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Norsjö Kommun har på initiativ från Världens längsta linbaneförening 
genomfört projektet ”Ny framtid för världens längsta linbana” genom 
Leader Skellefteå Älvdal.

Målet med projektet har varit att ta fram detta försäljningsprospekt 
och i projektet ingick även en besiktning av anläggningen. 

Projektet har finansierats med medel från Europeiska jordbruksfonden 
för landsbygdsutveckling. Startbeskedet från jordbruksverket kom 
i januari 2018 och projektet avslutas den 31 mars 2019. 

Text: Lars Westerlund, Westerlunds Reportagebyrå AB

Foto: Världens Längsta Linbaneförening, Linab i Norsjö AB, Roger Albertsson, Boliden, 

Nordströms Linbanor, Jesper Stenmark och Fotograf Ricke.
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Här finns Världens 
längsta linbana, 
Krogen i skogen 
och Jättekåtan

Norsjö kommun har drygt 4 000 invånare 
varav hälften bor i centralorten Norsjö. 
Mellan Mensträsk och Norsjö är det 
25 kilometer och det tar cirka 2o minuter 
att åka dit med bil. 

Till närmaste städer, som är Skellefteå 
och Lycksele, är det cirka 90 kilometer. 
Resan dit tar ungefär en timme med bil. 

Närmaste flygplatser finns i Skellefteå 
och i Lycksele och en sådan finns även 
i Arvidsjaur som ligger 70 kilometer 
från Mensträsk.

Närmaste tågstation finns i Jörn, 
36 kilometer från Mensträsk. Dessutom 
finns en tågstation i Bastuträsk 43 kilo-
meter från Mensträsk. 

www.norsjo.se

Världens längsta linbana, som tidigare användes för turisttrafik, finns 
på en 13,6 kilometer lång sträcka mellan byarna Mensträsk och Örträsk, 
som båda ligger i Norsjö kommun, Västerbottens län, Sverige.
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Vi har, tillsammans med Världens Längsta 
Linbaneförening, med ”blod, svett och tå-
rar” byggt upp den här anläggningen för 
att hedra de som uppförde linbanan och 
för att ge våra byar en chans att överleva. 

Det är en fröjd att se linbanestolparna, 
tysta minnesmärken som ser ut som 
skulpturer, raka i ryggen och stiliga 
i landskapet. Vi är stolta, eller rentav 
kaxiga över att vi har fått vara med om 
denna ”överjordiska” resa. En hissnande 
utveckling av besöksnä ringen i regionen.

Vi brukar beskriva oss själva som en 
varm och skön vinterkappa, där 
Marie-Louise varit knappen som håller 

Efter att ha drivit turistattraktionen Världens 
Längsta Linbana i 28 år är det nu dags för skiftbyte. 

ihop hela kappan och Bosse den som 
gillat att synas och höras – helst överallt.

Nu drar vi oss med ålderns rätt tillbaka 
för att ge nya krafter möjlighet att ta vid 
där vi slutar. Vi hoppas att köparen av 
anläggningen vill föra traditionen vidare 
men med sin egen vision som ledstjärna. 

Vi har drivit anläggningen på vårt sätt 
och inser att det finns enorma möjlig-
heter att utveckla den till något mycket 
större och häftigare. Det finns alltid risk 
att man som inföding blir hem mablind 
inför vad som går att göra.

Persontrafiken på linbanan har varit en 
stor internationell succé med hundratu-
sentals besökare. Förmodligen krävs det 
en stor in vestering för att klara de nya 
kraven på säkerhet som ställs för att 
fortsätta med den, men det kan ju 
en kostnadsberäkning ge svar på. 

Vi är övertygande om att även utan 
persontrafik har linbanan som industri-
minne en mycket stor dragningskraft. 
Dessutom finns det unika anläggningar 
både i Mensträsk och i 
Örträsk som kan användas 
för event av olika slag. Här 
är det bara fantasin som 
sätter gränserna.

Det ska bli spännande att 
visa anläggningen för dig 
eller er och berätta om hur 
vi arbetat och om de visio-
ner som vi haft men som 
nu någon annan får vidareutveckla 
eller hitta helt nya som bara väntar 
på att förverkligas. 

”Vi är stolta, eller 
rentav kaxiga över 
att vi har fått vara 
med om denna 
överjordiska resa.”

Dags för 
skiftbyte!

Bosse Biström
Linab i Norsjö AB

Marie-Louise Eklund
Linab i Norsjö AB
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I Kristineberg hade Bolidenbolaget startat en ny gruva 1940. 
Nu gällde det att hitta den bästa lösningen för att kunna frakta 
malmen till Boliden, varifrån den sedan kunde transporteras 
på järnväg till smältverket på Rönnskär. Lös ningen blev en 
96 kilometer lång linbana som byggdes på rekordfart. 

När gruvan i Kristineberg öppnades 
fraktades först malmen på lastbil till 
Boliden för anrikning men andra världs-
kriget satte stopp för biltrafiken. Bristen 
på drivmedel och gummi blev nämli gen 
mycket svår. 

Avspärrningarna från yttervärlden 
ställde höga krav på inhemsk produktion 
av metaller. Transporten mellan Kristine-
berg och Bol iden måste helt enkelt lösas. 
Det fanns två förslag. Ett var att bygga 
en järnväg från Bastuträsk, via Norsjö, 
till Kristineberg. Det andra var uppföran-
det av en linbana mellan Boliden
och Kristineberg.

Ett rekordbygge 
mitt under 
brinnande krig.
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Valet föll på linbanan eftersom den 
skulle gå dubbelt så snabbt att bygga. 
Nordströms Linbanor i Stockholm tog 
fram ett förslag på hur den skulle utfor-
mas. Den 9 april 1942 skrevs kontraktet 
mellan Boliden och Nordströms. Senast 
den 1 september 1943 skulle linbanan 
stå färdig. 

Cirka 1 500 man påbörjade bygget med 
att sätta upp 514 stolpar i betong och 
montera bärkablar och draglinor. 
Höjden på stolpar na varierade mellan 
8 och 38 meter, där de högsta fanns 
vid korsningen med Skellefteälven. 

Till bygget användes 24 000 kubikmeter 
betong, 1 100 ton arme ringsjärn, 400 000 
kablar och linor och totalkostnaden för 

bygget blev 20 miljoner kronor. 
Den 14 april 1943 - ett år och fem dagar 
efter byggstarten kunde världens längsta 
linbana invigas.

I början av 1970-talet visade linbanan 
tecken på utslitning. Driftskostnaderna 
ökade drastiskt och i mitten av 1980-talet 
låg tillgängligheten bara runt 50 procent.  

Den 9 januari 1987 avslutade Boliden 
driften av linbanan. Då hade sammanlagt 
12 miljoner ton malm transporterats 
på den.

Sedan dess har transporterna mellan 
Kristineberg och Boliden skett med 
lastbilar.

”14 april 1943 - ett år 
och fem dagar efter 
byggstarten kunde 
världens längsta 
linbana invigas.”
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Svävande 
bland 
trädtopparna.
Den 10 juli 1989, två år efter nedläggningen av Världens Längsta Linbana, 
kunde man inviga en 13,6 kilometer lång turistlinbana mellan Mensträsk 
och Örträsk som kom med i Guinness rekordbok som ”Världens längsta 
passagerarlinbana för persontrafik”.

Den bevarade sektionen av linbanan 
gick mellan de tidigare driftstationerna 
i Mensträsk och Örträsk. Turerna som 
kördes gick i 28 fyrsitsiga kabiner som 
rörde sig över trädtopparna med en has-
tighet på elva kilometer i timmen, vilket 
innebar en restid på cirka två timmar. 
Under färden kunde resenärerna ha 
med sig en matkorg och avnjuta en 
övernaturlig måltid. 

Från och med år 2000 har anläggningen 
drivits och ägts av familjefö retaget 
Linab i Norsjö AB. Genom åren har 
hundratusentals besökare åkt linbanan 

och speciellt tyskarna har varit 
intresserade av attraktionen. 

2016, när den populära webbsiten Ameri-
can Express Essentials presenterade 
de coolaste linbanorna i världen, kom 
Världens Längsta Linbana mellan 
Mensträsk och Örträsk på tredje plats 
i Europa och på plats 18 i världen.

Samma år valde Linab att lägga ner turist-
trafiken och nu är det dags för nästa epok 
för detta industriminne som är känt över 
hela världen.

”Genom åren har 
hundratusentals besökare 
åkt linbanan och speciellt 
tyskarna har varit 
intresserade av 
attraktionen.” 
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Tidens
tand.
Sommaren 2018 genomförde konsultbolaget DEKRA en besiktning av 
linbanans betongstolpar. Den visade att det kommer att krävas omfattande 
reparationer för att banan återigen ska kunna godkännas för persontrafik.

Specialister från DEKRA har undersökt 13 
av 73 linbanestolpar genom besiktning på 
plats ”från topp till tå” på linbanan mellan 
Mensträsk och Örträsk. De linbanestol-
par som undersökts måste alla renoveras 
för att persontrafik ska kunna fortsätta. 
Bedömningen är därför att samtliga 73 
stolpar måste åtgärdas på olika sätt. På 
delar av sträckan blir ett reparationsarbe-
te speciellt kostsamt eftersom stolparna 
står i sjö eller myr. 

Skadorna har enligt DEKRA uppkommit 
eftersom betongen inte var anpassad för 
den miljö den befann sig i samt brister 
i utförandet. All armering i stolparna 
är slät, vilket ställer högre krav på änd-
krokar än en armering med kammar. 
Detta är orsaken till de kraftiga vertikala 
sprickorna som finns i stolparna. 
Betongen var inte heller anpassad för 
den kalla miljön och stolparna har 
därför fått stora frostskador där 
betongen förlorat sammanhållning. 

För att få kunskap om möjligheten att 
starta persontrafik blir nästa steg för en 
ny ägare att göra en kostnadsberäkning 
av hur mycket en renovering skulle kosta. 
Om man väljer att inte göra detta är lin-
banan trots allt ett spännande industri-
minne som lockar många intresserade.

”Nödvändiga reparationerna har i dagsläget 
inte kostnadsberäknats men kostnaderna 
bedöms som mycket stora.”
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Krogen
i Skogen.
I Mensträsk finns Krogen i Skogen. Den fungerar idag som restaurang 
där man kan servera gruvligt god mat, pub och danslokal. Här finns ett 
fullt utrustat modernt kök och plats för 350 personer varav maximalt 
200 matgäster samt en konferensanläggning som rymmer 50 personer. 

Krogen i Skogen har tagit plats i 
Mensträskgruvans lave som byggdes 
1945. Laven servade Mensträskgruvan 
som lades ned redan 1949 eftersom 
malmkroppen låg under Mensträsksjön 
och vatten började läcka in i gruvorterna. 
Dessutom höll malmen en så låg metall-
halt att brytningen inte blev lönsam.

I denna ombyggda arkitektoniskt annor-
lunda gruvbyggnad på 1 500 kvadratme-
ter, belägen i en förtrollande miljö på 
Bäckerudden intill sjön, har det genom 
åren arrangerats massor av konferenser, 
fester och bröllop. Mest berömda är ”Jam-
markvällarna” där lokala musiker intagit 
scenen. 

”Krogen i Skogen är 
en unik anläggning 
där gästerna i 
historisk miljö kan 
uppleva lugnet med 
en fantastisk utsikt 
över Mensträsksjön.”
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2. Stuga Fogden
6 sängplatser

Denna stuga flyttades också från 
Lavergruvan och fungerade från 
början som gruvfogdens bostad. 
Stugan har 6 bäddar fördelat på 
1 sovrum samt alkov, stort all-
rum med TV, kök samt WC med 
dusch. Det väl tilltagna köket är 
utrustat med husgeråd, spis med 
ugn, kylskåp, kaffebryggare samt 
mikrovågsugn.
 

Fem stugor med 
många sängplatser.
1. Stuga Markan
10 sängplatser

På 1940-talet flyttades denna 
stuga från den nedlagda gruvan 
i Laver i Norrbotten, för att bli 
ett marketenteri på Bäckerud-
den. ”Markan” fungerade som 
matsal för de personer som 
arbetade i gruvan i Mensträsk. 
Idag är stugan ombyggd och 
inrymmer 10 bäddar fördelat på 
4 sovrum, stort trevligt allrum 
med bäddsoffa och TV, kök 
samt WC. Köket är utrustat med 
husgeråd, spis med ugn, kylskåp, 
kaffebryggare samt mikrovåg-
sugn. I källarplanet finns re-
laxavdelning med WC, duschar 
samt en vedeldad bastu.

3. Stuga Spelhuset
4 sängplatser

Denna stuga fungerade under 
”gamla” linbanans tid som en körkur 
det vill säga: all utrustning som for-
drades för att köra linbanan fanns 
här. Idag är det en trevlig liten stuga 
med 4 bäddar fördelat på 1 sovrum, 
litet allrum/kök samt stor WC med 
dusch. Miniköket är utrustat med 
husgeråd, kokplattor samt kylskåp.

5. Örträskstugan
4 sängplatser

En stuga belägen bara 10 meter från 
Mensträsksjön, 4 bäddar fördelat på 
allrum/sovrum samt WC med dusch. 
Miniköket är utrustat med husgeråd, 
kokplattor samt kylskåp. Från början 
fungerade denna stuga som mottag-
ning för gäster som åkte linbanan 
från Örträsk. Stugan flyttades i 
mitten av 1990-talet till Mensträsk 
där den byggdes om.

4. Jörnsstugan
8 sängplatser

En trevlig Jörnstuga med 8 bäddar 
fördelat på 3 sovrum, stort allrum/
kök samt WC med dusch. Miniköket 
är utrustat med husgeråd, kokplat-
tor, kylskåp, kaffebryggare samt 
mikrovågsugn. Stugan bjuder på en 
fantastisk utsikt över Mensträsk-
sjön. 

1

3

5
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Jättekåta 
med känsla 
av vildmark.
I byn Örträsk finns en kåta som bygger på byns historia som ett gammalt sameviste. 
Kåtan, som uppfördes i början av 1990-talet, är tio meter hög, 13 meter i diameter och 
rymmer cirka 70 personer. En perfekt miljö för en wokad vildmarksmiddag där gäster-
na sitter på renskinn runt den stora eldstaden.

Både Malå och Maskaure samebyar är 
skogssamer, vilket innebär att renarna är 
i skogslandet hela året. Bägge samebyarna 
hade ett litet viste i Örträsk, en boplats 
där de kunde övernatta. Utanför byn 
finns fortfarande renhängnen kvar. I den 
samlar man in renarna, dels för märkning 
av årets nyfödda kalvar men också senare 
på hösten för att välja ut de renar som ska 
gå till slakt. 

 I Örträsk har man byggt en kopia av den 
gruvlave och det skrädhus som uppfördes 

här på 1920-talet. Café Skrädhuset finns 
på övervåningen, har möblerats som en 
1940-talsmiljö och har ett enklare kök. 
På bottenvåningen finns toaletter och 
duschar. 

I den lilla laven, som ligger intill, finns 
på övervåningen en filmsal där linbanans 
historia berättas. Stolarna i biografen 
kommer från Sagabiografen i Adak där de 
användes under 1940-talet.

På lilla lavens nedervåning finns ett 
linbanemuseum där man bland annat 
kan se hur de skarvlås som binder ihop 
bärkablarna ser ut, men också hur man 
på 1940-talet lyckades gjuta de enorma 
betongmasterna till linbanan. Här finns 
även en monter som visar genomskär-
ningen på hur gruvan i Örträsk såg ut 
vid gruvdrift.

 På industriområdet i Örträsk ligger även 
ett kontor och en verkstad där linbanekor-
garna och annan utrustning reparerades. 
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Vad ingår 
i köpet?

 Mensträsk

• Krogen i Skogen på 1 500 kvadratmeter 
i Laven, med plats för 350 personer. 

• Utrustningen i köket Laven: 2 kylar,  
1 stort kylrum, 2 frysskåp, 2 frysboxar, 
konvektorugn, stor spishäll, mikrovåg-
sugn, vanlig spis, stekbord, kaffe- 
bryggare för storhushåll samt  
automatisk diskmaskin.

• Fem stugor med 32 bäddar.
• Vedeldad Bastu.
• 3 vedeldade badtunnor, en för 16-18 

personer och två för 6-8 badare.
• Stor grillplats på 100 kvadratmeter 

under tak.
• Alla möbler, inredning, husgeråd,  

utrustning m.m. medföljer.

• Fastigheten uppvärms med bergvärme.
• Fastigheten Åsen 1:16 med 44 hektar 

mark, samt ett antal servitut, förnyade 
2005. 

• Eget vatten – egen brunn.
• Avlopp: 3-kammarbrunn i tre stugor, 

septiktankar i Laven och i två stugor.
• Bergvärme i Laven, direktverkande  

el i alla stugor. 
• Internetuppkoppling tidigare via Tele2. 

Kostnader (2016)
El: 45 300 SEK
Sophämtning, avlopp m.m.: 9 500 SEK

Örträsk

• Vildmarkskåtan i Örträsk, 10 meter 
hög, 100 kvadratmeter som rymmer  
72 personer.

• Café Skrädhuset med serveringslokal 
på 55 kvadratmeter och ett kök på  
20 kvadratmeter. Utrustningen i köket: 
kyl, frys, spis, mikrovågsugn, snabb- 
gående diskmaskin, kaffebryggare  
för storhushåll samt i dagsläget ett 
urkopplat kylrum.

• Lilla laven med linbanemuseet  
på 46 kvadratmeter, biograf på  
20 kvadratmeter

• Verkstad på 230 kvadratmeter  
plus 130 kvadratmeter biytor.

• Plåtskjul på 500 kvadratmeter
• Kontor på 40 kvadratmeter.
• Fastigheten uppvärms med  

direktverkande el.
• Fastigheten Örträsk Vidmarken 4:4 

på 12 625 kvadratmeter, samt ett antal 
servitut förnyade 2005.

• Kommunalt vatten och avlopp.
• Sommarvatten till Vildmarkskåtan.
• Internetuppkoppling tidigare via Tele 2. 
• Alla möbler, inredning, husgeråd,  

utrustning m.m. medföljer.

Kostnader (2016)
El: 27 800 SEK 
(inklusive drift av linbanemotorn.)
Sophämtning, vatten, avlopp: 9 500SEK

Omsättning 
Information på Alla bolag från 2008. 
https://www.allabolag.se/5568576770/
ortrask-linbana-ab

Världens längsta linbana
Industriminnet Världens Längsta Linbana 
på den 13,6 kilometer långa sträckan 
Mensträsk-Örträsk.
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Vad kan man som 
ny ägare hitta på?

Naturcamping, husvagns- 
och husbilsplatser.

Restaurangflotte 
med bastu.

Guidade turer kring 
gruv- och linbaneepok.

Virtuell 
linbaneresa.

Midnattsolsaktiviteter
och Äventyrsbana.

Boende och roterande 
café i gruvlaven.

Pimpel- och 
metartävlingar.

Jaktresor i samarbete 
med jaktvårdsområden.

Guidade fisketurer
och båtutflykter.

1

2

3

4

5

6

1. Konferenslokal, Mensträsk

2. Skrädhuset, Örträsk

3. Vildmarkskåta, Örträsk

4. Grillplats, Mensträsk

5. Restaurang, Mensträsk

6. Mötesrum, Mensträsk
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1. Öppen spis, Mensträsk

2. Bar, Mensträsk

3. Fönster, Mensträsk

4. Linbana

5. Biograf, Örträsk

 

Är du
intresserad?

Bosse Biström  
Marie-Louise Eklund

Linab i Norsjö AB
Örträsk 67
935 93 Norsjö
+4670-695 05 57

info@linbanan.com
www.linbanan.com

Kontakta oss för mer information 
eller för en visning av anläggningarna.




