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Abstract 

Gävle hamn under andra världskriget är ett tidigare outforskat område. I denna uppsats undersöks

hur  hamnens  verksamhet  samt  ekonomi  påverkades  under  krigsåren  1939-1945.  Uppsatsen

fokuserar  på  stuveriarbetarförbundet  samt  den  kommunala  hamnstyrelsen.  Vidare  så  undersöks

huruvida  det  fanns  dokumenterade  åsikter  angående  Nazityskland  och  eventuella  moraliska

dilemman som uppstod i samband med handeln mellan Gävle hamn och Nazityskland. Resultatet

visar att Nazitysklands ockupation av Danmark och Norge, samt spärren i Skagerack, som innebar

ett  stop  för  sjöfart  mellan  Östersjön  och  Atlanten,  påverkade  Gävle  hamns  verksamhet  i  stor

utsträckning.  Detta  ledde  till  att  Nazityskland  var  den  enda  möjliga  stora  handelspartnern  för

svenska Östersjöhamnar,  vilket innebar att ekonomin och verksamheten i Gävle hamn upplevde

störst  nedgång  efter  att  Nazitysklands  krigslycka  hade  vänt.  Dokumenterad  kritik  från

stuveriarbetarförbundet mot Nazityskland var sparsam till mängden, men ökade något mot slutet av

kriget.  

Nyckelord: Andra världskriget, handel, Nazityskland, Östersjön       
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1. Inledning 

Gävle är inte förknippat med andra världskrigets historia. Trots detta så spelade Gävle en roll under

kriget,  även om landet var neutralt.  Neutraliteten har dock varit  omdiskuterad under tiden efter

kriget, inte minst i fråga om exporten av järnmalm till Nazityskland. I boken Heder och Samvete

menar  författaren  Maria-Pia  Boëthius  att  malmexporten  anses  som Sveriges  största  svek under

krigstiden,  eftersom  att  den  direkt  bidrog  till  uppbyggnaden  och  underhållet  av  den  tyska

krigsmaskinen.1 Malmexporten pågick över Östersjön, och från framförallt ett fåtal svenska hamnar.

Hamnarna som omnämns i  den litteratur som undersökts inför  för denna uppsats är  framförallt

Luleå, men även Oxelösund, och ett fåtal gånger Gävle. Det finns dock litet skrivet om Gävle och

sjöfarten eller handeln under kriget.   

Det finns däremot en del forskning som inriktat sig på facklig verksamhet i Sverige under andra

världskriget, där gruvindustrin ofta stått i fokus, exempelvis uppsatsen Brytningstid - En studie av

fackföreningsrörelsen  i  Grängesberg.2 Vid  sidan  av  gruvindustrin  så  borde  hamnindustrin  och

stuveriarbetet  vara  intressanta  undersökningsobjekt.  Om  brytningen  av  malm  avsedd  för

Nazityskland skapade moraliska dilemman för arbetarna och ägarna inom gruvindustrin,  så  bör

rimligtvis det samma kunna ha gällt för dem som lastade malmen på skeppen. Det är ett komplicerat

forskningsområde då det troligen var många faktorer som spelade in, där eget levebröd, rädsla för

Sveriges eventuella indragande i kriget, moral, politiska åsikter och världsuppfattning spelade stor

roll. Samtidigt är det kanske största problemet, som i historiska undersökningar överlag, att känslor

och åsikter ofta är mer dolda i dokument.    

Gävle hamn och aktiviteten i  denna under andra världskriget  är  ett  outforskat  område.  I  boken

Gävle under andra världskriget  nämns exempelvis att  aktiviteten i  hamnen pågick som vanligt

under kriget.3 Detta påstående kan anses som något märkligt, inte endast på grund av att ingenting i

samhället  var "som vanligt"  under krigsåren,  utan snarare på grund av hamnens internationella

karaktär som arbetsplats.

Genom  att  undersöka  både  den  kommunala  hamnstyrelsen  och  stuveriarbetarnas  fackförbund

kommer resultatet att kunna ge flera perspektiv på handeln med Nazityskland: ur ett individuellt,

lokalt  och  internationellt  perspektiv.  Enligt  c-uppsatsen  Brytningstid  En  studie  av

1 Maria-Pia Boëthius, Heder och Samvete: Sverige och andra världskriget,. Ordfront förlag. Stockholm 1999 s.124 
2 Christopher Rönnbäck Brytningstid - En studie av fackföreningsrörelsen i Grängesberg. C-uppsats i Historia, Örebro 
Universitet, 2009
3 Folke Löfgren. Gävle under andra världskriget. Gävle 1984 s. 23
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fackföreningsrörelsen i Grängesberg, så tillämpade arbetarna ett individperspektiv på kriget då de

sympatiserade  med  de  tyska  arbetarna,  medan  arbetsgivaren  betraktade  kriget  ur  ett

nationsperspektiv där Sveriges neutralitetslinje och säkerhet fick ett större utrymme.4 Olika saker

stod  trots  allt  på  spel,  beroende  på  vilken  position  och  funktion  man  hade  i  samhället.  Den

nationella  säkerheten och rädslan för  att  dras in  i  kriget  var troligen något  som de flesta  hade

gemensamt. Men viljor och åsikter angående exempelvis bojkott av handeln med Tyskland, kom

från individer snarare än föreningar eller kommunala institutioner.

Det  komplicerade  läget  som Sveriges  neutralitetslinje  innebar  resulterade  i  beslutet  att  landets

handelspolitik och utrikespolitik skulle hållas åtskilda. I boken Egenintresse eller samhällsintresse

menar  Birgit  Karlsson att  detta  innebar  en  skillnad  mellan  politik  och ekonomi,  vilket  tog  sig

uttryck i  Sveriges  neutralitetslinje.5 I  Gävle hamn,  precis  som i  gruvorna,  så  tillämpades  alltså

Sveriges  handelspolitik  utan  att  egentligen  blanda  in  utrikespolitiken.  Frågan  är  i  vilken

utsträckning detta var möjligt, och denna uppsats kommer att undersöka huruvida denna separerade

relation mellan ekonomi och politik uppfattades som problematisk av stuveriarbetarförbundet eller

hamnstyrelsen i Gävle.

4  Rönnbäck Brytningstid - En studie av fackföreningsrörelsen i Grängesberg. 
5  Birgit Karlsson, Egenintresse eller samhällsintresse – Nazityskland och svensk skogsindustri 1933-1945. Sekel 
Bokförlag Lund 2007 s. 187 
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet för denna uppsats är att undersöka verksamheten i Gävle hamn under andra världskriget och

reaktioner  från  stuveriarbetarförbundet och  hamnstyrelsen  vad  gäller  krigsutvecklingen.  Vidare

undersöks  huruvida  påståendet  att  aktiviteten  i  Gävle  hamn  pågick  som normalt  under  kriget.

Slutligen undersöks hur stuveriarbetarförbundet och hamnstyrelsen påverkades ekonomiskt under

kriget.

För att uppnå syftet används följande frågeställningar:

• Vilka  omständigheter  och  skeenden  påverkade  hamnens  verksamhet,  fanns  det  tydliga

vändpunkter i utvecklingen för stuveriarbetarförbundet och arbetare samt hamnstyrelsen?

• Hur påverkades ekonomin hos  stuveriarbetarförbundet och arbetare och hamnstyrelsen av

världskriget? 

• Hur var agerandet från hamnstyrelsen och arbetarna i relation till neutralitetslinjen? Fanns

det  uttalade  åsikter  angående  Nazityskland  och  handeln  med  dem?  Skiftade  eventuella

åsikter under krigets gång?

3. Metod och material 

3.1 Avgränsningar 

Undersökningen  är  i  första  hand  begränsad  till  Gävle  hamn,  vilket  i  sig  innebär  ett  nytt

forskningsobjekt. I andra hand är den avgränsad till fackföreningsrörelsen för stuveriarbetarna såväl

som  den  kommunala  hamnstyrelsen.  Det  fanns  andra  aktörer  som  verkade  i  hamnområdet,

exempelvis  verkstadsindustrin  och  Gävle  Sjöfarts  AB,  men  dessa  har  utelämnats  från

undersökningen då de inte var aktiva i lastade och lossande av fartygen.  

För  att  undersöka  åsikter  gällande  nazismen  skulle  rimligtvis  tidsperioden  börja  tidigare,

exempelvis  1933.  Däremot  var  hamnen  under  perioden  en  arbetsplats  med  direkt  koppling  till

Nazityskland och därmed ständigt påverkad av dess konjunktur eller  med andra ord krigslycka.

Själva krigsåren är även intressanta för undersökning då säkerheten på Östersjön möjligen spelade

en stor roll för arbetsvardagen. 
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3.2 Källmaterial

Källmaterialet är hämtat från Arkiv Gävleborg och Gävle Stadsarkiv. Arkiv Gävleborg startade som

ett så kallat folkrörelsearkiv. I dag omfattar arkivet olika typer av enskilda arkivbildare som företag,

förenings-,  gårds-  och  personarkiv.  Från  detta  arkiv  hämtade  jag  material  från

Transportarbetarförbundet  avdelning  1  sektion  16,  för  stuveriarbetarna  i  Gävle.  Materialet

inkluderar  månadsrapporter,  revisionsberättelser,  korrespondens,  tvister,  verksamhetsberättelser,

årsmöten och diverse rapporter. Delar av materialet är handskrivet.

Stadsarkivet i Gävle är ett kommunalt arkiv och är en enhet inom kultur och fritid i Gävle kommun.

Från detta arkiv hämtades material delvis från kommunfullmäktige, men i övervägande del från den

kommunala  hamnstyrelsen.  Materialet  består  av  korrespondens  mellan  hamnstyrelsen  och

kommunfullmäktige, länsstyrelsen, med statsmakten,  Gävle Stuveri AB, transportarbetarförbundet,

Svenska Hamnförbundet samt diverse redare och företag. Materialet innefattar även årsberättelser,

PM, diverse ekonomiska rapporter samt artiklar från Svenska Hamnförbundets tidskrift.   

3.3 Metod

En  kvalitativt  orienterad  analys  har  tillämpats  för  att  undersöka  transportarbetarförbundets  och

hamnstyrelsens åsikter och agerade under undersökningsperioden. Eftersom det alltid är svårt att

undersöka åsikter och moraliska frågor så användes fackföreningens handlingar som "arbetarnas

åsikter". Detta är problematiskt med tanke på att diskussioner som ligger bakom det skrivna ordet

inte går att analysera. Rapporterna från diverse möten innehåller säkerligen inte alla de åsikter som

fanns  bland  arbetarna  då  vissa  åsikter  kanske  inte  ansågs  lämpliga  att  ta  upp  vid  möten  eller

protokollföras, exempelvis gällande nazism och kommunism. Då personliga åsikter faktiskt sällan

dokumenteras, så jämförs även ageranden under åren i relation till krigsutvecklingen i omvärlden

exempelvis invasionen av Danmark och Norge. 

Undersökningen är indelad i två delar som representerar hamnstyrelsen och arbetarförbundet. Inom

ramen för dessa delar är  undersökningen strukturerad kronologiskt,  där varje  år har analyserats

separat. Dels på grund av frågeställningen gällande skiftande åsikter och moral, men även för att

skapa ordning för läsaren. För att analysera skillnader mellan fackförbundet och hamnstyrelsen så

krävs en viss jämförelseanalys där olika ageranden ställs i relation till varandra. För att få en bild

över de rådande ekonomiska förutsättningarna inleds de enskilda åren med statistik över antalet
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medlemmar,  arbetstillgång  samt  fackföreningens  och  hamnstyrelsens  ekonomiska  läge.  Denna

statistik går sedan att ställa i relation till uppgifter ur protokoll förda vid diverse möten. För att

kunna svara på frågan huruvida åsikter förändrades med krigets gång bör den rådande konjunkturen

räknas som en faktor, exempelvis kanske kritik mot Nazityskland avtar i samband med hög eller låg

sysselsättning.   

Denna undersökning utgår ifrån att det fanns någon typ av uttalade åsikter angående handeln med

Nazityskland. Den utgår dock inte från att arbetarna uppfattade sina arbetsuppgifter som problema-

tiska ur en moralisk aspekt. Åsikterna gällande handeln kan alltså visa sig vara endast ekonomiska

och därmed påverkade av arbetarnas egna intressen av att exempelvis kunna försörja sina familjer.

Frågeställningen utgår vidare från vissa skillnader gällande åsikterna mellan stuveriarbetarna och

hamnstyrelsen, då det rimligen bör ha haft olika perspektiv på ämnet som tidigare undersökningar

visat vad gäller gruvindustrin, fackföreningar och arbetare inom nämnda näring. 

4. Tidigare forskning

4.1 Kriget i ett större sammanhang 

Heder och samvete: Sverige och andra världskriget är en bok skriven av journalisten och debattören

Maria-Pia Boëthius som fokuserar på Sveriges "egentliga" roll under andra världskriget och dess

förhållande till  nazismen. Boëthius bok kan betraktas som provokativ i  jämförelse med tidigare

litteratur inom ämnet, och kritiken mot Sveriges agerande är genomgående stark. De kapitel i boken

som i  första  hand använts  i  denna uppsats  är  "Järnmalmen" samt "Division Engelbrecht".  Den

svenska malmens betydelse för den nazistiska krigsmaskinen har länge varit ett ämne öppen för

debatt, vilket har visat sig flera gånger under denna undersökning. Boëthius drar sig dock inte för att

konstatera att den högklassiga svenska malmen fanns i de krigsmateriel som användes av nazisterna

och  att  denna  handeln  bidrog  till  att  svenskarna  kunde  leva  ett  förhållandevis  gott  liv  under

krigsåren.6 Även om den svenska handelspolitiken och järnmalmens betydelse för Nazityskland var

nedtystad i Sverige under en lång tid efter kriget, var det rimligen ett ämne för debatt under kriget,

speciellt bland arbetare inom industrin och i hamnarna.  

6 Boëthius, 1999 s. 124 
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Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och förintelsen  är en

bok skriven av historikern Klas Åmark. Boken innehåller, för denna uppsats, en rad intressanta

kapitel  som behandlar  den  utrikespolitiska  relationen  mellan  Sverige  och Nazityskland.  Åmark

förklarar  inledningsvis  att  boken är  ett  resultat  av  en  slutrapport  som han skrivit  i  rollen  som

koordinator för Vetenskapsrådets så kallade Nazistprogram. Sammanlagt deltog ett tjugotal forskare

i Nazistprogrammet.7 

Åmark menar  att  de tyska framgångarna i  krigets  inledning,  tillsammans med ockupationen av

Sveriges grannländer, ledde till att viktiga svenska aktörer sökte goda relationer till Nazityskland.

Åmark  skriver  vidare  att  Sverige  bedrev  en  anpassningspolitik  som  ett  alternativ  till

neutralitetspolitik.8 Sveriges  handelspolitik  under  andra  världskriget  var  präglad  av  den,  ur  ett

handelsperspektiv, misslyckade neutralitetspolitiken under första världskriget, som ledde till brist på

viktiga  varor,  inte  minst  kol.  Som ett  resultat  av  detta  var  en  väl  fungerande  folkförsörjning

prioriterad av den svenska regeringen under andra världskriget. Detta för att undgå hungersnöd och

radikalisering av arbetslösa arbetare.9 Åmark menar därmed att Sveriges handelspolitik under andra

världskriget  utformades  utan  att  se  till  konsekvenserna  vad  gällde  Nazityskland  och  krigets

utgång.10 Det blev dock ett komplicerat scenario för Sverige, även om handelspolitiken var fri från

neutralitetens regler och Sverige därmed kunde handla med nästan uteslutande en part i kriget, det

vill säga Nazityskland, så innebar det ett missnöje hos andra parter. De allierade var missnöjda med

Sveriges handel med Nazityskland då den svenska järnmalmen var av stor betydelse för den tyska

krigsmaskinen. Sverige lyckades dock, efter förhandlingar med England, att få ett godkännande att

exportera  malm  till  Nazityskland  med  reservation  för  att  mängden  exporterad  järnmalm  inte

överträffade 1938 års mängd.11

I augusti 1939 var det uppenbart för många att ett nytt krig hotade Europa. Åmark poängterar att

statsminister Per-Albin Hansson inte pekade ut Nazityskland som hotet mot Europas fred.12 Åmark

menar att den svenska regeringen fastslog sin handelspolitik gentemot Nazityskland redan 1933,

och att transiteringsavtalet som tecknades 1940 utgjorde en tidpunkt där Sverige definitivt valt väg

för handelspolitiken de kommande krigsåren. Detta innebar, enligt Åmark, att regeringen inte ville

mobilisera den svenska opinionen till motstånd mot Nazityskland, då Sveriges ekonomi och frihet

7 Klas Åmark. Att bo granne med ondskan.: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och förintelsen. Albert 
Bonniers Förlag. Pössneck Tyskland 2011, s. 11 
8 Åmark, 2011 s. 648 
9 Åmark, 2011 s. 181 
10 Åmark, 2011 s. 182 
11 Åmark, 2011 s. 184  
12 Åmark, 2011 s. 81  
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skulle  riskeras  att  stå  på  spel.13 Den  svenska  regeringen  befarade  i  första  hand  Nazitysklands

blixtkrig,  särskilt  efter  ockupationen  av  Norge  och  Danmark.  Åmark  skriver  dock  att  Hitler

befarade ett svenskt-engelskt anfall mot de ockuperande trupperna i Norge. Åmark menar att det

med säkerhet går att  slå fast,  att varken Nazityskland eller  Sverige hade planer på att attackera

varandra.14 Den  svenska  regeringens  roll  i  kriget  blev  istället  att  försöka  upprätthålla  fred,

självständighet och en i stort fungerande ekonomi, i en tid då landet var omringat av krig.   

4.2 Svenska fackföreningar i relation till Nazityskland 

En  uppsats  som  är  intressant  för  denna  undersökning  är,  Brytningstid:  En  studie  av

fackföreningsrörelsen i Grängesberg, en c-uppsats i historia skriven av Christopher Rönnbäck. I

uppsatsen har författaren för avsikt att undersöka en fackföreningsrörelses politiska verksamhet i

relation  till  dess  ekonomiska  och  politiska  bedömningar  vad  gäller  gruvindustrin  1933-1945.

Rönnbäck vill undersöka hur relationen med Nazityskland påverkade fackföreningen i dess val av

verksamhet. Vidare ämnar Rönnbäck att belysa den situation som de organiserade arbetarna ställdes

inför,  där  solidaritet  och  ideologi  ställdes  mot  arbetstillfällen  och höjda  löner  som en följd  av

exporten av järnmalm till Nazityskland. 15

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för den svenska fackföreningsrörelsens ställningstaganden

och  ageranden  i  relation  till  hotet  från  Nazityskland.  Författaren  menar  att  tidigare  forskning

fokuserat på den centrala fackliga verksamheten och ett nationellt plan gällande handeln mellan

Sverige och Tyskland.16  

Rönnbäck använder följande frågeställningar,

- Hur bedömde organisationen den ekonomiska utvecklingen? 

- Hur bedömde organisationen den politiska situationen? 

- Vilken politisk verksamhet bedrevs i organisationen? 

Källmaterialet,  till  vilket  frågorna  riktas,  hämtar  Rönnbäck  från  Svenska

gruvindustriarbetarförbundet avdelning  1  samt  Grängesberg  LS,  en  syndikalistisk  organition.

Rönnbäck menar att genom att undersöka dessa två organisationer parallellt så nyanseras bilden av

13 Åmark, 2011 s. 115 
14 Åmark, 2011 s. 93  
15 Rönnbäck, 2009 s. 10  
16 Rönnbäck, 2009 s. 9  
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fackföreningsrörelsen och motbevisar att den skulle varit homogen. Handlingarna som bearbetas i

undersökningen består främst av mötesprotokoll och årsberättelser.17  

Rönnbäck menar att Gruvettan under åren 1934 till 1937 inte erkände Nazitysklands betydelse för

konjunkturuppgången  inom gruvindustrin,  utan  istället  tillskrev  den  en  europeisk  efterfrågan.18

Författaren menar vidare att Gruvettan sökte andra förklaringar till brytningsmängden ända fram till

1944-1945.19 Vidare resultat av undersökningen presenteras under rubriken Klass och nation. Här

förklarar författaren att en tydlig linje går att urskilja mellan de två organisationerna. Situationen i

Europa bedömdes av Grängesberg LS utifrån ett klassperspektiv, där fokus låg på arbetarklassen

och hur den påverkades av kriget. Inom Gruvettan däremot, skedde en förskjutning av perspektivet

från klass till nation som en följd av ockupationen av de nordiska grannländerna. Vidare kritiserades

Nazityskland av Grängesberg LS som ansåg att nazismen var fientlig mot arbetarklassen. Rönnbäck

menar dock att denna kritik minskade under krigets gång, för att sedan öka igen när krigets vindar

ändrade riktning i de allierades favör. Rönnbäck menar att kritiken skiftade med krigets utveckling,

där exempelvis rädsla för en tysk invasion av Sverige måste tas med i beräkningarna. Han menar

även  att  exporten  av  järnmalmen  bidrog  till  att  Gruvettan  drog  sig  för  att  öppet  kritisera

Nazityskland.  Slutligen  konstateras  att  Grängesberg  LS  uppfattade  exporten  av  malm  som

betydande för den tyska krigsmaskinen, vilket ledde till blockadförsök. Gruvettan, däremot, ansåg

att exporten var viktig för arbetstillgången men inte för den tyska krigspotentialen. Gruvettan ansåg

även, enligt Rönnbäck, att en blockad kunde hota den svenska neutraliteten.20 

Slutsatserna  i  uppsatsen  kan  sammanfattas  med  att  den  antinazistiska  aktiviteten  inom

organisationerna bedrevs efter riskbedömningar, där perioden 1940-1942 uppfattades som en kritisk

period med utbredd återhållsamhet i fråga om kritik av Nazityskland.21 Rönnbäck menar vidare att

konjunkturer spelade en roll för den politiska aktiviteten, där den politiska verksamheten ställdes åt

sidan vid nedgångar.22 Avslutningsvis konstaterar Rönnbäck att Gruvettan och Grängesberg LS vad

gällde deras politiska verksamhet var beroende av exporten av malm till den regim som de båda, vid

olika tillfällen, motarbetade.23  

17 Rönnbäck, 2009 s. 10  
18 Rönnbäck, 2009 s. 32 
19 Rönnbäck, 2009 s. 33
20 Rönnbäck, 2009 s. 33
21 Rönnbäck, 2009 s. 35
22 Rönnbäck, 2009 s. 36
23 Rönnbäck, 2009 s. 37
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4.3 Två perspektiv på nazismen: arbetsgivare och arbetare i svensk 

metallindustri 1932-1938

Daniel Odenberger och Ville Ortanen undersöker hur den svenska metall- och verkstadsindustrin

ställde  sig  till  nazismen,  i  c-uppsatsen  Synen på nazismen i  Metallarbetaren  och Verkstäderna

1932-1938.  Författarna  undrade  även  om  det  fanns  skillnader  mellan  arbetstagarna  och

arbetsgivarna i förhållningssättet till nazismen. Uppsatsen är avgränsad till åren 1932-1938, delvis

på  grund  av att  källmaterialet  består  av  tidskrifter,  men  också  för  att  författarna  befarade  att

materialet  skulle  varit  anpassat  till  den  svenska  censuren  och  det  segerrika  Nazityskland  om

undersökningen skulle ha täckt krigsåren.24      

Uppsatsen bygger på följande frågeställningar,

- Skildrades nazismen i organisationstidningarna, Metallarbetaren och Verkstäderna, i så fall på 

vilket sätt skildrades ideologin? 

- Hur skildrades brotten mot de mänskliga rättigheterna, förtrycket mot arbetarna, 

fackförbunden och det tyska folket? 

- Hur skildrades den svenska nazismen i tidskrifterna och på vilket sätt? 

- Hur återgav organisationstidningarna nazismens inflytande över andra länder? 

Uppsatsen använder sig alltså av två tidskrifter för att ta reda på hur industrin såg på nazismen, där

ena tidningen, Metallarbetaren, representerar arbetarna och den andra, Verkstäderna, representerar

arbetsgivaren. Författarna menar att arbetarna i stor utsträckning var mycket välinformerade om den

nazistiska diktaturen i Tyskland, vilket de menar strider mot en del tidigare forskning. Vidare menar

de  att  den  internationella  handeln  bidrog  till  ett  globalt  flöde  av  information.  Arbetarnas

organiserande  i  Europa  under  tidigt  1900-tal  hade  skapat  en  gemenskap  mellan  arbetare  över

landgränser och därmed fanns en utbredd sympati för arbetarna i Nazityskland. I varje nummer av

tidningen  Metallarbetaren  förekom  artiklar  angående  den  tyska  industrins  övergrepp  på  dess

arbetare.25 Författarna menar att Arbetsgivareförbundet, däremot, var av den uppfattningen att så

länge  Nazityskland  bidrog  till  ekonomisk  vinst  för  den  svenska  industrin,  så  skulle  den  inte

kritiseras.  De  enda  artiklarna  som  berörde  Nazityskland  i  tidningen  Verkstäderna  var  gällde

påverkan på den svenska industrin och ekonomin. 

24 Daniel Odenberger & Ville Ortanen. Synen på nazismen i Metallarbetaren och Verkstäderna 1932-1938. C-uppsats i 
Historia III, Växjö Universitet 2008. s. 15   
25 Odenberger, Ortanen, 2008 s. 48  
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Odenberger  och  Ortanen  menar  att  det  finns  en  tydlig  avsaknad  av  moral  från  arbetsgivarna.

Därmed drar de slutsatsen att det svenska folket inte stod likgiltiga inför nazismen, utan att det

snarare  var  de  övre  samhällsklasserna  som återspeglade  likgiltighet.  Hos  arbetare,  som här  får

symbolisera det svenska folket, fanns således en skillnad i attityd, moral och solidaritet, än den som

Sverige och dess regering stod för. Den humanitära situationen i Nazityskland var det som syns i

Metallarbetaren  i  störst  utsträckning.  Därmed  dras  liknande  slutsatser  i  denna  uppsats  som  i

Brytningstid:  En studie  av  fackföreningsrörelsen  i  Grängesberg,  där  arbetarna  representerar  ett

individ- eller humanitärt perspektiv, medan arbetsgivarna snarare har ett ekonomiskt. Det bör dock

tilläggas att uppsatserna täcker olika tidsperioder där Brytningstid även innefattar själva krigsåren.

Det  vore  rimligt  att  anta  möjligheten  att  kritiken  som  riktades  mot  nazismen  från  tidningen

Metallarbetaren avtog när Sverige stod under direkt hot om ockupation.26      

5. Historisk bakgrund

 5.1 Läget i Östersjöområdet

Andra världskriget behöver ingen grundlig presentation,  inte heller  Sveriges roll  i  det. Det som

däremot är intressant för detta arbete är en förståelse av Sveriges neutralitet,  utrikeshandel, den

svenska  järnmalmen  samt  läget  i  Östersjöområdet.  Den  svenska  transporten  av  järnmalm över

Östersjön kallades av sjöfolket för  dödsfarten.  Lennart Lundberg förklarar anledningen till detta i

boken  Handelsflottan under andra världskriget.  Lundberg skriver att risken att stöta på engelska

magnetminor utanför de nordtyska hamnstäderna var stor, och ett stort antal svenska skepp gick

under på grund av dessa minor.27 Utöver minorna utgjorde även brittiska bombplan ett hot mot de

svenska  skeppen,  och  enligt  Lundberg  började  den riktiga  dödsfarten i  och  med att  leveranser

började skeppas till det tyskockuperade Rotterdam år 1940.28 Vintern 1940-41 var extremt sträng. I

boken Gävle under 1900-talet skriver Ulf Ivar Nilsson att det under januari månader år 1940, 1941

och 1942 uppmättes temperaturer på runt -30 grader, vilket vid bokens tryckdatum fortfarande är

köldrekord  för  Gävle.29 Lundberg skriver  att  de  svenska isbrytarna inte  klarade av  att  assistera

malmtrafiken, och därmed var det mycket begränsad aktivitet i Gävles hamn under vintern 1940-

1941.30 

26 Odenberger, Ortanen, 2008 s. 51  
27 Lennart Lundberg. Handelsflottan under andra världskriget. Instant book. Stockholm 2007, s. 176 
28 Lundberg, 2007 s. 177 
29 Ulf Ivar Nilsson. Gävle under 1900-talet: 1900-1949. Gävle 2011, s. 274
30 Lundberg, 2007 s. 178 
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Den faktor som spelade störst roll för läget i Östersjön var Nazitysklands anfall mot Sovjetunionen

1941. Under krigets inledande år hade Östersjöområdet varit relativt besparat från krigshandlingar.

Innan  operation  Barbarossa  hade  Östersjön  inte  varit  en  krigsskådeplats  mer  än  under  finska

vinterkriget, vilket Lundberg menar inte hade berört  malmtrafiken i någon större utsträckning.31

Under inledningen av operation Barbarossa meddelade den tyska marinledningen Sverige om sin

minering av Östersjön. I samband med kriget mellan Sovjetunionen och Nazityskland började den

svenska marinen att eskortera svenska handelsskepp. År 1942 skulle bli det mest förlustbringade

året  för  den  svenska  handelsflottan,  då  17  svenska  fartyg  förlorades  och  106  svenska  sjömän

omkom.32  Lundberg menar att eskorteringen inte spelade någon roll för de ryska torpederingarna,

då den svenska flottan saknade rutiner och rätt resurser för att förhindra ryska anfall.  Lundberg

menar  vidare  att  de  svenska  fartygscheferna  var  besvikna  på  den  svenska  statens  brist  på

engagemang för sjömännens utsatta position,  och att  befälhavarna och besättningarna kände sig

svikna av både staten och redarna vars intressen endast verkade vara ekonomiska.33 

Under 1943 förlorades inte ett enda svenskt malmfartyg på Östersjön. Lundberg skriver att det var

en effekt av det tysk- finska samarbetet för att förhindra ryska ubåtars tillträde till Östersjön. Genom

intensiv  minering  samt  uppbringande  av  en  omfattande  barriär  i  form av ett  gigantiskt  stålnät

lyckades inte en enda rysk ubåt forcera barriären under året.34 När de allierades framgångar i kriget

ökade,  ökade  även  kraven  på  att  Sverige  skulle  minska  exporten  av  järnmalm  till  Tyskland.

Författaren Martin Fritz menar i boken Sverige och Nazityskland: skuldfrågor och moraldebatt att

påtryckningar från de allierade resulterade i att Sverige under 1944 bröt de kontrakt som fanns med

Nazityskland angående mängden järnmalm som skulle exporteras. Det skedde således en kraftig

reducering av utförseln av malm på grund av Nazitysklands begynnande nederlag, och under hösten

1944 upphörde exporten helt och hållet. Fritz menar att det bör has i åtanke att Sverige då hade

bedrivit en effektiv lageruppbyggnad av det tyska kolet och kokset, vilket underlättade beslutet att

reducera handeln.35

31 Lundberg, 2007 s. 179
32 Lundberg, 2007 s. 181
33 Lundberg, 2007 s. 183
34 Lundberg, 2007 s. 187
35 Martin Fritz. Sverige och Nazityskland: skuldfrågor och moraldebatt. Dialogos Förlag. Stockholm 2007 s. 270, 271  
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5.2 Den svenska järnmalmen och handeln med Nazityskland

I boken Heder och Samvete:  Sverige och andra världskriget  pekar författaren Maria-Pia Boëthius

på att exporten av järnmalm till Nazityskland av många anses som det största sveket från svensk

sida under kriget. Även då det diskuterats i vilken utsträckning den svenska malmen påverkade

kriget,  konstaterar  Boëthius  att  det  ändå  fanns  högklassigt  svenskt  järn  i  den  nazistiska

krigsmaskinens pansarvagnar, stridsflygplan, kanoner och kulsprutor. Boëthius menar att exporten

av järnmalm sågs som ett svek från Sveriges sida, och att den var problematisk även före kriget bröt

ut. 36

Alf W. Johansson skriver, i boken Den nazistiska utmaningen: Aspekter på andra världskriget, att

britterna  oroat  sig  över  den svensk-  tyska  handeln  under  senare  hälften  av  1930-talet.37 Enligt

Johansson  övervägde britterna möjligheter om hur exporten kunde stoppas vid händelse av krig,

och förslag som att bomba tyska kanaler, hindra exporten från Narvik via flottan och att sabotera de

svenska gruvorna diskuterades. Vidare diskuterades, enligt Johansson, försök att framkalla någon

slags politisk strejk bland de svenska gruvindustriarbetarna och på så sätt skapa ett driftstopp.38

Enligt Boëthius skickade en engelsk parlamentsledamot ett meddelande till Sveriges ambassadör i

London i september 1939, i vilket det förklarades att Tyskland var så beroende av den svenska

malmen att ett exportstopp skulle innebära krigets slut inom sex månader.39 Den svenska regeringen

var, enligt Boëthius, av en annan åsikt. Men eftersom malmen exporterades i utbyte mot bland annat

kol och koks så var det tyska pansarvagnar som värmde de svenska stugorna, enligt Boëthius.40 

Ur ett utrikeshandelsperspektiv var potentiella handelspartner till Sverige begränsade. Som en effekt

av Nazitysklands ockupation av Norge och Danmark var Sverige i princip omringat av Tyskland

eller av dem ockuperade länder. Boëthius skriver att över 90% av den svenska utrikeshandeln under

andra  världskriget  utfördes  med  Nazityskland.41 I  en  doktorsavhandling, Handeln  och

betalningarna  mellan  Sverige  och  Tyskland  1934-1945, analyserar  författaren  Peter  Hedberg

riskerna, osäkerheten och kostnaderna i fråga om den svenska handeln med Nazityskland. Hedberg

beskriver Sveriges svårigheter att etablera handelskontakter med andra nationer än Nazityskland

under krigsåren.42  Vidare menar Hedberg att det fanns ett antal fördelar med just Tyskland som

36 Boëthius, 1999 s. 124 
37 Alf W. Johansson. Den nazistiska utmaningen: Aspekter på andra världskriget. Prisma. Falun 2006, s. 50  
38 Johansson, 2006 s. 51 
39 Boëthius, 1999 s. 125 
40 Boëthius, 1999 s. 126 
41 Boëthius, 1999 s. 129 
42 Peter Hedberg. Handeln och betalningarna mellan Sverige och Tyskland 1934-1945: Den svensk-tyska 
clearingepoken ur ett kontraktsekonomiskt perspektiv. Uppsala Universitet. Elander Gotab. Stockholm 2003, s. 153
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handelspartner. Det geografiska avståndet, med tanke på att Sverige var omringat att Tyskland eller

ockuperade  länder,  vilket  påverkade  transportkostnaderna  och  Tysklands  tillgångar  till  det  för

Sverige så viktiga kolet och kokset. Hedberg menar även att de tyska exportpriserna var relativt

stabila.43  

Skagerackspärren var en viktig faktor vad gällde den svenska handelssituationen under kriget, då

den ytterligare begränsade möjligheterna för handel med andra länder än Tyskland. Hedberg skriver

dock,  att  den  globala  handeln  i  allmänhet  upplevde en  nedgång under  kriget.  Hedberg  skriver

vidare, "Även om Skagerackblockaden aldrig hade ägt rum är det därför osannolikt att den svenska

utrikeshandelns samlade volym hållit sig på förkrigstida nivåer".44 Detta påstående blir mer talande

med tanke på att  den svenska handeln tidigare dominerats  av transocean handel och blockaden

lämnade endast Tyskland som möjlig handelspartner av rang.45   

Hedberg  skriver  att  handeln  mellan  Tyskland  och  Sverige  alltid  har  varit  säsongsbetonad,

exempelvis exporterades 80% av järnmalmen år 1943 mellan maj-september.46 Med denna statistik i

åtanke bör Rönnbäcks slutsats om att facklig-politisk aktivitet påverkades av arbetstillgången även

gå att undersöka inom svenska hamnar under vintermånader. Givetvis spelar vintern en avgörande

roll  för hamnaktivitet  även i  fredstid.  Hedberg nämner den hårda vintern år 1940 och hur isen

försenade framförallt  malmtransporter över Östersjön. Dock beskrivs detta som en förskjutning,

vilket innebar att aktiviteten ökade i större utsträckning än vanligt efter vintern. Detta innebär alltså

tydliga konjunkturer i den säsongsbetonade utrikeshandeln.47 

I boken Handelsflottan under andra världskriget menar författaren Lennart Lundberg att det faktum

att  övervägande delen  av  handeln  mellan  Sverige  och Nazityskland skedde via  svenska  skepp,

underlättade  för  det  tyska  transportsystemet  och  därmed  bidrog  till  den  tyska  krigsekonomin.

Lundberg skriver vidare att det ytterligare underlättade på grund av den brist på arbetskraft som

rådde inom Tyskland, vilket utgjorde en flaskhals för den nationella stålindustrin.48 Lundberg menar

dock att kritiken mot Sveriges agerande under kriget är speciellt skarp när den skrivits av personer

som är födda efter kriget. Detta förklarar Lundberg med att de kritikerna tycks vara omedvetna om

den hotbild  som Sverige  stod  inför,  och att  det  därmed inte  fanns  förutsättningar  för  nationell

heroism.49 

43 Hedberg, 2003 s. 155 
44 Hedberg, 2003 s. 162
45 Hedberg, 2003 s. 178 
46 Hedberg, 2003 s. 223 
47 Hedberg, 2003 s. 167  
48 Lundberg, 2007 s. 174 
49 Lundberg, 2007 s. 174 
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5.3 Den svenska arbetarrörelsen och handeln med Nazityskland 

I boken Att bo granne med ondskan skriver författaren Klas Åmark om facklig verksamhet i Sverige

och dess relation till  Nazityskland. Åmark skriver inledningsvis om LO:s oenighet angående en

bojkott av tyska varor och produkter 1933. Bojkotten var en internationell överenskommelse mellan

arbetarrörelser och var en reaktion på nazismens upplösning av fackföreningsrörelsen i Tyskland.

LO:s dåvarande ordförande,  Edvard Johansson, var emot bojkotten eftersom han oroades av att

konsekvenserna kunde innebära en nedgång i svensk handel och sysselsättning. Uppmaningen om

bojkott  kom  emellertid  att  gälla  även  för  Sverige.50 Åmark  menar  att  det  var  en  försiktig

bojkottpolitik, som innebar att den bara verkade så länge den inte drabbade Sverige. Bojkotten var

ett ämne för en intensiv debatt i Sverige under 1930-talet, såväl inom pressen som inom politik och

arbetarrörelse. Debatten bestod av uppfattningar om att bojkotten var otillräcklig, obefogad eller

rättfärdigad.51 År 1940 var dock debatten om bojkott näst intill meningslös. Åmark skriver att den

då  hade  spelat  ut  sin  roll  eftersom  det  inte  längre  fanns  några  alternativa  handelspartner  än

Tyskland.52 

Det fann ett starkt motstånd mot malmexporten bland gruvarbetarna, trotts att den enligt Åmark

bidrog  till  cirka  1,350  arbetstillfällen.53 Gruvarbetarförbundet  stödde  den  svenska  regeringens

handelspolitik, men det fanns syndikalistiska krafter inom förbundet som ville förhindra exporteten.

1938 protesterade syndikalistlisterna, och menade att arbetslöshet var att föredra framför att världen

skulle dras in i ett nytt  krig.54 Martin Fritz skriver att  det socialdemokratiska fackförbundet var

solidariskt med regeringen, och att den socialdemokratiska pressen avfärdade protesterna angående

exporten  som verklighetsfrånvända.  Vidare,  skriver  Fritz,  hade  protesterna  speciellt  svårt  att  få

genomslag då malmexporten inte bara innebar arbetstillfällen utan även höjda löner.55 Fritz skriver

att det fanns en dubbelmoral angående diskussionerna om höjda löner, arbetsvillkor och bolagens

ekonomi. Även om många arbetare tog starkt avstånd från nazismen, så var de väl medvetna om att

de bidrog till den tyska krigsmakten. Fritz skriver om ett exempel på den mentalitet som rådde; "vill

Hitler ha Grängesbergs malm, ska han också betala för den".56 Detta dilemma, att vara motståndare

till  något som man själv bidrar till,  är något som rimligtvis även hamnarbetarna kunde ha känt

eftersom de bidrog till att malmen kunde nå fram till Nazityskland och dess krigsmaskin. 

50 Åmark, 2011 s. 167 
51 Åmark, 2011 s .168   
52 Åmark, 2011 s. 169  
53 Åmark, 2011 s. 204  
54 Åmark, 2011 s. 197  
55 Martin Fritz. Svenska Tyskgruvor: Tyskägda gruvor i Sverige under andra världskriget. Sekel bokförlag. Lund 2007, 
s. 37 
56 Fritz, 2007 s. 385  
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5.4 Gävle  

I  boken  Ubåt  om styrbord,  kapten!  skriver  Kjell  Håkansson,  i  kapitlet  "Östersjön  under  andra

världskriget" följande;

 "När transporterna av järnmalm via Narvik upphörde sedan anläggningarna i hamnen förstörts vid

ockupationen i april 1940 och engelsmännen herravälde i Nordsjön effektivt hindrade sjöfarten,

omdirigerades malmtransporterna till Östersjön med utlastning i Luleå, Gävle och Oxelösund."57

       

Håkansson menar att Gävle och Oxelösund kompletterade Luleå då dessa var isfria längre.58 Det

kan tyckas intressant att det inte verkar finnas något mer skrivet om denna export från Gävles hamn

till Nazityskland i någon av alla de böcker som undersökts inför denna uppsats. I boken  Gävle

under andra världskriget, som gavs ut i samband med en utställning med samma namn, omnämns

att  staden  präglades  mer  och  mer  under  perioden  av  kriget  exempelvis  soldater  vid  broar,

byggnationer  av  skyddsrum  och  militärparader  genom  staden.59 Boken  beskriver  dock  att

hamntrafiken pågick i princip som vanligt under kriget, och nämner lossande av kol och koks såväl

som  lastande  av  järnmalm.  Den  enda  förändring  som beskrivs  är  att  det  under  kriget  nästan

uteslutande var Östersjötrafik som anlände till Gävle hamn.60 

I Ulf Ivar Nilssons bok Gävle under 1900-talet: 1900-1949 beskrivs det hur flera tyska fartyg låg

infrusna i Gävle hamn under den första krigsvintern och långt in på våren på grund av den ovanligt

kalla vintern. Detta skapade, enligt Nilsson, en hel del oro, särskilt då det ryktades om att de till

synes fredliga tyska handelsfartyg varit inblandade i ockupationen av  Norge och Danmark i april

1940.61 Under rubriken "Skammens dag i Fredrikskans" beskriver Nilsson hur närmare tusen ryska

män skickades från Gävle till de sovjetiska fånglägren på andra sidan Östersjön, på begäran från

Stalin till den svenska regeringen den 10 oktober 1944.62 Nilsson menar att deporteringen skedde i

hemlighet och att rapporteringen som följde i de lokala dagstidningarna var uppenbart hämtade från

utrikesdepartementet, där det bland annat beskrevs hur ryssarna uttryckt sin tacksamhet för Sveriges

gästfrihet och hurrat för de båda länderna och sjungit den sovjetiska nationalsången. I själva verket,

menar Nilsson, skickades dessa människor mot arkebusering eller arbetsläger, och att personer på

plats vid utlämningen vittnat om hur krigsfångarna släpats ombord, misshandlats med batonger och

57 Kjell Håkansson. Ubåt om styrbord, kapten! Lindgren & Söner. Mölndal 2010, s. 137
58 Håkansson, 2010 s. 146  
59 Löfgren, 1984 s. 1   
60 Löfgren, 1984 s. 23  
61 Nilsson, 2011 s. 271 
62 Nilsson, 2011 s. 282  
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ett fall då en man kastat sig över relingen och dog när han slog emot stenläggningen i kajen.63

Nilssons text nyanserar, minst sagt, påståendet om att hamntrafiken pågick som vanligt. Dock finns

det, som tidigare nämnts, inte mycket publicerat material om Gävle hamn under andra världskriget

vilket lämnar rum för denna uppsats.       

6. Undersökning

6.1 Hamnstyrelsen, hamnverksamheten och krigsutvecklingen 1939-1945

1939

Andra  världskriget  bröt  ut  på  hösten  1939 när  Nazityskland anföll  Polen.  Dagarna  innan hade

Sveriges  statsminister,  Per-Albin  Hansson,  talat  till  svenska  folket  och  bett  dem  om

sammanhållning för att  hålla  landet  utanför  kriget.64 Eftersom denna uppsats avser att  svara på

frågor inom tidsramen för andra världskriget så undersöks främst protokoll från senare halvan av

1939.

Under 1939 gick Gävle hamn med ett  ekonomiskt  plusresultat  om 149.843: -,  där inkomsterna

uppgick till 1.552.207:- och utgifterna 1.372.364:-. Detta resultat var bättre än för 1938 då vinsten

var cirka hälften av den för 1939.65 Totalt antal nettoton som passerade Gävle hamn under året var

2,816 ton, även det en ökning jämfört med 1938.66  Gävle stuveri AB gick under året med vinst, om

33,341:-, och tillgångarna beräknades till 926.788:-.67 I Svenska hamnförbundets tidskrift nr. 7 från

1941 står det att svensk sjöfart inte kom att påverkas i större utsträckning av kriget under 1939

vilket  dessa siffror  kan sägas  återspegla.  Enligt  tidskriften  var  det  ockupationen av  Norge  och

Danmark, tillsammans med den stränga vintern, som var vändpunkten för den dittills välmående

sjöfarten.68 I  ett  brev från hamnstyrelsen till  stadsfullmäktige,  skrivet i  november 1940, menade

hamnstyrelsen att trafiken i Gävle hamn pågått tämligen normalt under de första månaderna efter

krigsutbrottet. Det var först när mineringarna utanför Falsterbo upprättades, och därmed i praktiken

63 Nilsson, 2011 s. 283 
64 Åmark, 2011 s. 81  
65 PM angående Gävle hamns ekonomi åren 1938-1942, 5 juli 1943 Gävle 
66 Svenska Hamnförbundets Tidskrift nr. 7 1940. "Några uppgifter rörande fartygstrafiken i svenska hamnar 1940"
67 Gävle stuveri AB. Balansräkning för år 1939. 16 februari 1940 Gävle
68 Svenska Hamnförbundets Tidskrift nr. 7 1940. "Några uppgifter rörande fartygstrafiken i svenska hamnar 1940"
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stängde  Östersjön  från  övrig  internationell  handel,   som Nazityskland  blev  den  enda  möjliga

handelspartnern.69 

I ett brev till hamnstyrelsen i Gävle, daterat 15 september 1939, förklarar sjöfartsbyrån situationen

för  svensk  sjöfartshandel.  Sjöfartsbyrån  skrev  att  de,  i  nationens  säkerhetsintresse  skickat  ett

meddelande  till  svenska  tidningar  där  de  ombads  att  inte  skriva  om  svensk  utrikeshandel.

Anledningen sades vara att motverka att främmande makter skulle kunna kartlägga den svenska

sjötrafiken.  Sjöfartsbyrån  skriver:  "Det  syntes  följaktligen  av  nöden,  att  den  offentliga

uppmärksamheten redan under nuvarande förhållanden så litet som möjligt riktades på den svenska

sjöfarten".70 Uppgifter som ansågs särskilt känsliga var avgångs- och ankomsttider, godsmängder,

varuslag och destinationsort. Därtill hänvisades hamnstyrelsen till försiktighet gällande uttalanden

till pressen.71

En fråga  som blev  aktuell  för  svenska  hamnar  från  och med krigsutbrottet  var  den  potentiella

situationen  att  behöva  agera  nödhamn  åt  krigsfartyg  på  Östersjön.  Den  3  oktober  skickade

hamnstyrelsen i Stockholm ett tjänsteutlåtande gällande denna situation. Anledningen till utlåtandet

var frågan om fartygen som sökt nödhamn skulle betala hamnavgift. Ett fartyg hade sökt nödhamn i

Stockholm "på grund av den politiska situationen", och dess hamnstyrelse kontaktade Göteborg och

Trelleborg för att söka svar på hur de agerat i liknande situation.  Samtliga hamnar var överens om

att ankomst- och avgångsavgifter inte skulle debiteras, men Göteborg hade taxerat fartyg i nöd för

"liggetidsavgift" och därmed rådde oenighet angående agerandet vid denna tidpunkt.72  

Även då det framgår att kriget inte påverkade hamnverksamheten i någon större utsträckning under

1939, var det dock i  december detta år som nedgångarna började uppenbara sig i Gävle hamn.

Svenska hamnförbundets tidskrift skrev att trafiken sjönk till omkring hälften av det normala för

december för de norrländska hamnarna. Det rådde dock ingen gemensam kris för Sveriges hamnar

då exempelvis Göteborg hamns varutrafik var hela 50 procent större än normalt i december, medan

Stockholms utrikestrafik var 40 procent under det normala.73 1939 var en tid som skulle kunna

beskrivas som lugnet före stormen, då vissa saker verkar ha pågått som vanligt. Den stundande

krigsutvecklingen och den stränga vintern  som inledde 1940 var dock vändpunkten för normala

förhållanden. 

69 Till stadsfullmäktige i Gävle, brev från hamnstyrelsen, undertecknat E.F 19 november 1940
70 Brev till Hamnstyrelsen i Gävle från Kungliga kammerskollegium, Sjöfartsbyrån. 15 september 1939
71 Brev till Hamnstyrelsen i Gävle från Kungliga kammerskollegium, Sjöfartsbyrån. 15 september 1939
72 Hamnstyrelsen Stockholm. Tjänsteutlåtande, Hamndirektören, 3 oktober 1939 
73 Svenska hamnförbundets tidskrift nr. 2 1940. "Om trafiken i svenska hamnar under inverkan av krigsförhållandena"
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1940

Den  9 april 1940 ockuperades Norge och Danmark av Nazityskland. Denna händelse förändrade

Sveriges utgångsläge politiskt, ekonomiskt och handelsmässigt, och neutralitetslinjen sattes på nya

prov. Ockupationen av Norge och Danmark kom som en överraskning även för Sverige.74 Hotet från

Nazityskland  blev  plötsligt  än  mer  överhängande  och  Sverige  beslutade  den  17  april  att  låta

Tyskland transitera soldater till Norge via svenska järnvägar.75 Som tidigare nämnts, omdirigerades

järnmalmstransporter från Narvik till Östersjön under året, bland annat via Gävle hamn.76   

Gävle Hamns inkomster & utgifter

1939 1.552.207:- & 1.372.364:-

1940 1.119.116:- & 1.326.836:-

Gävle hamns ekonomi under år 1940 var betydligt sämre än föregående år, vilket resulterade i ett

minusresultat på 207,720:-.77 Mer anmärkningsvärt var att det totala antalet nettoton som passerade

hamnen nästan halverats i jämförelse med föregående år och uppnådde 1940 endast 1,444 ton.78

Antalet arbetstimmar för stuveriarbetarna näst intill halverades under 1940 jämfört med föregående

år, från 400,000 till något över 200,000 arbetstimmar.79 Gävle stuveri AB gjorde en vinst på 12,036:-

och tillgångarna beräknades till 960,530:-.80

I  ett  brev  från  hamnstyrelsen  till  stadsfullmäktige,  undertecknat  den  19  november,  uttryckte

hamnstyrelsen en rad bekymmer. Det pågående europeiska krigets verkning, menade styrelsen, hade

slagit hårt mot svenska hamnstäder där Gävle inte utgjorde något undantag. Styrelsen menade att

ekonomin var så pass rubbad att de var tvungna att be om en höjning av hamnavgifter. Hamnen

hade upplevt en kraftig nedgång i export och import som en följd av en rad olika händelser. För det

första, och faktiskt oberoende av kriget, var vintern ovanligt sträng och resulterade i en "enastående

isblockad, som givetvis fick stark inverkan i Gävle hamn liksom i många andra svenska hamnar".81

Nazitysklands ockupation av Norge och Danmark, och spärren i Skagerack, uppfattades också som

starkt  bidragande till  hamnens nedgång i  aktivitet.  Slutligen skriver  styrelsen  att  ransoneringar,

regleringar och förlisning av fartyg även måste räknas in i förklaringen till det bekymmersamma

74 Åmark, 2011 s. 95 
75 Åmark, 2011 s. 99  
76 Håkansson, 2010 s. 137 
77 PM angående Gävle hamns ekonomi åren 1938-1942, E.F 5 juli 1943 Gävle
78 Svenska Hamnförbundets Tidskrift nr. 10 1941. Några ord om de svenska hamnarnas ekonomiska läge 
79 Norrlands Stuveriförbund. Protokoll hållet vid sammanträde i Gävle den 27/3 1941, G. Hagberg
80 Balansräkning den 31 december 1940, 10 februari 1941 Gävle
81 Till stadsfullmäktige i Gävle, brev från hamnstyrelsen, undertecknat E.F 19 november 1940
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läget.82

Det första halvåret 1940 jämförs, i samma brev som ovanstående, med det första halvåret 1939.

Eftersom kriget ännu inte brutit ut under den förra hälften av 1939, så är det kraftiga skillnader åren

emellan. Fartygstrafiken från utlandet hade minskat med 42%, medan inrikes hade minskat med

66%. Detta hade medfört en kraftig minskning i hamnavgiftsinkomster, och styrelsen räknade med

fortsatta  nedgångar  under  nästkommande  år.  De var  därmed  av  uppfattningen  att  kriget  skulle

upphöra inom en snar framtid. Styrelsen menade fortsättningsvis att höjda löner för arbetarna och

administrationen bidragit till det stränga läget, då exempelvis arbetarnas löner, enligt ramavtalet,

stigit med 11,25% under året. Utöver detta hade även prisökningar på cement, trävaror, oljor och

järn inträffat  i  sådan hög grad att  det  ansågs  som oroväckande för  hamnens ekonomiska  läge.

Styrelsen ville höja hamnavgiften då utlandstrafik var det som dominerade hamnens ekonomi, där

den  mest  givande  trafiken  ansågs  vara  malm,  koks  och  kol.  Brevet  avslutas  med  att  styrelsen

understryker nödvändigheten av en höjning av hamnavgiften.83   

I ett meddelande till Kungl. Maj:t  skrev hamnstyrelsen i Gävle att det rådde brist på arbetskraft

gällande hamnens lyftkranar. Styrelsen menade att godstrafiken inte längre kunde upprätthållas, då

ett betydande antal kranskötare och deras förmän var inkallade till militärtjänstgöring. Meddelandet,

som är undertecknat 24 maj 1940, förklarade att det för tillfället rådde livlig aktivitet i hamnen.

Hamnstyrelsen beskrev att arbetare inom järnvägen undkommit militärtjänstgöring med hänsyn till

att  de  upprätthöll  nationens industri,  och att  detsamma borde  gälla  även hamnarbetare  då  man

menade  att  lyftkranar,  precis  som järnvägen,  var  ett  led  i  rikets  transportsystem.  Meddelandet

avslutades  med  en  lista  på  tio  arbetare  som  hamnstyrelsen  begärde  befriade  från  dåvarande

militärtjänstgöring.84     

Under  året  skickades  brev  ut  från  staten,  då  de  ville  kontrollera  hur  situationen  angående

inhängning av landets hamnar såg ut och om ekonomiskt stöd önskades för inhängning i de fall det

saknades. Gävles hamnstyrelse svarade med att vissa delar av hamnen inhägnats och att kommunen

betalat.  Bevakningen betalades dock av statsverket och inga ytterliga förändringar önskades för

tillfället.85 

82 Till stadsfullmäktige i Gävle, brev från hamnstyrelsen, undertecknat E.F 19 november 1940
83 Till stadsfullmäktige i Gävle, brev från hamnstyrelsen, undertecknat E.F 19 november 1940
84 Till Konungen, brev från hamnstyrelsen i Gävle, 24 maj 1940
85 Hamnkontoret Gävle. Till hamnförbundets byrå Stockholm. 22 juni 1940

22



1940 var alltså ett oroligt och svårt år för svenska hamnar i allmänhet. Varorna som passerade Gävle

hamn halverades i jämförelse med föregående år, och så gjorde även arbetstimmarna. Detta till trots

så rådde ändå brist på kranförare. Ockupationen av grannländerna oroade nationen, och delar av

Gävle hamn inhägnades. I Svenska hamnförbundets tidskrift står det att inrättandet av spärren i

Skagerack bidrog till att utrikeshandeln sjönk från 46% till 17% av total sjöfartshandel, bara under

första månaden. Däremot så ökade andelen handel med Nazityskland till 72% under samma period,

som innan spärrens upprättande legat på 52% av svensk utrikeshandel.86 Handeln som bedrevs via

de  svenska  hamnarna  skedde  alltså  vid  denna  tidpunkt  till  övervägande  del  med  det  fruktade

Nazityskland. Läget i Östersjöområdet skulle dock bli allt mer oroligt under kommande år. 

1941

Som tidigare  nämnts,  så  var  det  år  1941 som Nazityskland anföll  Sovjetunionen.  Den 22 juni

inleddes operation Barbarossa, som var den i särklass viktigaste händelsen i Östersjöområdet 1941

och innebar att Östersjön blev en krigsskådeplats.87 Detta fick givetvis konsekvenser även för Gävle

hamn. I ett brev från en trävarufirma till hamnstyrelsen förklaras att det inte funnits möjlighet att

hämta varor på grund av det sovjetisk-tyska kriget.88 I en promemoria till hamnstyrelsen från det

tyska konsulatet står det att två tyska båtar, i början av den tysk-sovjetiska konflikten, hade sökt

skydd i Gävle hamn mellan 20 juni och 9 juli.  Syftet med promemorian var att  båtarna erlagts

hamnavgift medan rederiet ansåg att båtarna sökt nödhamn, och därmed rådde inga tvivel om att

avgifterna var felaktiga.89 

Gävle Hamns inkomster & utgifter

1939 1.552.207:- & 1.372.364:-

1940 1.119.116:- & 1.326.836:-

1941 1.383.022:- &  1.463.744:-

Det  ekonomiska  läget  för  Gävle  hamn  förbättrades  något  i  jämförelse  med  föregående,  vilket

resulterade i ett minusresultat på 80.722:-.90 Gävle stuveri AB gjorde under året en vinst på 12,140:-,

och tillgångarna beräknades till 971,751:-.91 

Majoriteten av de protokoll som fördes inom hamnstyrelsen under året rörde hamnavgifter och olika

86 Svenska Hamnförbundets Tidskrift nr. 6 1940. De svenska hamnarnas trafik under inverkan av krigsförhållandena
87 Lundberg, 2007 s. 179 
88 Trävarufirman Leon Johansson. Till Gävle stads hamnstyrelsen. 18 augusti 1941 Sala
89 Promemoria. Till hamnstyrelsen från Deutsches Konsulat Gävle, 12 september 1941
90 PM angående Gävle hamns ekonomi åren 1938-1942, E.F 5 juli 1943 Gävle 
91 Balansräkning den 31 december 1941, 18 februari 1942 Gävle
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redares förfrågan om sänkt sådan på grund av att de ansåg sig ha reguljär trafik i hamnen och

därmed berättigade till  någon typ  av rabatterad  hamnavgift.  Majoriteten av dessa protokoll  var

gällde trafik mellan Sverige och Nazityskland. Ett exempel på hur dessa brev, som var snarlika

oberoende  av  rederi:  "Såsom agenter  för  Dampfschiffahrts-Gesellenschaft  "Neptun"92 i  Bremen

bedja  vi  få  framhålla  följande  synpunkter  beträffande  hamnavgifter  i  Gävle",  vilka  följdes  av

önskningar om sänkta hamnavgifter. Ofta var problemet att rederiet inte anlagt Gävle hamn under

en  viss  månad,  och  var  därmed inte  berättigade  till  avdrag  av  hamnavgiften.  Just  ovanstående

exempel fick ingen nedsättning eftersom att fartygen inte lagt till i Gävle hamn under november

1940.  Rederiet  menade  dock,  att  i  Stockholm,  och  i  många  andra  hamnar  förutom Gävle,  fått

reducering  med  25%  av  hamnavgiften,  och  att  de  via  sina  agenter  i  Sverige  utfört  flertalet

påtryckningar på hamnstyrelsen i Gävle, dock utan verkan.93

1942

Gävle Hamns inkomster & utgifter

1939 1.552.207:- & 1.372.364:-

1940 1.119.116:- & 1.326.836:-

1941 1.383.022:- & 1.463.744:-

1942 1.382.585:- & 1.617,048:-

Gävle hamns ekonomi upplevde sitt dittills sämsta år ekonomiskt med intäkter snarlika föregående

år, vilket resulterade i ett minusresultat på 288,463:-.94   Gävle stuveri AB gjorde under året en vinst

på 44,895:- och tillgångarna beräknades till 1,032,701:-.95  627 fartyg hade lossat och lastat i Gävle

hamn under året.96 Året var även det mest förlustbringande för den svenska handelsflottan gällande

antalet sänkta skepp och dödade sjömän. Orsaken förklaras vara det oroliga läget i Östersjön med

ryska ubåtar och brittiskt bombflyg.97 

Den 16 april skickade hamnstyrelsen ett meddelande till kristidsstyrelsen angående ransoneringarna

för hamnens arbetare. Anledningen var att hamnens arbetare ansåg att de behövde extra ransoner

med hänsyn till arbetets krävande natur, arbetsplatsens förhållande till bostäderna, övertidsarbetet,

oregelbundna arbetstider och avsaknaden av möjlighet att kunna erhålla ransoneringsfri mat inom

arbetsplatsens  närhet.  Vidare  skriver  styrelsen  att  arbetet  är  synnerligen  påfrestande,  såväl  för

92 Aktiebolaget förenad linjefart. Till Kungl. kommerskolligium. J. Engström, 9 augusti 1941
93 Aktiebolaget förenad linjefart. Till Kungl. kommerskolligium. J. Engström, 9 augusti 1941
94 PM angående Gävle hamns ekonomi åren 1938-1942, E.F 5 juli 1943 Gävle
95 Balansräkning den 31 december 1943, 28 februari 1943 Gävle
96 Gävle stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 28 juni 1942, Gävle
97 Lundberg, 2007 s. 181  
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stuvare  som  för  kranoperatörer,  på  grund  av  att  det  utförs  under  bar  himmel  och  under  alla

väderförhållanden. Hamnstyrelsen underströk sjöfartens betydelse för nationen, och bad om ökade

ransoner gällande bröd, matfett och köttvaror.98 I ett osignerat PM från Norrlands stuveriförbund

framgår att olycksfallsförsäkringen för stuveriföretagen från och med 1 januari ökade med 30%.99 

1943

I ett protokoll från Gävle stuveri AB, fört den 15 december 1943, beslutade styrelsen att höja den

verkställande direktörens lön från 15,000 till 18,000. Höjningen skulle även betalas ut retroaktivt

från  den  1  januari  samma  år.100 Gävle  stuveri  AB gjorde  under  året  en  vinst  på  88,825:-  och

tillgångarna beräknades till 1.084,424:-.101 

Ett  återkommande problem för  arbetet  i  hamnen var  bristen  på tågvagnar.  I  ett  mötesprotokoll

diskuterades huruvida fartyg skulle betala avgift då de tvingades vänta på grund av denna brist på

vagnar. "Särskilt under senare år, då båttrafiken varit mer än vanligt oberäknelig, har hamnrörelsen i

Gävle utsatts för upprepade våldsamma rusningar av lossande kol-  och koksbåtar."102 Norrlands

stuveriförbund hade även tidigare beklagat att dessa väntetider ofta uppstod i Gävle på grund av

brist  på vagnar,  detta i  ett  icke daterat  meddelande från 1942.103 Boëthius vidrör den nationella

bristen på tågvagnar, och ger några exempel på varför den rådde. Bland annat så användes 105

stycken tåg för att transportera division Engelbrecht, då tyska trupper förflyttades över Sverige, från

25  juni  till  12  juli  1941.104 Boëthius  skriver  vidare  att  Sverige  hyrde  ut  500  tågvagnar  till

Nazityskland,  statliga  och  privatägda,  i  syfte  att  underlätta  malmtransporterna.105 Boëthius

påstående må vara irrelevant för denna undersökning, eftersom att uthyrning av vagnar inte går att

finna i källmaterialet, däremot torde diskussionen angående tågvagnarna innebära att många vagnar

inte användes för bruk i i Sverige, och att de därmed bidrog till den nationella vagnbristen. 

98 Hamnstyrelsen i Gävle. Till kristidsstyrelsen i Gävle. 16 april 1942
99 Norrlands stuveriförbund. s.3 PM 1941
100 Gävle stuveri AB Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen. 15 december 1943 Gävle
101 Balansräkning den 31 december 1943, 29 februari 1944 Gävle
102 Gävle stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 28 november 1943, Gävle
103 Norrlands stuveriförbund. P.M 1942
104 Boëthius, 1999 s.119  
105 Boëthius, 1999 s.128 
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1944

Detta var krigsåret då den svenska exportvolymen var i särklass minst, endast 24% av volymen för

år 1939.106 Som behandlats tidigare, utgjorde Nazityskland Sveriges enda handelspartner av rang,

och avbrottet av denna handel hade därmed stor effekt på den svenska ekonomin. Fritz nämner

dock,  att  när  handeln  upphörde  under  sensommaren,  så  var  Sverige  väl  förberett  i  och  med

lagringen  av  de  viktiga  importvarorna  koks  och  kol.107 Denna  händelseutveckling  kom  att

återspeglas även i Gävle hamn. Handel med svenska skepp blev ekonomsikt ohållbart under året

eftersom staten drog in krigsriskförsäkringen.108

Att den tyska krigslyckan hade vänt under 1944 blev även märkbart i Gävle hamn. I ett meddelande

från  Aktiebolaget  Stollbergs  Grufvor och  Anrikningsverk meddelade  de  att  på  grund  av:

"inskränkning  i  malmskeppningarna  som  en  följd  av  innevarande  års  handel  med  Tyskland",

önskade företaget att säga upp sitt avtal om lagerplats i Gävle hamn.109 Även Aktiebolaget Bröderna

Löfgren bröt avtalet om lagerplats den 10 mars, såväl som AB Svenska aluminiumkompaniet den 17

juli.110 Enligt ett styrelsemöte i september framgick det av hamnstyrelsen att medan kontrakt om

lagerplatser sades upp, så fanns det ett ökande behov av lagerplatser för koks  där exempelvis statens

reservförrådsnämnd beviljats mark för denna typ av lagring vid två tillfällen, 14 december 1943

samt 4 augusti 1944.111 Gävle stuveri AB gjorde under året en vinst på 51,257:- och tillgångarna

beräknades till 1.062,509:-.112 

1945

Den 8 maj samlades cirka halva Gävles befolkning på stortorget för att fira freden. Inte mindre än

150 organisationer av skilda slag hade anordnat ett fackeltåg genom staden med Sveriges, Norges,

Danmarks och Finlands flaggor i täten.  Dagen innan, den 7 maj,  hade Hitlers efterträdare Karl

Dönitz gått med på att villkorslöst kapitulera.113 

Gävle stuveri AB gjorde under året en förlust på 44,721:-, vilket var företagets enda förlustår under

kriget, och tillgångarna beräknades till 996,501:-.114 Det finns i övrigt väldigt lite dokumenterat från

106 Fritz, Sverige och Nazityskland, kapitel: Sveriges ekonomiska relationer med Nazityskland, 2007 s. 264   
107 Fritz, 2007 s. 270 
108 Åmark, 2011 s. 204 
109 Aktiebolaget Stollbergs Grufvor & Anrikningsverk. Betr. Lagerplatser, till Hamnstyrelsen i Gävle. 22 feb 1944
110 Aktiebolaget Bröderna Löfgren. Till Gävle stads hamnstyrelse. 10 mars 1944 
111 Hamnstyrelsen i Gävle. Styrelsemöte. 29 september 1944
112 Balansräkning den 31 december 1944, 16 februari 1945 Gävle
113 Nilsson, 2011 s. 286 
114 Balansräkning den 31 december 1945, 25 januari 1946 Gävle
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hamnstyrelsen under detta år. Det mesta handlar om lagerplatser som sägs upp eller önskas hyras.

Hamnen får dock in ett klagomål, angående svårigheten att tillträda hamnen med bil. Problemet var

att  bilar  tvingades att  köra över järnvägsspår, där den enda lösningen var plankövergångar.  Det

påtalas att eftersom kriget verkar lida mot sitt slut, borde hamnen anpassas för biltrafik.115  

1945 verkar alltså ha varit ett stillsamt år i Gävle hamn. Endast 283 fartyg passerade hamnen, vilket

kan jämföras med 322 fartyg föregående år, och 560 år 1946.116 Materialet gällande Gävle hamn

ligger i linje med krigsutvecklingen och situationen för Sverige. Det finns som mest dokumenterat

under ockupationen av Norge och Danmark, operation Barbarossa och tidpunkten då krigslyckan

vände för Nazityskland. Att döma av dubbleringen av fartyg i hamnen som skedde mellan 1945 och

1946, så började även hamnen att återhämta sig i linje med övriga Europa. 

6.2 Stuveriarbetarförbundet och krigsutvecklingen 1939-1945

1939

I januari fanns det 350 medlemmar i transportarbetarförbundet avdelning 1 sektion 16, varav 201

var  heltidsarbetare.  Under  månaden  hade  sammanlagt  118  arbetslöshetsveckor  fristämplats.

Toppnoteringen för arbetslöshetsveckor kom  mars månad, alltså innan kriget brutit ut, med 182

veckor.117 Mars månad är återkommande  vad gäller arbetslöshetsveckor. Givetvis spelade vintern

och isen en stor roll i fråga om detta. Exempelvis beskrivs senare vintern 1940 som rekordkylig.

Under årsmötet startades en hjälpkassa för Finland med en betalning av 5:- per medlem. Förslaget

godkändes  med  40  röster  mot  17.  En  hjälpkassa  till  de  medlemmar  som  kallats  in  till

neutralitetsvakt startades också, efter en "viss debatt".118  Under året utfördes lastning och lossning

på 865 fartyg. Stenkol och koks stod för övervägande delen av de lossade materialen. Angående de

lastade varorna står  kategorin "massa" för  den överlägset  största  andelen.119 Eftersom järn eller

malm inte finns som kategorier, så är det författarens antagande att "massa" var just järnmalm.120

 

115 Till Gävle Stads Hamnstyrelse. 29 mars 1945 
116 Styrelse- och revisionsberättelser 1945 & 1946. 6 februari 1947 i Gävle. 
117 Transportarbetareförbundet avd 1 sektion 16 i Gävle. Månadsrapport för januari, mars 1939.
118 Protokoll fört vid årsmöte med Gävle stuvariarbetarefackförening, 28 januari 1940, Gävle
119 Gävle Stuveri AB. Styrelse- och revisionsberättelser för år 1940. 5:e Mars 1941, Gävle 
120 Alternativa betydelser för kategorin "massa" såsom papper och trä, kan uteslutas då de finns dokumenterade som 

egna kategorier. 

27



1940

I  januari  fanns  det  330  medlemmar  i  avdelning  1  sektion  16,  varav  205  var  heltidsarbetare.

Månaden hade sammanlagt 126 fristämplade arbetslöshetsveckor. Toppnoteringen var under april

månad med 925 fristämplade veckor.121 Under årsmötet förklarades att antalet arbetstimmar minskat

med 45% i jämförelse med föregående år. Arbetarna uppmanades till endräkt i de svåra tiderna som

rådde.122 

I stuveriförbundets verksamhetsberättelse för året förklarades inledningsvis att det gångna året på

många sätt hade varit skiftesrikt. I det inledande stycket skrevs vidare: "Se vi först på världsläget så

syntes det nära nog mörkare än vid föregående årsskifte, och har orosmolnen gång på gång dragit in

över  vårt  land".123 Fortsättningsvis  nämndes att  freden i  Finland knappt  hunnit  lägga sig innan

Norge invaderades och "berövades sin frihet och ställdes under nazishordarnas kontroll". Styrelsen

var  orolig  för  Sveriges  framtid  och uttryckte  att  alla  borde,  i  den  mån  de  var  kapabla,  stödja

regeringen i strävan att bevara Sverige neutralt. 124 

Det  oroliga världsläget  och den stränga vintern förklarades  ha slagit  hårt  mot  arbetstillfällena i

hamnen.  Vidare menade man att den starkt ökade försvarsberedskapen hade drabbat de flesta unga

medlemmar,  och  att  det  inneburit  att  sammanlagt  97  medlemmar  blivit  inkallade  till

beredskapstjänst. Förlusten av dessa medlemmar innebar att medlemsavgiften måste höjas.125

I  ett  mötesprotokoll  från  24  april  uppmanades  medlemmarna  till  ett  mer  livligt  deltagande  i

skytterörelsen.  I  protokollet  framgår även att  medlemmarna erbjöds att  köpa två broschyrer  till

förmån för Finlandshjälpen,  Vad Finland försvarar och  Kommunistisk fackföreningspolitik. Under

mötet  beslutades  även  att  föreningen  skulle  förses  med  bombsäkra  förvaringsutrymmen  för

avdelningens arkiv och handlingar. 126

I ett mötesprotokoll diskuterades ett cirkulär angående hamnarbetare i Västernorrland som blivit

avstängda på grund av att de var kommunister. Förbundet i Gävle hade fått en förfrågan att starta en

stödaktion för dessa medlemmar. Det beslöts av medlemmarna i Gävle att förbundsstyrelsen skulle

121 Transportarbetareförbundet avdelning 1 sektion 16 i Gävle. Månadsrapport för januari, april 1940. 
122 Protokoll fört vid årsmöte med Gävle stuveriarbetare fackförening. 26 januari 1941 Gävle
123 Styrelsen för transportarbetarförbundets avdelning 1 sektion 16. Verksamhetsberättelse för år 1940. Gävle i Januari 

1941 Arkiv Gävleborg
124 Styrelsen för transportarbetarförbundets avdelning 1 sektion 16. Verksamhetsberättelse för år 1940. Gävle i Januari 

1941
125 Styrelsen för transportarbetarförbundets avdelning 1 sektion 16. Verksamhetsberättelse för år 1940. Gävle i Januari 

1941
126 Gävle stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 28 april 1940
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arbeta för att häva dessa avstängningar och låta kommunisterna återgå i arbete.127

1941

I januari fanns 306 medlemmar i avdelning 1 sektion 16, varav 199 var heltidsarbetare. Månaden

hade sammanlagt 105 fristämplade arbetslöshetsveckor. Toppnoteringen var under mars månad med

1012 fristämplade veckor.128 Verksamhetsberättelsen för året inleds på liknande vis som året innan,

och det nämns att världsläget var i ständig förändring och oro. Därav uttrycktes tacksamhet för att

Sverige  var  en  av  få  stater  som  fortsatt  stod  utanför  kriget.  Världskriget  förklarades  sprida

förödande verkningar över land och folk, och ännu en gång bad styrelsen om att alla skulle bidraga

för att bevara Sveriges neutralitet.129  

Att läget betraktades som allvarligt märks i ett brev från Svenska kommunalarbetareförbundet där

det meddelas att: 

på grund av den osäkerhet som krigsutvecklingen skapat på det ekonomiska området och det avtalspolitiska

läget på grund därav synnerligen svårbedömt, har mellan Svenska städernas förhandlingsorganisation och

Svenska kommunalarbetareförbundet överenskommits, i avsikt att utan uppsägning av de avtal som utlöpa

vid årsskiftet 1941-42 träffa överenskommelse med de avtalsslutande myndigheterna om nya regler för

rörligt tillägg samt prolongation av avtalet, förlänga uppsägningstiden till den 31 januari 1942.

Uppsägningstiden, som enligt avtalen utgår den 30 innevarande september, förlängdes till den 31

 nästkommande januari, vilket innebär prolongation av gällande avtal på en månad.130     

Under denna tid uppfattades alltså inte frågor angående framtida avtal som befogade, då framtiden

uppfattades  som  "svårbedömd".  I  ett  mötesprotokoll  fört  vid  ett  nationellt  möte  mellan

stuveriarbetarförbunden,  Sveriges  redareförening,  Sveriges  segelfartsförening,

Transportarbetarförbundet och Arbetsgivarförbundet framgick det att samtliga svenska förbund och

arbetsgivare godkänt prolongationen förutom arbetarförbundet i Göteborg. Det var alltså ett näst

intill gemensamt nationellt beslut.131  

Arbetstillgången beskrevs dock som relativt god, frånsett de fyra månader av is-svårigheter, vilket

beskrevs  som  att,  ”denna  ofrivilliga  semester  tvingade  våra  medlemmar  att  söka  sig  nya

127 Gävle stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 27 oktober 1940
128 Transportarbetareförbundet avdelning 1 sektion 16 i Gävle. Månadsrapport för januari, mars 1941. 
129 Styrelsen för transportarbetarförbundets avdelning 1 sektion 16. Verksamhetsberättelse för år 1941. Gävle januari 

1942. Arkiv Gävleborg
130 Svenska kommunalarbetareförbundet. Till hamnstyrelsen Gävle, 6 september 1941 Stockholm
131 Norrlands stuveriförbund. Mötesprotokoll med Svenska arbetsgivarföreningen. Stockholm 5 december 1941  
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arbetsområden under vintern". För merparten av dem som fann nya arbeten blev det skogsarbete. 132

Vid ett möte diskuterades frågan angående kompensation för den fördyrade levnadsomkostnaden.

Arbetarna ville att de nya prissatserna, och därmed de dyrare levnadsomkostnaderna, skulle räknas

in i deras kollektivavtal. Det var enligt berättelsen en besvikelse att inte lönerna anpassades efter

"dyrtiden".  Istället  hoppades  förbundet  att  lönerna  skulle  anpassas  efter  priserna  under

nästkommande  år.  133 Under  året  hade  30  medlemmar  kallats  in  till  beredskapstjänst,  samt  16

medlemmar uteslutits "av andra orsaker".134 

Även om verksamhetsberättelsen från fackförbundet förklarade arbetstillgången som "relativt god",

så förekommer flera exempel på motsatsen. I ett mötesprotokoll från Norrlands  stuveriförbund i

Gävle,  den  27  mars,  påtalades  den  minskade  arbetstillgången  som  kriget  inneburit.  Även  då

tonnagegodset faktiskt ökat, så bestod ökningen primärt av malm på bekostnad av trägods vilket

inte krävde manuell arbetskraft i samma utsträckning.135 Även stuveriförbundets medlemmar i Gävle

diskuterade  arbetstillgången  i  ett  mötesprotokoll  från  27  april  då  arbetsgivaren  framfört  att

nedskärningar av stuveriets personal var aktuell.136

I ett mötesprotokoll meddelades att de ökade ransonerna av matfett, som stuveriarbetarna ansökt om

på grund av arbetets natur,  avslagits  av kristidsstyrelsen.  Medlemmarna och styrelsen ansåg sig

dock berättigade till  tilläggskost. Enligt kristidsstyrelsen berodde avslaget på arbetsgivaren, som

inte ansåg att stuveriarbetarnas arbetsförhållanden var skäl nog för ökade ransoner.137

1942

I januari fanns 293 medlemmar i avdelning 1 sektion 16, varav 183 var heltidsarbetare. Månaden

hade sammanlagt 164 fristämplade arbetslöshetsveckor. Toppnoteringen var under mars månad med

486 fristämplade veckor.138 

132 Transportarbetarförbundets avdelning 1 sektion 16.Verksamhetsberättelse för år 1941. Gävle januari 1942. Arkiv 
Gävleborg

133 Styrelsen för transportarbetarförbundets avdelning 1 sektion 16. Verksamhetsberättelse för år 1941, Gävle januari 
1942. Arkiv Gävleborg

134 Verksamhetsberättelse för år 1941
135 Norrlands Stuveriförbund. Protokoll, hållet vid sammanträde i Gävle den 27/3 1941. G. Hagberg
136 Gävle stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 27 april 1941 Gävle 
137 Gävle stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 22 juni 1941, Gävle
138 Transportarbetareförbundet avdelning 1 sektion 16 i Gävle. Månadsrapport för januari, mars 1942. 
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I  ett  mötesprotokoll  från  stuveriförbundet  i  Gävle  erbjöd  LO  utlåning  av  två  böcker  till

medlemmarna,  varav den ena  hette  Englands  fackföreningsrörelse  under  kriget.  Detta  exempel,

tillsammans med en del andra, visar att stuveriarbetarförbundets medlemmar var uppdaterade på

situationer i Europa, åtminstone i vissa delar.139 

Under  året  var  det  tydligt,  enligt  mötesprotokollen  för  stuveriarbetarförbundet,  att  arbetare

tvingades  att  söka  arbete  inom  andra  områden.  Precis  som  föregående  år  var  det  mestadels

skogsarbete som var aktuellt, och avdelningen anordnade även kurser inom skogsbruk. Under ett

möte  uppmärksammades  en  eldolycka  som  drabbat  en  medlem  under  just  en  sådan  kurs.

Medlemmen hade skadat handen och enligt ett beslut som tagits av avdelningen år 1924, då en

annan medlem ådragit sig en liknande skada, menade somliga att den skadade medlemmen hade rätt

till hjälp från avdelningen. Styrelsen menade dock att skadorna inte gick att jämföra, och frågan om

hjälp röstades ned med åtta röster mot fyra140 Denna fråga fortsatte under nästa möte, då en statlig

utredning var pågående. Trots vissa protester sköts beslutet om eventuell hjälp från avdelningen till

nästa möte.  Denna gång anmälde en medlem reservation mot beslutet  till  protokollet.141  Under

efterföljande möte konstaterades att staten hade ersatt en del, men att utredningen ännu inte var

slutförd. Ännu en gång uppstod debatt och protester, där en del medlemmar ansåg att skadan skulle

behandlas  i  likhet  med  1924.  Detta  förslag  röstades  ned  med  sju  röster  mot  sex.  Denna gång

informerade en medlem att han avsåg att föra ärendet vidare inför rådhusrätten.142 

1943

Än en  gång  konstaterades  det  i  verksamhetsberättelsen  att  det  gångna  året  inte  varit  olikt  de

föregående. Sedan beskrevs världsläget som följer: "Ute i världen rasar allt fortfarande världskriget

med ett modernt krigs förödande verkningar, från vilka vi lyckovis hitintills förskonats".143 Vidare

beskrivs att "vi har med vemod sett huru våra grannländer Norge och Danmark på ett brutalt sätt

utsugits av sina nazistiska inkräktare". Styrelsen beskrev hur de beundrade grannländerna för deras

kamp mot förtryckarna och uttalade en förhoppning om grannländernas befrielse från dem.144 

139 Gävle stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 26 april 1942, Gävle
140 Gävle Stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 24 maj 1942, Gävle
141 Gävle Stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 28 juni 1942, Gävle
142 Gävle Stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 26 juli 1942, Gävle
143 Gävle Stuveriarbetare fackförening. verksamhetsberättelse för 1943, Gävle i januari 1944 
144 Gävle Stuveriarbetare fackförening. verksamhetsberättelse för 1943, Gävle i januari 1944 

31



Arbetstillgången under 1943 beskrevs som något bättre än föregående krigsår. En mildare vinter

tycktes förklara detta. Levnadskostnaderna beskrevs som oförändrade i jämförelse med året innan,

och  hade  därmed  inte  inneburit  något  behov  att  justera  index.  Arbetet  hade  under  året  inte

genomgått några förändringar. Ändå beskrevs hur arbetare fortsatt tvingades söka andra arbeten på

grund av periodvis rådande arbetsbrist.145 I januari fanns det 277 medlemmar i avdelning 1 sektion

16, varav 180 var heltidsarbetare. Månaden hade sammanlagt 133 fristämplade arbetslöshetsveckor.

Toppnoteringen var under februari månad med 187 fristämplade veckor.146

I dokumentet "Förslag till styrelseberättelse för Norrlands stuveriförbund 1943" meddelades att året

varit mycket pressande för förbundets medlemmar, och trots en normal vinter kom sjöfarten sent

igång.  Det  nämns  att  lastningen  av  trävaror  fortsatt  att  minska  och  att  fartygstrafiken  bara

motsvarade 40,6% i jämförelse med 1939. Det nämns att: "liksom fallet varit alltsedan 1940, då

spärren västerut upprättades, har kontaktsystemet i praktiken endast tillämpats gentemot länder och

rederier  innanför  spärren".147 Därmed  gjordes  inga  försök  att  upprätthålla  förbindelser  med

kontrakterade utanför spärren.

Ju längre kriget led, ju mer förekom olika utbildningsmöjligheter inom fackföreningen. Förutom

skogsarbetarutbildning,  som  tidigare  nämnts,  så  erbjöds  exempelvis  bokföringsutbildning  och

instruktionskurser  under  sommaren  1943  där  avdelningen  betalade  60%  av  eventuell  förlorad

arbetstid.148 

I ett mötesprotokoll protesterade styrelsen mot arbetsgivaren då de tvingat arbetare att gå ut i arbete

fast  det  enligt  avtalet  skulle  varit  frivilligt.  Det  var  en  ständigt  återkommande  debatt  inom

stuveriarbetarförbundet angående nattarbete. De flesta av dessa debatter var gällde betalning, men

nu handlade det även om frivilligheten. Frågor angående framtiden, som när det diskuterades behov

av två ombudsmän som ansvarade för hav respektive land, sköts ofta på framtiden då ovisshet rådde

angående utgången av kriget och hur framtiden skulle se ut. Ett resultat av detta var att avtalet som

förlängdes  med  tre  år  1940,  förlängdes  ytterligare  tre  år,  "Detta  avtal  har  på  grund  av  kriget

praktiskt taget endast tillämpas i Gefle.  Några olägenheter av detsamma hava icke försports".149

Även frågan om en centralisering av fackförbunden diskuterades flitigt under året. Ordföranden för

stuveriförbundet i Gävle ansåg dock: "att om frågan kommit upp fem år tidigare hade den kunnat

145 Gävle Stuveriarbetare fackförening. verksamhetsberättelse för 1943, Gävle i januari 1944
146 Transportarbetareförbundet avdelning 1 sektion 16 i Gävle. Månadsrapport för januari, februari 1943
147 Norrlands stuveriförbund. Förslag till verksamhetsberättelse, Stockholm i februari 1944
148 Gävle stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 28 februari 1943, Gävle
149 Norrlands stuveriarbetareförbund. Förslag till styrelseberättelse 1943 
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genomföras men var ogenomförbar under nuvarande ovissa förhållanden".150 

Det framgick i ett cirkulär att en föreläsning med en österrikisk flykting erbjuds till avdelningens

medlemmar. Avdelningen föreslog att samtliga Gävles avdelningar skulle delta i föreläsningen.151 

1944

I  januari  fanns  det  272 medlemmar  i  fackförbundet  för  stuveriarbetare  i  Gävle,  varav  176 var

heltidsarbetare.  Under  månaden  hade  sammanlagt  131  veckor  fristämplats  på  grund  av

arbetsbrist.152 

Under ett möte i stuveriförbundets avdelning i Gävle diskuterades det kommande kollektivavtalet.

Flera medlemmar menade att förbundsstyrelsen svikit arbetarna, då förslaget till det nya avtalet på

intet sätt skulle förbättra arbetarnas ekonomiska läge. En arbetare yttrade att förbundet stängt alla

vägar till fortsatt förhandling med arbetsgivarna. Förslaget att godkänna avtalet röstades ned med 58

röster mot 13.153 Under nästa månadsmöte rapporterades att det nya avtalet godkänts av den centrala

förbundsstyrelsen, trots att en omröstning röstat ned förslaget med 1583 röster mot 606. Det var

förbundsstyrelsen åsikt att den enda rätta vägen var att skriva under avtalet då övriga alternativ var

att arbeta utan avtal eller att inleda en konflikt. Medlemmarna i Gävles avdelning bestämde sig för

att skriva en protest till förbundsstyrelsen.154 

Under ett möte meddelades avdelningens medlemmar om att 550:- fanns att tillgå för dem som

önskade söka kurser via folkhögskolan. Under mötet startades även en bidragslista till  Finlands

politiska fångar, och det bestämdes att ett uttalande skulle formuleras från förbundet för nämnda

fångars frigivelse.155 

Medlemmarna godkände ett förslag till insamling för Leningrads barn. Under samma möte menade

en medlem att de medlemmar som anmält sig frivilliga till armén inte borde undkomma betalning

av medlemskapet då de enligt honom tjänade bättre som frivilliga än som stuveriarbetare. Frågan

150 Gävle stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 23 maj 1943, Gävle
151 Gävle stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 24 oktober 1943, Gävle
152 Transportarbetareförbundet avdelning 1 sektion 16 i Gävle. Månadsrapport för januari 1944
153 Gävle stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 30 april 1944
154 Gävle stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 4 juni 1944
155 Gävle stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 4 juni 1944
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lades till utredning. 156 

I ett cirkulär från LO meddelades stuveriförbundets medlemmar i Gävle att fackligt organiserade

flyktingar  från Norge  skulle  erhålla  samma rättigheter  och  förmåner  som svenska  organiserade

arbetare. Cirkuläret lades till  handlingarna med avdelningens erkännande. Under mötet startades

även en bidragslista till Norgehjälpen.157 

1945

I verksamhetsberättelsen för stuveriförbundet förklaras att det gångna året skiljt sig väsentligt från

föregående,  då  freden  äntligen  kommit  till  Europa.  "Den  för  arbetarklassen  så  motbjudande

nacismen har slagits sönder", förklarades inledningsvis.158 Fortsättningsvis förklarades att Europa nu

låg  i  ruiner  och  stora  offer  i  form av människoliv  och kulturella  värden hade  skövlats.  Enligt

styrelsens var det nu upp till arbetarklassen att i skuggan av dessa ruiner åter bygga upp Europa och

en varaktig fred. 159 I januari fanns det 249 medlemmar i fackförbundet för stuveriarbetare i Gävle,

varav 186 var heltidsarbetare.160

Arbetet inom fackföreningsverksamheten verkar ha avstannat under kriget, då det beskrevs i detta

års verksamhetsberättelse att: "även i vårt förenings arbete kann vi konstatera att vi efter en lugn

fem års period i år genom fört en avtals upgörelse". Samtidigt nämndes att det pågått en kamp inom

förbundet  för  att  förbättra  arbetarnas  dåliga  levnadsvillkor.  Det  nämndes  vidare  att  förbundet

lyckats föra hem en seger, men inte den stora seger de hoppades på.161 Arbetstillgången var under

årets första hälft ringa, för att öka något efter krigets slut. Dock uppfattades inte läget som tryggt för

arbetarna och framtiden ansågs som osäker. Tendensen att arbetarna sökt sig till andra yrken hade

fortsatt under året.

I ett mötesprotokoll från stuveriarbetarförbundets avdelning i Gävle diskuterades ett cirkulär, som

skickats  från  nationella  förbundet  angående  så  kallade  "kvisslingar".  Qvisslingar  var  av  Norge

betraktade  som  landsförrädare,  och  somliga  av  dessa  försökte  enligt  förbundet  att  ansluta  till

svenska fackföreningar. Förbundet uppmanade att inte bevilja inträde till föreningarna till norrmän

156 Gävle stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 30 april 1944
157 Gävle stuveriarbetare fackförening. Protokoll fört vid möte, 26 november 1944
158 Styrelsen för transportarbetarförbundets avdelning 1 sektion 16. Verksamhetsberättelse för år 1945. Gävle januari 

1946
159 Styrelsens berättelse över verksamheten i Gävle stuveri arbetar fackförening år 1945, Gävle i januari 1946
160 Transportarbetareförbundet avdelning 1 sektion 16 i Gävle. Månadsrapport för januari 1945
161 Styrelsen för transportarbetarförbundets avdelning 1 sektion 16. Verksamhetsberättelse för 1945. Gävle januari 

1946
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som "ej var i besittning av värnplikt". Cirkuläret godkändes och lades till handlingarna.162 

Diskussion 

I boken Gävle under andra världskriget  nämndes att trafiken i hamnen pågick som vanligt under

kriget. Detta påstående verkade märkligt redan från början, och under uppsatsens gång så blev det

mindre och mindre trovärdigt. I uppsatsens inledning nämndes att Gävle inte påverkades särskilt

mycket av kriget, vilket åtminstone inte stämmer gällande stadens hamnverksamhet. Med det sagt

så finns det  förvånansvärt  lite  dokumentation som behandlar  kriget.  Det finns dokumenterat  att

kriget inte påverkade svensk sjöfart i någon större utsträckning under år 1939. Detta påpekade även

hamnstyrelsen i Gävle, då de i ett brev från 1940 beskrev året 1939 som "tämligen normalt", och att

det  var  spärren  i  Skagerack som utlöste  en  drastisk  nedgång i  hamnens  aktivitet.  Gävle  hamn

lämnade  under  året  ett  positivt  ekonomsikt  resultat,  både  vinsten  och  tongodset  hade  ökat  i

jämförelse med 1938. Krigets nämns heller  inte under något månadsmöte efter krigets utbrott  i

arbetarförbundet, utan först vid årsmötet för 1939.

Även då aktiviteten var tämligen normal under 1939, så var givetvis kriget en faktor i vardagen för

hamnens  arbetare.  Stuveriförbundet  förlorade  medlemmar  som inkallades  till  tjänstgöring  som

neutralitetsvakter, och det startades en insamling till Finlandshjälpen. Hamnstyrelsen uppmanades

av sjöfartsbyrån att inte lämna ut uppgifter angående internationell handel till tidningarna, då det låg

i nationens säkerhetsintresse. Uppgifter så som varuslag och destinationsort ansågs av sjöfartsbyrån

som känslig information. Då mycket av trafiken var malmtransporter på väg till tyska hamnar, så

kanske det förklarar varför sjöfartsbyrån var måna om att undanhålla information från allmänheten

såväl som från andra länder.  Frågor angående scenariot att  behöva agera nödhamn åt utländska

krigsfartyg diskuterades även inom hamnstyrelsen, vilket bör ha varit en ovanlighet under fredstid.  

Under  1940,  däremot,  började  världskriget  påverka  Gävle  hamn  av  flera  anledningar.  Ur  ett

nationellt perspektiv så var ockupationen av Norge och Danmark, och därmed spärren i Skagerack,

det som påverkade den svenska sjöfarten i störst utsträckning. Året innebar en markant nedgång i

hamnens  ekonomi,  och  tongodset  som  passerade  hamnen  näst  intill  halverades.  Under

stuveriförbundets avdelning i  Gävle årsmöte konstaterades att  arbetstillgången sjunkit  med 45%

jämfört med föregående år. Det måste dock tas med i beräkningen att vintern 1940, och de två

nästkommande åren, var ovanligt stränga. Under årsmötet användes uttrycket "nazisthordarna" när

162 Transportarbetarförbundets avdelning 1 sektion 16.Protokoll fört vid möte, 25 mars1945
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ordförande  konstaterade  att  Norge  och  Danmark  ockuperats.  Detta  uttryck  är  ett  av  få

dokumenterade  kritiska  uttalanden  gällande  Nazityskland  under  kriget.  Ordförande  följde  upp

uttalandet med att uppmana alla att göra vad de kunde för att bidraga till att Sveriges neutralitet

upprätthölls. Första gången som jag hittat någonting som kan liknas med kritik mot nazismen var

alltså efter  att Sveriges grannländer ockuperades. Det faktum att medlemmarna uppmanades till

livligare aktivitet  inom skytte  kan tolkas som ett  tecken på hur orolig  och allvarlig  situationen

ansågs.

Hamnstyrelsen  tvingades  till  höjning  av  hamnavgifter,  för  att  försöka  dämpa  det  nedåtgående

resultatet som kriget innebar under 1940. Fartygstrafiken hade under senare hälften av året upplevt

en nedgång med 42% jämfört med 1939. Samtidigt steg priser på varor som olja, trä och cement

drastiskt. 1940 var alltså inte "som vanligt" i hamnen, varken för den kommunala hamnstyrelsen

eller för stuveriarbetarna. Även då arbetstillgången sjönk drastiskt under året så rådde det brist på

kranförare,  då  många  av  dem inkallats  till  militärtjänstgöring.  Det  framgick  att  den  viktigaste

handeln  som bedrevs  i  hamnen  var  exporten  av  malm och  importen  av  kol  och  koks.  I  detta

besvärliga läge  är  det  förståeligt  att  hamnstyrelsen  inte  öppet  kritiserade  Nazityskland,  då de i

princip bidrog med hamnens enda levebröd. Det framgick även under årsmötet för 1940 att inget

slut  på  kriget  förväntades  att  inträffa  under  nästkommande  år,  då  hamnstyrelsen  räknade  med

fortsatta nedgångar. 

1944  är  första  gången  som  uppsägningar  av  lagerplatser  i  hamnen  nämns  i  de  undersökta

dokumenten. I enlighet med vad Martin Fritz beskrev, så hade även Gävle lagrat upp med koks när

Tyskland inte längre var en möjlig handelspartner.163 Även då nettotonnaget steg, så innebar det

uppsägningar  då  det  handlade  om  malm,  som  inte  behövde  manuell  arbetskraft  i  samma

utsträckning som exempelvis trävaror. 1944 så startades även en bidragslista till Finlands politiska

fångar, vilket kan tolkas som ett politiskt ställningstagande, även då det ej framgår vilka som hade

tillfångatagit dessa fångar. 

Att  förhandlingarna  gällande  stuveriarbetarnas  avtal  gång  på  gång sköts  upp tyder  på  oro  och

osäkerhet  angående  världsläget  och  framtiden.  Överenskommelsen  mellan  fackförbundet  och

arbetsgivarna, som skulle löpt ut 30 september 1940, sades inte upp och därmed aktiverades en

klausul som förlängde kontraktet i ytterligare 3 år. Inte heller vid det tillfället, tre år senare, sades

kontraktet upp och förlängdes i ytterligare tre år fram till 1946.  

163 Martin Fritz, Sverige och Nazityskland: skuldfrågor och moraldebatt. Dialogos Förlag, Stockholm. 2007. s.  270, 
271
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Först när kriget väl var slut, framkom en skarpare kritik inom stuveriförbundets avdelning, i fråga

om  nazismen  och  vad  den  stått  för,  då  det  uttalades  att  nazismen  var  motbjudande  för

arbetarklassen. Det var nu, enligt styrelsens ordförande, upp till arbetarklassen att återuppbygga ett

Europa som lagts i ruiner av nazisterna. Dessa uttalanden skiljer sig från de som gjordes under

årsmöten då kriget pågick, i den mening att det var en mer uttalad och skarpare kritik. 

I likhet Odenberger och Ortanens samt Rönnbäcks uppsatser så kan liknande slutsatser angående

perspektiv på kriget dras i denna uppsats. Medan arbetarförbundet kallade nazismen fientlig mot

arbetarklassen, och ofta startade insamlingar, så underströk hamnstyrelsen sjöfartens betydelse för

nationen. I båda uppsatserna Synen på nazismen i Metallarbetaren och Verkstäderna 1932-1938 och

Brytningstid: En studie av fackföreningsrörelsen i Grängesberg drogs slutsatsen att arbetarna såg på

kriget ur ett medmänskligt perspektiv, där de sympatiserade med arbetare runt om i den krigshärjade

världen,  medan  arbetsgivarna  snarare  hade  ett  nationellt  perspektiv  där  Sveriges  säkerhet  och

välstånd prioriterades. I denna undersökning framkommer dock, att stuveriarbetarförbundet värnade

om Sveriges neutralitet och ombad sina medlemmar att göra det de kunde för hålla Sverige utanför

världskriget. En stor skillnad mellan gruv- och hamnindustrin var dock att gruvarbetarna upplevde

en  högkonjunktur  med  höjda  löner  som  följd.  I  Gävle  hamn,  dock,  så  skedde  handeln  med

Nazityskland på bekostnad av nästan all normal handel under fredstid. Det blev alltså inte bättre,

som det  skulle  kunna argumenteras  att  det  tycks  ha blivit  för  gruvindustrin  och dess  arbetare.

Nazityskland var den enda handelspartnern av rang, och därmed var det troligen osannolikt att

eventuell kritik mot Nazityskland från hamnstyrelsen dokumenterades.  

Det framkom i dokument från 1945 att den fackliga verksamheten "legat på is" under krigets gång.

Kriget nämns inte under stuveriförbundets mötesprotokoll under de första tre månadsmötena efter

krigets  utbrott.  Frågor  gällande  framtiden,  som exempelvis  den  angående  behovet  av  en  extra

ombudsman, sköts upp på grund av det ovissa läget i fråga om kriget. Förutom under inledningen av

årsmötena,  så nämns sällan kriget i  mötesprotokollen.  Till  övervägande del  diskuterades istället

bidrag till  sjuka kamrater, medlemmar som fyller jämnt, tvister angående nattarbete och korrekt

utbetalning och väntetider. Det diskuterades dock, och agerades, angående hjälp till grannländer,

flyktingar och barnen i Leningrad, och ett seminarium anordnades där en österrikisk flykting talade

till  medlemmarna.  Under  samtliga  krigsår  endast  två  konflikter  inom  stuveriarbetarförbundet

dokumenterats i det undersökta materialet. En gällande en skada som uppkom under en utbildning

som inte medgavs ersättning för samt en gällande avtalet som godkändes av förbundsstyrelsen trots

att det saknade stöd bland medlemmarna. De konflikter angående Nazityskland som handelspartner

och  problematiken  att  exportera  malm,  undersökningen  inledningsvis  förväntades  hitta,  uteblev
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fullständigt. Det är dock anmärkningsvärt att medan arbetarnas löner inte anpassades till  de allt

dyrare  levnadskostnaderna,  ökades  hamnstyrelsens  verkställande  direktörs  lön  med  20  procent

under 1943.   

Åsikterna, eller snarare kritiken, mot Nazityskland skiftade i viss mån. Nazismen nämndes knappt

innan  ockupationen  av  Norge  och  Danmark.  När  hotbilden  plötsligt  blev  mycket  allvarligare,

värnade  stuveriförbundet  om att  bevara  Sveriges  neutralitet.  Även  då  vissa  kritiska  uttalanden

förekom under  stuveriförbundets  årsmöten,  blev  kritiken  skarpare  när  Nazitysklands  krigslycka

vände.  När  kriget  väl  slutat  så  förklarades  nazismen  som fientlig  mot  arbetarklassen.  Därmed

stämmer  denna  undersökning  delvis  med  tidigare  forsknings  resultat  att  arbetarklassen  såg  på

nazismen ur ett annat perspektiv än arbetsgivaren, där nationen stod i fokus.

Enligt Åmark bedrev Sverige sin handelspolitik utan moraliska hänsynstaganden till Nazityskland

och dess framgångar i kriget. Med detta påstående i åtanke är det rimligt att Nazityskland och dess

påverkan på världsläget  inte nämns i någon större utsträckning i protokollen från hamnstyrelsen

och stuveriförbundet. Båtarna som lämnade Gävle hamn, fyllda med svenskt malm, färdades direkt

till  den  tyska  krigsmaskinen.  Allt  enligt  den  nationella  planen,  som  Åmark  förklarade,  att

upprätthålla en väl fungerande folkförsörjning.
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Sammanfattning

I uppsats undersökt hur andra världskriget påverkade Gävle hamn och dess arbetare. Här följer en

summering av de svar som hittats. Till en början, alltså under 1939, så påverkade kriget inte hamnen

i  någon  större  utsträckning.  Först  när  Skagerackspärren  upprättades  under  1940,  påverkades

hamnen i en större utsträckning, men detta var inget specifikt för Gävle utan spärren påverkade

svensk sjöfart över lag. Stuveriarbetarna upplevde under året en arbetsnedgång med hela 45%. När

Sveriges grannländer samma år ockuperades, uppmanades stuveriarbetarna att träna på skytte. Det

finns även rapporter om att det fackliga arbetet till stor del lades på is, och beslut angående bland

annat  avtalsfrågor  sköts  upp  till  krigets  slut.  Hamnstyrelsen  tvingades  att  ansöka  om förhöjda

hamnavgifter för att klara av det ekonomiska läget, och arbetarnas löner anpassades inte efter de

förhöjda  levnadsomkostnaderna.  Även  arbetarförbundet  tvingades  till  en  höjning  av

medlemsavgiften,  då många medlemmar inkallats  till  försvaret.  Arbetarna upplevde även att  de

tilldelade ransonerna inte var tillräckliga, då det krävande arbetet krävde ytterligare föda, något som

hamnstyrelsen inledningsvis inte höll med om. Efter att  Nazitysklands krigslycka vände, märktes

att  lagerplatser  för  koks  upprättades,  medan  många  andra  kontrakt  om lagerplatser  avslutades.

Enligt hamnstyrelsen var handeln med malm, koks och kol de största inkomstkällorna. Handeln

med trävaror gick dock ned, och detta resulterade i förlorade arbetstillfällen, då malmexporten inte

krävde lika mycket arbetskraft. 1945 var det år som hamnen gick som allra sämst, vilket är logiskt

då den enda handelspartnern av rang, Nazityskland, inte längre gick att bedriva handel med. Av

hamnstyrelsens  dokument  att  döma,  pågick  ständiga  konflikter  med  rederier  angående

hamnavgifter.  

Kritik,  eller  åsikter  över  huvud taget,  angående Nazityskland är  relativt  sällsynt  i  det undersök

materialet.  Den kritik  som finns kommer från stuveriarbetarförbundet,  vilket  jag tolkar  som att

hamnstyrelsen, som var en kommunal verksamhet, håller sig till nationens neutralitetslinje. Utöver

detta  så  bekräftas  delvis  den  tidigare  forskningen,  som  menar  att  arbetarna  hade  ett

individperspektiv  på  kriget,  medan  hamnstyrelsen  snarare  hade  ett  nationellt  och  ekonomiskt

perspektiv.  Stuveriarbetarförbundet  fördömde  ockupationen  av  Norge  och  Danmark  och

sympatiserade med grannländerna, men var tydliga med att medlemmarna skulle göra det som stod i

deras  makt  för  att  hålla  Sverige  utanför  kriget.  Under  samma  möte,  1940,  användes  uttrycket

nazihorder  om  de  invaderande  styrkorna.  Väl  vid  krigets  slut,  årsmötet  1945,  så  fördömdes

nazismen som fientlig mot arbetarklassen. Kritiken mot Nazityskland ökade alltså då Sverige inte

längre var hotat, vilket är förståeligt. Avslutningsvis återkommer vi till Lundberg, som menade att

kritiken mot Sveriges agerande under världskriget tenderar att vara skarpare från personer som inte
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själva upplevde krigstiden då vi har svårare att förstå hotbilden som Sverige stod inför.164 

164 Lundberg, 2007. s. 174  
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Transportarbetareförbundet avdelning 1 sektion 16 i Gävle. Månadsrapport för januari, april 1940

Transportarbetareförbundet avdelning 1 sektion 16 i Gävle. Månadsrapport för januari, mars 1941

Transportarbetareförbundet avdelning 1 sektion 16 i Gävle. Månadsrapport för januari, mars 1942

Transportarbetareförbundet avdelning 1 sektion 16 i Gävle. Månadsrapport för januari, februari 1943

Transportarbetareförbundet avdelning 1 sektion 16 i Gävle. Månadsrapport för januari 1944

Transportarbetareförbundet avdelning 1 sektion 16 i Gävle. Månadsrapport för januari 1945 

Stadsarkivet i Gävle 

Arkivbildare: Hamnförvaltningen. 

Aktiebolaget Bröderna Löfgren. Till Gävle stads hamnstyrelse, 10 mars 1944 

Aktiebolaget Förenad Linjefart. Till Kungl. kommerskolligium, J. Engström, 9 augusti 1941

Aktiebolaget Stollbergs Grufvor & Anrikningsverk. Betr. Lagerplatser, till Hamnstyrelsen i Gävle, 22 

februari 1944

Deutsches Konsulat Gävle. Promemoria, till hamnstyrelsen från, 12 september 1941

Gävle Stuveri AB. Balansräkning den 31 december 1940, 10 februari 1941 Gävle

Gävle Stuveri AB. Balansräkning den 31 december 1941, 18 februari 1942 Gävle

Gävle Stuveri AB. Balansräkning den 31 december 1942, 28 februari 1943 Gävle

Gävle Stuveri AB. Balansräkning den 31 december 1943, 29 februari 1944 Gävle

Gävle Stuveri AB. Balansräkning den 31 december 1944, 16 februari 1945 Gävle

Gävle Stuveri AB. Balansräkning den 31 december 1945, 25 januari 1946 Gävle

Gävle Stuveri AB. Balansräkning för år 1939, 16 februari 1940 Gävle

Gävle Stuveri AB. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen, 15 december 1943 Gävle

Gävle Stuveri AB. Styrelse- och revisionsberättelser för år 1940, 5 Mars 1941, Gävle

Hamndirektören, hamnstyrelsen Stockholm. Tjänsteutlåtande, 3 oktober 1939

Hamnkontoret Gävle. Till hamnförbundets byrå Stockholm, 22 juni 1940

Hamnstyrelsen i Gävle. PM angående Gävle hamns ekonomi åren 1938-1942, 5 juli 1943 Gävle

Hamnstyrelsen i Gävle. Till kristidsstyrelsen i Gävle, 16 april 1942

Hamnstyrelsen i Gävle. Till Konungen, 24 maj 1940

Hamnstyrelsen i Gävle. Till stadsfullmäktige i Gävle, 19 november 1940

Hamnstyrelsen i Gävle. Styrelsemöte, 29 september 1944
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Kungliga kammerskollegium, Sjöfartsbyrån. Brev till Hamnstyrelsen i Gävle, 15 september 1939

Svenska kommunalarbetareförbundet. Till hamnstyrelsen Gävle, 6 september 1941 Stockholm

Trävarufirman Leon Johansson. Till Gävle stads hamnstyrelsen, 18 augusti 1941 Sala
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