
Packhuskajen

År 1876 anlades här till vänster en långkaj 

i anslutning till stadens tullpackhus där 

styckegods förtullades. Kajen benämndes 

från 1930-talet även Kokskajen och Kol-

kajen efter AB Luleå Kol- och Material-

affärs lagerlokaler. Byggmaterial kom med 

tiden att dominera i magasinen. Förutom 

lastfartyg bidrog även båtar med passage-

rare till liv och rörelse.

Teaterkajen

På 1980-talet ersattes magasinen av Norr-

bottensteatern som byggdes så att magasi-

nens välkända silhuett bevarades. Numera 

kallas Packhuskajen för Teaterkajen. 

Norra Långkajen och Pontusudden

Norra Långkajen byggdes år 1878 en bit

ut i vattnet där det var djupt nog för större 

skutor att lägga till. Pontusudden på andra 

sidan hade varv på 1700-talet, lastkaj på 

1800-talet och oljecisterner på 1900-talet. 

När infarten för landsvägstrafik till Luleå 

anlades där och kajen försvann avslutades 

en 300-årig sjöfartsepok i Norra Hamn.

Norra Hamn med Norra Långkajen något år efter sekelskiftet 1900. Två större segelfartyg är förtöjda vid kajen. I för-

grunden med grundare vatten en småbåtshamn innanför långkajen. Till höger skymtar stadshusets/stadshotellets ter-

rass. I bakgrunden ser man elverkets höga skorsten. Stadshotellet blev kvar när Luleå fick ett nytt stadshus vid slutet 

av 1950-talet. Småbåtshamnen är numera utfylld och skorstenen är borta sedan länge. Foto Luleå kommuns stadsarkiv.

Hit till N
orra Hamn flyttade Luleå 

stad år 1649. Långt in på 1900-talet 

lastade och lossade fartygen sina 

varor här. Idag är Norra Hamn ett 

trivsamt promenadstråk med res-

tauranger, fritid
snöjen och kultur.
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Här ser du centrala Luleå år 1858. Norra Hamn hade tätt liggande 

bryggor för båttrafik och små bodar för handelsvaror.

Karta J.G Bränström 1858/utgiven av Luleå kommuns Stadsingenjörskontor 1973.

N O R R A  H A M N

Norra Hamn (North Harbour) has been Luleå’s 

gateway to the world through navigation and ship-

ping since the 17th century. Goods were loaded 

and unloaded here until well into the 20th century. 

Towards the end of the 19th century long jetties 

were built instead of smaller piers. To the left there 

was once a customs warehouse and storage facilities 

remained up until the 1980s, when the Norrbotten 

Theatre was built. On the other side of the water was 

a wharf up until the 1950s. This is now the location 

of the main approach for the motorway to central   

Luleå. Today North Harbour is a pleasant strolling 

area for culture and recreation. 

Här ser du Packhuskajen med Norrbottens-

teatern till vänster och Norra Långkajen till 

höger med Kulturens Hus i fonden. På 

andra sidan vattnet ligger Pontusudden. 

Om sommaren trafikerar båtar skärgården 

och på vintern kan man färdas på skrid-

skor eller skidor när isen ligger.

Nytt hamnläge

Gamla Luleå stad låg ursprungligen vid 

kyrkan i Gammelstad. Under 1600-talet 

medförde dock landhöjningen uppgrunda-

de båtleder och skeppen nådde inte längre 

fram. Lösningen på problemet blev att an-

lägga Norra Hamn och flytta staden.  

Nystaden

De 32 familjer som följde med vid stads-

flytten uppförde små timrade bostadshus, 

stall, fähus och andra uthus. Hamnen be-

stod då av små bryggor anlagda vinkelrätt 

mot stranden. Bodar flyttades med eller 

byggdes nya. Den dåtida hamnen låg flera 

meter längre in jämfört med idag. Landhöj-

ning och utfyllnader flyttade stranden utåt. 

Bryggorna behövde därför ofta byggas om.

Luleå p
arker

 Foto

Välkommen till Gullringskärret 

Markägare: Stockholms stift

Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Stockholms län

Box 22067 • 104 22 STOCKHOLM • 08-785 40 00 • www.ab.lst.se

LÄNSSTYRELSEN

Död ved är en förutsättning för många mossor, lavar och insekter. 

Fåglar är också beroende av död ved för bon och föda.

naturreservatet ligger i inre delen av en dal-

gång som sträcker sig mot havet i öster. Dalen består av 

upp till 20 meter tjocka lerlager. Husbyån rinner i reser-

vatet i meandrande bildningar och når havet vid Årsta 

slott. Från Jordbroåsens vattenförande gruslager trycks  

grundvatten upp i flera källdrag. Djupt liggande lerlager 

innehåller kalk som med vattnet förs upp till ytan.

gullringskärret var förr beväxt med låg sump-

skog. I slutet av 1700-talet började man dränera för att 

skapa mer ängsmark. Detta misslyckades på grund av 

de kraftiga källflödena och endast i västra och nordöstra 

delarna kunde odlingsmark tas upp som nu har åter-

beskogats. De gamla dikena är fortfarande synliga i 

marken och korsas på många ställen efter stigen.

i sydöstra delen av området ligger betesmark-

erna. De har brukats ända sedan början av 1700-talet 

och där finns fortfarande en del mycket gamla granar. 

En av dessa som nu fallit var nästan 200 år gammal. 

Naturreservatet kan alltså delas in i ett kärnområde 

där stigen till stora delar går och där människan aldrig 

lyckats tämja naturen, samt ett kringområde där 

odlingar och betesmarker funnits periodvis. 

forntiden kan du se spår av i reservatets syd-

östra delar med ett gravfält och en bytomt. Landets 

kanske finaste gravfält från äldre järnålder ligger norr 

om reservatet. Gravarna är mellan 1000-3000 år gamla. 

När Gullringskärret var den innersta delen av en havs-

vik bodde människor redan här.

gullringskärrets centrala delar är  

sumpskog med stora naturvärden. 

Här finns sällsynta mossor och kärl-

växter. en stig leder runt reservatet 

med skog i olika utvecklings-

skeden. På granlågor lever ved-

svampar och granplattbaggar. 

vråkar och ugglor häckar i skogen. 
Vid Husbyån finns Strutbräken 

som kan bli upp till 2 meter hög.

 Illustration Rune Persson
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• förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning   

  genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt

• framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar

• plocka eller gräva upp växter

• störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, uppehålla   

  sig i närheten av gryt, fånga eller döda däggdjur, fåglar,   

  kräl- och groddjur)

• medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat

• göra upp eld

• parkera annat än på anvisad parkeringsplats eller ställa   

  upp hus- eller släpvagn

• rida på skogsmarken

• anordna snitslat spår eller orienteringskontroll

• tälta

för allmänHeten gäller förbud att
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Karta Charlotte Rinaldo efter förlaga Sturefors slottsarkiv
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Sturefors slottspark

StureforS hette förr Forssa eller Kabbafors 

och nämns vid en tvist år 1333. Ett par hundra år 

senare i slutet av 1500-talet byggdes sannolikt det 

första slottet. Byggherre var Ture Nilsson Bielke 

som blev gårdens ägare genom giftermål med 

Margareta Sture. Slottet fick då namnet Tureforsa. 

Bielke blev ett av offren vid Linköpings blodbad 

år 1600. Änkan Margareta Sture ändrade godsets 

namn till Sturefors. Det enda som återstår idag efter 

1500-talets slott är delar av den norra flygeln.

DagenS Slott ritaDeS av Nicodemus Tessin 

d.y. Det uppfördes och stod färdigt år 1704 av Carl 

Piper dock inte helt enligt ritningarna. Arkitekturen 

är karolinsk med en rektangulär huvudbyggnad i tre 

våningar och två envåningsflyglar av sten. Efter att 

Carl Piper avlidit lät änkan Christina Piper instifta 

Sturefors som fideikommiss för dottersonen Nils 

Adam Bielke. Fideikommiss innebär att egendomen 

inte kan säljas, bara ärvas. Godset tillhör därmed 

ätten Bielke än idag. 

Välkommen att besöka en av de bäst bevarade 

slottsparkerna i landet. Det nuvarande slottet 

byggdes i början av 1700-talet och parken 

anlades enligt den tidens mode i fransk tuktad stil. 

under slutet av 1700-talet utökades parken och 

fick betydande inslag av den engelska parkens 

naturnära stil. Slottet är bebott så var vänlig

respektera det privata området däromkring.

welcome to one of the best preserved castle 

parks in Sweden. It belongs to Sturefors Castle, 

built by Carl Piper in the early 1800s, when 

the French garden was also laid out close to the 

castle, with its austere, trimmed style. Another 

castle stood here in the 16th century, but only its 

northern wing still exists. The commissioner of 

that castle was Ture Nilsson Bielke. After his death 

in the Linköping Bloodbath, his widow, who came 

from the Sture family, had the name of the estate 

changed from Tureforsa to Sturefors. In the end 

of 18th century, the castle was the property of 

Nils Adam Bielke, who had the park modernized 

and added on an English park to the west, where 

winding paths, large green spaces, and arbors soon 

emerged. To this day, the castle is still the property 

of the Bielke family and members of the family live 

here, so please respect the private area around it.

KARTAN. Längst ut på udden ligger Sturefors slott. 

En allé bestående av grova lövträd leder dit. Den franska 

trädgården med strama former ligger närmast slottet. Den 

engelska parken från slutet av 1700-talet med slingrande 

gångar, stora gräsytor och bersåer ansluter till den ursprung-

liga anläggningen.

kort efter färdigställandet av slottsbygget på 

1700-talet anlades efter Tessins d.y anvisningar en 

stramt tuktad fransk barockträdgård. En lindallé 

anlades i söder vilken leder fram till slottet. 

Trädgården avslutades i norr med en mindre 

parterr (låg och formbunden plantering) framför 

ett orangeri, även det ritat av Tessin. Ett orangeri 

var ett uppvärmt växthus där man bland annat 

odlade apelsiner. Orange är franska för apelsin.

på 1770-talet Ville Nils Adam Bielke moder-

nisera parken och lät enligt den tidens mode anlägga 

även en engelsk park med slingrande gångar och 

broar, stora gräsytor och bersåer, samt en labyrint 

och en grotta. I parken uppfördes mindre byggna-

der som Tyska köket och ett kinesiskt tempel. 

Tyska köket var en hydda av överputsad natursten. 

I den franska parkens förlängning anlades en 

spegeldamm och på ett berg i parkens mittaxel lät 

Bielke resa ett runt klassicistiskt minnestempel över 

sin mormor Christina Piper. 

i

Alléerna i barock-
trädgården består av 

parklind.
I parken finns stora ekar 

av hög ålder. Kanske är 
någon planterad redan på 

1500-talet.

Ask är ett av trädslagen i 
parken. Asken är ett hårt 

träslag och bra till slöjd.


