
Vattenkrafts
utbyggnaden 

i Lule älv
Betydelse för befolkning, 

försörjning och industrietableringar

Hans-Urban Strand

Inledning
Den svenska vattenkraften har spelat en viktig roll i energiförsörj
ningen under 1900-talet. Den har varit den dominerande källan för 
framställning av elektrisk energi. I början användes denna främst 
som drivkraft i industrin. Under mellankrigstiden påbörjades elekt
rifieringen av järnvägsnätet. Efter andra världskriget skedde samma 
sak med hushållen. En schematisk bild av olika energislags bety
delse från 1800-talet ger figur 1.

Utbyggnaden av vattenkraften gav Sverige fram till mitten av 
1960-talet en i internationell jämförelse god tillgång på billig elektri-

Figur 1. Olika energislags andel av Sveriges energiförsörjning 1800-1975 
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Källa: Rapport nr 409 från framtidsstudien Energi och samhälle.
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citet. Priset på den steg långsammare än lönerna, vilket resulterade i 
att den svenska industrin blev mera specialiserad på elkraftsintensiva 
produkter än motsvarande industrier i USA och Västtyskland.1 Byg
gandet av vattenkraftsstationer och distributionsnät gav en bas för 
utvecklande av en inhemsk industri inriktad på starkströmsteknik 
och turbiner. Det i internationell jämförelse tidigt utbyggda natio
nellt täckande elnätet var en av förutsättningarna för den relativt 
stora hemmamarknaden för elektriska artiklar som fanns efter andra 
världskriget.

Intresset för den inhemska energikälla som vattenfallen ut
gjorde ökade kraftigt när tekniken i slutet av 1800-talet gjorde det 
möjligt att producera elektrisk kraft ur den. Jag skall i denna artikel 
försöka belysa några aspekter på vilken betydelse vattenkraftsut
byggnaden har haft i Norrlands inland.

Det är tre typer av frågor som jag skall behandla. Resulterade 
utbyggnaden av vattenkraften i att elkraftsintensiva industrier eta
blerade sig i närheten av kraftverken? Hur påverkades befolknings
utvecklingen i området kring en älv som byggdes ut i jämförelse 
med en som inte blev utbyggd vid samma tidpunkt? Vilken roll 
spelar de arbetstillfällen som skapas vid byggandet av kraftverken i 
befolkningens försörjning? Jag kommer helt att utelämna frågor som 
rör förändringar i skatteunderlaget och effekter på servicenäringar 
m m. Detta gör jag inte för att dessa är oväsentliga utan för att de till 
stor del är utredda av andra, främst kulturgeografer.2

Jag har valt utbyggnaden i Lule älv för att belysa svaren på 
frågorna. Den har exploaterats i olika etapper från 1900-talets början. 
Älven rinner till största delen fram genom Jokkmokks kommun. Alla 
kraftverk har byggts av en enda intressent, Statens Vattenfallsverk 
(hädanefter kallad Vattenfall).

Först kommer jag att ge en bakgrund till utnyttjandet av vatten
fall för produktion av elektrisk ström samt frågorna varför och var 
staten byggde kraftverk i egen regi. I avsnittet om betydelsen för 
Jokkmokks kommun börjar jag med de industriella etableringar som 
följde på kraftverksutbyggnaden. Därefter behandlar jag betydelsen 
för befolkningsutvecklingen och försörjningen. Nedan kan en grov 
karta över Jokkmokks kommun och dess läge i Sverige studeras, 
figur 2.

Genombrottet för användning av elektricitet kom på 1890-talet 
när trefastekniken introducerades för överföring på längre avstånd. 
Detta lösgjorde förbrukaren av elström från tvånget av att vara 
placerad i anslutning till kraftkällan. Industrin var den första och 
största utnyttjaren av den nya energin. Gruvor, järnbruk och pap
persindustri var av tradition lokaliserade så att de skulle kunna 
utnyttja vattendragen. Det nya sättet att använda vattenkraft spred 
sig snabbt i industrin kring sekelskiftet. Turbiner och generatorer 
installerades av industrier, för belysning, drivande av vattenpum
par, elektriska motorer mm. Även nya typer av industrier som 
utnyttjade stora mängder elektrisk energi började växa fram. Tidi
gast ute var den elektrokemiska industrin. I mitten på 1890-talet
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Figur 2. Jokkmokks kommun inplacerad på Sverigekartan

stod en fabrik för framställning av klorat på elektrolytisk väg klar i 
Månsbo, den andra i sitt slag i världen. Kring sekelskiftet pågick 
även många försök att utveckla metoder för smältningar av malmer 
med hjälp av elektricitet.

Stort intresse riktades tidigt mot elektricitetens användning för 
allmänbelysning i industrier och städer. De anläggningar som upp
fördes för städernas belysning i slutet av 1800-talet drevs ofta med 
ångmaskiner. När överföringstekniken utvecklades kunde man i 
stället börja utnyttja närliggande vattenfall. I början av 1900-talet 
satsade flera städer, främst i södra delen av landet, pengar i kraft- 
verksbolag vars uppgift var att exploatera vattenfall och bygga ut 
distributionsnätet i deras omgivning. Satsningarna gjordes oftast i 
samarbete med privata företagare. Samarbetet gav underlag för

241



större och jämnare avsättning, vilket möjliggjorde rationellare 
användning av vattenfallen. Utbyggnaden kunde ske utifrån beho
vet i en större region. De flesta städerna byggde emellertid egna 
kraftverk, som i de flesta fall var ganska små och drevs med ånga. Ett 
exempel på detta var Umeå stad som 1892 uppförde ett ångdrivet 
elverk. Detta tvingades man ersätta med ett mindre vattenkraftverk 
redan efter några år. Det gamla hade blivit för litet för behoven och 
ansågs dessutom för dyrbart. Allt eftersom behoven växte investe
rade man i allt större vattenkraftsanläggningar. Slutet blev att staden 
köpte in sig i det av Vattenfall byggda kraftverket i Stornorrfors.

Industrin var den helt dominerande förbrukaren av elektrisk 
energi i början av 1900-talet. Det var först under efterkrigstiden som 
förbrukningen av elektricitet i hushåll, kontor och för uppvärmning 
slog igenom på allvar (tabell 1).

Tabell 1. Förbrukning av elektrisk energi (GWh) fördelat på industri, trans
port och allmänna ändamål (belysning, hushåll m m) 1913, 1940 och 1980

1913 % 1940 % 1980 %

Industri 1277 94 5413 73 42091 49
Transport 20 2 784 11 2271 3
Allmänna 56 4 1155 16 41432 48

Summa 1353 100 7352 100 85794 100

Källa: SOS Industri.

Produktionen av elektrisk energi skedde till 3A i kraftverk ägda 
av enskilda distributionsbolag eller industrier 1913. Den stora för
ändringen fram till i dag är att statens andel i produktionen av 
elektrisk energi har ökat kraftigt (tabell 2).

Tabell 2. Produktion av elektrisk energi (GWh) fördelat på ägarform 1913, 
1940 och 1980

1913 % 1940 % 1980 %

Staten 201 14 1850 33 38742 48
Kommun och landsting 116 8 557 6 1834 2
Enskilda aktiebolag3 1131 78 5217 61 56119 50

Summa 1448 100 7624 100 96695 100

Källa: SOS Industri

Denna kraftiga förskjutning mot statligt ägande har i huvudsak 
skett genom den utbyggnad Statens Vattenfallsverk gjorde av vat
tenkraft. Staten var i början av seklet den största ägaren av vatten
fall. Varför engagerade sig staten i vattenkraftsutbyggnaden? Hade 
det inte varit enklare att bara arrendera ut vattenfallen till olika 
intressenter? Vad man skulle göra med de vattenfall som ägdes av 
staten diskuterades livligt under slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet.
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Statens engagemang tog sin början med strider om äganderät
ten till Trollhättefallen.4 Ägande- och nyttjanderättsstrider kring de 
stora, väl belägna vattenfallen nära Göteborg var av gammalt datum. 
De ställdes på sin spets 1894, då en kommitté, vars uppgift var att 
föreslå det bästa sättet för staten att utnyttja fallen, rekommenderade 
att två kraftverk skulle byggas i Trollhättan. Privata intressenter 
startade processer mot statens anspråk på äganderätt. Dessa slutför
des först 1901, då staten stod som segrare. Intresset för att utnyttja de 
vattenfall staten ägde hade stigit kraftigt från 1890-talet då den nya 
tekniken för överföring av elkraft började tillämpas. Flera motioner 
hade väckts i riksdagen i frågan. 1898 bifölls en motion, underteck
nad av 75 riksdagsmän, vilken krävde att en utredning skulle göras 
om vilka vattenfall som var i statens ägo och hur dessa bäst skulle 
utnyttjas i nationens intresse. Utredningens slutsats5 var att förutom 
intressen i Trollhättan och Älvkarleby var huvuddelen av statens 
vattenfall belägna i övre Norrland. Ett 25-tal av fallen ansågs lämp
liga att reservera för elektrifieringen av järnvägar. En försäljning av 
de övriga avrådde man ifrån, då det inte var möjligt att förutse vilka 
behov staten i framtiden skulle ha av vattenkraft. Det lämpligaste 
vore att inrätta ett organ med uppgift att förvalta och utarrendera 
fallen. Genomförandet av kraftverksbyggnaden vid Trollhättan 
ledde in utvecklingen på ett något annorlunda spår.

För att förverkliga en rationell utbyggnad av fallen och en före
slagen ombyggnad av Trollhätte kanal köpte staten in Trollhätte 
kanalverk 1904 och löste ut andra strandägare vid fallen 1906. Försla
get till utbyggnad utarbetades av den då förstatligade styrelsen för 
Trollhätte kanalverk. Denna ombildades 1909 till Vattenfallsstyrel
sen. Detta blev början till ett aktivt engagemang från statens sida i 
vattenkraftsutbyggnaden. Trollhättan 1906-10, Porjus 1910-15, Älv
karleby 1911-15, Lilla Edet 1918-26, Motala 1919-21, Harsprånget 
1919-21 (ej fullbordad), Norrfors 1924-26. Under perioden 1917-19 
inköptes ett relativt stort antal vattenfall främst i mellersta Norrland, 
där staten sedan tidigare ägde ganska få. De tre första kraftverken 
var de dittills största som byggts i Sverige.

Från mitten av 1890-talet till 1918 fördes en intensiv diskussion 
kring de vattenrättsliga lagarna. Bakgrunden var att en modernise
ring av lagstiftningen var nödvändig om inte utbyggnaden av vat
tenkraften skulle förhindras. Principstriden stod kring frågan om 
strandägarnas rätt kontra kronans. Den senare hävdade äganderätt 
utifrån kungsådrebegreppet. Detta tolkades som det allmännas 
äganderätt till vattendrag. I diskussionen ställdes den privates rätt 
till exploatering mot en allmän socialisering av vattenfallen. Trots 
dessa meningsmotsättningar var enigheten i riksdagen stor när 
besluten togs, att staten själv skulle bygga ut sina vattenfall. 
Inskränkningar i den privata äganderätten eller förslag till socialise
ringar delade snabbt upp debattörer utefter en höger-vänster skala, 
medan beslut att satsa ett 10-tal miljoner i en utbyggnad av statens 
vattenfall togs i endräkt. Förklaringen till detta får sökas i tidsandan. 
Sekelskiftet var en tid av starka nationella känslor. Sverige var inne i
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en uppbyggnadsfas som industrination. Under 1880-talet skedde en 
omsvängning från liberala idéer till protektionistiska och nationalis
tiska6 i inställningen till näringslivet. Det var inte längre bara fråga 
om att lita till det privata initiativet. Staten gick in för att skydda och 
gynna den svenska industrin gentemot utländsk konkurrens. Tullar 
var ett sätt, ett annat var att nationalisera tillgångar som ansågs vara 
viktiga för nationen. Inköpet och färdigbyggandet av Lofotenbanan 
samt förstatligandet av malmfälten var ett sätt för staten att få kon
troll över malmexporten och förhindra utländskt inflytande. Man 
anade en fara i utländskt ägande av svenska naturtillgångar. Sam
spel mellan staten och näringslivet utvecklades även på andra om
råden.

Vatten
kraftens
utbyggnad

Staten gjorde stora tekniska insatser på kommunikationernas område som 
underlättade industrins expansion, den sörjde för en avancerad utbildning 
av industrins fackfolk, den inrättade provningsanstalter och stödde naturin
vesteringar, som i hög grad kom det privata näringslivet tillgodo.7

Idén att staten skulle spela en aktiv roll i utnyttjandet av Sveriges 
resurser förespråkades inte bara utifrån detta nationalistiska syn
sätt. Den framväxande arbetarrörelsen krävde ett stort statligt infly
tande och ägande som motvikt till de privata företagen. Kraven som 
restes från detta håll gick oftast ut på socialisering av naturresur
serna eller på att staten skulle ha bestämmanderätten över på vilka 
villkor de fick utnyttjas. Båda dessa riktningar kunde ena sig bakom 
ett belut att staten själv skulle bygga kraftverk.

Det främsta motivet till utbyggnaden av vattenkraften var enligt 
Vattenfallskommittén8 att den skulle stärka Sveriges ställning gent
emot utlandet. Genom att elektrifiera järnvägarna skulle dessa göras 
mindre beroende av importerad stenkol. Detta skulle göra kommu
nikationerna, näringslivet och försvaret mindre känsligt för avspärr
ningar av importen eller kraftiga prisstegringar på kol. Dessutom 
skulle det avsevärt förbättra Sveriges handels- och betalningsbalans. 
Det ansågs också ligga ett värde i att staten uppträdde som säljare av 
elektrisk kraft. Genom att hålla ett måttligt pris skulle monopolpris
sättning undvikas, vilket var till gagn för näringslivet och andra 
konsumenter.

Vattenkraften var till stor del fellokaliserad i förhållande till 
konsumenterna. Den absoluta huvuddelen av konsumenter i form 
av industri, jordbruk och hushåll fanns i södra och mellersta Sve
rige, medan ungefär 75 % av vattenkraften fanns i Norrland. 
Utbyggnaden skedde först och snabbast där efterfrågan var störst. 
Omkring 1930 beräknades att 50 % av den med dåtida teknik dispo
nibla vattenkraften var utbyggd i älvarna söder om Dalälven. Norr 
därom var drygt 5 % utbyggd.9 Det stora problemet var alltså att 
bygga ett distributionsnät, som kunde överföra kraft från Norrland 
till södra Sverige. Under 1930-talet arbetades det intensivt med 
tekniken för och planläggningen av ett sådant distributionsnät. Den 
första 200 kV-ledningen från mellersta Norrland byggdes i privat 
regi från Krångede kraftverk till Horndal 1936. Därefter byggdes i
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Figur 3. Vattenkraftens andel av installerad generatoreffekt (Hkr)
Källa: SOS Industri.

snabb takt ett antal 200 kV kraftledningar som sammanband Norr
land med södra Sverige av både privata kraftbolag och Vattenfall. 
Från slutet av trettiotalet hade Sverige ett enhetligt och rikstäckande 
stamlinjenät.

I mitten av trettiotalet hade vattenkraftens andel av installerad 
generatoreffekt sjunkit med ca 10 procentenheter från en topp i 
början av tjugotalet (figur 3).

En stor del av detta måste förklaras med att andra energiformer 
var konkurrenskraftiga med de ännu outbyggda vattenfallen i södra 
och mellersta Sverige. Nästa stora steg i att överföra stora mängder 
elektrisk energi togs när 380 kV ledningar byggdes från övre Norr
land till södra Sverige i början av femtiotalet. Tekniken gjorde det 
nu möjligt att bygga kraftverk i en del av landet och konsumera 
energin i en helt annan del, till ett rimligt pris. Därmed kunde de 
stora vattenfallen som inte haft tillräckligt stor marknad lokalt byg
gas ut. En formlig våg av vattenkraftsutbyggnad sköljde över Norr
land. I slutet av 1930- och 1940-talen gällde det Jämtland, 1940- och 
1950-talen Västernorrland, 1950-talet Västerbotten och från 1950- 
talet till i dag Norrbotten (tabell 3).

Tekniken öppnade för Vattenfalls del vägen till de stora reser
verna av vattenkraft som staten ägde i Norrland. Den största delen 
av de outbyggda vattenfallen norr om Dalälven ägdes av staten. En 
febril utbyggnadsaktivitet tog sin början och mattades inte av förrän 
i mitten av 1960-talet (figur 4).
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Tabell 3. Vattenkraftverk, använd/installerad maskineffekt (Hkr/MW) fördelad läns
vis. Valda år 1914-80. Procent.

Norrbotten 1,0 8,3 8,4 5,8 5,8 5,2 13,2 21,4 26,7
Västerbotten 3,1 2,1 5,4 5,2 4,0 3,6 19,6 17,0 17,5
Västernorrland 9,4 9,1 7,9 7,1 7,4 14,1 21,3 18,7 16,5
Jämtland 1,1 2,2 4,1 7,9 26,2 27,8 18,0 20,4 19,1
Gävleborg 3,5 3,1 3,0 2,8 2,5 3,8 3,0 3,2 2,8

Norrland summa 18,1 24,8 28,8 28,8 45,7 54,5 72,1 80,7 82,6
Övriga län 81,9 75,2 71,2 71,2 54,3 45,5 27,9 19,3 17,4

Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: SOS Industri.

1000-tal

_________  '̂_______________________ _________
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

----------- Byggnadsarbetare ---------- Staml injearbetare

Figur 4. Medeltal anställda byggnads- och stamlinjearbetare vid Statens 
Vattenfallsverk 1910-1970

Källa: SOS Statens Vattenfallsverk.
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Jokkmokks kommun
Jokkmokks kommun är landets till ytan största, 19 500 km2. Den 
omfattar fjällområden och merparten av skogsregionen invid Lule 
älv. Lule älv har sina källflöden i de västra delarna av kommunen, 
där de högsta fjällsjöarna ligger på en höjd av ca 600 meter öh. När 
älven rinner ut ur kommunen återstår en fallhöjd av ca 50 meter. 
Kartan nedan, figur 5, visar Lule älv med Jokkmokks kommun och 
orterna Jokkmokk, Porjus samt Vuollerim inritade. Centralorten i 
kommunen heter Jokkmokk. Den har alltså samma namn som kom
munen.

Jokkmokks kommun är i dag landets vattenkraftsrikaste. Kraft
verken inom kommunen producerar drygt 20 % av elproduktionen 
från landets vattenkraftstationer. Vattenfall, som har svarat för 
utbyggnaden i Lule älv, har varit den dominerande arbetsgivaren i 
kommunen under efterkrigstiden. Av Statens Vattenfallsverks totala 
installerade generatoreffekt i vattenkraftstationer finns i dag 46 % i 
kraftverk inom Jokkmokks kommun.

Kraftverken har byggts under två perioder, 1910-24 och 
1945-77. Dessa skiljer sig åt genom de behov den producerade 
elektriska energin var avsedd för. Under den första skulle den täcka 
regionala och lokala behov, nämligen malmbanans och malmfältens 
elektrifiering 1915 samt behoven hos de industrier som etablerade 
sig i närheten av kraftverket i Porjus. Den andra periodens utbygg-

Figur 5. Jokkmokks kommun och Lule älv

Porjus

Jokkmokk

30 km
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nad var till för att täcka behoven av elektrisk energi i södra och 
mellersta Sverige.

Det finns viktiga skillnader i vilken betydelse kraftverksut
byggnaden fick för Jokkmokks kommun under de två perioderna 
både när det gäller industriella etableringar baserade på elkraften 
och den betydelse arbetstillfällena under byggnadstiden spelade för 
kommuninnevånarnas försörjning. Jag skall börja med att redogöra 
för de industriella etableringarna.

Porjus kraftverk stod färdigt 1915. Motivet för att bygga det var 
som tidigare nämnts att elektrifiera malmbanan och malmfälten. En 
elektrifiering av malmbanan var ett sätt att möta ökade transportbe
hov som skulle uppkomma när gruvbrytningen ökade i malmfälten. 
Alternativet var att göra malmbanan dubbelspårig på vissa sträckor. 
Dessutom betraktades bandelen som en utmärkt provsträcka inför 
elektrifieringen av andra delar av järnvägsnätet.

Om syftet endast hade varit att elektrifiera malmbanan och 
malmfälten skulle det av järnvägsstyrelsen förespråkade alternativet 
att bygga kraftverket vid Vakkokoski i Torne älv varit att föredra. 
Detta skulle bli mindre, men ändå tillräckligt stort för behoven. Det 
skulle ha blivit betydligt billigare att bygga. Riksdagen gick emeller
tid på det av Vattenfallsstyrelsen föreslagna alternativet, Porjus. 
Anledningen var att Porjusfallen genom sin storlek gav en möjlighet 
att möta mycket stora framtida behov av elektrisk kraft. Dessutom 
ansågs det lättare att få industrier att etablera sig i Norrbotten, om 
det fanns ett färdigt kraftverk som kunde leverera stora mängder 
billig energi. Norrbottens riksdagsmän knöt sina stora förhopp
ningar till en vidareförädling av järnmalmen i Norrbotten med hjälp 
av elektricitet. Herr Riström från Norrbotten yttrade i riksdagsde
batten om förslaget att bygga Porjus kraftverk bl a följande:

[----- ] fackmän ha varit eniga om, att den elektriska smältningen af malm till
tackjärn och stål är en fråga, som redan är löst både tekniskt och ekonomiskt
[------] det har åtminstone på mig verkat som en sporre till, att vi bör [------]
begagna oss af dessa [------] resurser, som vi äga särskildt i den stora kraft, vi
kunna åstadkomma genom de präktiga vattenfall, vi har inom landet, i 
synnerhet dessa fall vid Porjus, Harsprånget [------ ].10

Första världskriget hade just brutit ut när Porjus stod färdigt. Kriget 
innebar kraftiga prisstegringar. Kostnaden för importen av bränsle 
steg kraftigt samtidigt som risken för avspärrning ökade behovet av 
inhemska energikällor. Efterfrågan och priserna på råvaror steg 
snabbt i samband med rustningarna i Europa. Den nya situationen 
ökade intresset för elkraften som ersättning för fossila bränslen.
I riksdagen diskuterades hur landsbygdselektrifieringen skulle 
påskyndas för att ersätta behovet av bl a lysoljor. För att minska 
behovet av importerat bränsle och samtidigt möjliggöra en ökad 
brytning av järnmalm i Kiruna och Gällivare beslutades att elektri
fieringen av malmbanan skulle utsträckas till sträckan Kiruna-Lu- 
leå. Detta tillsammans med ett kraftigt uppblommat intresse för 
industriellt utnyttjade av elkraft från Porjus bidrog till en ytterligare
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utbyggnad av kraftstationen. 1918 beviljades anslag till insättande 
av ytterligare en turbin och därtill hörande generator. Då behovet 
för de närmaste åren inte beräknades helt kunna täckas av Porjus 
kraftverk utan att en betydligt större reglering av Luleälven kom till 
stånd, anslog riksdagen medel för utbyggnad av ett kraftverk i 
Harsprånget, en dryg halvmil nedanför Porjus. Kraftverket i Har
språnget skulle i en första utbyggnadsetapp bli av samma storlek 
som Trollhättans kraftverk. Kapaciteten skulle vara den dubbla mot 
Porjus.

Dessa stora planer hade sin grund i de tidigare redovisade 
förhoppningarna om en industrietablering av Norrland byggd på 
billig elkraft och god tillgång på råvaror. Förhoppningarna hade 
stärkts betydligt av de industriella etableringarna och planer på 
ytterligare satsningar som fanns i Porjus under kriget. Den första 
industri som etablerade sig i Porjus efter det att kraftverket var 
färdigt var ett smältverk för produktion av ferrolegeringar. Verket 
började byggas i slutet av oktober 1916 av AB Porjus smältverk. 
Detta var bildat av direktör O Friman i A Karlsson Metall- och 
Maskin AB samt direktör A Grönvall i AB Elektrometall, båda från 
Stockholm. Verket utvidgades 1917-19 med två elektriska masugnar 
för tillverkning av tackjärn. Sammanlagda kapaciteten var 30000 
ton. Förutsättningarna för etableringen ansågs som mycket goda. 
Avtal hade slutits med LKAB om leverans av svavelfattig malm till 
ett lågt pris. Elektriciteten var billig och fanns i riklig mängd. Lege- 
ringsverket togs i drift i maj 1917 och producerade främst gjuteri- 
tackjärn och kiseljärn. Den första masugnen startades i mars 1919 
och den andra i oktober 1920.

Nästa företag att etablera sig var Stockholms Superfosfatfabriks 
AB. Företaget uppförde i slutet av 1917 en fabrik för raffinering av 
natrium på elektrolytisk väg samt en tjärfabrik. Företagens lokalise
ring bestämdes i första hand av den goda tillgången på elektrisk 
energi. Tidigare hade företaget i egen regi byggt elektrokemiska 
fabriker och kraftverk i Månsbo 1896 och Ljungaverk 1919. Dess
utom innehade man en fabrik vid Trollhättans kraftverk.

Förhandlingar pågick samtidigt mellan Vattenfallsstyrelsen och 
andra företag om etablering i Porjus eller dess närhet. Professor 
Wilhelm Palmaer förhandlade om att uppföra en fabrik för framställ
ning av fosfatgödningsämnen. Han hade själv uppfunnit en metod 
för framställningen genom elektrolys av fosforhaltiga malmer. Vat
tenfallsstyrelsen hade lämnat option till AB Elektrosalpeter på stora 
kraftmängder från det planerade kraftverket i Harsprånget. Företa
get hade planer på att bygga en stor fabrik för framställning av 
kvävegödsel. Intresset från den elektrokemiska industrin för den 
rikliga tillgången på billig elkraft vid Porjus var inte att ta miste på.

En nästan lika stor spekulant på elkraft från Porjus var Norrbot
tens Järnverk AB. Bolaget var bildat av flertalet mellansvenska järn
verk 1917 och hade planer på att bygga ett järnverk för framställning 
av tackjärn i Norrbotten. Verket skulle utnyttja de fosforfattiga mal
merna i Luossavaara och billig elektricitet från Porjus. I en första
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etapp skulle utbyggnaden ske för ca 40 000 ton. Porjus diskuterades 
som lokaliseringsort men den fördelaktigaste placeringen ansågs 
vara Luleå.

Den påbörjade industriella revolutionen i Porjus avbröts av det 
kraftiga prisfallet åren strax efter första världskriget (figur 6).

Anledningen till det stora intresset för etableringar i Porjus var att 
elkraften blev relativt billigare jämfört med kolet under kriget. De 
höga kolprisema var skapade av kriget. Priser föll tillbaka till sin 
gamla nivå strax efter det att kriget var slut. Fördelen av billig elkraft 
minskade därmed. När dessutom det kraftiga fallet i prisnivån redu
cerade företagens intäkter är det lätt att förstå varför den industriella 
utvecklingen helt stannade i Porjus. Både smältverket och superfos- 
fatbolagets fabriker var byggda under år starkt påverkade av mate
rialbrist och höga priser under kriget. Anläggningarna kunde för
ränta sig så länge man fick ut krigsprisema för sina produkter. När 
prisnivån halverades 1920/21 slogs fabrikerna ut.

Någon industriell revolution blev det aldrig i Porjus trots den 
goda tillgången på elektrisk energi. Kvar av de satsningar som 
gjordes eller planerades blev det elektriska smältverket. Detta kom 
att drivas under "normala år" fram till 1958.11 Den fortsatta diskus
sionen om utnyttjande av elektrisk kraft från Porjus för industriellt 
ändamål koncentrerades kring planer på ett elektriskt järnverk i 
Luleå. Då detta alternativ inte visade sig ekonomiskt lönsamt eller

Kr/ton

______ Kiseljärn ______ tackjärn

Figur 6. Exportpris på kiseljärn och tackjärn (kr/ton) 1911-46 

Källa: SOS Handel.
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ens konkurrenskraftigt i förhållande till ett konventionellt koleldat 
järnverk stannade planerna på papperet. Det var inte förrän priserna 
återigen steg kraftigt på grund av utbrottet av andra världskriget 
som planerna på ett järnverk i Luleå förverkligades.

Den industriella utvecklingen som följde på kraftverksutbygg
naden i Porjus 1910-14 får helt tillskrivas den exceptionella situation 
som rådde efter kriget. Priserna var höga och efterfrågan var stor. 
Samtidigt var det inte möjligt att transportera den elektriska energin 
över stora avstånd utan avsevärda kostnader. I det läget var lokalise
ringen av energikrävande industrier i närheten av kraftverket ett 
fördelaktigt alternativ. När sedan priserna sjönk återstod bara att 
lägga ned driften eller att driva anläggningen tills den var utsliten.

I samband med den andra utbyggnadsperioden efter andra 
världskriget fanns det inga planer på eller förutsättningar för indu
striella etableringar i Jokkmokks kommun. Elkraften kunde trans
porteras till industrier i södra Sverige. Detta faktum att de stora 
energimängder som fanns i Jokkmokk kunde säljas till förbrukare i 
hela landet var förutsättningen för utbyggnaden av vattenkraften i 
kommunen men gav samtidigt dödsstöten åt alla förhoppningar om 
en industriell utveckling på basis av egna råvaror.

Vattenkraftsutbyggnadens betydelse för befolkningsutvecklingen i 
kommunen framträder tydligt vid en jämförelse med utvecklingen i 
Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner. Dessa ligger söder om Jokk
mokk och täcker motsvarande del av inlandet. Ingen av dessa två 
kommuner hade en motsvarande utbyggnad av vattenkraft. Den 
"normala" utvecklingen som representeras av Arvidsjaurs och 
Arjeplogs befolkningsutveckling visar en jämn och snabb befolk
ningsökning fram till första hälften av 1950-talet (figur 7).

Denna utveckling i inlandet byggde på att den växande befolk
ningen kunde försörja sig på jord- och skogsbruk. Jordbruket i 
Norrlands inland har aldrig ensamt kunnat ge försörjning åt befolk
ningen. Jakt och fiske var viktiga komplement till jordbruket. När 
skogsbruket började ta fart i stor omfattning från slutet av 1800-talet 
blev det den viktigaste inkomstkällan. Arbetet i skogen under vin
terhalvåret gav kontantinkomsten, jordbruket de nödvändigaste 
livsmedlen. Skogsbrukets expansion under första hälften av 1900- 
talet gav utrymme för den växande befolkningen.

Från 1950-talet ökade suget efter arbetskraft till industrin. Den 
snabba reallöneökningen i industrin relativt jordbruket fick många 
att lämna landsbygden för bättre betalda arbeten i städer och tätor
ter. Under 1960-talet rycktes grunden helt undan för den traditio
nella försörjningskombinationen jord- och skogsbruk. Övergången 
till helårsanställningar och mekaniseringen av skogsbruket mins
kade dramatiskt behovet av arbetskraft. På sextiotalet var det inte 
längre fråga om att flytta för att få ett bättre betalt arbete. Det blev ett 
tvång att flytta om man överhuvudtaget ville arbeta.

Utvecklingen i Jokkmokks kommun var i grund densamma, men 
här spelade utbyggnaden av vattenkraften en särskilt stor roll för att
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Figur 7. Befolkningen i Jokkmokks, Arvidsjaurs och Arjeplogs kommun 
1910-80

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner.

skapa arbetstillfällen. Dessa var av tillfällig natur men storleken på 
utbyggnaden i kommunen gjorde att de fick varaktiga effekter. 
Pucklarna i befolkningsutvecklingen för Jokkmokk (figur 7) kan 
jämföras med topparna i anläggningsarbetena (figur 8).

Antal

1970 År

Figur 8. Medeltal anställda anläggningsarbetare per år i Jokkmokks kom
mun 1910-70

Källa: Månadsrapporter över arbetsstyrkan, Statens Vattenfallsverks arkiv, Råcksta.
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Utbyggnaden i Porjus 1910-25 gör sig tydligt märkbar i befolk- 
ningskurvan. Detsamma gäller utbyggnaden av Harsprånget och 
Ligga 1945-54 samt Porsi och Messaure 1956-63. De kraftverksbygg- 
nader som skett därefter gav inte tillräckligt stor sysselsättningsef
fekt för att motverka minskningen inom jord- och skogsbruket.

Befolkningsökningarna under utbyggnadsperioderna beror till 
största delen på en mycket kraftig inflyttning till socknen. Inflytt
ningen var starkt koncentrerad till de orter i socknen där kraftverks
utbyggnaden skedde. De övriga delarna av socknen hade oftast ett 
utflyttningsöverskott. När anläggningen stod klar skedde det en 
kraftig utflyttning med därav följande minskning av befolkningen. 
De varaktiga arbetstillfällena vid drift och underhåll av anlägg
ningen var betydligt färre än de som gavs under den hektiska 
utbyggnadsperioden.

Anläggningsarbetets betydelse för befolkningens försörjning i Jokk
mokks kommun kan delas upp i två delar. För det första innebar ett 
kraftverksbygge att ett anläggarsamhälle skapades. Detta bestod till 
största delen av arbetare som flyttat in från andra delar av landet. De 
som slog sig ned där hade valt att försörja sig på anläggningsarbete 
under längre eller kortare tid. Den andra delen bestod av den i 
övriga kommunen bosatta befolkningen. Dessa hade innan anlägg
ningsarbetet startade sin huvudsakliga försörjning i jord- och 
skogsbruk. De kunde sedan bygget startat välja att vara kvar i sina 
gamla näringar eller att bli anläggningsarbetare. Det fanns också ett 
tredje alternativ vilket jag skall visa senare. I det följande avsnittet 
skall jag beskriva vattenkraftsutbyggnadens betydelse för skapande 
av anläggningssamhället i Porjus och för befolkningen i övriga delar 
av Jokkmokks kommun.

Den kanske största effekten av anläggningsarbetena har varit 
skapandet och tillväxten av Porjus samhälle. Porjus kraftverk bygg
des mitt ute i ödemarken,12 ca fem mil från Jokkmokks tätort och 
ungefär lika långt från Gällivare. Kraftverket byggdes på den norra 
sidan av älven. Det naturligaste sättet att ta sig dit med material och 
arbetare var från Gällivare. Under den första tiden bars och roddes 
allt som behövdes till arbetsplatsen. En järnväg byggdes från Gälli
vare till Porjus, färdig på våren 1911. Denna blev Porjus enda kom
munikationsled fram till början av 1920-talet, då landsvägen till 
Jokkmokk byggdes. Vattenfallsstyrelsens ursprungliga tanke var att 
Porjus samhälle skulle avvecklas sedan kraftverket var färdigt. Bygg
nadsarbetena fortsatte emellertid efter det att kraftverket var klart 
med att Suorvasjön reglerades, nya aggregat installerades i Porjus, 
utbyggnaden av Harsprånget (ca 7 km nedströms Porjus) påbörja
des, industrier etablerades i Porjus. Allt detta resulterade i ett impo
nerande samhälle. Vattenfall ändrade sina planer och inlämnade i 
slutet av 1917 ett förslag till stadsplan för Porjus. Samhällsbygget 
skulle ske i ordnade former. Den huvudsakliga försörjningen kom 
från anläggningsarbete, drift och underhåll av kraftverket samt Por
jus smältverk. De anläggningsarbetare som arbetade i utbyggnaden
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1910-24 och som mantalsskrev sig i Porjus kom till 60 % från Norr
botten. En grov uppdelning av vilka församlingar och län de kom 
från anges i tabell 4.

Tabell 4. Anläggningsarbetare skrivna i Porjus 
1910-24 fördelat på län varifrån de kom

Norrbotten 256 61%
varav:

Jokkmokk 62 15
Kiruna / Malmberget 123 29
Över-, Nederluleå 31 7
Övriga BD 40 10

Västerbotten 33 8%
Västernorrland 28 7%
Jämtland 11 2%
Övriga län 90 22%

Summa 418 100 %

Källa: Anställningsmatriklar, Statens Vattenfallsverks arkiv 
Harsprånget.

Porjus hade sin starkaste dragningskraft på arbetare från 
Kiruna och Malmberget. Förutom anläggningsarbete spelade indu
strisysselsättning en viktig roll i Porjus. Den kortvariga men inten
siva industriella revolutionen efter första världskriget resulterade i 
att ca en fjärdedel av de förvärvsarbetande i Porjus 1920 var 
anställda i industriell verksamhet (tabell 5).

Tabell 5. Antalet förvärvsarbetande i Porjus församling fördelat på närings
grenar 1920, 1950 och 1975

1920 % 1950 % 1975 %

Jord- och skogsbruk 4 0 79 5 5 2
Byggnadsverksamhet 397 39 619 42 73 33
Industri 238 24 84 7 85 38
Övriga 372 37 695 46 57 27

Summa 1011 100 1477 100 220 100

Källa: Mantalslängd 1920 och SOS folkräkningar 1950 och 1975.

Vattenfalls roll undervärderas genom att en stor del av gruppen 
övriga utgörs av anställda i drift och underhåll på kraftverken. 
Industrin i Porjus bestod 1920 av Porjus smältverk med 142 
anställda, Stockholms Superfosfat AB 42 anställda samt Vattenfalls 
och Kronans sågverk med tillsammans 51 anställda. Efter det att 
förutsättningarna för en industriell utveckling i Porjus upphörde i 
början av tjugotalet har samhället varit beroende av anläggningsar
betenas storlek. När byggnadsarbetena avvecklades i mitten av tju
gotalet resulterade det i en kraftig utflyttning från Porjus (figur 9).

I slutet av trettiotalet ökade anläggningsarbetena igen genom 
att en utvidgning av Porjus kraftstation påbörjades. I samband med 
byggandet av Harsprångets och Liggas kraftverk 1945-54 växte
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Figur 9. Befolkningen i Jokkmokk kommun exklusive Porjus församling och 
Porjus församling 1910-80, logaritmisk skala

Källa: Årsbok för Sveriges kommuner. SOS Folkmängden.

befolkningen kraftigt i Porjus. Båda dessa kraftstationer var belägna 
i närheten av Porjus samhälle. De därpå följande kraftverksutbygg- 
naderna hade inte lika fördelaktiga placeringar för Porjus samhälle 
varför en avfolkning skedde från mitten av femtiotalet.

Av ovanstående diagram framgår det tydligt att de kraftiga 
befolkningsförändringar som anläggningsarbetet gav upphov till i 
Porjus inte hade någon motsvarighet i övriga delar av Jokkmokks 
kommun. Det är först när kraftverket Porsi byggs 1956-61 som de 
övriga delarna av kommunen påverkas. Porsi låg i den södra delen 
av Jokkmokks kommun, bredvid den gamla jordbruksbyn Vuol
lerim.

Vilken betydelse hade anläggningsarbete för dem som inte 
bodde i Porjus utan i andra delar av kommunen? Hur stor del av 
arbetarna kom från de olika delarna av kommunen respektive orter 
utanför kommunen? Arbetade man hela eller delar av året vid kraft
verksbygget? För att belysa dessa frågor har jag valt ut kraftverksar- 
beten i Lule älv vid tre tidpunkter, Porjus 1911, Harsprånget 1946 
och Porsi 1958. Rekryteringen till de olika arbetsplatserna ser ut på 
följande sätt (tabell 6).
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Tabell 6. Andelen arbetare från Porjus församling, Jokkmokks kommun 
exklusive Porjus församling och övriga kommuner vid kraftverksutbyggna
den i Porjus 1911, Harsprånget 1946 och Porsi 1958.

Från Porjus 1911 Harsprånget 1946 Porsi 1958

Porjus 2% 19% 8%
Jokkmokk exkl Porjus 11 % 11 % 22%
Övriga 87% 70% 70%

Summa 100 % 100 % 100 %
Antal 1376 895 378

Källa: Anställningsmatriklar, Statens Vattenfallsverks arkiv, Harsprånget.

Rekryteringen av arbetskraft från kommunen, Jokkmokk och 
Porjus, spelade en betydligt större roll under efterkrigstiden. Vid 
Harsprångets utbyggnad spelar det kring vattenkraften uppbyggda 
Porjus samhälle en stor roll. Det är därifrån en stor del av den lokala 
arbetskraften rekryteras. Porjusbornas låga andel 1958 i Porsi beror 
antagligen på att Messaure kraftverksbygge som låg betydligt när
mare Porjus pågick samtidigt. De som rekryterades från andra delar 
av kommunen än Porjus hade ökat väsentligt i betydelse 1958. Då 
storleken på anläggningsarbetena varierade kraftigt och den för
värvsarbetande befolkningen var olika stor vid de valda tidpunk
terna har ett försök till sammanvägning av dessa faktorer gjorts. I 
tabell har antalet anställningar per 1000 anställningstillfällen i 
anläggningsarbete räknats fram för jokkmokksbor. Detta mått på 
hur kraftigt befolkningen utanför anläggningssamhällena engage
rade sig i byggena har jag ställt i relation till hur stor den förvärvsar
betande befolkningen i jord-, skogsbruk och byggnadsverksamhet 
var i kommunen utanför anläggningssamhällena (tabell 7).

Tabell 7. Andelen av jokkmokksbor utnyttjade arbetstillfällen i anlägg
ningsarbete i relation till den förvärvsarbetande befolkningen 1911, 1946 
och 1958

År A Förvärvs
arbetande

B Utnyttjade 
arbetstillfällen

A i % 
av B

1911 2093 113 5
1946 2137 110 5
1958 2181 220 10

A — Antalet förvärvsarbetande i jord-, skogsbruk och byggnadsverksamhet, exklu
sive Porjus och Messaure samhälle.
B = Antalet anställda i anläggningsarbete från Jokkmokks kommun, exklusive Porjus 
och Messaure, per 1000 arbetstillfällen i anläggningsarbete.
Källa: Mantalslängden 1910, SOS Folkräkningen 1945 och 1960, Anställningsmatrik
lar, Statens Vattenfallsverks arkiv, Harsprånget.

Intresset för det arbete som erbjöds vid kraftverksutbyggnaden 
var dubbelt så stort i slutet av 1950-talet jämfört med de två tidigare 
tillfällena. Orsaken till denna skillnad måste sökas i hur försörj- 
ningsläget var i jord- och skogsbruket vid de olika tidpunkterna.
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Det dominerande sättet för jokkmokksbor att försörja sig var som 
tidigare nämnt att kombinera arbete i jord- och skogsbruket, där 
skogsarbetet svarade för huvuddelen av kontantinkomsten. Detta 
sätt att försörja sig på var vanligt under första hälften av 1900-talet. 
När en mängd arbetstillfällen erbjöds i anläggningsarbete utnyttja
des detta av en del jokkmokksbor till att skaffa kontanter genom 
kortare tider av arbete vid bygget (tabell 8).

Tabell 8. Medeltal arbetade timmar/år, inkomst/år och timlön för anläggningsarbetare i Porjus 
1912, Harsprånget 1946 och Porsi 1958 fördelat efter hemort

Arbetare från Porjus 1912 Harsprånget 1946 Porsi 1958

Timmar Inkomst Timlön Timmar Inkomst Timlön Timmar Inkomst Timlön

Jokkmokk 1 074 769 0.72 909 2 492 2.74 1 520 8 941 5.88
Porjus 1 408 1 185 0.83 1 655 4 646 2.81 1 161 6 615 5.96
Övriga 1 056 865 0.82 902 2 555 2.83 1 281 8 058 6.29
ALLA 1 074 835 0.77 1 046 2 947 2.82 1 325 8 165 6.16

Källa: Inkomstjoumaler, lönematriklar. Statens Vattenfallsverks arkiv, Harsprånget.

Detta att jokkmokksbor arbetade en kortare tid i anläggningsar
betet var vanligast även under Harsprångsbygget direkt efter andra 
världskriget. I stället för att arbeta under hela året kombinerades 
anläggningsarbetet med antingen jordbruksarbete under sommaren 
eller skogsarbete under vintern. Bilden är annorlunda 1958. Då arbe
tade jokkmokksbor längre än genomsnittet och hade högre årsin
komst. Detta sammanhänger med att vid denna tidpunkt hade för- 
sörjningsbasen i jord- och skogsbruket börjat krympa. Det blev 
nödvändigt för allt fler att söka sig sin försörjning utanför de tradi
tionella näringarna. Det var inte längre fråga om att bara ha ett 
komplement till andra inkomster, utan huvuddelen måste skaffas 
genom anläggningsarbete. Denna utveckling förstärktes ytterligare 
under sextiotalet då effekterna av rationaliseringarna i skogsbruket 
slog igenom med full kraft. Jokkmokksbornas övergång från att ta 
tillfällighetsarbete vid kraftverksutbyggnaderna till att bli vattenral
lare på heltid skedde från slutet av femtiotalet. Detta innebär inte att 
tillgången på anläggningsarbete saknat betydelse för utvecklingen i 
de andra näringarna under tidigare skeden. Utbyggnaden av Har
språnget och Ligga 1945-54 påskyndade avvecklingen av de minsta 
jordbruksenheterna i Jokkmokk jämfört med andra inlandskommu
ner där ingen vattenkraftsutbyggnad förekom direkt efter kriget.13 
Att kombinera skogsarbete på vintern med anläggningsarbete på 
sommaren blev attraktivare än att fortsätta som aktiv jordbrukare.

Detta att anläggningsarbetet bara fyllde en del av individernas 
arbetsår gällde inte bara för jokkmokksbor, utan även för dem som 
rekryterades utanför kommunen. Det var endast de som mantals
skrev sig på orten där kraftverket byggdes som hade anläggningsar
betet till huvudsysselsättning, i ovanstående exempel Porjusbor. En 
viktig förutsättning för att alla dessa "säsongsarbetare” skulle 
kunna rekryteras till kraftverksutbyggnaderna var att arbetsmarkna
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den inte var hårt specialiserad och uppbyggd på helårsarbete. Så 
länge jordbruket hade en dominerande roll i en region utgjorde den 
en rekryteringskälla till säsongarbete. Jordbruksbefolkningen har i 
de flesta delar av Sverige haft behov av inkomster från andra 
näringar. Detta förhållande har inte ändrats i grunden förrän indu
striarbetet blev dominerande. Allteftersom Sverige industrialiserats 
har rekryteringsområdet krympt för anläggningsarbetare till kraft
verksutbyggnaden i Lule älv (tabell 9).

Tabell 9. Anläggningsarbetare vid kraftverksutbyggnad i Jokkmokks kom
mun fördelat på födelselän 1911-15, 1946 och 1958

Län 1911-15 1946 1958

BD 45% 78% 68%
AC, Y, Z 22% 15% 27%
Övriga län 33% 7% 5%

Summa 100 % 100 % 100 %

Källa: Anställningsmatriklar, Statens Vattenfallsverks arkiv, Harsprånget.

Under efterkrigstiden återstår i stort sett bara Norrland. Där 
spelade ännu jordbruket en stor roll. När det norrländska småjord
bruket slogs ut under efterkrigstiden krympte det sista rekryterings
området för säsongarbetare. Anläggningsarbetet övergick till att i 
huvudsak bli ett helårsarbete.

Sammanfattning
För vattenkraftutbyggnaden i Sverige hade ett centralt problem varit 
hur elektrisk kraft skall transporteras över långa avstånd. Huvudde
len av konsumenterna av elektriciteten fanns i södra delarna av 
landet medan de stora tillgångarna på vattenkraft fanns i norr. 
Begränsningarna i överföringstekniken gjorde att kraftverk endast 
kunde byggas för att täcka lokala eller regionala behov. Detta inne
bar att utbyggnaden koncentrerades till de industrialiserade och 
tätbefolkade områdena i södra och mellersta Sverige. Distributions
systemet växte där i form av lokala/regionala grenverk som koppla
des ihop allteftersom de möttes. Efterfrågan på elektricitet växte 
snabbt i södra och mellersta Sverige men tillgången på vattenkraft 
för produktion av elektricitet var begränsad i området. Detta hinder 
undanröjdes när elkraft började kunna överföras från Norrland till 
södra Sverige i slutet på trettiotalet. Skapandet av ett nationellt 
täckande och sammanhållet distributionsnät för elektricitet gjorde 
utbyggnaden av vattenkraften oberoende av de lokala/regionala 
behoven. För Norrland innebar det att de stora outnyttjade tillgång
arna började exploateras.

Vattenkraftsutbyggnaden i Lule älv är en spegling av denna 
utveckling. I det första skedet en utbyggnad för behoven vid elektri
fieringen av malmbanan och malmfälten. Det överskott på elektrisk
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kraft som skapades tillsammans med under några år kraftigt sti
gande priser under första världskriget lockade även till industrieta
bleringar. När priserna sjönk till en lägre nivå var inte längre en 
industrilokalisering i anslutning till kraftverken i Lule älv fördelak
tig. Det låga energipriset kunde inte uppväga nackdelarna med det 
perifera läget och därav följande höga transportkostnader. I det 
andra skedet byggdes vattenkraften ut för nationella behov. Hög- 
spänningsteknikens utveckling hade gjort det ekonomiskt möjligt 
att transportera stora mängder elektrisk kraft från norra till södra 
Sverige.

Byggandet av kraftverken krävde stora arbetsstyrkor under en 
begränsad tidsperiod. Till en del fanns det en fast arbetarstam som 
flyttade mellan arbetsplatser av denna typ, men de flesta arbetade 
endast en kortare tid vid ett bygge. Anläggningsarbetet var endast 
en av flera sysselsättningar. Denna arbetskraft kom från områden 
där jordbuket var dominerande. I dessa var behovet av inkomster 
från andra näringar stort. Övergången till en arbetsstyrka vid 
anläggningsarbete som endast hade detta till yrke skedde inte förrän 
jordbruket förlorade sin dominerande roll.

I början av seklet då jordbruket fortfarande svarade för en stor 
del av sysselsättningen i hela landet och arbetet hade en stark 
säsongprägel rekryterades arbetarna från i stort sett alla delar av 
Sverige. Under efterkrigstiden kom den nästan uteslutande från de 
fyra nordligaste länen. Orsaken var att jordbruket hade förlorat 
kraftigt i betydelse i södra och mellersta Sverige medan det fortfa
rande fanns mycket arbetskraft knuten till jordbruket i Norrland. 
Där började förändringen att ta fart på allvar under 1950-talet. Då 
blev anläggningsarbete ett alternativ för dem som inte längre kunde 
försörjas i det norrländska jord- och skogsbruket och som inte var 
beredda att flytta till industriarbete i södra Sverige.
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Summary
The effect of the exploitation of water power on the population in 
the interiör parts of northern Sweden in the 20th century

The valley of the river Lule has been studied 
regarding the effects that the construction of 
water power stations had on the population 
in the interiör parts of northern Sweden. For 
a long time the main importance of the river 
had been as a means of transportation. Sup- 
plies were transported to the area and raw 
materials from it. The river has also contrib- 
uted more directly to the maintenance of the 
population by giving them fish and through 
wages from work on timber floating. In the 
20th century technology opened up a new 
way of using the water in the river. The 
power in the waterfalls could be converted 
into electricity. The problem was to transmit 
the power to the consumers. The area was 
sparsely populated, the majority of the con
sumers lived in the central and Southern 
parts of Sweden. The river was the most 
powerful in the country in its capacity for 
electric power production, but its exploita
tion was restricted because of the lack of 
transmission technique. It was only after 
the Second World War when power lines to 
the Southern parts of the country had been 
erected that the power resources of the Lule 
river could be fully exploited.

In the first phase of construction in the 
river from 1910 to 45 only one water power 
station was completed, the Porjus station. It 
was built to supply regional requirements, 
for electrification of railroads and mines. 
The first stage of the Porjus power station 
was completed during the First World War. 
It was a period of shortage of goods and 
energy. The rising prices stimulated the es-

Hans-Urban Strand is research associate at the 
Department of Economic History, Umeå Univer- 
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tablishment of energy-demanding indus- 
tries close to the power station. These went 
into liquidation when the prices of their 
products fell sharply during the depression 
in the early 1920s. Cheap energy from the 
electric power station could no longer com- 
pensate for the high costs of transportation. 
The effect that the building of a water power 
station had on the maintenance of the popu
lation in this period was, besides a short 
period of industrial activity, to increase sea- 
sonal earnings. This was important because 
of the extremely small farms in the area. 
About half of the labour was recruited local- 
ly or in the region. The second half came 
from all parts of Sweden where there were 
seasonal workers or other suitable crafts- 
men.

The second period, 1945-80, made a 
substantial contribution to meeting the in- 
creasing demand for electric power in the 
country. Work in connection with the con
struction of the power stations became in 
this period an alternative to the jobs that 
disappeared in agriculture and forestry. 
These had been the two chief sources of 
livelihood up to the 1950s, when they began 
to decline. Most of the construction workers 
were recruited locally. The exploitation of 
the water power in the area stimulated em- 
ployment and kept up the growth of the 
population longer than in similar areas 
where no exploitation took place. The de- 
population of the interiör region round the 
river Lule was postponed for a decade.

population and the utilization of resources in the 
north Swedish inland in the last hundred years. 
This is part of an interdisciplinary project, the 
Lule River Valley project, at Umeå University.
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