del av företaget Bergverksbolaget Freja, vilka förfogade över en 

gruva i Koskullskulle.30 Som nämnts tidigare skedde utlastning inte under vintermånaderna 

p.g.a. att fartygen inte kunde ta sig igenom istäcket i Bottenviken. Den malm som kom till 

Luleå fick läggas på ett upplag för att senare kunna skeppas iväg. Frejabolaget lät bygga en 

gigantisk brokran som hade två funktioner. Den ena av dessa var att lägga ut malmen i depåer 

för lagring och den andra var att lasta densamma i vagnarna för vidare transport till fartygen. 

 
Figur 3: Frejakranen 1915-1920                      Källa: Stadsarkivet Luleå, fotograf: Henny Tegström & Co 

 

Kranen bestod av ett torn som kunde vridas i en cirkelformad rörelse. Tornet höll upp en 100 

meter lång brygga där en skopa kunde färdas fram och tillbaka för att antingen ta upp eller 

lossa malm. Själva drivningen sköttes med hjälp av ett ångmaskineri och priset för denna 

skapelse uppgick år 1901 till 150 000 kr.31 På bildens vänstra sida går det att se de 

lastningsfickor från vilka vagnarna fylldes för vidare transport till viadukterna. Uppe till höger 

ses de lossningsfickor där malmvagnarna från gruvorna tömde sitt innehåll. Huruvida kranen 

var effektiv eller inte har inte gått att ta reda på med säkerhet men på liknande sätt som 

malmhamnen från 1964 i dagarna (hösten 2004) genomgår en ned demontering blev den stora 
                                                 
30 Barck, s 26 
31 Persson, 1988, s 227 
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Frejakranen nedtagen 1964 och luleåborna har då som nu, bokstavligen, fått se en del av 

historien bli bortsprängd. 

 

Ymer, Frej, Oden och Atle är namnen på de isbrytare som numera har sin hemmahamn vid 

Luleås gamla malmhamn. Isbrytarna som ett sätt att möjliggöra åretrunttrafik för 

malmfartygen är en relativt ny företeelse, faktum är att det inte var förrän i mitten av 1970-

talet som detta blev möjligt. Det var inte bara malmhamnen som var i behov av den tjänst som 

isbrytarna kunde erbjuda, även för företag som SCA (Svensk Cellulosa Aktiebolag) och NJA 

(Norrbottens Järn Aktiebolag, senare SSAB) var det av stor vikt att kunna nyttja hela 

säsongen för in- och utskeppning av material.32 Vad har då detta utlägg med malmhanteringen 

att göra? All malm som transporterades från Malmberget fick under vintersäsongen 

lagerläggas på Svartön. Detta faktum medförde att en teknisk utveckling gällande hanteringen 

var nödvändig för att lastningen på fartygen skulle bli så rationell som möjlig. Vid ankomsten 

till Luleå lossades malmvagnarna på särskilda upplag där malmen senare kom att lastas på så 

kallade decauvillevagnar vars tomrum kunde fyllas med 3-4 ton ”svart guld”.33  

 

Det manuella inslaget var till en början högst påtagligt vid ilastningen av decauvillevagnarna, 

men kom efterhand att mekaniseras. Införskaffandet av den första av så småningom tolv 

ångdrivna skopkranar år 1894, som gick på räls, får ses som det första steget. Kranarna kom 

att ta bort den flaskhals som det manuella lastandet tidigare inneburit. I och med dessa blev 

det nu möjligt att kunna lasta ett betydande antal ton per skift. Det var ganska ordentliga 

pjäser som brukades på Svartön. Konstruktionen byggde på att pjäsen kunde förflytta sig, 

därtill var den tvungen att bära med sig ett förråd av kol och vatten för att komma till 

användning.34 Nyttjandet av ångdrivna kranar kom att pågå ända till 1952. Först detta år kom 

den första kranen som drevs med hjälp av elektricitet att införskaffas.35  

Det var inte bara till skopkranarna som ånga kom att brukas. Ett stort problem klimatet i 

Norrbotten förde med sig var att malmen under transporten till Luleå, men även på upplagen, 

frös fast p.g.a. kylan. Tidigare hade detta åtgärdats med manuell kraft d.v.s. arbetarna stod och 

högg lös lasten med spett och slägga. Detta tog naturligtvis en hel del tid i anspråk samtidigt 

som slitgörat var högst påtagligt. Lösningen på problemet blev en ångcentral från vilken 

                                                 
32 Vinteröppet. S 5  
33 Persson, 1988, s 228 
34 Karven 2-84, s 10f 
35 Persson, 1988, s 228 
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värmen transporterades till en upptiningscentral. I denna central kunde 48 stycken vagnar i 

taget tinas upp. Tidsförloppet för åtgärden var 5-6 timmar.36  

 

Inom malmupplaget rörde sig maskiner som även dem nyttjade ångkraftens möjligheter. Vad 

det handlar om är de s.k. skopkransloken, deras tekniska benämning var KA och KA2 -typ. 

Utseendet på dessa har ett visst mått av romantiskt skimmer över sig, eventuellt har det att 

göra med att folk i allmänhet sätter likhetstecken mellan loken och gamla/nya westernfilmer. 

Totalt kom åtta stycken lokomotiv att användas till att förflytta malmvagnarna till eller från 

skopkranarna beroende på det innehållsmässiga läget. Användningen av loken kom att fortgå 

ända till det att den nya malmhamnen invigdes 1965.37

 

På själva viadukterna d.v.s. de bryggor där fartygen stod invid, användes det till en början 

hästar för att transportera vagnarna till urlastningsrännorna. Med tiden kom metoden 

emellertid att bytas ut mot betydligt effektivare redskap. Små lok, storleksmässigt som en 

mindre bil, drog upp till 17 vagnar till rännorna för urlastning i båtarna. I viss utsträckning 

kom dessa även att nyttjas på malmbangårdarna.38

Bangårdarnas betydelse 

En rationell hantering kring de fullastade malmvagnarna var något som var av största vikt för 

att malmarbetarna skulle klara utlastningen på ett tillfredsställande sätt. Hanteringen byggde i 

mångt och mycket på att bangårdarna, d.v.s. området dit vagnarna styrdes in från malmbanan, 

rättades efter behoven. Alltsedan 1884 har området byggts ut och delats upp i olika områden, 

nedre, mellan och övre bangården. Motiven bakom tillkomsten kring dessa ligger i en 

kombination av effektiv urlastning och lagerhållning kring malmen samt för den sistnämnda 

av de tre, en åtgärd för att hantera den ökande malmtrafiken.39

Komplicerade ägandeförhållanden 

Under det att arbetet med uppsatsen fortskridit har funderingar hos författaren om vilka/vilket 

företag som egentligen gjorde vad på Svartön utmynnat i en kort redogörelse. Eftersom 

järnmalmen från Malmberget så att säga var LKAB: s egendom är det kanske lätt att utifrån 

detta dra slutsatsen att detsamma även gällde för malmhamnen. Detta överensstämmer 

                                                 
36 Barck, s 36 
37 Karven 2-84. s 14 f 
38 Ibid. s 8 
39 Persson, 1988, s 228 f 
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emellertid inte med sanningen. Lastbryggorna med tillhörande kajer och rännor samt de fasta 

spåren ägdes av Statens Järnvägar (SJ). Företaget ansvarade även för underhållet kring 

installationerna. LKAB hade via ett hyresavtal tillgång till de spår som inte var fastmonterade 

på upplagen samt att de förfogade över spåren där decauvillevagnarna drogs fram. 

Lokförarna, anställda av SJ, förflyttade vagnarna mellan bangården, kajen och viadukterna. 

Lossningsarbetet vid malmupplaget samt lastningen av fartygen som ombesörjdes av personal 

från LKAB.40  

UPPEHÅLL I TEKNIKUTVECKLINGEN 

Tidigare i uppsatsen nämns det faktum att malmhamnen i Luleå från ca 1915 och fram till 

1965 verkar gå in i någon form av teknisk malpåse. Även om vissa förbättringar genomfördes 

kring konstruktionen av kajen och utskeppningsbryggorna under åren så kvarstod själva 

tekniken att via lastningsrännor fylla upp båtarna med malm.41 Trots detta konstaterande 

måste det rimligtvis ha förts diskussioner kring malmhamnen på ett lokalpolitiskt plan. Under 

de nämnda åren skedde en rad händelser runt om i världen som direkt, men även indirekt, bör 

ha påverkat verksamheten på Svartön. En vidareutveckling, men även förklaringar av detta 

fordrar någon form av genomgång.  

Malmhamnen och första världskriget 

Följderna av det första världskriget 1914-1918 låter sig inte sammanfattas på några rader, 

vilket inte heller är intentionen med följande resonemang. Måhända räcker det med att 

konstatera att kriget förde med sig enorma lidanden, inte bara för soldaterna, utan även för 

den civila befolkningen. Ovanstående är skrivet, inte för att bagatellisera händelserna på 

kontinenten, utan för att kunna teckna någon form av underlag till hamnens roll i historien. 

Behovet av stål var enormt för de stridande parterna. Detta har sin bakgrund i den 

teknikutveckling som ägde rum inom krigskonsten. Inte bara stridsvagnar gjorde sitt första 

inträde i kriget utan även u-båten fick ökad betydelse.42 Luleå malmhamn kom i och med 

kriget att uppvisa en ganska dramatisk ökning av utskeppningen. Åren 1909-1913 lastades 

således 6 289 946 ton järnmalm på fartygen. Krigsåren som följde ökade siffrorna till 

10 612 999 ton, en ökning på i runda tal 40 %.43 Frågan som i sammanhanget känns 

angelägen att ge svar på är vad denna ökning berodde på. Till stor del finns svaret i 

                                                 
40 Meinander, 1968, s 419 
41 Statens järnvägar 1906-1931, s 155 
42 Hansson, 2002, s 447 f 
43 Moberg, 1988, s 318 
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anläggningen som ligger ca 55 mil i nordvästlig riktning från Luleå, det vill säga Narviks 

malmhamn. På grund av dess geografiska läge var den i ett betydligt mer utsatt läge än Luleå. 

Därför kom en stor del av järnmalmen från Kiirunavaara att ta vägen via Luleå till sin 

slutdestination Tyskland.44 Den ökning utskeppat tonnage som malmhamnen presterade under 

nämnda femårsperiod visar att kapaciteten vad gäller den tekniska utrustningen fanns där. 

Kanske fanns inga egentliga anledningar till förbättringar eller så fanns det inga alternativ till 

rådande lastningsteknik.  

Depressionens följder 

År 1929 ägde en händelse rum på andra sidan Atlanten som skulle få effekt på verksamheten i 

Luleå. ”The Wall Street Crash” är beteckningen på den nedgång i aktiemarknaden som 

skedde den 29 oktober ovannämnda år. Högkonjunkturen som varat sedan första världskrigets 

slut förbyttes i djupaste depression och fick till följd att flera länder i Europa upplevde en 

djupgående ekonomisk nedgång.45  

 

För malmhamnens del går det att se krisen i det antal ton malm som lastades. År 1930 låg 

dessa på ca två miljoner för att året därpå dyka till 952 000 ton. Följande år d.v.s. 1932 

lastades så lite som 398 000 ton. För att få någon slags jämförelse måste man gå tillbaka till 

1895 års produktion då 385 000 ton blev ivägskickat.46 En orsak till den minskade 

utlastningen ligger i att Tyskland, som var en stor kund, inte längre hade de ekonomiska 

resurserna att köpa järnmalm. LKAB drabbades alltså väldigt hårt av lågkonjunkturen. För 

Luleå stad kom depressionen att på ett flertal sätt få svåra konsekvenser för hamntrafiken. 

Även om kostnaderna för malmtrafiken, i form av bl.a. fyrbelysning, fördjupning av farleder 

och utprickning av densamma låg kvar på samma nivåer, minskade intäkterna från 

skeppstrafiken. En sådan situation är i längden ohållbar. I och med att hamndirektionen ansåg 

att det inte var möjligt att låna upp pengar i nog hög omfattning eller att via skattemedel 

(dessa hade nyligen höjts till en nivå av 14:95 per skattekrona)47 täcka förlusterna blev 

motåtgärden av ett annat slag.48 I malmavtalet från år 1927 mellan svenska staten och LKAB 

inrättades en paragraf som gjorde det möjligt att Luleå stad skulle kunna få ersättning i form 

av kapital från bolaget ifall skeppningen över Svartön skulle understiga 1 200 000 ton eller 

helt ställdes in. Ersättning som i sådana fall skulle bli aktuell uppgick till 16,3 öre per ton 
                                                 
44 Moberg, 1988, s 318 
45 Karlsson, 1999, s 84 f 
46 Moberg, 1988, s 317 f 
47 Luleå stadsfullmäktiges protokoll, 1934, s 131 
48 Ibid. s 141 
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malm som understeg minimigränsen. För därpå följande år som gränsen underskreds skulle 

ersättning också utgå men den skulle minska i omfattning.49 Anledningen till att en 

ersättningsklausul skrevs in i malmavtalet låg i att Luleå stad skulle få någon form av 

kompensation för de kostnader som skeppstrafiken medförde om LKAB p.g.a. möjliga 

ekonomiska vinster eller rent skeppningstekniska orsaker överförde lastningen till Narvik.50  

 

Nu visade det sig emellertid att även om ett avtal var skrivet så fanns det inte alltid anledning 

att följa det. LKAB betalade ut ersättning för förlusten 1931 som uppgick till ca 74 000 kr. 

Avbräcket för 1932, ca 130 000 i reda pengar, utbetalades inte till Luleå stad. Motivet till 

detta, menade bolaget, låg i den lågkonjunktur som drabbat företaget. Det fanns helt enkelt 

inte nog med tillgångar för att ersättning skulle komma på fråga. Ett tillskott på 60 miljoner 

från en aktieemission såg sig LKAB tvingat att lägga på annat.51 Ytterligare ett skäl till den 

uteblivna ersättningen såg företaget i det faktum att malmen skulle vara utskeppad från 

Svartön för att kompensation skulle utgå. I det aktuella fallet hade malm endast fraktats ned 

till upplaget för deponering.52 Gruvbolagets medvetenhet kring den ekonomiska situationen 

för Luleå var säkerligen hög. Samtidigt menade de på att staden inte förtjänade några 

egentliga privilegier gentemot andra hamnstäder. Depressionen var ju något som 

genomsyrade hela landet, ja hela världen för den delen.53 Slutordet i konflikten mellan de 

båda parterna fick regeringen som lösgjorde bolaget från ersättningsklausulen i 1927 års 

malmavtal enligt 1932 års utlastningssiffror.54  

 

Malmskeppningen nådde, som tidigare nämnts, en bottennivå år 1932 med ca 400 000 ton. 

Åren därefter åstadkoms betydligt högre siffror.55 Luleå stads ekonomi var inte särskilt god 

under dessa år. Förlusterna som gjordes på de minskade aktiviteterna i hamnen under åren 

1931-32 uppgick till 250 000 kr. Det är ganska uppenbart att de styrande i och med 

förlusterna gjorde sitt yttersta för att få ersättning för de uteblivna intäkterna. Detta syns 

genom att en relativt omfattande korrespondens med berörda myndigheter satt spår i 

protokollen från stadsfullmäktige. Trots det klena resultatet d.v.s. utebliven ersättning verkar 

staden haft som avsikt att en eventuell framtida nedgång i malmexporten inte skulle drabba 

                                                 
49 Luleå stadsfullmäktiges protokoll, 1934, s 138 f  
50 Ibid. s 126 
51 Ibid. s 123 
52 Ibid. s 140 
53 Ibid. s 127 
54 Ibid. s 133 
55 Moberg, 1988, s 318 
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staden på liknande sätt. I 1936 års protokoll från stadsfullmäktige går det att skönja sådana 

intentioner. Detta verkade särskilt angeläget eftersom avtalet från 1927 närmade sig sitt slut 

och ett nytt skulle till att skrivas. Inte bara de styrande i Luleå var angelägna om att 

utskeppningen av malm skulle löpa så smärtfritt som möjligt. Sveriges riksdag gjorde i maj 

1935 en begäran om att en utredning kring hamnen skulle ske för att med denna som grund se 

hur staten på bästa sätt kunde gynna utförseln av den så lukrativa järnmalmen.56

 

Stadsfullmäktige i Luleå menade att storleken på malmtonnaget som lastades på båtarna var 

direkt avgörande för den ekonomiska situationen, inte bara för staden utan även för länet och 

till viss del också för landet. I det protokoll (Luleå Stadsfullmäktige 1936) som fakta 

inhämtats från, verkar det som att risken att malmen skulle forslas via malmhamnen i Narvik 

var överhängande. Bakgrunden till detta låg i 1927 års malmavtal som gjorde att 

transportkostnaderna över Norge blev billigare än över Sverige. Fullmäktiges synpunkter på 

detta synes närmast självklara, det var något som helt enkelt inte fick hända. Två viktiga 

argument mot en eventuell omfördelning av transporterna går att finna i skrivelsen. Det ena är 

att det i händelse av krig är bra om det finns två orter där malm kan lastas ut. Den andra är 

LKAB: s möjligheter att så att säga få till bättre avtal med Norge genom att hänvisa till 

skeppningsmöjligheterna över Luleå. Med anledning av förlusterna från krisåren 1931-32 

tänkte sig de styrande i staden att någon form av minimiskeppning skulle skrivas in i det nya 

avtalet. Därigenom skulle eventuella dåliga resultat för hamnens del kunna undvikas. I samma 

skrivelse finns även en önskan från fullmäktiges sida att insatser för att gynna en ökad 

malmlastning från Luleå ska ske innan det gamla avtalet går ut.57 Vad dessa insatser skulle 

bestå i står inte beskrivet i skrivelsen. En ren spekulation är att det handlar om en ytterligare 

utlastningsbrygga. En sådan hade definitivt ökat på möjligheterna att lasta betydligt mera 

malm samtidigt som kostnaderna för en sådan inte hade varit oöverstigliga.  

Malmhamnen i 2: a världskrigets skugga 

Även om inte Sverige förde ett aktivt deltagande med truppstyrkor under andra världskriget 

kom landet ändå att involveras i det krig som satt sådana outplånliga spår i historien. 

Tyskland invaderade Norge 1940 och under våren detta år kom malmutskeppningshamnen i 

Narvik, efter stundtals hårda strider, att falla i tyskarnas händer. Hamnen var emellertid inte i 

                                                 
56 Luleå stadsfullmäktiges protokoll, 1936, s 26 f 
57 Ibid. s 28 
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funktionsdugligt skick efter det att både de allierade, men även tyskarna, bombat densamma.58 

I ett slag existerade bara två utlastningshamnar, Luleås och Oxelösunds. Under åren 1939-45 

kom hela 24 155 958 miljoner ton malm att lastas i malmhamnen på Svartön varav en stor del 

sändes till Tyskland.59 Trots sammanhanget, i vilket järnmalmen användes till, är det svårt att 

undgå att bli imponerad över dessa siffror framförallt med tanke på den teknik som användes.  

 

Storbritannien hade sedan 1930-talet varit medvetna, och även oroade, över den stora 

exporten av järnmalm från Sverige till Tyskland. Säkerligen hade frågan hur de skulle hantera 

problemet krävt mycket huvudbry hos engelsmännen. De förslag till insatser som det 

handlade om rörde bland annat bombningar av transportleder i Tyskland och attentat mot 

gruvorna i Sverige.60 En av de mer spektakulära idéerna, åtminstone för Luleås räkning, rörde 

ett attentat mot själva hamnen. Tanken var att en kommandogrupp, med hjälp av 

sprängmedel, skulle förstöra konstruktionen och därmed förhindra exporten.61  

 

I sammanhanget känns det angeläget med någon slags redogörelse kring betydelsen av den 

svenska järnmalmen. Var den så viktig för tyskarnas del att t.o.m. angrepp mot ett neutralt 

land kunde anses försvarbart? I boken ”Den nazistiska utmaningen” av Alf W Johansson 

skriver densamma att det är svårt att ge ett klart svar på den frågan eftersom de tyska 

motåtgärderna kan vi inte med säkerhet veta något om. Vad Johansson däremot är förvissad 

om är att någon slags gräns måste dras upp kring den svenska järnmalmens betydelse i och 

med Tysklands invasion av Frankrike. I och med detta fick de tillträde till viktiga 

gruvsamhällen i sistnämnda land och var inte längre lika beroende järnmalm från Sverige. 

Slutsatserna i Johanssons resonemang är dock att ett fullständigt stopp i leveranserna 

otvetydigt hade varit bekymmersamt för tyskarna i ett längre perspektiv.62  

 

Syftet med uppsatsen var att skildra utvecklingen vid malmhamnen i Luleå under perioden 

1888-1965. Betydelsen av malmhamnen kanske inte tar upp något större utrymme i det 

förgångna men det kanske inte är så man ska se på saken. Kanske är det dess plats i det stora 

sammanhanget som innebörden av verksamheten blir tydligare. Som nämnts tidigare kom det 

att skickas enorma mängder järnmalm från Luleå under åren 1939-45. Samtidigt skedde ingen 

                                                 
58 Barck, s 49 
59 Moberg, 1988, s 318 
60 Johansson, 2000, s 50 
61 Gyllenhaal, 1999, s 7 
62 Johansson, 2000, s 65f 
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utveckling av de tekniska arrangemangen på Svartön. Förklaringen till detta kan bero på två 

orsaker, den ena är att tekniken mer än väl räckte till d.v.s. att det enda som behövdes för att 

öka utskeppningen var en ökning av bemanningen. Den andra orsaken kan ligga i att det helt 

enkelt inte var möjligt att utföra förändringsarbeten med de ekonomiska eller 

produktionstekniska förhållandena som rådde under andra världskriget. Europa var under 

kriget skådeplatsen för mänskligt lidande och materiell förstörelse som kanske inte saknar 

motstycke i världshistorien men som kom att sätta sitt avtryck i folks medvetande under lång 

tid framöver. De ekonomiska och industriella resurserna kom att i stor utsträckning användas 

till tillverkning av krigsmateriel och blev först efter kriget frigjorda för en utveckling kring 

produktionstekniska lösningar.  

EN NY MALMHAMN PLANERAS 

I efterhand kan det tyckas självklart att malmhamnen på Svartön skulle ligga på just detta 

område. På 1950-talet var detta långt ifrån säkert. Nybyggnationen kom under ett antal år att 

föregås av politiska diskussioner, ekonomiska utredningar och en tävlan mellan Luleå och 

Piteå som handlade om var den nya anläggningen skulle förläggas.  

 

Den 19 september 1953 förmedlade första sidan på Piteå Tidningen (PT) en framtidsvision 

om en ny malmutlastningshamn i Piteå. I den därpå följande artikeln ställde PT frågan om det 

var nödvändigt att malmen från gruvorna tvunget måste gå över Luleå. Som ett svar på frågan 

räknades ett antal fördelar upp kring en placering av en malmhamn i Piteå. Bland annat 

pekade tidningen på förstklassiga kaj- och hamnmöjligheter, muddringar som ej behövde 

genomföras p.g.a. redan tillräckliga djup och att en järnvägsförbindelse skulle gå smidigt att 

iordningställa. Skribenten ansåg även att sjöfarten skulle vara tillgänglig för malmtransport en 

månad längre i Piteå. Troligtvis låg tidpunkten för islossningen vid de olika städerna till grund 

för detta antagande. Den största nackdelen för Luleå som fortsatt malmutskeppningshamn 

räknades i första hand de stora muddringsarbeten och därpå följande kostnader som skulle 

behöva företas vid Tjuvholmssundet. Själva hamnanläggningen betraktades som föråldrad och 

i stort behov av en förändring.63 Utan att gå in i en alltför djup analys av reportaget går det att 

utläsa en väldigt lokalpatriotisk syn kring lokaliseringen av en utskeppningshamn. Om man 

bortser från detta är intrycket att artikeln eftersträvar en utredning som ska visa på vilken av 

orterna som lämpar sig bäst för den nyinvestering som verkade stå för dörren. Två dagar 

senare är det exakt vad de får. Disponenten för LKAB i Luleå, Folke Westerberg, uttalade sig 
                                                 
63 Piteåtidningen, 19/9 1953 
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den 21 september och meddelade att en utredning för en hamnanläggning i Piteå eller Luleå 

redan var igång för att genom den kunna avgöra vilken av orterna som lämpade sig bäst.64  

 

Med dessa reportage i beaktande verkar det som att Luleå stad, eller åtminstone tidningarna i 

Luleå, inte riktigt insåg allvaret i beskrivningen som Piteå Tidningen förmedlade. Finns det 

något belägg för detta påstående? Eller är det faktum att det dröjer hela sju månader innan 

Norrländska Socialdemokraten (NSD) tar upp frågan i en artikel daterad till den 17/4 1954 

bevis nog att så var fallet? Att Luleå stad likväl tog frågan på största allvar går att utläsa från 

ett sammanträde som hölls i drätselkammaren den 7/10 1953 där bland annat Folke 

Westerberg var närvarande. Stadsdirektör Lindvall önskade, sannolikt med Piteå Tidningens 

reportage som bakgrund, få besked om hur framtiden för hamnen såg ut. Bedömningen från 

Westerbergs sida är den att han inte uppskattar riskerna att Luleå ska tappa eller minska sin 

lastning av malm som särskilt stora. Att en utredning görs kring en eventuell hamn i Piteå har 

enligt Westerberg mer att göra med ”att man ska bedöma vilket alternativ som är det mest 

realistiska och därför bör fullföljas”.65 Intressant nog menar han i samma andetag att 

”troligen är Piteåprojektet dömt att misslyckas, men det kan ju alltid vara värt att få fram i 

dagsljuset att det inte går att genomföra något där”.66 Utan att dra alltför stora växlar utifrån 

dessa uttalanden går det kanske att ana bakgrunden till varför frågan kring en tänkbar 

förflyttning av malmhamnen inte orsakade särskilt stora skriverier i Luleås tidningar.  

Luleå malmhamns tillkortakommanden 

Trots Folke Westerbergs ”försäkran” var inga papper underskrivna angående lokaliseringen 

av en ny malmhamn. Piteå var fortfarande med i diskussionen och för Luleås räkning fanns 

det ett antal platser som betraktades som intressanta. Ett antagande utifrån Piteå Tidningens 

artikel samt drätselkammarens protokoll är att det alltså fanns en oro över malmhamnens 

framtid i Luleå. Var denna farhåga befogad och fanns det någon substans i Tidningens 

skriverier? I reportaget från NSD pekas ett antal viktiga omständigheter ut som visar på vikten 

av en nybyggnation men som även visar på de problem som hamnanläggningen i Luleå drogs 

med. Disponent Folke Westerberg menar i reportaget att det handlar det om att djupet i 

hamnen och i infartsleden är alltför grund för att kunna ta emot det allt större fartygstonnaget 

som enligt honom är under uppförande. Eventuella muddringar av farleden skulle i och med 

den ständigt pågående landhöjningen ätas upp inom en relativt snar framtid och det skulle 
                                                 
64 Piteåtidningen, 21/9 1953 
65 Drätselkammaren – Malmhamnsutredningen 1948-1965, del 2, anteckningar från sammanträde den 7/10 1953 
66 Ibid. 
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därigenom vara nödvändigt att utföra muddringar med jämna mellanrum för att säkerställa 

malmtrafiken. Grävningarna i farleden beräknades uppgå till en kostnad av ca 30 miljoner 

kronor.67 De muddringsarbeten som diskuterades i artikeln var något som även i tidigare 

skeden av historien satt sin prägel på sjöfartstrafiken till och från Luleå. Mellan åren 1852-

1946 hade sju stycken större arbeten gjorts i Tjuvholmssundet för att möjliggöra sjöfartstrafik. 

Allt som allt hade dessa fört med sig kostnader på ca 5 700 000 kronor.68 Även om 

kostnaderna i sig inte låter sig jämföras rakt av p.g.a. inflation och dylikt går det att få en liten 

vink om de stora summor som en ny malmhamn skulle medföra. 

 

Fartygen hade efter andra världskrigets slut tenderat att öka rent storleksmässigt. Ökningen 

var ett resultat av att större fartyg kunde föra med sig mer last och därmed också öka de 

ekonomiska fördelarna. År 1951 skrev disponent Westerberg ett brev till hamndirektionen i 

Luleå där han påtalade det faktum att vattendjupet vid lastkajerna, men också vid 

Tjuvholmssundet, visade sig otillräckligt p.g.a. en ökning i fartygstonnaget. I skrivelsen 

påpekade Westerberg att större fartyg endast hade möjlighet att lastas fulla vid en av de tre 

lastkajerna. Han menade att detta medförde ökad tidsåtgång och därmed också högre 

kostnader då fartygen vid sådana tillfällen måste förflyttas till den kaj som hade tillräckligt 

djup.69 Exempel gällande problematiken fartygstonnage kontra malmhamnen görs gällande i 

tidigare nämnda reportage från NSD. Där står skrivet att fartyg från USA som uppgår till 

63 000 ton kommer att börja användas för malmhanteringen samt att även kajerna 

iordningställdes för att klara av detta tonnage. Dessa storlekar fanns det inte någon möjlighet 

för Luleå att härbärgera då fartyg som endast tog 12 000 ton befanns svåra att lasta.70

 

Diskussionen om fartygsstorlekar och muddringar visar således att de båda faktorerna går in i 

varandra. De allt större fartygen var beroende av att djupet i hamnen men även vid infarten till 

Luleå var tillräckligt stort för att leveranser av malmen skulle vara möjliga. Tendenserna mot 

ett ökat skeppstonnage var något som varken LKAB eller Luleå stad kunde påverka. Det enda 

sättet det var möjligt att möta utvecklingen var genom att muddra och/eller bygga en ny 

anläggning. Även om den tekniska utrustningen vid själva lastningsögonblicket var föråldrad 

så var det egentligen inte där det största problemet låg.  

                                                 
67 NSD, 17/4 1954 
68 Drätselkammaren – Malmhamnsutredningen 1948-1965, del 2, datum saknas 
69 Ibid. 30/11 1951 
70 NSD. 17/4 1954 
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Avgörande i lokaliseringsfrågan 

Trots disponent Westerbergs uttalande pågick utredningen kring vilken av städerna som skulle 

dra vinstlotten i fråga om malmhamnsetableringen. Här har av någon anledning en dold aktör 

i sammanhanget dykt upp nämligen Storön i Kalix kommun. Detta alternativ ansågs 

emellertid inte vara särskilt bra främst ur försvarssynpunkt.71 Av Luleås till en början fyra 

alternativ förkastades tre (bl.a. Svartön) av olika orsaker. Kvar stod förslaget till en 

byggnation på Sandön. Det namnet låter antyda stämmer helt och fullt, Sandön är en ö 

liggandes strax utanför Luleå centralort tvärsemot där SSAB har sin produktion. Den tänkta 

verksamheten för LKAB: s del skulle förläggas ungefär där nuvarande badplatsen Klubbviken 

finns. Utöver själva malmlastningsfunktionen med tillhörande verksamheter behövdes ca 1,2 

mil väg till samt 300 meter bro färdigställas. Kostnaden för sistnämnda beräknades till ca 

5 500 000 kronor.72 Av källmaterialet att döma fanns det en hel del fördelar med en 

anläggning i Piteå. Främst handlar det om bättre land- och djupförhållanden och bättre 

angörningsmöjligheter för fartygen. 73  Den stora nackdelen rör de kostnader ett för 

malmtransporter anpassat järnvägsspår skulle föra med sig. Dessa skulle enligt beräkningar 

gjorda av SJ uppgå till 60 miljoner kr samt tilläggskostnader för lok m.m. á 15 miljoner kr. På 

grund av dåvarande malmavtal innebar det att merkostnaderna för LKAB: s beräknades till en 

nivå av 8-9 miljoner kr per år.74

 

Nackdelarna med en tänkbar verksamhet på Sandön låg främst i markförhållandena samt att 

det är relativt långgrunt. På grund av att marken vid det aktuella stället är låglänt skulle det 

med stor sannolikhet ha varit nödvändigt att upprätta någon form av skyddsmurar75 troligen 

som en form av vågbrytare. I samma material där Storöalternativet avfärdas med hänsyn av 

försvarsmässiga orsaker går det även att läsa att inte heller Sandön eller Haraholmen (Piteå) är 

att rekommendera av liknande skäl. Militärbefälhavare N, Björk anser emellertid att en 

utbyggnad för med sig ökade utskeppningsmöjligheter och han kan utifrån detta inte agera 

som en bromskloss för utvecklingen. Intressant nog anser Björk att placering av en 

malmhamn på Sandön är bättre ur försvarssynpunkt.76

 

                                                 
71 Drätselkammaren – Malmhamnsutredningen 1948-1965, del 2, 27/9 1954 
72 Ibid. 4/2 1955 
73 Ibid. 1/12 1954 
74 Ibid. 20/12 1954 
75 Ibid. 1/12 1954 
76 Drätselkammaren – Malmhamnsutredningen 1948-1965, del 2, 27/9 1954 

 23



Som grund för de verkningar en förflyttning av malmhamnen skulle medföra lät 

Stadsfullmäktige i Luleå tillsätta en utredning. Uppdraget gick till fil.lic. Per Holm i 

Stockholm, utredningens huvudsyfte var att ”klarlägga, vilken effekt en förflyttning av 

malmhamnen från Luleå till Piteå (eller till annat område på liknande eller större avstånd 

från Luleå) skulle få för Luleå stads näringsliv och kommunala ekonomi”.77 Resultatet av 

undersökningen visade på att för kommunens del skulle en förflyttning innebära en 

försämring i ekonomin som kunde jämföras med ett bortfall av ca 15 – 20 % av intäkterna 

från kommunalskatten. Den visade även på att investeringskostnaderna för en ny anläggning 

med kringutrustning uppgick för Luleås del till 100 miljoner kr och för Piteå 190 miljoner 

kr.78  

 

Beslutet att bygga en malmhamn på Sandön togs den 31 augusti 1956 av LKAB: s styrelse.79 

Vad som fällde avgörandet till Luleås fördel är inte helt lätt klargöra. Till viss del måste 

naturligtvis de rent ekonomiska aspekterna ha spelat in. De årliga merkostnaderna av en 

malmhamn i Piteå på ca 8-9 miljoner kr kanske var det som vägde tyngst. Samtidigt så verkar 

ändå Piteå ha haft en hel del fördelar vilket redogjorts för i denna uppsats. Huruvida dessa i 

slutändan skulle ha visat sig väga upp mot en förflyttning av malmhamnen från Luleå är 

omöjliga att svara på. 

 

Allt verkar därmed ha varit klart för en byggnation på Sandön i Luleå. Residensstaden kunde 

se framför sig en hel del arbetstillfällen och de anställda vid hamnen såg sina arbeten säkrade 

för ett antal år framöver. Ibland går dock inte saker och ting enligt ursprungsplanerna vilket 

skall visa sig enligt följande. Utifrån anteckningar från ett informationssammanträde mellan 

LKAB och de styrande i staden verkar projektet ha stoppats. Att så blev fallet berodde på att 

bolaget hade upptäckt att avsänkningshastigheten i gruvorna kunde ökas d.v.s. möjligheten att 

gå djupare ner i ett snabbare tempo. Ett annat skäl var att LKAB undersökte eventuella 

malmreserver kring orterna i Svappavaara, Mertainen och Nakerivaara. Sammantaget 

medförde dessa omständigheter att malmproduktionen kunde ökas och att kapaciteten vid 

hamnarna i Narvik och Luleå till följd av detta inte räckte till. Även om Sandön beräknades 

kunna utöka sin kapacitet låg dess akilleshäl i järnvägen. Konstruktionen av denna gjorde att 

den inte var nog anpassad för att kunna transportera de mängder en ökning av 

                                                 
77 Holm, 1956, s 5 
78 Ibid. s 37f 
79 Moberg, 1988, s 286 
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malmproduktionen förde med sig. Förändringar av rälsen skulle innebära att merkostnaderna 

ökade med 2-3 kr per ton. Bolaget såg sig därmed tvingat att avvakta med byggnationen i 

väntan på bättre beslutsunderlag d.v.s. om kostnaden för en hamn motsvarade de eventuella 

framtida intäkterna.80  

 

Beskedet från LKAB bör för de styrande i Luleå ha väckt en hel del känslor. Men en lösning 

visar sig i samma anteckningar. Disponenten i Luleå, Folke Westerberg, presenterade ett 

förslag som innebar att en undersökning skulle företas om en led genom Svartösundet över 

Sandöfjärden och förbi den öppning som skiljer Sandöklubb och Liggskär. Bolaget såg detta 

förslag som högintressant då detta skulle innebära att anläggningen på Svartön skulle kunna 

behållas utan alltför stora investeringar.81 Resultatet av undersökningarna blev för Luleås 

räkning en högvinst. Den 24 juni 1960 basunerades nyheten ut i Norrbottens Kuriren att en ny 

malmhamn skulle byggas på Svartön d.v.s. på samma plats där den gamla var placerad. I 

reportaget ger de berörda parterna sin syn på beslutet och det är alltigenom en positiv syn 

dessa förmedlar. Överlotsen John Wikström ”välsignar beslutet” och Luleå stad kallar 

avgörandet för en ”lättnad”. Folke Westerberg menade till och med på att ”Svartöns själ” var 

räddat.82

 

Den främsta orsaken till varför LKAB valde att förlägga den nya malmhamnen till Svartön 

istället för på Sandön går att finna i att investerings- och driftskostnaderna beräknades bli 

lägre vid förstnämnda placering. Troligtvis är det den tänkta järnvägen ut till Sandön som 

skulle ha fört med sig merkostnader. Även fördelar gällande hamnförhållandena samt 

personal- och materialtransporter som beräknades bli lägre räknades till Svartöns favör.83

Arbetskraftsbehovet minskas 

Oberoende av vilket av alternativen som skulle bli verklighet går det att utifrån boken ”54 

years in Lapland” se ytterligare ett argument för en ny utlastningshamn. Även om den gamla 

anläggningen på Svartön förfogade över en relativt hög kapacitet, trots gammalmodig teknik, 

tyder texten i boken på att det inte var helt lätt att få tag på nog med arbetskraft vid 

produktionstoppar.84 Arbetet vid malmhamnen hade sedan starten varit väldigt säsongsbetonat 

och manuellt inriktat, med störst behov av arbetskraft under den isfria säsongen. Största 
                                                 
80 Drätselkammaren – Malmhamnsutredningen 1948-1965, del 2, 6/9 1958 
81 Ibid. 
82 Norrbottens Kuriren, 24/6 1960 
83 Ibid. 
84 54 years in Lapland, 1957, s ? 
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antalet anställda nådde LKAB under andra världskriget då uppemot 400 man stod på 

lönelistan. Till dessa ska läggas SJ: s personal som uppgick till ca 100 stycken. Den nya 

malmhamnen antogs kräva ca 150 man.85 Trots neddragningarna kunde de kvarvarande se 

sina arbeten fortgå året om och därmed också känna högre trygghet. En minskning av 

personalen innebar för LKAB: s räkning lägre lönekostnader och därmed också högre 

vinstmöjligheter. Från fackets sida såg man inte personalminskningarna som något 

oroväckande. Gruvavdelningsordföranden Ernst Westman menade att även om 

rationaliseringar var aktuella skulle dessa vägas mot bättre arbetsförhållande. Westman 

påpekade också att medelåldern vid den gamla malmhamnen var rätt hög och att 

uppsägningarna därmed skulle kunna lösas via pensioneringar.86  

EUROPAS MODERNASTE HAMNANLÄGGNING 

Anläggningen som utlastningen kom att flyttas till 1965 innebar ett helt nytt sätt att utföra 

lastning på. Här handlar det om både rent tekniska förändringar men även en förändring kring 

kunskapen hos malmarbetarna. Influenserna till den nya anläggningen kom i mångt och 

mycket från USA där utvecklingen alltsedan andra världskrigets slut kommit att ta enorma 

kliv framåt. I stor utsträckning kom det Svartön Luleås befolkning kände igen att genomgå en 

omfattande förändring.87  

 

Beräkningar som utfördes kring kapaciteten för malmhamnen visar att den dimensionerades 

för att klara av en utlastning på nio miljoner ton per år. Notabelt är att en skeppningssäsong 

inte varade mer än ca 150 dygn p.g.a. dåvarande isläge under vinterhalvåret.88 Prislappen på 

den byggnation som kommer att redogöras för slutade på i runda tal 220 miljoner kronor. I 

denna kostnad ingick inte bara byggnader, mekanisk och elektrisk utrustning det var även 

nödvändigt att muddra upp en ny farled så att fartygen skulle kunna ta sig in i hamnen.89   

 

Sommaren 1961 togs det första spadtaget för den nya malmhamnen. Själva bygget kom att 

sträcka sig över fyra år men när anläggningen stod färdigt var den i tonnage räknat landets 

största exporthamn.90 Omfattningen av verksamheten på Svartön kanske bäst förstås genom 

att malmupplaget, storleksmässigt, motsvarade 28 stycken fotbollsplaner. Till detta kommer 

                                                 
85 Barck, s 58 
86 Norrbottens Kuriren 24/6 1960 
87 Persson, 1988, s 231 
88 Luleå malmhamn 1970. s 3 
89 Ibid. s 9 
90 Luleå Malmhamn 1970. s 2 
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även utrymmen för t.ex. manskapsbaracker, verkstäder och kajplatsen.91 Vid ankomsten till 

Luleå ställdes vagnarna upp på en bangård, som också den genomgått en ombyggnation, för 

att efterhand tömmas vid lossningsstationen. Konstruktionen av lossningen gjorde det möjligt 

att lossa sex vagnar åt gången. På dessa fanns bottenluckor som öppnades automatiskt vid 

inträdet till stationen. Själva frammatningen sköttes även den med automatik.92 Under 

vinterhalvåret hade malmhanteringen sedan starten i slutet av 1800-talet varit behäftad med 

stora problem. Detta p.g.a. det faktum att malmen, under transporten, frös fast i vagnarna samt 

på själva upplaget. Hur detta löstes tidigare genom åren har redan behandlats men i och med 

den nya anläggningens tillkomst installerades en hetluftanläggning samt en skakanordning till 

själva ekipagen för att effektivisera processen ytterligare ett steg.93  

 

Efter det inledande förloppet följde sig två alternativ. Antingen var det möjligt att transportera 

malmen till kajen för vidare transport till fartyg eller så gick det till malmupplaget. Detta 

åstadkoms genom ett transportsystem som byggde på s.k. skyttelband och som styrdes via en 

fördelningsstation. Skyttelbanden, som alltså var fler än ett till antalet, var tillverkade av 

gummi och hade en kapacitet av 4 000 ton per timme.94 Siffrorna tål att jämföras med den 

kapacitet som elevatorn förfogade över och som i bästa fall uppgick till 5 000 ton under 20 

timmar.95  

 

Inledningsvis nämndes malmupplagets omfång och även här skedde en förändring av 

tekniken. De ångdrivna grävmaskinerna kom att bytas ut mot ett system av bandbrygga, 

bandbroar och brokranar. Införseln till upplaget skedde från en fastmonterad bandbrygga via 

någon av de två bandbroarna. Broarna kunde röra sig fram och tillbaka beroende på var 

malmen skulle placeras. För att minimera dammet från malmen installerades en anordning 

som hade till uppgift att täcka densamma med ett slags ytskikt som fäste det yttersta lagret.96 

Åtgärden visade sig inte vara tillräcklig och för de boende på Svartön kom dammet att vara en 

källa till ständig irritation fram till dess att den senaste malmhamnen byggdes på 1990-talet. 

För den vidare transporten till kajen byggdes det två system som kom att fungera som ett 

slags överlappande system. Den lagrade malmen kunde transporteras från upplaget via ett 

band som gick i betongtunnlar och som var placerade längs efter upplaget. Vid insläppet till 
                                                 
91 Barck. s 71 
92 Luleå Malmhamn 1970. s 4 
93 Ibid.  
94 Luleå Malmhamn 1970, s 8 
95 Moberg, 1988, s 273 
96 Luleå Malmhamn 1970. s 4 
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tunnlarna fanns trattar som reglerade intaget med hjälp av hydrauliskt drivna 

pålastningsvagnar. I var och en av de två tunnlarna fanns ytterligare ett hjälpmedel för att 

motverka kylans inverkan på malmen. Hjälpmedlen det handlar om var s.k. tjältuggar.97 Även 

om det vid en första läsning kan verka som att denna teknik var mer än nog för en så hög 

effektivitet som möjligt var realiteten den att tappningssystemet inte klarade av mer än 25 % 

av det totala behovet.98 Resterande 75 % skulle lastas på transportbandet med hjälp av 

brokranar, till antalet två. Måtten på dessa förefaller imponerande även om det är några år 

sedan de uppfördes, höjden uppgick till 40 meter och spännvidden var 95 meter tvärs över. 

Brokranarna kunde röra sig längs hela det 850 meter långa upplaget och skopan vars vikt var 

18 ton slukade hela 27 ton last.99 Sammantaget kunde dessa båda kranar frakta i snitt 5 000 

ton per timme.100

 

Från malmupplaget på den bakre delen av Svartön grävdes/sprängdes en tunnel tvärs igenom 

berget. Innandömet kom att ha plats för två stycken, 800 meter långa, bandgångar på vilka 

malmen transporterades fram till kajen.101 Som en del av de ökade kundkraven gällande 

kvalitetssäkring kom en provtagnings- samt en vägningsstation att uppföras vid kajen. 

Provtagningens funktion bestod i att ta fortlöpande tester på malmen så att den inte skulle visa 

sig innehålla felaktigheter av olika slag. Vägningen av utgående malm var viktig ur två 

avseenden, dels för att fartygen skulle få rätt antal ton i lastrummen och dels så att densamma 

placerades så att fartygen fick jämvikt. För att säkerställa detta fick personalen vid 

vägningsstationen en lastplan av förste styrman på fartyget.102 På bandgångarna installerades 

fyra stycken bandvågar, två på varje, som räknade ut ett medelvärde på utgående last. Om fel 

uppstod kring någon av dessa fanns möjligheten att koppla ur den felaktiga och väga på 

endast en. Därigenom minimerades riskerna för haverier och utlastningen kunde fortsätta som 

vanligt.103  

 

Förloppet som följde innebar att malmen överfördes från de två bandgångarna till det s.k. 

kajbandet, liggande på en höjd av nio meter, och ut på de två skeppslastarna.104 Funktionen på 

sistnämnda låg i att föra malmen ner i fartyget. Styrningen skedde via radiovågor och 
                                                 
97 Luleå Malmhamn 1970, s 4  
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Ibid. s 6 
101 Luleå Malmhamn 1970, s 6 
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förflyttningar gjordes längs efter en rälsskena på kajen. Skeppslastarna kunde höjas och 

sänkas samt att det fasta bandet kunde skjutas in eller ut. Lastarna medförde att variationen av 

fartygsstorlek kunde, i tonnage räknat, ligga på mellan 3 000 och 50 000 ton.105  

 

En naturlig följd av den nya tekniken, samt landhöjningen, var att även kajen fick byggas om. 

Det blev i och med denna möjligt att betjäna två fartyg i storleksklass på 45 000 ton.106 

Konstruktionen av kajen tas inte upp i ett närmare avseende. Emellertid kan vissa 

specifikationer förhoppningsvis klargöra omfattningen av byggnationen. Längden på kajen 

kom att uppgå till 415 meter samtidigt som den vilade på ca 3 000 betongpålar vilka 

beräknades klara av ett tryck på 2,3 ton per m2. Även om malmhamnen sedan några flyttat så 

har verksamheten vid kajen inte helt försvunnit. På grund av ökade hamnkostnader i 

Stockholm men även pga. rent lägesmässiga förhållanden har isbrytarna som används i 

Sverige hittat till en ny hemmahamn,  Luleås gamla malmhamn.107

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Syftet med uppsatsen var att studera utvecklingen vid Luleå malmhamn under perioden 1888-

1965 och därvid fästa särskild uppmärksamhet vid de tekniska åtgärderna som tagits för att  

kunna hantera utskeppningen av malm. I och med att järnmalmen i Malmberget genom ny 

teknik blev användbar för industriella ändamål uppstod behovet att kunna transportera 

malmen ner till kusten för vidare utlastning till fartygen. Med malmbanans tillkomst var 

behovet kring transportproblematiken uppfyllt. Tekniken för att lasta fartygen byggde i början 

på en s.k. elevator som för sin tid var väldigt avancerad. Med visst fog kan uttrycket 

”spetsteknik” användas för att beskriva hur sofistikerad anläggningen var. Det får därför anses 

som relativt anmärkningsvärt att installationerna av utlastningsviadukterna i princip handlade 

om egentlig tillbakagång av den tekniska utrustningen. Man kan i det sammanhanget fråga sig 

vilket företag av idag som skulle våga sig på en sådan manöver? Troligtvis inget om jag får 

göra ett antagande. Tendenserna har inom industrin, men även inom andra områden, visat på 

en allt högre grad av automatisering och därmed också ett ökat teknikinslag. Kanske går 

orsakerna till viadukternas intåg att finna i en alltför komplicerad och känslig process som 

elevatorn medförde. Elevatorn kunde i bästa fall, d.v.s. om allt flöt som det skulle och inga fel 

uppstod, lasta 5 000 ton malm på 20 timmar. Kanhända uppstod dessa lägen alltför sällan för 

att det skulle vara tillräckligt lönsamt att använda sig av den. Ännu en tanke är att det kan har 
                                                 
105 Luleå Malmhamn 1970, s 9 
106 Ibid. s 8 
107 www.nsd.se. 041125 
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rört sig om ett fall av för snabbt teknikinträde m.a.o. var tiden och/eller arbetskraften inte 

mogen för införandet av elevatorn. Om så är fallet kan man trösta sig med att detta inte var 

första fallet i världshistorien (och säkerligen inte sista). Gång efter annan har lanseringen av 

ny teknik inneburit omställningar för människor och likaså har det gång efter annan slutat i 

nederlag eller åtminstone ett steg tillbaka. 

 

Med tiden räckte emellertid inte kapaciteten till och företaget såg sig tvunget att söka nya 

metoder. Lastningsviadukterna, som ersatte elevatorn, var i stor utsträckning väldigt effektiva. 

Det fanns helt enkelt inte mycket mekaniska fel som kunde uppstå. Nackdelen var å andra 

sidan att de var väldigt arbetskraftskrävande. En stor personalstyrka för visserligen med sig att 

få människor behöver gå arbetslösa vilket är till gagn för den aktuella staden men ej gynnsamt 

för företaget d.v.s. lönekostnader. Viadukterna verkar dock ha fyllt sin funktion under de år 

dessa var igång.  

 

Den ekonomiska depression som drabbade stora delar av världen på 1930-talet fick även 

konsekvenser för malmhamnen i Luleå. Detta tog sig främst uttryck i minskad utlastning som 

i sin tur fick följder för Luleå stads och LKAB: s ekonomi. Under andra världskriget var 

efterfrågan på järnmalm hög. Utlastningen uppgick under dessa år till ca 24 000 000 ton, en 

siffra som får betraktas som beundransvärd med tanke på den teknik som användes.  

 

Kring mitten av 1950-talet börjar eftersläpningen kring metoden att lasta fartygen på att bli 

påtaglig och man börjar leta efter alternativ. Behovet av modernare teknik tog sig också 

uttryck i en kamp i fråga om lokalisering av en malmhamn mellan Luleå och Piteå där 

förstnämnda i slutändan stod som vinnare. I Luleå var tanken från början att den nya 

anläggningen skulle förläggas till Sandön ca 1,5 km från Svartön. Av olika anledningar blev 

detta inte verklighet. Den anläggning för malmutlastning som invigdes 1965 var Europas 

modernaste hamn och byggde mycket på teknik som inte var lika personalkrävande som 

tidigare och därmed också kostnadseffektivare. Den kvarvarande arbetskraften kunde förvisso 

få tryggare anställningsvillkor (ej säsongsbetonat) och bättre arbetsförhållanden, men 

samtidigt också högre krav att lära sig ny teknik.  

 

De allt högre kraven, från kundernas håll, på ökad leverans- och kvalitetssäkerhet kan ha varit 

en grund till teknikskiftena för malmhamnen i Luleå. Självklart är det så att en industri måste 

gå igenom förändringsarbeten och teknisk utveckling för att överhuvudtaget klara sig i en 
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konkurrenssituation. I Luleå malmhamns historia har denna anpassning skett vid ett antal 

tillfällen. Frågan är om det för Svartön har handlat om en teknisk utveckling utifrån ökade 

malmtransporter? Svaret är att även om detta haft påverkan så är det inte den enda faktorn. Ett 

antal andra orsaker går att räkna upp som i stort går in i varandra men även var för sig 

påverkat utvecklingen. Till dessa hör djupet vid kajen, men även i själva farleden, gång efter 

annan visat sig otillräckligt och fört med sig kostsamma muddringar. Skälet till sistnämnda 

har helt och hållet en naturlig bakgrund d.v.s. landhöjningen. Allt hade säkert varit frid och 

fröjd om storleken på båtarna varit densamma som i inledningen av verksamheten men i och 

med att dessa genom årens lopp växt i omfång och lastkapacitet p.g.a. företagsekonomiska 

faktorer har LKAB sett sig tvingade att finna lösningar för att motverka naturens lopp och ofta 

då med Luleå stad som aktiv part.  
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