
2008:087 

D - U P P S A T S

Den småskaliga vattenkraftens genombrott
i 1910-talets Norrbotten

En studie av landsbygdselektrifiering ur ett systemperspektiv

 Stefan Karlsson

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Historia 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Samhällsvetenskap

2008:087  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--08/087--SE



 

 

ABSTRACT 
Denna uppsats utgör ett försök att förstå de drivkrafter som låg bakom det tämligen 

omfattande byggandet av mindre vattenkraftverk (understigande 1500 kW) som 

inträffade i Norrbotten vid mitten av 1910-talet. Ett annat mål med uppsatsen var att 

undersöka vilka problem som en entreprenör inom småskalig vattenkraft kunde stöta 

på i konstruerandet av ett tekniskt system.  

 

En vanlig förklaring till att byggandet av småskalig vattenkraft tog fart vid 1910-talets 

mitt har varit att det första världskriget orsakade en energikris då tillförseln av fotogen 

för belysning i stort sett upphörde. Undersökningen har visat att planerna på att bygga 

mindre vattenkraftverk i vissa fall föregick denna energikris. Andra faktorer har 

uppenbarligen varit viktiga drivkrafter bakom övergången till elektricitet. Framförallt 

hade elektriciteten en konkurrensfördel då den både kunde tillhandahålla belysning 

och motorkraft. Elektrisk belysning hade också kvalitativa fördelar mot den tidigare 

använda öppna lågan. Lagstiftningen gynnade också byggandet av vattenkraftverk 

och tillhörande ledningsnät. Bonderörelsen var starka anhängare av elektriciteten då 

den hade flera fördelar för jordbruket.   

 

Uppsatsens andra del utgår från att förklara den småskaliga vattenkraften ur ett 

systemperspektiv. Som fallstudie används ett kraftverk i Lillpite, Piteå kommun, på 

300 hästkrafter som stod klart år 1917. Det största problemet för detta kraftverk var 

att balansera företagets lönsamhet mot kundernas krav på billig och tillförlitlig 

elektricitet. I kraftverkets etableringsfas fungerade denna balansgång tämligen väl 

men företaget kom redan påföljande år att hamna i en ekonomisk kris pådriven av 

höga räntor och kundernas krav på tillförlitlig elektricitet. Företaget konkurrerade 

dessutom med andra elleverantörer om marknaden. Norrbottens elektricitetsförening 

bildades 1919 och kom att bistå samtliga elleverantörer i Norrbotten med 

sakkunnighet samt medla i konflikter. För Lillpites del bestod lösningen i att minska 

sitt kraftnät och endast distribuera ström till landsbygden utanför Piteå. Lillpites 

tidigare åtaganden om elkraft till Piteå stad upphörde år 1923 då ledningen från 

kraftverket i Porjus stod klar och den norrbottniska kusten kunde elektrifieras av det 

framväxande nationella elnätet.    
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1. INLEDNING 

Det torde finnas få saker som är så oundgängliga för den moderna, industriella 

världen som elektriciteten. Före elektricitetens stora genombrott i början av 1900-talet 

var det i hög grad tillgången på kol som avgjorde ett lands potential att utveckla 

industrier. Användandet av vattenkraft, som blev allt vanligare mot slutet av 1800- 

talet, förbättrade drastiskt möjligheterna för de länder som saknade kol att 

industrialiseras. Detta gällde inte minst i Sverige som tidigt blev banbrytare inom 

elindustrin.1 Sverige var också ett av de länder där elektriciteten på ett tidigt stadium 

nådde ut till den breda allmänheten. För Norrbottens del hade de flesta som bodde i 

större byar och städer tillgång till elektricitet redan i mitten av 20-talet2 och 1950 var 

elektrifieringsgraden för hela landet 97-98%.3 

 

Vid tiden för det första världskriget skedde elproduktionen inte sällan av mindre 

kraftverk som byggdes i syfte att producera ström till sin nära omgivning. I 

Norrbotten fanns det inte mindre än 27 lokala kraftverk (år 1920) varav de flesta blev 

uppförda under världskriget.4 Ett av dessa vattenkraftverk, och som utgör fallstudie i 

denna uppsats, kom att uppföras i byn Lillpite år 1917.    

 

Elektriciteten var på vissa sätt främmande från tidigare gjorda erfarenheter. Etnologen 

Jan Garnert framhåller att utbyggnaden av de elektriska nätverken utgjorde en 

historisk brytpunkt i teknikförståelse genom att det synliga sambandet mellan 

energiproduktion och energianvändning försvann. Elektriciteten kan inte förstås 

enbart genom betrakta artefakten i fråga skriver Garnert. Elektricitet kan produceras 

miltals från där den förbrukas och hela denna process är i hög grad abstrakt. I tidigare 

använd teknik var det möjligt att beskåda hur, till exempel, ett vattenhjul drev en 

kvarn eller såg och en naturlig teknikförståelse kunde växa fram.5 En grundläggande 

inställning i denna uppsats är att elektrifieringen som skedde vid sekelskiftet inte 

enbart bestod av byggandet av artefakter utan också byggandet av ett system. 

 
1 Cameron, Rondo (2001), Världens ekonomiska historia – Från urtid till nutid, s. 317. 
2 Forsgren, Nils (1992), När Norrbotten blev strömförande i Norrbottens synliga historia, s. 167. 
3 Garnert, Jan (1993), Anden i lampan: etnologiska perspektiv på ljus och mörker s.176. 
4 Se bilaga 1 sid. 54. 
5 Garnert, Jan (1993), Anden i lampan: etnologiska perspektiv på ljus och mörker, s. 147-148. 
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Övergången till elektricitet som energiråvara innebar också att ett nytt 

distributionsnätverk utvecklades. Ett energisystem kan vara antingen icke-

ledningsbundet eller ledningsbundet. Fotogen och andra föregångare till elektriciteten 

kan ses som icke- ledningsbundna system eftersom produktionssättet och 

distributionsnätet inte har något direkt samband med varandra. Framställningen sker 

separat och produkten kan transporteras med hjälp av nätverk som redan nyttjas av 

andra produkter. Kunden har i detta fall stor möjlighet att välja om och när en 

energikälla ska inhandlas och kan, i många fall, bestämma från vilken leverantör detta 

ska ske. Den ledningsbundna elektriciteten är däremot av en annan karaktär. Kunden 

och leverantören har här långtgående förpliktelser gentemot varandra eftersom de är 

ihopkopplade i ett system som inte har någon alternativ tillämpning. Kunden kan inte 

välja att periodvis ställa sig utanför systemet och leverantören har ett ansvar att hela 

tiden underhålla detsamma oavsett kundens nyttjandegrad.6 Denna uppsats utgör ett 

försök att förstå under vilka förutsättningar denna, för den breda allmänheten, nya 

teknik etablerades. 

 1.1 Motivering av ämnesval 

Forskningen kring de mindre vattenkraftverken i Norrbotten har inte varit särkilt 

omfattande. Med mindre vattenkraftverk avses vanligtvis vattenkraftverk vars 

kapacitet understiger 1500kW (1 Hkr motsvarar 735,49 Watt).7  I bilaga 1 (sid. 54) 

redogörs det för samtliga vattenkraftverk som var i drift vid uppsatsens tidsmässiga 

avgränsning. Förutom Porjus- och Sikforskraftverket är samtliga av de nämnda 

kraftverken i bilaga 1 kraftverk med en effekt understigande 1500kW dessa definieras 

följaktligen som små.   

 

Med undantag av Nils Dahlbäcks bok När Pitebygden fick el har inte den småskaliga 

vattenkraften i Norrbotten behandlats i någon större omfattning. Detta trots att de 

mindre vattenkraftverken var tämligen vanligt förekommande i Norrbotten vid mitten 

 
6 Kaijser, Arne (1994), I fädrens spår: den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 

utmaningar, s. 46 – 47. 

 
7 Engström Staffan (1983)  Små vattenkraftverk, s.9 även 2007-11-16 Källa: Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=256540. 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=256540
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av 1910-talet och med största säkerhet hade dessa en ansenlig ekonomisk betydelse 

för de inblandade i dessa projekt. Det vattenkraftverk som utgör fallstudie i denna 

uppsats betingade ett pris av cirka 475 000 kronor när det stod klart 1917. Omräknat i 

2005 års penningvärde (enligt prisindex baserat på varor och tjänster) motsvarar detta 

cirka 20 miljoner kronor.8  

 

I ett tidigt stadium vid elektrifieringsverksamheten i Norrbotten bildades, på den 

dåvarande landshövdingen Gösta Malms initiativ Norrbottens elektricitetsförening 

(NELF). Gösta Malm var väl insatt i elektrifieringsfrågan då han var engagerad i 

bygget av kraftverket i Porjus och chef för byggnadsavdelningen vid det statliga 

Vattenfall innan han tillträdde tjänsten som Norrbottens landshövding9. Denna 

förening kom att utöva ett väsentligt inflytande på utformningen av den privata 

vattenkraftsverksamheten i Norrbotten.10 NELF:s betydelse för 

landsbygdselektrifieringen har likväl inte varit föremål för någon omfattande studie 

trots att organisationen varit en väsentlig aktör i sammanhanget. Uppsatsämnet är valt 

mot bakgrund av detta.    

1.2 Syfte och frågeställningar 

Under 1910–talet uppfördes ett flertal mindre (med en effekt understigande 1500kW) 

vattenkraftverk i Norrbotten. Denna uppsats utgör ett försök att förstå under vilka 

förutsättningar denna, för de flesta, nya ledningsbundna teknik etablerades samt 

redogöra för hur de lokala aktörerna försöker utveckla elektricitetens möjligheter mot 

bakgrund av den systemteori som presenteras i kapitel 1.3.  

 

De huvudsakliga frågeställningar som i uppsatsen ämnar besvara är följande:    

• Vilka var drivkrafterna bakom de småskaliga vattenkraftsprojekten i 

Norrbotten? 

• Vilka problem stötte aktörerna på och vilka åtgärder vidtog man vid 

Lillpitekraftverket för att bygga upp ett fungerande system? 

 
8 2007-11-25 http://www.historia.se/index.html jämförelse mellan år 1916 och 2005, Portalen för 

historisk statistik. 
9 Hansson Staffan (1994), Porjus – en vision för industriell utveckling i övre Norrland, s.173. 
10 Lundholm, Kjell (1996)Elektriciteten i Luleå 100 år, s.64 – 66. 

http://www.historia.se/index.html
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1.3 Teori och metod 

För att begränsa antalet faktorer i de tidigare nämnda frågeställningarna, och skapa en 

ram för undersökningen, baseras uppsatsens teoretiska förhållningssätt till ämnet på 

teknikhistorikern Arne Kaijsers modell för systemutveckling som skildras i boken I 

fädrens spår. Kaijser har i boken lyft fram de typiska mönster som system följer när 

de konstrueras och utvecklas. Även om kraftstationerna som skildras i denna uppsats 

är förhållandevis små gör Kaijsers definition av ett energisystem ändå modellen 

användbar eftersom energisystemets huvuduppgift, oavsett storlek, är att tillgodose ett 

visst energibehov genom utnyttjandet och distributionen av en energiråvara.11  

 

Valet av ett energisystem är inte enbart en fråga om de kvalitativa fördelar som en 

energikälla kan ge. Kaijser har sammanfattat processen i begreppet de fem P:na vilket 

står för: Prestanda, Prissättning, Propaganda, Politiska påtryckningar och 

Paragrafer.12 Dessa utgör ramen för uppsatsens första frå

 

Uppsatsens andra frågeställning baseras på en analys av systemets egenskaper. 

Kaijser framför vikten av att inte se ett system som bestående enbart av själva 

artefakterna (i detta fall kraftstationerna med tillhörande ledningsnät) och huruvida 

dessa utgör en fungerande helhet. Man bör, enligt Kaijser, också inkludera en analys 

hur tekniska, geografiska, ekonomiska och institutionella delar inom systemet 

fungerar och dess eventuella växelverkan med varandra.13 Genom att införliva dessa 

komponenter i en utredning av systemets framväxt är det möjligt att se bortom själva 

artefakten och studera under vilka förutsättningar en ny teknologi etablerar sig. En 

användbar definition av teknologi är att det är kunskap som förvärvas kulturellt i 

strävan att tillverka och använda en artefakt.14 I grund och botten handlar det om en 

medveten strävan från en eller flera aktörer att betvinga artefakten och få den att 

fungera i sitt sammanhang.  

 
11 Kaijser, Arne (1994), I fädrens spår: den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 

utmaningar, s. 46. 
12 Ibid., s. 88. 
13 Ibid., s. 71-73. 
14 Eriksen, Thomas Hylland (2000) Små platser stora frågor – en introduktion till socialantropologi, s. 

216. 
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En undersökning inom dessa delar av ett system innebär en undersökning av ett 

infrasystems livscykel. Den första fasen i denna livscykel är etableringsfasen. I detta 

första skede präglas systemet av osäkerhet. Systembyggarna måste söka vägar att 

finansiera uppbyggnaden av systemet och reda upp de eventuella problem som 

hindrar systemets fortsatta tillväxt. Sedan följer en period då systemet expanderar. 

Detta kan ske antingen genom att systemet växer geografiskt och söker nya användare 

eller söker sig till nya användningsområden. Slutligen inträffar stagnationsfasen då 

systemet antingen stabiliserar sig på den befintliga nivån eller börjar dra ihop sig.15  

 

Uppsatsen kommer att vara deduktiv i förhållande till den tidigare nämnda teorin. Den 

använda teorin är således att betrakta som en hypotes som ska prövas mot det 

empiriska materialet. Detta material utgörs till övervägande del av kvalitativa 

uppgifter inhämtade från det arkivmaterial som de undersökta verksamheterna 

efterlämnat. I mindre omfattning har också kvantitativa uppgifter använts för att 

underbygga vissa resonemang som inte går att klarlägga med kvalitativa argument.      

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas tidsmässigt till perioden ca 1915-1925. Valet av tidsperiod för 

undersökningen är vald med tanke på att den innefattar den tid då huvuddelen av de 

småskaliga vattenkraftverken i Norrbotten uppfördes.16 Uppsatsens geografiska 

avgränsning är i uppsatsens andra del förlagd till Piteåområdet och då i synnerhet till 

Lillpite där ett kraftverk på 300 hkr. uppfördes år 1917. Lillpitekraftverket är ett 

intressant studieobjekt i flera avseenden. Den kvarvarande dokumentationen kring 

kraftverket är relativt omfattande och komplett vilket förenklar en tillförlitlig analys 

av ämnet. Till skillnad från kraftstationen i Roknäs, som uppfördes vid samma 

tidpunkt, var Lillpitekraftverket i drift från byggnadsåret 1918 till uppsatsens 

tidsmässiga avgränsning 1925. Roknäskraftverket brann delvis ned år 1920 men 

återuppbyggdes under året.17 Kontinuiteten i Lillpites fall gör att undersökningen kan 

 
15 Kaijser, Arne (1994), I fädrens spår: den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 

utmaningar, s. 85-93. 
16 Gränsen för vad som anses vara småskalig vattenkraft är, som tidigare nämnts, dragen vid 

vattenkraftverk med en effekt understigande 1500 kW (s. 4).  
17 Dahlbäck, Nils (1982) När Pitebygden fick el, s. 60. 
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koncentreras på själva bygget av systemet vilket är uppsatsens huvudämne. 

Kraftstationen var också ett av de större vattenkraftverken i Norrbotten som sköttes av 

privata ägare.18   

1.5 Källor och källkritik 

Uppsatsen baseras till större delen på det arkivmaterial som Lillpite elektriska kraft 

AB och Norrbottens elektricitetsförening (NELF) efterlämnat och som finns bevarat i 

folkrörelsens arkiv Norrbottens minne i Luleå. Materialet från Lillpite elektriska kraft 

och NELF består av årsberättelser, korrespondens, styrelseprotokoll samt 

tidningsartiklar. I hanteringen av detta material har utgångspunkten varit att i första 

hand se de lämnade uppgifterna som ståndpunkter och åsikter hos respektive aktör. 

Det finns naturligtvis delar där uppgifterna är samstämmiga och med största 

sannolikhet uttrycker faktiska förhållanden men det är lämpligt att också ha i åtanke 

att uppgiftslämnarna ibland har haft olika syfte bakom sina påståenden. NELF var en 

förening med starka kopplingar till staten och vissa av föreningens fattade beslut kom 

att ha styrning därifrån. Årsberättelserna och styrelseprotokollen har relativt hög 

trovärdighet då de är ämnade att upplysa allmänheten. Detta utesluter naturligtvis inte 

den tidigare nämnda styrningen av lämnade uppgifter i syfte att påverka utvecklingen 

av den småskaliga vattenkraften. Korrespondensen består i brev och telegram mellan 

Lillpite elektriska kraft AB, aktuella leverantörer och NELF. Från tidningsartiklarna 

har i första hand uttalanden angående elektrifieringen inhämtats men också vissa 

allmänna upplysningar (till exempel uppgifter om motoranslutningar).         

 

Nils Dahlbäcks bok När Pitebygden fick el har haft en framträdande roll i denna 

uppsats. Dahlbäcks bok är ofta citerad i böcker där byggandet av små vattenkraftverk 

i Norrbotten kommer i fråga. Dahlbäck har i många avseenden lyckats tränga igenom 

de rent tekniska aspekterna kring kraftstationerna och lyft fram de personer som stod 

bakom projekten samt visat på dess betydelse för lokalsamhället. Bokens innehåll har 

vid ett flertal tillfällen kunnat appliceras direkt på denna uppsats teoretiska ram trots 

att den inte strävar efter att problematisera ämnet. De uppgifter som Dahlbäck lämnat 

har, där det varit möjligt, kontrollerats med primärkällorna och visat sig ha god 

tillförlitlighet. 
 

18 Se bilaga 1 sidan 54. 
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I mindre utsträckning har källor från Internet använts i uppsatsen. Det har framförallt 

rört sig om tidskrifter och uppslagsverk från tiden kring sekelskiftet som publicerats 

elektroniskt. Hänsyn till materialets ålder har tagits och de inhämtade uppgifterna har 

i första hand tolkats som uppgifter baserade på den vetenskap som fanns tillgänglig 

vid sekelskiftet.   

1.6 Tidigare Forskning 

Som tidigare nämnts är forskningen kring den småskaliga vattenkraften i Sverige inte 

särskilt omfattande. En tidig ansats att sammanfatta elproduktionen i Sverige utgörs 

av Filip Hjulströms avhandling Sveriges elektrifiering från år 1940. Hjulströms studie 

är vidsträckt och redogör inte bara för den storskaliga elproduktionen utan också 

betydligt mindre anläggningar19 vilket har kommit till användning i denna uppsats.  

 

Staffan Hanssons avhandling Porjus – en vision för industriell utveckling i övre 

Norrland har också varit av intresse under arbetet med uppsatsen. Avhandlingen ger 

en redogörelse för framväxten av den storskaliga elproduktionen i Norrbotten i form 

av ett infrastrukturellt megasystem.20 Avhandlingen har haft en indirekt anknytning 

till ämnet som behandlas i denna uppsats då vattenkraftverket som uppfördes i Porjus 

så småningom kom att bli en konkurrent till den småskaliga vattenkraften i 

Norrbotten. Ett bra komplement till Hanssons studie utgörs av Eva Jakobssons 

avhandling Industrialisering av älvar – studier kring svensk vattenkraftutbyggnad 

1900-1918 som skildrar framväxten av den statligt ägda vattenkraften i Sverige.21 

Denna avhandling har dock använts i mindre omfattning i denna uppsats.  

 

Etnologen och teknikhistorikern Jan Garnerts avhandling Anden i lampan – 

etnologiska perspektiv på ljus och mörker har varit av betydande nytta för denna 

uppsats. Avhandlingen är en redogörelse för belysningens kulturhistoria från den 

 
19 Hjulström, Filip (1940), Sveriges elektrifiering. 
20 Hansson Staffan (1994), Porjus – en vision för industriell utveckling i övre Norrland. 
21 Jakobsson, Eva (1996)  Industrialisering av älvar – studier kring svensk vattenkraftutbyggnad 1900-

1918. 
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öppna lågan till det elektriska ljusets tid.22 Flera viktiga insikter om elektricitetens 

betydelse har hämtats från Garnets avhandling och använts i denna uppsats. 

 

Slutligen kan Arne Kaijsers avhandling Stadens ljus – Etableringen av de första 

svenska gasverken nämnas. Avhandlingen har ett tema som liknar denna uppsats. 

Kaijser utgår från en systemteori för att förklara hur ett ledningsbundet tekniskt 

system utvecklas. I detta fall handlar det om gasverken som byggdes i Stockholm, 

Göteborg och Norrköping som byggdes i 1800-talets mitt.23  Mycket av denna 

avhandlings teoretiska delar har återkommit i Kaijsers bok I fädrens spår: den 

svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida utmaningar som varit 

grundläggande för denna uppsats teoridel.  

 

1.7 Disposition 

Uppsatsen består av två delar. I den första delen undersöks frågan om varför 

landsbygdselektrifieringen i Norrbotten inträffade just vid 1910-talets senare hälft. 

Landsbygdselektrifieringen undersöks i denna första del ur ett generellt perspektiv 

och behandlar bland annat frågan om elektricitetens relativa fördelar gentemot andra 

förekommande former av energi samt vilka ideologiska strömningar som påverkade 

detta val.  

 

I uppsatsens andra del studeras ett av de småskaliga vattenkraftsbolagen närmare för 

att förklara hur man försökte bygga upp ett fungerande tekniskt system med 

utgångspunkt från de egenskaper som presenterades i uppsatsens teoridel. Uppsatsen 

avslutas med en sammanfattande analys av de i undersökningen framkomna 

resultaten. 

 

 
 
 

 
22 Garnert, Jan (1993), Anden i lampan: etnologiska perspektiv på ljus och mörker. 
23 Kaijser, Arne (1986) Stadens ljus – Etableringen av de första svenska gasverken. 
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2. ELEKTRIFIERINGENS DRIVKRAFTER 
Det centrala temat i detta kapitel är övergången mellan energisystem. 

Teknikhistorikern Arne Kaijser har sammanfattat denna process i begreppet de fem 

P:na vilket står för: Prestanda, Prissättning, Propaganda, Politiska påtryckningar och 

Paragrafer.24 Detta kapitel kommer därför att inledas med en kortfattad 

bakgrundsteckning av elektricitetsproduktionen i sekelskiftets Norrbotten för att 

sedan redogöra närmare för de faktorer som i detta fall påverkat valet av energiform. 

Belysningssituationen i det första världskrigets skugga, de tekniska framstegen i 

elproduktionen och bonderörelsen som drivkraft i utvecklingen är särskilt viktiga 

element i denna process och kommer att undersökas närmare i syfte att besvara 

uppsatsens första frågeställning: Vilka var drivkrafterna bakom byggandet av de små 

kraftverken i Norrbotten? 

2.1 En kort redogörelse av elektricitetsproduktionen i Norrbotten vid 

sekelskiftet 

År 1896 blev Luleå stad den första orten i Norrbotten som fick tillgång till elektrisk 

ström. Det ångdrivna elverket i Luleå försåg gatubelysningen, några offentliga 

inrättningar och företag i Luleå med elektricitet.25  

 

De stora vattenkraftsprojekten som börjat ta form i Norrbotten vände sig i först hand 

till industrierna. Sikfors kraftstation (Piteå älv, 3400kW) togs i drift 1912 och var det 

första stora kraftverksprojektet i Norrbotten. Sikforskraftverket finansierades av 

affärsmannen Ivar Kreuger. Leveranserna av elektricitet från Sikforskraftverket vände 

sig emellertid inte till allmänheten i förstahand utan gick till industrierna i Luleå 

(bland kunderna var Luleå träsliperi i Karlshäll och Luleå järnverk) men även Luleå 

stad fick en mindre del av sin elektricitet från Sikforskraftverket.26  

 

 
24 Kaijser, Arne (1994), I fädrens spår: den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 

utmaningar, s. 88. 
25 Lundholm, Kjell (1996), Elektriciteten i Luleå 100 år, s. 25. 
26 Forsgren, Nils (1992) När Norrbotten blev strömförande  i Norrbottens synliga historia del 1, s 160-

163. 
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Vattenkraftverket vid Porjus (Luleå älv, 75 000kW) togs i drift 1915. Staffan Hansson 

har i sin avhandling Porjus – En vision för industriell utveckling i övre Norrland visat 

på att anläggningen i första hand byggdes med tanke på att tillgodose elförsörjningen 

av LKAB: s gruvor i Kiruna och Gällivare samt riksgränsbanan. Planer fanns 

emellertid på att sälja elektricitet från Porjuskraftverket till Norrbottens kustland 

redan år 1909 men dessa planer gick om intet då de tillfrågade kunderna fann priset 

för högt. Dessutom hade Sikforskraftverket hunnit före med att anknyta Luleå till sitt 

distributionsområde varför elektriciteten från Porjus vid detta tillfälle inte fick någon 

avsättning vid kusten.27  

 

Det svala intresset att leverera ström från de stora vattenkraftverken till allmänheten 

var i första hand en konsekvens av Norrbottens befolkningssituation vid sekelskiftet. 

Länet var vid början av 1900-talet ett glest befolkat län starkt präglat av jordbruk. År 

1910 var den övervägande delen av befolkningen i länet jordbrukare (ca 54 %).28 En 

avgörande faktor för elektrifieringen av Norrbottenskusten var möjligheten till 

avsättning till industrier. I en redogörelse från Norrbottens elektricitetsförening 

angående elektrifieringsverksamheten i Norrbotten från år 1920 beskrivs situationen 

på följande sätt:  

 
”De delar av Norrbottens län där befolkningstätheten medgiver en ekonomiskt 

genomförbar elektrifiering äro i regel belägna längs kusten och nedre delen av de större 

flodernas dalgångar. Dessa områden äro oftast starkt avgränsade från varandra och 

ligga på inbördes stora avstånd. Överföringsavstånden mellan de olika 

befolkningscentra bliva därför stora och ett gemensamt stamnät matat av en eller ett 

fåtal större kraftstationer är f.n. ekonomiskt ogenomförbart, helst som industriella 

anläggningar av sådan art och belägenhet, att från dem kan påräknas ett ekonomiskt 

underlag för realiserandet av ett dylikt projekt, saknats.29”  

  

Bildandet av Statens vattenfallsstyrelse år 1909 blev begynnelsen för det som senare 

skulle betecknas som det Svenska systemet där staten kom att aktivt verka för en 

 
27 Hansson Staffan (1994), Porjus – en vision för industriell utveckling i övre Norrland, s. 119-120. 
28 Ibid., s. 194. 
29 ELF 6 Redogörelse till konungens befattningshavare i NB län angående elektrifieringen inom länet 

1920. 
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allmän elektrifiering av landet. Det svenska systemet var världsunikt vid denna 

tidpunkt och skiljde sig markant från det system som tillämpades bland annat i Norge 

där elproduktionen till industrin och allmänheten hölls åtskiljda fram till 1947. Fylket, 

städerna och kommunerna fick i Norge själva försörja allmänheten, jordbruket och 

småindustrierna med elektricitet. Den Norska modellen präglades, på grund av denna 

skillnad, av en småskalighet som saknades i det svenska systemet.30 På ett nationellt 

plan försökte vattenfallsstyrelsen att både producera och distribuera elektricitet till 

landsbygden. Ett tidigt sådant försök var den så kallade herrgårdselektrifieringen i 

Västergötland, där ett antal större gårdar blev anslutna till Vattenfalls kraftverk i 

Trollhättan. Försöket ansågs emellertid inte vara ekonomiskt gynnsamt och man 

inriktade sig istället på att skapa ett system där Vattenfall producerade elektriciteten 

och kunderna köpte andelar av denna i lokala, självständiga distributionsföretag.31 I 

mitten av 1910-talet hade frågan om statens inblandning i landsbygdens elektrifiering 

diskuterats vid ett antal tillfällen i riksdagen. Ett större genombrott i frågan skedde vid 

1917 års riksdag när det liberala samlingspartiet lade fram ett förslag till en utredning 

av möjligheterna att från statens sida stödja en allmän elektrifiering. Förslaget 

resulterade i tre utredningar där bland annat landets kraftbehov och krafttillgångar 

undersöktes. På länsnivå studerades de redan befintliga elföretagens omfattning och 

beskaffenheter och slutligen undersöktes vilken standard som skulle vara lämpligast 

att följa vid en allmän elektrifiering.32 Det skulle dröja fram till år 1923 innan 

utredningarna om planmässig elektrifiering av landsbygden stod klara.33 

 

De framtida konsekvenserna av detta framväxande nationella, svenska, system för 

elektrifiering var av naturliga orsaker inte till fullo kända i mitten av 1910-talet då 

utbyggnaden av den småskaliga vattenkraften börjat ta fart i Norrbotten. Inte ens de 

initierade kunde med någon större säkerhet förutspå eller garantera att den utveckling 

som skedde i södra Sverige också skulle inträffa i Norrbotten vilket man kan tyda av 

 
30 Jakobsson, Eva (1996)  Industrialisering av älvar – studier kring svensk vattenkraftutbyggnad 1900-

1918, s. 66-67. 
31 Malm, G (1934) Historisk översikt i Kungl. Vattenfallsstyrelsen 1909-1934 – En återblick på 

tjugofem års verksamhet, s. 49-50. 
32 SOU 1923:72, s.13-17. 
33 Ibid., s. 8 
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NELF:s redogörelse från år 1920. Det borde därför funnits utrymme för intresserade 

att bilda mindre elektricitetsverk i syfte att sälja elektricitet till den nära omgivningen. 

2.2 Fotogenbristen i det första världskrigets skugga 

Det är en allmänt spridd uppfattning att byggnationen av de små kraftverken var en 

konsekvens av bristen på fotogen som följde i och med det första världskrigets 

utbrott.34 Nils Dahlbäck lyfter i sin bok När Pitebygden fick el fram tanken att även 

andra faktorer kan ha varit pådrivande bakom byggandet av småkraftverken i Piteås 

omgivningar. Dahlbäck framhåller att den grundläggande kunskapen att tillägna sig 

vattenkraften redan fanns i byarna. Bönderna hade tidigare byggt dammar och 

vattenhjul för att driva sina sågar och kvarnar. Att producera elektricitet från 

vattenkraft skulle ha varit en naturlig fortsättning på detta. Dahlbäck för också fram 

tanken att det också kan ha tett sig som en god affär att tillverka elektricitet och 

distribuera elkraft särskilt då de alternativa energikällorna sinat.35 Även om Dahlbäck 

inte utvecklar det sistnämnda påståendet i sin bok finns det vissa tecken på att 

elektrifieringen i viss mån kom att föregå fotogenbristen. Ransoneringen av fotogenet 

var en process som utvecklades gradvis under det första världskriget. Före 

krigsutbrottet 1914 kostade fotogenen i Sverige 20 öre per liter, år 1916 hade priset 

ökat till 27 öre. Bristen blev total år 1917 när tillförseln från USA avstannade och den 

svenska staten beslagtog all den kvarvarande fotogenen och en energikris uppstod.36  

 

Av källmaterialet att döma var planerna på att bygga vattenkraftverk i vissa fall långt 

gångna redan innan det statliga beslaget av fotogenen gjorde situationen akut. Flera 

exempel på detta kan man se i Piteåtrakten som behandlas mer specifikt i uppsatsens 

andra del. Planerna på ett vattenkraftverk i Lillpite hade börjat ta fastare form redan 

vintern 1915 då landstingsmannen Arvid Stenberg sökt anbud på en 

vattenkraftsanläggning i den närliggande Courageforsen. Anbudet kom att gå till 

ingenjörsfirman Luth & Rosén som tidigare levererat materiel till det ångdrivna 

kraftverket i Luleå och sedermera till Piteå stad.37  

 
34 Forsgren Nils (1992) När Norrbotten blev strömförande  i Norrbottens synliga historia del 1, s. 156. 
35 Dahlbäck, Nils (1982) När Pitebygden fick el, s. 15. 
36 Garnert, Jan (1993), Anden i lampan: etnologiska perspektiv på ljus och mörker, s. 170. 
37 0111: 3 E I d Lillpite elkraft AB Lillpite; Anbudsansökan  Luth & Rosén 
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Ingenjörerna från Luth & Rosén gav i en tidningsartikel i Norrbottens Allehanda den 

23 oktober 1916 officiellt besked om att det rent tekniskt skulle vara möjligt att driva 

en cirka 300 hästkrafter stor turbin vid Courageforsen i Lillpite älv som skulle klara 

av att leverera elektricitet till 10 000 – 12 000 glödlampor med en effekt av 16 

normalljus. Byborna i Lillpite hade entusiastiskt inlett arbetet med kraftverksdammen 

under våren samma år men arbetet upphörde efter det att projektets kostnader blev 

kända.38  

 

Liknande processer hade pågått i de närliggande byarna Roknäs och Blåsmark. 

Roknäsborna hade 1916 gjort klart för att de skulle påbörja bygget av ett 

vattenkraftverk i Rokån. Roknäs Elektriska Kraft AB bildades den 26 april 1916.39 I 

byn Blåsmark utanför Piteå beslutade bystämman den 19 januari 1914 att bygga ett 

elverk. Marken till kraftverket hade inköpts den 8 juni 1914.40 Rimligtvis borde 

planerna på att bygga vattenkraftverken pågått en tid före dessa officiella besked. 

Fotogenbristen kan förvisso till viss del förklara tillkomsten av vattenkraftverk vid 

denna tid men detta bör, med hänsyn av dessa tidiga exempel, också samverkat med 

andra faktorer.   

2.3 Belysningssituationen vid sekelskiftet 

Som anförts tidigare i uppsatsen var kostnaden för de småskaliga vattenkraftverken 

som byggdes höga. Vad talade för elektriciteten gentemot de övriga energialternativ 

som fanns tillgängliga vid denna tid? Vad motiverade en övergång till elektricitet? I 

första hand tycks behovet av belysning varit stort. Fotogenlampan var vid tiden för 

det första världskriget den dominerande källan till belysning i hemmen. År 1859 

gjordes ett fynd av bergolja (petroleum) i Oil Creek Pennsylvania. Fyndigheten i 

Pennsylvania var ekonomiskt intressant eftersom det gick att framställa fotogen av 

bergoljan till lägre kostnad än tidigare varit möjligt. Priset på fotogen sjönk snabbt 

och kostnaden för belysning med fotogen halverades mellan åren 1865 och 1880. I 

 
38 Dahlbäck, Nils (1982) När Pitebygden fick el s. 35 även 0910:3 B I b Meddelande från Lillpite 

elektriska kraftförening 31 Mars 1916 angående plank och timmer till dammbyggnaden. 
39 Dahlbäck, Nils (1982) När Pitebygden fick el, s. 17. 
40 1221:10 F III Blåsmarks elektriska kraft AB: Lagfartsprotokoll 30 maj 1916. 
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jämförelse kostade år 1890 ett kilo stearinljus 108 öre och en liter fotogen 16 öre.41 

Stearinljus började tillverkas i Sverige år 1839 vid Liljeholmens stearinfabrik i 

Stockholm men fick på grund av sitt höga pris ingen reell betydelse i 

belysningssammanhang.42 Ett belysningsätt som endast förekom i ringa omfattning 

var gasljuset. Gasljuset var i likhet med elektriciteten ett ledningsbundet system. I 

mitten av 1800-talet förekom gasljuset i cirka 30 städer runt om i Sverige. Gasen 

lyckades emellertid inte att konkurrera med fotogenet och anläggandet av gasverk 

upphörde i samband med fotogenens genombrott under 1800-talets senare hälft. 

Gasljuset var att betrakta som exklusivitet och fick ingen förankring bland 

allmänheten. På vissa orter förekom dock gasljuset ända fram till 1940-talet.43   

 

Redan i början av 1870-talet hade fotogenen etablerat sig i Sverige och blivit standard 

i belysningssammanhang även i de mest avlägsna delarna av landet. Landshövdingen 

i Norrbotten kunde i sin femårsberättelse för åren 1871-1875 konstatera att fotogenet 

gjort eldstäderna överflödiga för belysningen på landsbygden.44  

 

Vid sidan av fotogenlamporna förekom även karbidlampor. Karbidlampan användes 

bland annat till belysning på cyklar men kom genom nödåren och bristen på fotogen 

även att användas inomhus. Kalciumkarbiden i en karbidlampa reagerar med vatten 

och producerar den brännbara gasen acetylen.45 Vådorna med detta bränsle var stora 

även med en bra karbidlampa men hemgjorda lampor förekom och dessa utgjorde en 

betydande säkerhetsrisk.46 Det finns åtskilliga skildringar om karbidlampornas 

farlighet. I boken När elströmmen kom till byn berättar Brita Blocking från Tibro om 

en olyckshändelse i samband med användandet av en karbidlampa vid tiden för första 

världskriget: 

 
 

41 Garnert, Jan (1993), Anden i lampan: etnologiska perspektiv på ljus och mörker, s. 60. 
422007-11-16 Källa: Nationalencyklopedin 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=314605 
43 Garnert, Jan (1993), Anden i lampan: etnologiska perspektiv på ljus och mörker, s. 69-72. 
44 Ibid., s.60. 
452005-05-01 Källa: Nationalencyklopedin 

http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=221674 
46 Dahlbäck, Nils (1982) När Pitebygden fick el, s. 7. 

http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=314605
http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=221674
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”Fotogenen var en bristvara; när den tog slut fick man tända karbidlampan. Jag 

avskydde denna lampa – lukten, det kalla ljuset, det olycksbådande susandet, svårigheten 

att tända den – allt ingav obehag och rädsla… Tekniskt lagd var jag icke, fumlade med 

karbiden och vattnet – och pang: explosion! Håret tog eld, men jag hade sinnesnärvaro 

nog att snappa till mig en handduk och vira om huvudet. Men en fräsande bit karbid satt 

på vänster långfinger och brände en djup skåra.47”     

 

Stearinljuset gick samma öde tillmötes som fotogenet och kom att beslagtas av staten 

i och med ransoneringen som följde med världskriget. Nils Dahlbäck beskriver att 

stearinljusen under det första världskriget var att betrakta som ”rariteter”.48 Den 

potentiellt farliga karbiden blev därmed det enda bränsle som fanns lättillgängligt 

efter det att fotogenet och stearinljuset försvann från marknaden.  

2.4 Tekniska framsteg inom elproduktionen 

Tekniskt sett hade produktionen av elektricitet gjort framsteg i början av 1900-talet. 

Åren mellan 1906 och 1910 ökade antalet elektricitetsproducenter drastiskt i Sverige 

vilket kom att uppmärksammas av ekonomigeografen Filip Hjulström i sin 

avhandling angående Sveriges elektrifiering. Hjulström satte ökningen av 

elkraftsproducenter i samband med övergången från koltrådslampa till 

metalltrådslampa.49 Övergången från koltråds- till metalltrådslampor innebar en 

markant effektökning av belysningen samtidigt som metalltrådslampan var betydligt 

billigare och hållbarare än sin föregångare. I ett system på 220 volt kunde en 

koltrådslampa på 16 normalljus bytas mot en metalltrådslampa med en effekt av 25 

normalljus (en effektökning på 55 %) och samtidigt spara cirka 30 till 40 % av 

elförbrukningen.50 Konkurrensförhållandet mellan fotogenen och elektriciteten borde 

genom detta ha minskat drastiskt till elektricitetens förmån. Även om effektökningen 

av metalltrådslampan togs ut till fullo var det möjligt att ansluta upp till 40 % fler 

konsumenter till elnätet vilket i sin tur minskar kostnaden per ljuspunkt.  

 

 
47 Ödman, Maj (red.) (1992) När elströmmen kom till byn, s. 16-17.  
48 Dahlbäck, Nils (1982) När Pitebygden fick el, s. 7. 
49 Hjulström, Filip (1940), Sveriges elektrifiering, s.158. 
50 Ibid., s. 158-159. 
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En annan viktig förutsättning för elproduktionens genombrott var övergången från 

likströms- till växelströmsteknik. Växelströmstekniken öppnade möjligheten att 

överföra elektricitet över längre sträckor än den tidigare använda likströmstekniken. 

En likströmsanläggning kunde endast leverera elektricitet ett par hundra meter från 

kraftverket medan växelströmsanläggningen kunde överföra elektricitet över större 

avstånd.51 Växelströmstekniken öppnade därmed möjligheten att elektrifiera större 

områden och detta bör ha haft betydelse inte minst för elektrifieringen av landsbygden 

där det inte sällan handlar om långa avstånd mellan förbrukarna. 

 

Ur kvalitativ synpunkt hade det elektriska ljuset stora fördelar. En vanlig måttenhet 

för ljusstyrka var vid sekelskiftet det så kallade normalljuset. Effektiviteten på en 

glödlampa avgörs av hur många watt den förbrukar för att uppnå ett normaljus. En 16 

ljuslampa (med metalltråd) hade år 1915 en effektivitet av ca 1,5 watt per 

normalljus.52 I Nordisk familjebok från 1904 uppges det att ett stearinljus avger ca 2 

normalljus, en standardfotogenlampa (14 linjer) 13-14 normalljus och den vanligaste 

elektriska glödlampan 16 normalljus. Behovet av arbetsbelysning ansågs vara 25 

normalljus uppmätt en meter från arbetsplatsen vid utförandet av noggrannare 

arbeten.53 En elektrisk glödlampa var följaktligen något bättre än en fotogenlampa i 

ljusstyrka och det fanns även glödlampor som lämnade ett, för den tiden, mycket 

kraftigt ljus. De vanligaste ljusstyrkorna var 5, 10, 16, 25, 32 normalljus.54 Men 

ljusstyrka betydde inte allt. Det elektriska ljuset hade också de förtjänsterna att den 

inte sotade som fotogenlampan gjorde och den gav ett jämt och starkt sken.55  

 

Jan Garnert har hävdat att fotogenbelysningen förvisso var revolutionerande i 

jämförelse med de belysningsalternativ som fanns tillgängliga under 1800-talet. Men 

den delar de nackdelar som belysningen alltid har haft fram till elektricitetens 

genombrott. Förutom nödvändigheten att fylla på fotogenlamporna med bränsle och 
 

51 Garnert, Jan (1992)Elektriska tider i Oknytt; Johan-Nordlander sällskapets tidskrift. Nr 3-4 årgång 

13, s. 54-55. 
522007-11-16 http://runeberg.org/svkemtid/1915/0029.html svensk kemisk tidskrift tjugosjunde 

årgången 1915. 
53 2007-11-16 http://runeberg.org/nfbb/0697.html Nordisk familjebok (1904) Uggleupplagan 2. 
54 2007-11-16 http://runeberg.org/nfbi/0705.html Nordisk familjebok (1908) Uggleupplagan 9. 
55 2007-11-16N http://runeberg.org/nfbb/0697.html Nordisk familjebok (1904) Uggleupplagan 2. 

http://runeberg.org/svkemtid/1915/0029.html
http://runeberg.org/nfbb/0697.html
http://runeberg.org/nfbi/0705.html
http://runeberg.org/nfbb/0697.html
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rengöra dessa fanns också olägenheten att lågan var levande och därmed var att 

betrakta som brandfarlig.56 I bondesamhället tycks det ha funnits en viss oro för att 

använda öppna lågor i onödan på grund av brandrisken. Inom flera landskap hade det 

uppstått talesätt som anger ett visst slutdatum för användandet av öppen låga för 

belysning i avsikt att minimera denna brandrisk, dessa avsåg framför allt användandet 

av öppen låga i ladugårdsutrymmen.57   

 

En annan fördel med elektricitet var dess flexibilitet och möjligheten till motordrift. 

Det första exemplet på praktisk användning av elmotorer i Sverige skedde i Västerås 

hösten 1890 då tre elmotorer togs i drift på Västerås mekaniska verkstad.58 Elmotorn 

hittade också användningsområden ute på landsbygden. Enligt Hjulström skulle 

elmotorer ha används också inom jordbruket i slutet av 1800-talet. Hjulström anför ett 

exempel från Forsse Bruk i Västernorrland där elkraft skulle ha drivit en separator och 

en kärna i ett gårdsmejeri.59 Ett visst intresse för motoranvändning fanns det bland 

annat i Lillpite (som behandlas närmare i uppsatsens andra del) när kraftstationen som 

uppfördes där stod klar. Piteå-tidningen kunde år 1918 rapportera att det inom Lillpite 

elektriska kraft AB: s distributionsområde (Sjulsnäs, Långnäs, Bölebyn och Öjebyn) 

fanns 7 elmotorer varav 2 användes inom mejeriverksamhet, 2 för sågverksändamål 

(samt ytterligare en på planeringsstadiet), 2 användes av hantverkare (garvare och 

träskomakare), samt en för jordbruksändamål.60   

2.5 Elproduktion och lagstiftning 

Mot slutet av 1800-talet hade det blivit allt svårare att få tillstånd att bygga kraftverk i 

Sverige. Orsaken till detta var att man i allt högre utsträckning börjat använda sig av 

växelströmsteknik som möjliggjorde överföring av elektricitet över längre sträckor än 

den tidigare använda likströmsspänningen hade förmått. Genom den högre 

spänningen som användes av växelströmstekniken blev också riskera kring 

 
56 Garnet, Jan (1993), Anden i lampan: etnologiska perspektiv på ljus och mörker, s. 61-63. 
57 Ibid., s. 100-102. 
58 Hansson Staffan (1994), Porjus – en vision för industriell utveckling i övre Norrland, s. 57 
59 Hjulström, Filip (1940), Sveriges elektrifiering, s. 128-129. 
60 Piteå tidningen 8 juli 1918. 
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anläggningarna större vilket återspeglades i lagstiftningen.61 År 1902 infördes 

koncessionstvång på vissa elektriska anläggningar. Lagen om koncessionstvång 

innebar att alla elektriska anläggningar som hade en spänning överstigande 250 volt i 

systemet var koncessionspliktiga och var tvungna att redovisa säkerhetsåtgärder vid 

utförande, skötsel och drift av anläggningen till kommerskollegiets sakkunniga. 

Genom lagen blev också företaget skyldigt att betala de eventuella skador som den 

producerade elektriciteten åstadkommit.62 1902 års elektricitetslag innebar frihet 

under ansvar. Följaktligen blev det möjligt för alla som kunde redovisa att en elektrisk 

anläggning sköttes på ett säkert sätt hade möjlighet att uppföra och driva ett sådant. 

Denna lag anknöts också till en lag om expropriationsrätt vilket innebar också att de 

elbolag som beviljats koncession av staten också hade möjlighet att söka tillstånd för 

uppförande av kraftledningar.63 Det blev därigenom möjligt att bygga ledningsnät 

utan att äga marken som ledningen stod på. Vidare hade lagarna kring den så kallade 

kungsådran gradvis luckrats upp i början av sekelskiftet. Kungsådreförordningen 

innebar att en tredjedel av ett vattendrag skulle hållas öppen för allmänheten oavsett 

äganderätt till marken kring vattendraget. År 1899 beslutade riksdagen att i vissa fall 

tillåta att kungsådran helt överbyggdes.64 

2.6 Elektriciteten och bonderörelsen 

Etnologen Jan Garnert har i sin avhandling Anden i lampan lyft fram bonderörelsen 

som särskilt pådrivande i landsbygdens elektrifiering och detta bör ha varit fallet 

också i det agrara Norrbotten. Garnert menar att det inom bonderörelsen fanns en 

ökad oro för arbetskraftsbrist i början av 1900-talet och att detta sporrade till en ökad 

mekanisering av jordbruket.65 Ett exempel på detta är en artikelserie i 

Norrlandsposten år 1916 som missionerade för elektricitetens användning inom 

 
61 Kaijser, Arne (1994) Motstånd och maktkamp - när Sverige fick telefon och elektricitet i Forskning 

och Framsteg nr 2 s. 23 
62 2007-11-16 http://runeberg.org/nfbg/0133.html Nordisk familjebok (1907) Uggleupplagan 7 
63 Kaijser, Arne (1994), I fädrens spår: den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 

utmaningar s. 162 även Hansson Staffan (1994), Porjus – en vision för industriell utveckling i övre 

Norrland, s. 46-47. 
64 Hansson Staffan (1994), Porjus – en vision för industriell utveckling i övre Norrland, s. 45- 46. 
65 Garnet, Jan (1993), Anden i lampan: etnologiska perspektiv på ljus och mörker, s. 172 

http://runeberg.org/nfbg/0133.html
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jordbruket. I Norrlandspostens artikelserie kan man, förutom upplysningar av 

vattenkraftens funktionssätt, läsa uttalanden som:  

 
”Det är numera en allmänt erkänd sak att införande af elektrisk kraft i landtbrukets 

tjänst är, icke en lyx- eller modesak, utan en åtgärd af stor praktisk och ekonomisk 

betydelse.66”  

 

Ett annat exempel är en artikel från Lantmannabladet den 11 oktober 1913 som 

återfanns i Lillpite elektriska krafts AB:s handlingar där följande står skrivet:  

 
”Elektriciteten behöver leta sig ut till Lantbrukarna och underlätta deras strävsamma 

arbete. Det är oändligt många saker, som kräva maskindrift vid ett lantbruk, och en 

fördelaktigare kraftkälla än den elektriska motorn kan väl knappast tänkas.67” 

 

När kraftstationen i Roknäs invigdes den 21 mars 1917 höll elbolagets vd Fritjof 

Larsson ett invigningstal som sammanfattar de känslor som förknippades med 

kraftstationerna och vad som förväntades av dessa: 

 
”…Den [kraftstationen] betecknar ett stort framåtskridande för denna bygd. Det vackra 

elektriska ljuset skall upplysa våra boningar och tröskverken skola dånande hållas igång 

av dess obetvingliga kraft och för många andra ändamål skall kraften tagas i anspråk 

såsom för vedsågning, hemslöjd m.m. Man har kallat elektriciteten för de vita kolen och 

beteckningen är i sanning träffande. Vi norrlänningar äro ju i alldeles särskild grad 

lyckligt lottade i det avseendet, då vi i våra älvar och forsar ha överflöd på dessa vita 

kol.68”    

 

Som det beskrevs i kapitel 2.1 var det norrbottniska kustlandet en viktig marknad för 

elektriciteten. Av bilaga 1 (sid.54) framgår det tydligt att vattenkraftverk med få 

undantag var att betrakta som landsbygdsprojekt i Norrbotten. Som Jan Garnert 

framhållit var de svenska bönderna inte sällan snabba på att anamma ny teknik. 

Lokala telefoni- och elektricitetsprojekt förekom lite varstans på den svenska 

 
66 Norrlandsposten ”Den elektriska kraften i landtbrukets tjänst”, 29 jan 1916 
67 0111: 16 L II Lillpite elkraft AB: Lantmannabladet 11 oktober 1913 Aftonbladsbilaga. 
68 Dahlbäck, Nils (1982) När Pitebygden fick el, s.27-28 även Forsgren Nils (1992) När Norrbotten 

blev strömförande  i Norrbottens synliga historia del 1, s. 156. 
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rna och 

ka avkastningen.71    

ndsbygden och mindre städer för att sedan sprida sig 

ckså till de större städerna.72  

                                                

landsbygden. Enligt Garnert skiljer sig de svenska bönderna från sina europeiska 

motsvarigheter främst genom att de historiskt sett har varit relativt fristående från en 

påtvingande adel samt själva fört talan i de politiska institutionerna i form av bland 

annat sockenstämmor och häradsrätter. Detta skulle ha skapat en kultur där ”initiativ 

till förnyelse alltid måste ha framstått som en latent möjlighet och ett tänkbart 

alternativ till ett fasthållande vid traditionens kontinuitet och beprövade vägar att 

gå.69”. Detta kan förvisso vara en kulturell förklaring men är inte helt enkel att 

bevisa. Av större vikt i fallet med vattenkraft är nog snarast de naturliga 

förutsättningarna för sådana projekt. Som Garnert själv framhåller förekom det 

praktiskt taget ingen elektrifiering på platser som saknade lämpliga vattendrag för 

kraftstationer. Inom ett så pass centralt län som Uppsala förekom det knappt någon 

landsbygdselektrifiering före 1914.70 Arne Kaijser för fram ett liknande argument och 

menar att etableringen av elektricitetsverk följer ett ”onormalt” (Kaijsers citering) 

utvecklingsmönster då de geografiska betingelserna har varit av större vikt än strikta 

affärsmässiga och ekonomiska avväganden. I normalfallet strävar man i ett 

energisystem efter att skapa hög belastningstäthet, det vill säga att man eftersträvar så 

många kunder som möjligt inom ett visst område för att hålla nere kostnade

ö

 

På orter där gaskraftverk hade etablerats (vanligtvis i större städer) motverkades ofta 

etableringen av elverk av gasintressenterna. Elektriciteten introducerades, enligt 

Kaijser oftast där de naturliga förutsättningarna var bäst. Elektriciteten kom därför 

ofta att först att etableras på la

o

 

 

 

 

 
69 Garnet, Jan (2005) Hallå – om telefonens första tid i Sverige, s. 61-62. 
70 Garnet, Jan (1993), Anden i lampan: etnologiska perspektiv på ljus och mörker, s. 167-168. 
71 Kaijser, Arne (1986) Stadens ljus – Etableringen av de första svenska gasverken, s. 167 -168 och s. 

186 -187. 
72 Kaijser, Arne (1986) Stadens ljus – Etableringen av de första svenska gasverken, s. 186-187. 
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Bild 2:1 Karta över kraftstationer och ledningsnät i sydöstra Norrbotten år 1924. 

 
Källa: SOU 1924:28 Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden inom Norrbottens 

n (karta över elektriska anläggningar i södra NB-län). 

 

lä
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2.7 Sammanfattning 

Trots att det i mitten av 1910-talet fanns två stora elkraftsproducenter i Norrbotten var 

intresset att leverera elenergi till allmänheten från dessa kraftverk svagt. Så sent som 

år 1920 ansågs det oekonomiskt att elektrifiera det glest befolkade länet. Bildandet av 

statens vattenfallsstyrelse år 1909 kan ses som en början på ett politiskt intresse att 

producera och leverera elektricitet i större skala. Detta var emellertid ett högst osäkert 

alternativ för Norrbottens del ända in på 1920-talet.  

  

Teknikutvecklingen hade gjort elektriciteten förmånligare än övriga energikällor som 

fanns tillgängliga vid sekelskiftet 1900 både ur ekonomisk synvinkel och 

prestandamässigt. Förvisso gjorde fotogenbristen som följde i första världskrigets spår 

att elektriciteten i princip blev den enda alternativa energikällan men planerna på att 

bygga elkraftverk förekom inte sällan den akuta fotogenbristen. Möjligheten att 

etablera dessa kraftverk hade förenklats avsevärt i 1900-talets början då lagarna kring 

koncession och överbyggande av kungsådra i vattendrag luckrats upp. De småskaliga 

vattenkraftsprojekten i Norrbotten var vanligtvis landsbygdsföreteelser då det på 

landsbygden fanns naturliga förutsättningar att etablera vattenkraftverk.  
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3 . VATTENKRAFTVERKET I LILLPITE 
Avsikten med detta kapitel är att besvara uppsatsens andra frågeställning: Vilka 

problem stötte aktörerna på och vilka åtgärder vidtog man för att bygga upp ett 

fungerande system? Undersökningsobjektet utgörs av Lillpitekraftverket som var ett 

av de småskaliga vattenkraftverken som uppfördes i Norrbotten vid mitten av 1910-

talet. Kapitlet kommer att behandla frågan utifrån den systemteori som presenterades i 

kapitel 1.4. Efter en kortare beskrivning av Lillpitekraftverkets tekniska utförande 

kommer kapitlet fortsättningsvis att behandla områden som ledningsnätets 

geografiska utsträckning, tillkomsten av Norrbottens elektricitetsförening, bolagets 

organisationsform, prissättning av elektriciteten och konkurerande system vilka är 

centrala vid etablerandet av dylik verksamhet. 

3.1 Bygget av kraftstationen 

I augusti år 1917 begärde Lillpite elektriska kraft AB koncession för en kraftstation i 

Courageforsen vid Lillpite älv. Den 13 december samma år gav det Kungliga 

kommerskollegiet ett informellt tillstånd att låta Lillpite elektriska kraft AB släppa på 

ström i ledningarna när stationen var färdigställd förutsatt att säkerheten för 

anläggningen kunde garanteras.73 Ingenjörsfirman Luth & Rosen, som var 

huvudleverantören av elektriskt materiel till projektet, ordnade med en ingenjör samt 

en montör från företaget som skulle ansvara för installationen av de elektriska 

komponenterna.74  

 

Dammkonstruktionen och den tillhörande stationsbyggnaden ritades av ingenjören JE 

Petersson från Skellefteå. Ritningarna till kraftverksdammen samt den tillhörande 

kraftverksbyggnaden hade färdigställts redan år 191675 i samband med den första 

undersökningen av vattenfallet (bild 3:1).  

 

 

 

 
 

73 0111: 3  E I d Lillpite elkraft AB: Telegram från kungliga kommerskollegiet 13/12 1917. 
74 0111: 3 E I c I  Lillpite elkraft AB: Telegram från Luth & Rosén 31/12 1917. 
75 0111:12 G I v Lillpite elkraft AB: Telegram ingenjör J.E Petersson 9/8 1916. 



Bild 3:1 Ritning över kraftstationen i Lillpite. 

Ritning av kraftstationen i Lillpite. Till vänster syns tubens ingång och turbinen (markerad med siffran 

1). Till höger åskådliggörs kraftstationens generator (markerad med siffran 2). Källa: 0910:8 J I 

Norrbottens elektricitetsförening; Ritning till dammbyggnad samt bilaga för kraftstationen. 

 

Kraftverket försågs med en så kallad francis tvillingturbin på 300 hästkrafter.76 

Francisturbinen anses vara en traditionell turbintyp i småkraftverk eftersom den, till 

skillnad från propellerturbinen (kaplanturbin), arbetar vid låga varvtal och kan drivas 

effektivt även i mindre vattenfall.77 Vattnet till turbinen leddes via en 196 meter lång 

trätub som hade en diameter av 1800 mm. Till kraftstationen anskaffades en trefas 

växelströmsgenerator samt en transformator med en effekt på 250 kW med 

spänningen 220/10000 volt. Dammen hade en fallhöjd på 10 meter.78  

 

Arbetet med att bygga kraftverket fortskred under året 1917 och de första byarna 

anslutna i Lillpitekraftverkets ledningsnät, Lillpite, Sjulsnäs, Långnäs och Öjebyn fick 

tillgång till elektricitet i mars 1918.79 

                                                 
76 0910:8 J I Norrbottens elektricitetsförening: Ritning till dammbyggnad samt bilaga för kraftstationen 

Lillpite. 
77 Engström Staffan (1983)  Små vattenkraftverk, s. 38-42. 
78 0910:8 J I Norrbottens elektricitetsförening: Ritning till dammbyggnad Lillpite elektricitetsförening. 
79 Dahlbäck, Nils (1982) När Pitebygden fick el, s. 39. 
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3.2 Framväxten av Lillpite elektriska kraft AB:s ledningsnät 

Kraftverket i Lillpite togs i drift våren 1918. Av bolagets stämmoprotokoll från år 

1918 tycks kraftverket inte varit behäftat med några större tekniska problem under det 

första året i drift. Projektet hade däremot avsevärt överskridit den planerade budgeten 

på 281 000 kronor.80 Den 12 juni 1918 hölls styrelsesammanträde där det redovisades 

att kraftstationen kostat 166 665 kronor och enbart ledningsnätet 309 228 kronor.81 

Delvis hade dessa pengar kommit från aktieteckning i bolaget. Vid den konstituerande 

stämman för Lillpite elektriska kraft AB hade aktier tecknats till ett totalt värde av 97 

400 kronor vilket utgjorde bolagets kontanta insats. I likhet med de övriga 

kraftbolagen inom Piteåorten lånades resterande kapital upp på Svenska 

Handelsbankens lokalkontor i Piteå.82 Trots den överskridna budgeten och det faktum 

att man enbart lyckats samla in lite mer än 1/5 av projektets kostnad i kontanter 

utryckte inte bolagets styrelse någon större oro för ekonomin. Istället fanns det en 

förhoppning om inte en viss säkerhet att tillräcklig finansiering skulle åstadkommas 

med hjälp av taxehöjningar på den sålda elektriciteten. Dessutom ansågs det att 

bolaget i allmänhet hade en positiv utveckling med förfrågningar om elleveranser från 

ett flertal byar i trakten. Företaget hade dessutom lyckats att sluta ett viktigt avtal med 

Piteå stad om elleveranser.83  

 

Förslag på att leverera elektricitet till Piteå stad hade yttrats redan under kraftverkets 

uppbyggnad. Under våren år 1917 hade förhandlingar inletts med Piteå stad om 

elleveranser från kraftverket. Piteå stad avböjde till en början anbudet på grund av 

omkostnaden för att genomdriva ett sådant projekt ansågs vara för hög, men styrelsen 

för Lillpite elektriska kraft AB fortsatte att se staden som en potentiellt ”god kund84”. 

Ett avtal om leverans av elektricitet till staden kom emellertid att träffas i mars 1918. 

 
80 Dahlbäck, Nils (1982) När Pitebygden fick el, s. 37. 
81 0111: 1A II a Lillpite elkraft: Styrelseprotokoll 12/6 1918. 
82 Dahlbäck, Nils (1982) När Pitebygden fick el, s. 62-84 även 0111: 1A II a Lillpite elkraft: 

Styrelseprotokoll 18 /8 1917. 
83 0111: 1A II a Lillpite elkraft: Styrelseprotokoll 12/6 1918. 
84 0111: 1A II a Lillpite elkraft: Styrelseprotokoll 25/3 1917. 
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Avtalet gick ut på att kraftverket i Lillpite skulle leverera 1/3 (100 Hk) av sin 

kapacitet till staden.85   

 

Städer har historiskt sett varit viktiga noder i ett infrasystem då avsättningen som 

regel är större i staden än på landsbygden.86 Landsbygden har generellt sett glesare 

mellan hushållen och kostnaden blir därmed högre för ledningsnätet. Detta 

förhållande har en tendens att skapa en paradox; när ett elbolag försöker tjäna in 

extrakostnaden för ledningarna, genom högre avgifter, svarar kunden med att minska 

konsumtionen och därmed minskar också elbolagets intäkter.87 Städer kan följaktligen 

fungera som ekonomiska utjämnare inom nätverket. Sannolikt fungerade kontraktet 

med Piteå stad också som en lugnade faktor för investerarna i Lillpite elektriska kraft 

AB eftersom det var en förhållandevis stor och säker avnämare för den producerade 

elektriciteten. 

 

Stadens dragningskraft på infrasystem blir tydlig i den konflikt som kom att utspela 

sig mellan Lillpite elektriska kraft AB och Roknäs elektriska kraft AB. 

Roknäsbolaget, som började leverera elektricitet redan i februari 1917,88 hade sina 

elledningar delvis dragna parallellt med Lillpitebolagets. Trots att kraftstationen i 

Roknäs var placerad endast ett par kilometer från det ställe där kraftstationen i Lillpite 

kom att byggas drogs aldrig någon gemensam ledning mellan dessa byar. Bolagen 

valde i stället att konkurrera med varandra om elförsörjningen av Piteåområdet. 

Lillpitebolaget drog sina ledningar på norra sidan av Svensbynfjärden genom Öjebyn 

och vidare till Piteå (Bild 3:2). Roknäsbolaget valde att gå på södra sidan av fjärden 

genom Svensbyn, Bergsviken och sedan mot Piteå.89 Konkurrensen som dessa bolag 

förde sinsemellan kom i hög grad att prägla bolagens fortsatta utveckling.   

 

 
 

850111: 1A II a Lillpite elkraft: Styrelseprotokoll 12/6 1918. 
86 Kaijser, Arne (1994), I fädrens spår: den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 

utmaningar, s. 56. 
87 Kline, Ronald R. (2000) Consumers in the Country: Technology and Social Change in Rural 

America, s. 99-100. 
88 Dahlbäck, Nils (1982) När Pitebygden fick el, s. 23. 
89 Dahlbäck, Nils (1982) När Pitebygden fick el, s. 24-25. 



Bild 3:2 Karta över Lillpite elektriska kraft AB:s 10 kV elnät. 

 
Karta över Lillpite elektriska kraft AB 10 kV ledningsnät. Siffrorna avser transformatorer. 

Källa: 0910:8 J I Norrbottens elektricitetsförening: Karta Lillpite elektriska kraft AB:s 10 kV 

ledningsnät. 

3.3 Norrbottens elektricitetsförening 

Under året 1918 hade hanteringen kring den småskaliga kraftproduktionen i 

Norrbotten börjat dra till sig myndigheternas uppmärksamhet. Den dåvarande 

landshövdingen Gösta Malm, som tidigare varit engagerad i bygget av 

vattenkraftverket i Porjus,90 hade med viss oro noterat den stora mängd kraftstationer 

som blivit uppförda i länets åar och bäckar under kristiden. På Malms initiativ 

bildades därför Norrbottens elektricitetsförening (NELF) med motiveringen att dels 

förhindra att ekonomiskt undermåliga projekt genomfördes och dels för att bistå de 

kraftverk som redan var i drift med sakkunskap.91 Föreningen hade också ett mer 

                                                 
90 Hansson Staffan (1994), Porjus – en vision för industriell utveckling i övre Norrland, s. 113-114. 
91 ELF 21 Brev till redaktören ang. elföreningen aug. 1918. 
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övergripande mål. Trots att det inte uttrycks i klartext förrän i 1922 års 

verksamhetsberättelse var syftet med NELF även att förbereda för en mer omfattande 

landsbygdselektrifiering vilket i detta fall var synonymt med att förbereda marknaden 

för en framtida kraftdistribution från Porjus till Norrbottenskusten.92 

Elektricitetsföreningen var med andra ord en institution som förebådade det 

framväxande ”svenska systemet” som nämndes i den föregående delen av uppsatsen. 

Det vore fel att påstå att staten inte på ett tidigt stadium insåg riskerna och 

konsekvenserna av den småskaliga vattenkraftens snabba tillväxt. Frågan om att 

hjälpa landsbygdselektrifieringen i form av anställandet av konsulenter och 

underlättandet av kapitalanskaffning hade yttrats i en proposition i riksdagen redan år 

1915. Det dröjde dock till 1917 innan beslutet fattades och då bifölls endast förslaget 

om konsultverksamhet.93 Påföljande år stod det allt klarare att målsättningen inom 

både riksdag och jordbruksutskottet, som beredde ärendet, var att låta statliga 

Vattenfall se över möjligheten att åstadkomma en allmän elektrifiering. Utskottet var 

dock inte enigt och frågan lämnades öppen.94        

   

Redan på planläggningsstadiet framgick det att staten skulle få betydande inflytande 

över NELF. Landshövdingen i Norrbotten skulle vara självskriven medlem och 

ordförande i föreningen. Landstinget skulle i sin tur tillsätta en ledamot (av 5) samt en 

suppleant (av 3) samt vara representerat i revisionen. Utöver detta var samtliga 

befintliga företag, som producerar eller distribuerar elektricitet, medlemmar med rätt 

att vara delaktiga i föreningens beslut och förhandlingar.95 Malm hade tagit lärdom av 

hushållningssällskapet och elföreningen skulle ha en liknande uppgift genom att bland 

annat bistå med sakkunskap, förmedla lån och svara för inköp.96 Ansvaret att sköta 

detta praktiskt, i ett område omfattande hela Norrbotten, föll på ingenjören Zeth 

Gerdin som påbörjade sitt arbete januari år 1919.97  

 

 
92 ELF 9 Årsberättelse 1922. 
93 SOU 1923:72, s. 11-12. 
94 Ibid., s. 11-12. 
95 ELF 21 Brev till redaktören ang. elföreningen, aug 1918. 
96 ELF 21 Brev till redaktören ang. elföreningen, aug 1918. 
97 ELF 9 Årsberättelse 1919 s. 1. 
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Att döma av föreningens årsberättelse detta första år gick mycket av Zeth Gerdins tid 

till att stabilisera elföretagen och få till stånd ett någorlunda samlat regelverk för 

verksamheten. Gerdin ger i sin första årsberättelse en inte alltför smickrande bild av 

hur vissa av leverantörerna till småkraftverken skött sin verksamhet i Norrbotten. Det 

var vanligt förekommande att konkurrensen mellan de olika leverantörernas anbud 

hade satts ur spel genom att de fått kännedom om varandras leveranssumma och 

justerat sitt kostnadsförslag därefter. Sedan bearbetades beställaren med muntliga 

anbud för att få en hjälpligt fungerande anläggning.98 Om detta gällde även för 

Lillpiteanläggningen, med tanke på skillnaden mellan dess planerade och verkliga 

budget, nämner Gerdin inte. Vidare anmärkte Gerdin på att de flesta elbolag saknade 

driftrapporter och riktig bokföring vilket omöjliggjorde några som helst ansatser att 

bedöma bolagens verkliga ekonomi.99 Införandet av driftrapporter blev för Gerdin en 

segdragen kamp. I ett brev till kungliga kommerskollegiet år 1922 konstaterade han 

att arbetet med driftsrapporterna inte varit framgångsrikt, dels på grund av att 

företagarna var okunniga i att hantera sådana uppgifter och dels på att det fanns en 

rädsla bland företagarna att uppgifter om bolagens ekonomi skulle bli allmänt 

kända.100   

 

I vilket sammanhang ska man då placera tillkomsten av NELF? Det kan konstateras 

att Zeth Gerdin genom sin position som sakkunnig och mellanled i förhandlingar, 

både gentemot staten och gentemot leverantörer, blir en betydande aktör inom 

systemet. Gerdin är dessutom direkt knuten till NELF vilket är en organisation med 

statligt inflytande. I den teori som är grunden för denna uppsats representerar NELF 

tillkomsten av ett specifikt regelverk för elektrifieringsverksamheten i Norrbotten. 

Syftet med specifika regelverk, är enligt Kaijsers modell, att underlätta utbyggnaden 

av systemet och/eller förhindra att det får negativa effekter.101 På en lägre nivå skapas 

genom Gerdins arbete också ett internt regelverk102 för de enskilda elbolagen. Detta 

 
98 ELF 9 Årsberättelse 1919, s. 2-4. 
99 ELF 9 Årsberättelse 1919, s. 2-4. 
100 ELF 17 Brev till Kung. Kommerskollegiet 17 jan 1922. 
101 Kaijser, Arne (1994), I fädrens spår: den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 

utmaningar, s. 69. 
102 Ibid., s. 70. 
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sker bland annat genom försöken att införa driftrapporter samt att åstadkomma 

rättvisa villkor mellan leverantörer och beställare av elektrisk utrustning. Frågan om 

vem som var behörig att handskas med elektriska anläggningar var vid denna tid inte 

helt fastställd. I en statlig utredning från år 1923 framgår det att man inte avsåg att 

utbilda elektriker alltför slapphänt av rädsla för att skapa en yrkeskår av ”kvasi-

elektroingenjörer.”103  

3.4 Elbolag och organisationsformer 

Även om Zeth Gerdin vid sin första inspektion av Lillpitekraftverket inte fann att 

anläggningen var i dåligt teknisk skick insåg han att det ekonomiska läget för bolaget 

var bekymmersamt. Detta gällde också för Roknäs- och Blåsmarksbolagen. Orsaken 

var främst att kristiden gjort anläggningarna dyra. Gerdin menade att det inte fanns 

någon som helst rimlig möjlighet för bolagen att amortera de högt belånade 

anläggningarna och samtidigt driva dessa rationellt.104  

 

Gerdin ansåg att roten till bolagens ekonomiska problem härstammade från deras 

organisationsform.105 I Syd- och Mellansverige var det vanligt att 

vattenkraftsbyggnationer finansierades genom att konsumenterna bildade ekonomiska 

föreningar (andelsföreningar). Principen bakom en ekonomisk förening är att den ägs 

och byggs upp kooperativt av de medlemmar som ska nyttja dess tjänster. Genom 

detta blir föreningen en juridisk person utan att medlemmarna har något personligt 

ansvar för dess skulder.106 Denna bolagsform förekom tidigt vid byggandet av 

kraftverk i Danmark och spreds vidare till Skåne där två elektricitetsverk bildades 

som ekonomiska föreningar år 1909 i Anderslöv respektive Grönby.107 Ekonomiska 

föreningar tillämpades som företagsform redan vid denna tid i en rad andra 

verksamheter i Sverige. Det fanns bland annat mejeri-, sprit-, och torvindustrier som 

drevs som ekonomiska föreningar.108 Den kooperativa organisationsformen anses 
 

103 SOU 1923:72, s. 20-21. 
104 ELF 9 Årsberättelse 1919, s. 4-5. 
105 ELF 21 PM angående formen för organisation och finansiering av elektricitetsföretagen i NB län. 
1062005-05-27 Källa: Nationalencyklopedin, 

http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=160220. 
107 Hjulström, Filip (1940), Sveriges elektrifiering, s. 156. 
108 Ibid., s. 156. 

http://80-www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=160220
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vara en tradition som var djupt förankrad i Skandinavien. Den amerikanske 

teknikhistorikern Ronald R. Kline framhåller att kooperativ var särskilt vanligt 

förekommande i de delstater i USA där skandinaver valt att bosätta sig och kom att ha 

stor betydelse bland annat för utvecklingen av det amerikanska telefonnätet på 

landsbygden där de stora företagen ansåg sådana projekt som olönsamma.109  

 

När det gäller privata vattenkraftverk i Norrbotten tycks denna lösning inte lika given 

och i trakterna kring Piteå hade den inte tillämpats alls. Där var samtliga bolag 

aktiebolag.110 Föreningsformen kom emellertid att tillämpas på planeringsstadiet av 

kraftstationen i Lillpite.111 Varför behöll man då inte den beprövade föreningsformen 

också när anläggningarna stod klara?  Zeth Gerdin pekade främst på de lokala 

bankernas ovilja att ge banklån till vattenkraftsprojekt som bedrevs som ekonomiska 

föreningar: 

 
”Ehuru denna organisationsform [ekonomisk förening] allmänt tillämpas vid 

elektrifieringsföretagen i mellersta och södra delarna av landet och kreditgivningen icke 

där mött svårigheter, anser härvarande bankinrättningar det icke tillrådigt att slå in på 

denna väg. Genom Landshövding Malms ingripande har denna fråga förts till behandling 

inom de ledande bankernas styrelse i Stockholm, utan att dock hittills resultat 

vunnits.112”       

 

Gerdin förespråkade att de norrbottniska vattenkraftverken i första hand skulle drivas 

kommunalt och där detta inte var möjligt som ekonomiska föreningar vilket skulle 

minska de ekonomiska riskerna för de inblandade.113 I ett PM angående 

organisationsformen för de elektricitetsproducerande företagen framställer Gerdin 

situationen på följande sätt: 

 
109 Kline, Ronald R. (2000) Consumers in the Country: Technology and Social Change in Rural 

America, s. 29-30 även Kaijser, Arne (1994), I fädrens spår: den svenska infrastrukturens historiska 

utveckling och framtida utmaningar, s. 66-67. 
110 Dahlbäck, Nils (1982) När Pitebygden fick el, s.17, 36, 40. 
111 0111: 1 B II Lillpite elkraft: Skrivfixar, korrespondens.  
112 ELF 9 årsberättelse 1919. 
113 ELF 21 PM angående formen för organisation och finansiering av elektricitetsföretagen i NB län, 

Zeth Gerdin 7 april 1919. 
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”Bolagsformen [aktiebolag] är icke den lämpliga dels emedan denna 

elektrifieringsverksamhet är av strängt accessorisk art och dels emedan fordran på full 

solidarisk borgen för bolagets förbindelser omöjliggör en allmän anslutning till 

företaget… Bygdebefolkningen önskar visserligen elektriskt ljus i sina gårdar och en del 

lantbrukare och hantverkare även motorkraft men menige man är icke kapabel att 

bedöma vad företaget innebär då hela denna apparat är helt och hållet främmande för 

deras tankeställning och anläggningskostnaden som oftast rör sig om ett eller flera 

hundratusental kronor verkar avskräckande i förhållande till den gängse egna 

privatförmögenheten. Kommer bolagsbildningen att tillämpas blir följden att 

allmänheten på här anförda grunder kommer att ställa sig reserverad och företagen 

komma i stånd endast om tillräckligt många vederhäftiga och framsynta personer vilja 

intressera sig i desamma för det allmännas bästa eller affärsintresset kan påräkna god 

förtjänst.114 

 

Det Gerdin avser är att elbolagen i första hand har externa effekter.115 Kostnaden för 

systemet är större än den ekonomiska vinningen på kort sikt vilket begränsar det 

affärsmässiga intresset och viljan att investera i verksamheten mot avkastning vilket 

är förödande för ett aktiebolag som, normalt sett, drivs i vinstsyfte. Samtidigt finns 

det ett stort intresse bland kunderna att köpa varan. I en ekonomisk förening kringgås 

detta problem genom att kunderna alltid kan räkna med att få varan levererad till 

lägsta möjliga kostnad.116  

3.5 Arbetet kring organisationsformen 

Organisationsformen hade en djupgående inverkan på Lillpitebolagets framtida 

utveckling. Under året 1919 hade samtliga kraftbolag inom piteorten uppmärksammat 

att den finansiella situationen inte längre var hållbar.117 För Lillpitebolagets del hade 

oro uttryckts under våren 1919 när räntan på lånen stigit till 8,5 %. Vid ett 

styrelsemöte den 1 april hade finansfrågan diskuterats i en ”liflig och ingående 

 
114 ELF 21 PM angående formen för organisation och finansiering av elektricitetsföretagen i NB län, 

Zeth Gerdin 7 april 1919. 
115 Kaijser, Arne (1994), I fädrens spår: den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 

utmaningar, s. 58. 
116 Ibid., s.67. 
117 ELF 9 Årsberättelse 1919, s. 14-15. 
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debatt”.118 Styrelsen presenterade vid detta tillfälle två lösningar på problemet. Den 

första möjligheten var att begära lån ur statens fond för landsbygdens elektrifiering. 

Fonden hade tillkommit år 1917 på initiativ av det Liberala samlingspartiet. Kraven 

för att få lån från denna fond var emellertid lika höga om inte högre än de bankerna 

ställde och kom att ha liten betydelse för landsbygdselektrifieringen.119 Styrelsen för 

Lillpite elektriska kraft AB ansåg att lånebeloppet från fonden skulle bli otillräckligt 

även om det eventuellt skulle beviljas och yttrade därför en alternativ lösning med en 

så kallad förlagsinteckning där abonnenter med 16 ljuslampor skulle erbjudas att 

betala en engångssumma av 80 kr per lampa (totalt fanns det cirka 7000 16 ljuslampor 

i systemet). Som motprestation från bolagets sida utlovades det att abonnenter som 

tecknat sig enligt detta förslag skulle få gratis elektrisk kraft till de maskiner som 

användes vid lantbruket, till exempel vid tröskverk och sågar, däremot undantogs 

bland annat strykjärn och värmeelement från denna regel.120 Det uppenbara med 

denna lösning är att styrelsen strävade efter en större delaktighet i företaget bland 

abonnenterna. En hypotetisk hundraprocentig anslutning skulle, enligt detta förslag, 

innebära att bolaget fick en summa av cirka 560 000 kronor vilket med god marginal 

var mer än bolagets totala värde på 476 000 kronor121 samtidigt som bolaget i princip 

skulle komma att ägas av abonnenterna, vilket innebar att det åtminstone till 

funktionssättet efterliknade en ekonomisk förening. Protokollen visar att styrelsen 

fortsatte att arbeta med ekonomin under våren och sommaren 1919. Två veckor efter 

förslaget om förlagsinteckningar i bolaget sammankallades styrelsen för Lillpite 

elektriska kraft AB än en gång för att diskutera finansfrågan. Denna gång påtalades 

det att hälften av aktierna i bolaget, till ett värde av cirka 80 000 kronor, var 

ointecknade och att en ansats skulle göras att sälja även dessa till intresserade 

kunder.122  

 
 

 
118 0111: 1A II a Lillpite elkraft: Styrelseprotokoll 1 /4 1919. 
119 Kaijser, Arne (1994), I fädrens spår: den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 

utmaningar, s. 167. 
120 0111: 1A II a Lillpite elkraft: Styrelseprotokoll 1/4 1919. 
121 0111: 1A II a Lillpite elkraft: Styrelseprotokoll 12/6 1918. 
122 0111: 1A II a Lillpite elkraft: Styrelseprotokoll 15/4 1919. 
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 3.6 En fråga om rättvist pris 

En viktig del av ett infrasystems fortlevnad beror på prissättningen av den levererade 

varan och kundernas gensvar på denna prissättning. Priset för den levererade varan 

måste dels garantera att systemet kan upprätthålla sig själv och dels måste kunden 

uppfatta priset som rättvist.123 I samband med att Lillpitebolagets dåliga ekonomi 

lyfts fram av styrelsen i början av år 1919 blev det aktuellt att se över bolagets 

inkomster i form av taxor. Den 17 juni uppmärksammades i ett styrelsemöte dilemmat 

med de kunder som installerat mätare gentemot de kunder som betalade en fast avgift 

per ljuspunkt oavsett förbrukning (ackordstaxa). Visserligen insåg styrelsen det 

orättvisa i systemet men ansåg samtidigt att de inte förmådde att göra något åt 

belägenheten.124 Mätartaxorna medförde sina egna bekymmer något som Gerdin 

noterat och med eftertryck avrått företagen från att införa på grund av risken att de 

skulle orsaka omotiverade besparingar i elförbrukningen bland ab

 
”Det kunde omedelbart förutses att taxan [mätartaxan] skulle bliva olycklig, och jag har 

ofta varnat för densamma… De höga kwh-avgifterna strypa förbrukningen till det minsta 

möjliga. Allt efter som förbrukningen sjunker, måste avgifterna ökas, och den höjda 

avgiften i sin tur medför minskad förbrukning, och till slut vet man icke säkert varifrån 

förbrukarne taga sitt energibehov. ’Mätaretaxan’ förefaller vid första påseendet vara 

den som riktigast skipar rättvisa mellan förbrukarne, då det gäller fördelningen av 

årsavgifterna, men vid en närmare granskning i detta avseende kan det dock framhållas 

att så icke är fallet.”125      

 

Några givna lösningar på de ekonomiska problemen lyckades inte Lillpitebolaget 

frambringa under året 1919. Vid den extra bolagsstämma som Lillpite elektriska kraft 

höll den 13 oktober 1919 skrinlades slutgiltigt planerna på förlagsinteckning på 16 

ljuslamporna. Återigen skedde detta under livlig debatt bland deltagarna varav 

majoriteten ansåg det olämpligt att tillämpa två system inom bolaget.126 Ansatsen 

 
123 Kaijser, Arne (1994), I fädrens spår: den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 

utmaningar, s. 59-62. 
124 0111: 1A II a Lillpite elkraft: Styrelseprotokoll 17/6 1919. 
125 0910: 8 L I Norrbottens elektricitetsförening: Div. tidningsartiklar ang. eldistribution, tidnings 

artikel: Norrbottens kuriren 1923 ”anslutningens och taxornas inverkan vid landsbygds distributionen.  
126 0111: 1A II a Lillpite elkraft: Styrelseprotokoll 13/10 1919. 
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med att teckna ytterligare aktier i bolaget hade inte heller krönts med några större 

framgångar på grund av den lågkonjunktur som rådde vid tillfället.127 När försöken att 

utöka abonnenternas delaktighet i bolaget, genom förlagsinteckning eller 

aktieteckning, misslyckats vändes åter intresset mot att åstadkomma ekonomiskt 

bärkraftiga taxor. Frågan om införandet av mätare blev på nytt aktuell och styrelsen 

enades om en kompromiss där de abonnenter som hade högre förbrukning (fler än 10 

stycken 16 ljuslampor) skulle bli tvungna att installera mätare, i övrigt kom 

ackordstaxan att tillämpas.128  

 

För elbolagen var taxefrågan en balansgång mellan kundernas krav på rättvisa priser 

och bolagets krav på förtjänst och stabilitet. Lillpitebolaget kom därför delvis att hålla 

Gerdins linje i denna fråga och endast tillämpa mätartaxa för kunder som ansågs ha en 

mycket hög elförbrukning. Taxehöjningar i syfte att betala anläggningarna var i 

allmänhet ett vanskligt problem för elbolagen. Det fanns hela tiden en risk att grupper 

av missnöjda abonnenter medvetet kunde försätta ett elbolag i en konkurssituation 

med förhoppningen att någon skulle köpa anläggningen till reducerad kostnad och 

därigenom sänka elpriserna.129  

3.7 Konkurrerande system 

Den ekonomiska krisen under året 1919 hade i viss mån fört samman elbolagen inom 

Piteåområdet och gemensamma lösningar på problemen började diskuteras. I 

september 1919 höll Lillpite- Roknäs- och Blåsmarksbolagen samfällt möte i Öjebyn 

angående finansfrågan. Gerdin utsågs att medla mellan bolagen och kunderna 

”…vilket uppdrag jag med nöje emottog, om uppdraget också i och för sig icke kunde 

anses så synnerligen angenämt130”. I mötet enades bolagen om en gemensam höjning 

av taxan till en nivå som kunde ge företagen ekonomisk bärkraft.131 Trots att mötet 

slutat i samförstånd, både mellan kunder och bolag, kom uppgörelsen emellertid inom 

 
127 0111: 1A II a Lillpite elkraft: Styrelseprotokoll 12/9 1919. 
128 0111: 1A II a Lillpite elkraft: Styrelseprotokoll 14/11 1919. 
129 ELF 9 Årsberättelse 1922.  
130 ELF 9 Årsberättelse 1919, s. 14-15. 
131 0910:3 F III  Norrbottens elektricitetsförening: Protokoll fört vid sammanträde för de olika el.kraft 

AB inom gamla moderförsamlingen Piteå 1/9 1919. ELF 9 Årsberättelse 1919, s. 14-15. 



38 

 

                                                

kort att brytas först av Lillpitebolaget och därefter av Blåsmarksbolaget. Gerdin 

tillskriver orsaken bakom den brutna överenskommelsen framförallt på att 

Lillpitebolagets styrelse varit otydliga när de lämnat uppgifter om den ekonomiska 

situationen till sina abonnenter som fått uppfattningen att bolaget redan gick med 

vinst och att taxan höjdes trots detta. Dessutom ansåg vissa av abonnenterna att 

Lillpitebolagets kapacitet inte var tillräcklig för att garantera en god energikvalité.132   

 

Tvisten blev särskilt bitter mellan Lillpite- och Roknäsbolagen eftersom de tävlade 

om samma marknad. Som tidigare redogjorts hade de respektive bolagen dragit sina 

ledningsnät i stort sett parallellt med varandra och i Pitholm hade bolagens ledningar 

korsat varandra. När infrasystem med samma funktion delar en gemensam marknad 

uppstår möjligheten att förbinda dessa och åstadkomma stordriftsfördelar. Främst är 

detta av ekonomiskt intresse för bolagen som undviker resursslöseri genom 

konkurrens samtidigt som driftskostnaderna har en tendens att minska när systemet 

ökar sin utbredning.133  

 

Tekniska svårigheter hade också uppenbarat sig i och med expansionen. 

Lillpitebolaget hade genom anslutningen av Piteå stad och Pitholm passerat gränsen 

för vad ledningsnätet förmådde att prestera vilket skedde på bekostnad av 

tillförlitligheten. På grund av att järntråd hade används som ersättning till koppartråd 

under kristiden var effektförlusten i ledningen hög. I Piteå uppmättes effektförlusten 

till 23kW och ett spänningsfall från 10 000 till 8 635 volt. Med överföringsförlusterna 

inkluderat beräknades kraftverket behöva en total effekt på minst 350 Hkr, vilket var 

50 Hkr mer än det som fanns tillgängligt under de mest gynnsamma förutsättningarna, 

för att klara sina åtaganden gentemot kunderna.134 Ett avsevärt teknisk problem 

uppenbarade sig därmed för Lillpitebolaget som inte förmådde att möta en växande 

efterfrågan samtidigt som den ekonomiska nödvändigheten att hålla kvar 

 
132 ELF 9 Årsberättelse 1919, s. 14-15. 
133 Kaijser, Arne (1994), I fädrens spår: den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 

utmaningar, s. 59, 80-81. 
134 0910:8: E I Norrbottens elektricitetsförening P.M. beträffande samarbete mellan Lillpite Elektr. 

Kraftaktiebolag och Roknäs kraftaktiebolag. 
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abonnenterna var stort. Vilka åtgärder stod då till buds för Lillpitebolaget att 

överkomma detta hinder? 

 

Den tekniska lösningen på problemet, framställd av Zeth Gerdin, bestod i möjligheten 

att byta ut den del av nätverket som bestod av järntråd (9 kilometer av totalt 29 

kilometer) till koppartråd vilket skulle minska överföringsförlusten med 6kW. Denna 

åtgärd, tillsammans med en höjning av dammen med 10 %, beräknades sammanlagt 

ge kraftstationen ytterligare 40 Hk. I sin utredning i detta ärende betonar emellertid 

Gerdin behovet av att resterande effektbelopp trots allt måste inköpas från 

Roknäsbolaget som hade 200 Hk. till försäljning. Denna lösning skulle enligt Gerdin 

endast lösa frågan temporärt då behovet av elektricitet förväntades att öka i allt 

snabbare takt och situationen snart nog skulle upprepa sig. Kostnaden för detta förslag 

angavs till ca 27 500 kronor med ett tillägg av 3 750 kronor per år i ökade 

nätkostnader.135 Den sistnämnda punkten i förslaget var dessutom känslig för de 

inblandade. Oviljan från bolagens sida att åstadkomma en belastningsutjämning 

sinsemellan berodde, enligt Gerdin, ytterst på den misslyckade överenskommelsen 

mellan bolagen från år 1919 och konkurrensen om kunderna i Pitholm vilken varit en 

ekonomiskt kostsam affär för bägge bolagen.136 Utredningen som Gerdin presenterat 

var dessutom uteslutande till Lillpitebolagets nackdel eftersom det var detta bolag 

som hade underskott av kraft. Alternativet till den rent tekniska lösningen var att 

byarna Sjulsnäs, Långnäs och Pitholm kopplades bort från Lillpitenätet vilket innebar 

en förlust på 34 kW för Lillpitebolaget. Kostnaden för detta förslag var lägre och 

enklare att genomföra men innebar samtidigt ett permanent avbräck på 4 620 kronor 

per år samt bortfall av de eventuella extrainkomster som tillkom från 

motoranvändning.137 I årsberättelsen från år 1920 framgår det tydligt att Gerdin 

eftersträvade att Lillpite- och Roknäsbolaget skulle samköras för att undvika sådana 

situationer i framtiden men att ” …frågan t.v. strandat och behöver nog sannolikt 

 
135 0910:8: E I Norrbottens elektricitetsförening P.M. beträffande samarbete mellan Lillpite Elektr. 

Kraftaktiebolag och Roknäs kraftaktiebolag. 
136 ELF 9 Årsberättelse 1920. 
1370910:8: E I Norrbottens elektricitetsförening: P.M. beträffande samarbete mellan Lillpite Elektr. 

Kraftaktiebolag och Roknäs kraftaktiebolag. 
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någon tid framåt ligga till sig.”138 Förslaget att åstadkomma en belastningsutjämning 

genom att binda samman nätverken kan ses som ett försök att skapa ett stabilare 

system.  

3.8 Utjämning av systemet 

Förutom höjda taxor och en snabb avbetalning på de lån, som på grund av ränteläget, 

blivit för höga, förespråkade Zeth Gerdin att de el-producerande företagen skulle satsa 

på ökad motoranslutning.139 Det är tydligt att Gerdin eftersträvade en effektivare 

användning av den producerade elektriciteten. I ett ledningsbundet infrasystem är det 

av intresse för leverantören att jämna ut förhållandet mellan de tidpunkter då systemet 

har hög respektive låg belastning för att utnyttja systemet maximalt.140 I detta fall 

handlade det om att fördela elförbrukningen jämnare under dygnet genom att använda 

elektriciteten till motordrift under dagtid då behovet av belysning var mindre (spärrfri 

tid). I ett tal hållet av Gerdin för Norrbottens hushållningssällskaps räkning våren år 

1920 lyfte Gerdin fram sina planer för motoriseringen av jordbruket i Norrbotten. 

Gerdin föreslog en taxa för motordrift på 20 öre per kW vilket var väsentligt under 

den taxa som tillämpades på belysning.141Gerdin motiverade den låga taxan med att 

anskaffningskostnaderna för motorer var höga och behövde ”all möjlig uppmuntran 

att komma igång”. Gerdin framförde också möjligheten att gårdar kollektivt skulle gå 

samman vid köp av större elmotorer för att ytterligare påskynda utvecklingen.142  

 
”Först då en allmän motoranslutning kommer tillstånd komma landsbygdens elektriska 

anläggningar att få sin verkliga popularitet fastställd och först då kommer förbrukaren 

att inse den verkliga nyttan av elektrifieringen.143” 

 

 
138 ELF 9 Årsberättelse 1920. 
139 ELF 9 Årsberättelse 1919, s. 5. 
140 Kaijser, Arne (1994), I fädrens spår: den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 

utmaningar, s. 50-51. 
141 Priset på elektricitet var vid Lillpite elektriska kraft AB var 60 öre per kW, 0111: 1A II a Lillpite 

elkraft: Styrelseprotokoll 13/10 1919. 
142ELF 21 Tidningsartikel ang. ”landsbygdens elektrifiering” Norrbottenskuriren ons.  31/4 1920. 
143 ELF 21 Tidningsartikel ang. ”landsbygdens elektrifiering” Norrbottenskuriren ons.  31/4 1920. 



Motoranslutningen gick emellertid långsamt i Norrbotten. För landsbygdens del var 

den totala anslutningen av motorer uppskattningsvis under 500 Hk för hela Norrbotten 

år 1922.144 Vid Lillpite elektriska kraft AB hade likväl motoranslutningen en icke-

försumbar ekonomisk betydelse under bolagets första år. I diagram 1 redovisas 

inkomsterna för Lillpite elektriska kraft AB under åren 1919-1925. Det är tydligt att 

försäljningen av elektrisk kraft ökar under perioden 1919-1923 för att sedan sjunka 

mycket snabbt under åren 1924-1925. Zeth Gerdin förklarar denna tillbakagång bland 

annat med att jordbruket i bygden drabbats av dåliga skördar och som följd därav 

minskade kraftbehovet för jordbruket. Dessutom hade en lågkonjunktur drabbat 

sågverksindustrin på orten vilket även bidragit till den minskade efterfrågan på 

elkraft.145 Mycket av motoriseringens ekonomiska fördelar kom därigenom att gå om 

intet för Lillpite elektriska kraft AB. Det ekonomiska minimikravet för att driva 

kraftstationen i Lillpite rationellt ansågs vara 70 000 kronor per år.146  

 

 

                                                 
144 ELF 17 Brev: Kungliga kommerskollegiet ang. angående motoranslutning och elektrifiering NB-

Län. 
145ELF 6 Resolution: yttrande till Länstyrelsen NB-län –27 rörande lillpite elektriska krafts AB: 

sansökan om lån ur statens vattenkraft- och kraftledningsfond. 
146 ELF 6 Resolution: yttrande till Länstyrelsen NB-län –27 rörande lillpite elektriska krafts AB: 

sansökan om lån ur statens vattenkraft- och kraftledningsfond. 
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Diagram 1: Inkomster genom försäljning av elektriskkraft och belysning vid Lillpite elektriska kraft 

AB 1919-1925. Källa: ELF 6: Resolution till länsstyrelsen NB-län 1927 rörande Lillpite elektriska 

krafts AB ansökan om lån ur statens vatten- och kraftledningsfond. 

 

Bortfallet av den rena kraftförsäljningen försatte bolaget i en ekonomisk kris och 

bolaget blev i allt större utsträckning beroende av stödet från de statliga lånefonderna 

för landsbygdens elektrifiering.147   

3.9 Konkurrens och stagnation 

Problemet fick delvis sin lösning genom naturens försorg. Under vintern år 1920-

1921 blev vattentillgången ovanligt liten i vattendragen kring Piteå vilket drabbade 

samtliga vattenkraftsbolag inom detta område. Vattenbristen gjorde att kraftverken 

endast kunde producera ström ett par timmar om dagen.148  

 

Lillpitebolaget, som hade underskott på kraft redan innan, genomgick i detta skede en 

omfattande förtroendekris. Mot bakgrund av konflikterna som hade varit mellan 

bolagen om Pitholm nekade Lillpitebolaget kunderna i detta område kompensation för 

den bristfälliga strömförsörjningen, vilket hade beviljats kunderna i Öjebyn. 

Abonnenterna i Pitholm gick därmed i vredesmod över till Roknäsbolaget och 

förklarade att de hellre skulle återgå till fotogenen än att ta elkraft från 

Lillpitebolagets nät.149 Denna förtroendekris fortsatte att sprida sig inom 

Lillpitekraftverkets distributionsområde också följande år pådriven av att planerna på 

en kraftledning från Porjus åter kommit på tal. I mars år 1922 hade förfrågan om 

försäljning av elkraft från Porjus framförts till Luleå- och Piteå stad. Dessa fann sig ha 

ett betydande kraftunderskott och var villiga att ansluta sig till ett sådant projekt. 

Minimieffektbeloppet för att förverkliga en sådan ledning ansågs därmed vara uppnått 

och arbetet med kraftledningen kunde påbörjas.150 Lillpitebolaget kunde därmed 

räkna bort också Piteå stad som kund.  

 
147 0111: 1A II a Lillpite elkraft: Styrelseprotokoll 22/10 1924 även ELF 6  Resolution till länsstyrelsen 

NB-län 1927 rörande Lillpite elektriska krafts AB ansökan om lån ur statens vatten- och 

kraftledningsfonden. 
148 Dahlbäck, Nils (1982) När Pitebygden fick el, s. 60-61. 
149 ELF 9 Årsberättelse 1921 även 0111: 1A II a Lillpite elkraft: Styrelseprotokoll 31/4 1921 
150 ELF 9 Årsberättelse 1922 
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I Öjebyn hade Lillpitebolagets förmåga att leverera elektricitet ifrågasatts i och med 

att kraft från Porjus skulle bli tillgänglig. I detta ärende kan en tydlig linje från statens 

sida gentemot de små elkraftsproducenterna tydas. Frågan om vem som i framtiden 

skulle leverera elektricitet till Öjebyn debatterades vid ett möte i Öjebyns sockenstuga 

i december år 1922. Gerdin framlägger vid detta möte förslaget att Lillpite elektriska 

kraft AB:s abonnenter övertar bolaget och ombildar den till en ekonomisk förening. 

Intentionen med detta förslag var att man i mån av behov kunde kombinera 

Porjuskraften med egen kraft och gradvis avveckla företaget. Öjebyborna ställde sig 

avvisande till detta förslag och bildade en kommitté i syfte att förhandla med 

Vattenfall om elleverans utan samröre med Lillpitebolaget.151 Vattenfallsstyrelsens 

beslut i denna fråga utföll emellertid till Öjebybornas nackdel. I Vattenfallsstyrelsens 

utslag i detta ärende kan man läsa att det statligt ägda Vattenfall i Norrbotten 

tillämpade principen att distributionen av elektricitet också fortsättningsvis skulle ske 

genom de bolag som tidigare haft hand om elförsörjningen. Dessa bolag kunde 

däremot köpa tillskottselektricitet från Vattenfall för att tillgodose kraftbehovet i sina 

distributionsområden under förutsättning att de klarade av sina åtagande gentemot 

kunderna och höll rimliga energipriser, vilket Vattenfall funnit att Lillpitebolaget 

gjorde.152 Man kan här återigen ana det framväxande Svenska systemet där staten i 

allt större utsträckning tar på sig rollen som elkraftsproducent och fristående bolag 

som distributörer av denna elkraft.  

 

Uttaget av elkraft från Porjusledningen var för Lillpitekraftverkets del inte särskilt 

omfattande under det första året. Lillpite tecknade sig för blygsamma 16kW år 1923 

då ledningen stod färdig.153 Likväl markerade detta inköp, tillsammans med den 

krympningen av bolagets elnät i samband med bortfallet av Piteå stad, 

stagnationsfasen i kraftverkets livscykel.  

 
 

151 0910:8: C I Norrbottens elektricitetsförening: Tidningsartikel ”Möte i Öjebyns sockenstuga” 21/12 

1922 Norrbottenskuriren och ELF 9 Årsberättelse år 1922 
152 0910:8: E I Norrbottens elektricitetsförening: Brev till Herr byåldersmannen E.J. Wikman Öjebyn 

från Kung. Vattenfalls styrelsen 7/6 1923 
153 0111: 1A II a Lillpite elkraft: Styrelseprotokoll 3/5 1923. 
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3.10 Epilog 

Lillpite elektriska kraft AB bedrev sin verksamhet fram till år 1947 då företaget såldes 

till Vattenfall till ett pris av 347 300 kr. Företaget likviderades tillsammans med de 

övriga kraftbolagen i Piteåområdet år 1952. Lillpitekraftverket var dock i drift fram 

till år 1953, beslut på rivning av kraftverket fattades påföljande år.154 Att de mindre 

elbolagen av den typ som uppförts i Lillpite överlevde ända in på 50-talet var inte 

ovanligt. I denna första fas av Sveriges elektrifiering var behovet av elektricitet i stort 

sett densamma som när kraftverken byggdes. Efter det andra världskriget skedde en 

förändring bland konsumenterna i form av ett ökat intresse för hushållsapparater 

vilket ställde högre krav på både mängden av elektricitet och dess tillförlitlighet.155   

 

  

 
154 Dahlbäck, Nils (1982) När Pitebygden fick el, s. 88-89. 
155 Garnert, Jan (1992)Elektriska tider i Oknytt; Johan-Nordlander sällskapets tidskrift. Nr 3-4 årgång 

13, s. 59-60. 
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4. SAMMANFATTANDE ANALYS 
Denna uppsats hade två frågeställningar att besvara. Den första frågeställningen gick 

ut på att besvara frågan om vilka drivkrafter som låg bakom bakom de småskaliga 

vattenkraftsprojekten i Norrbotten vid 1910-talets mitt. Den andra frågeställningen 

ämnade utreda vilka problem aktörerna stötte på vid dylika projekt och undersöka 

vilka åtgärder som vidtogs för att bygga upp ett fungerande system kring dessa 

vattenkraftverk. I den sistnämnda frågeställningen användes vattenkraftverket i 

Lillpite som fallstudie.  

 

För att besvara den första frågeställningen användes Arne Kaijsers begrepp; de fem 

P;na eller klart uttryckt Prestanda, Prissättning, Propaganda, Politiska påtryckningar 

och Paragrafer som teoretisk ram. Vid sekelskiftet pågick två större 

vattenkraftsprojekt i Norrbotten. Dessa vände sig emellertid inte till allmänheten i 

första hand utan till industrin. Vid 1910-talets början var det ännu oklart i vilken grad 

staten skulle ombesörja en allmän elektrifiering av landet.  Det liberala 

samlingspartiet lade 1917 fram ett förslag till en utredning i detta ärende som kan ses 

som ett genombrott i frågan. Så sent som år 1920 tycks det funnits tvivel om att en 

generell elektrifiering av Norrbotten skulle åstadkommas inom någon snar framtid. 

Främst beroende på kostnaderna att genomföra ett sådant projekt i det glesbefolkade 

länet. Det fanns en viss politisk vilja att genomföra en allmän elektrifiering i landet 

som helhet men denna linje var fortfarande otydlig i mitten av 1910-talet. Initiativ till 

privata anläggningar borde därmed ansetts som realistiska att genomföra i frånvaron 

av konkurrens från större aktörer.    

 

Orsaken till att byggandet av småskalig vattenkraft tog fart i mot slutet av 1910-talet 

har ofta angetts vara bristen på fotogen för belysning som uppstod under det första 

världskriget, inte minst året 1917 då all fotogen beslagtogs av staten. I vissa fall går 

det att påvisa att vattenkraftverk redan planerades innan denna energikris uppstod. I 

byn Lillpite hade det redan mot slutet av år 1915 framkommit planer på att bygga ett 

vattenkraftverk och liknande planer var också aktuella på andra ställen inom Piteå. 

Det har därför varit av vikt att också undersöka vilka andra faktorer som spelat in vid 

övergången till elektricitet.  
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Ur praktisk synpunkt hade elektriciteten flera förmåner framför sina konkurrenter; för 

belysningens del gav den elektriska glödlampan ett starkt och jämt sken. Den var inte 

heller lika brandfarlig som tidigare belysningssätt. En annan viktig fördel som 

elektriciteten hade var dess flexibilitet, den kunde användas för att driva motorer.  

 

Övergången från koltråds- till metalltrådslampan var en viktig händelse i 

elproduktionens historia. Metalltrådslampan gav elektriciteten en kraftig 

konkurrensfördel då effektökningen av en glödlampa steg med 55 % samtidigt som 

energiförbrukningen minskade med upp till 40 %. Kostnaden för elektrifieringen 

minskade i och med att elnätet kunde utvidgas till att omfatta fler kunder. Detta 

sammantaget med användandet av växelströmsteknik möjliggjorde en mer omfattande 

elektrifiering också med mindre kraftverk.    

 

Lagstiftningen tycks överlag ha gynnat kraftverksbyggande vid sekelskiftet. Förvisso 

infördes koncessionstvång för mer omfattande elanläggningar i och med 1902 års 

elektricitetslag men samtidigt tillkom en expropriationsrätt vilket underlättade 

byggandet av ledningsnätet. Ändringar i kungsådreförordningen öppnade också 

möjligheten att bygga vattenkraftverk.  

 

Bonderörelsen har av vissa framhållits som starka anhängare av elektrifieringen och 

vissa tidningsartiklar som förekom vid 1910-talet lyfter fram elektricitetens förmåner 

inom jordbruket. De naturliga förutsättningarna att genomföra ett vattenkraftsprojekt 

tycks emellertid ha varit den primära orsaken till att vattenkraften kom att få sitt 

genombrott just på landsbygden. På orter där sådana förutsättningar saknades dröjde 

också landsbygdselektrifieringen. 

 

Det går alltså att påstå att elektriciteten hade betydligt bättre prestanda, inte minst på 

belysningsfronten, än konkurrerande energikällor. Teknikutvecklingen gjorde 

elproduktionen billigare genom att effekten ökade, dels genom växelströmstekniken 

och sedan genom metalltrådslampans genombrott. Bonderörelsen var starkt 

propagerande för elektriciteten och flera tidningsartiklar från denna tid lyfter fram 

detta. De svenska bönderna var en grupp som hade politisk makt och kunde påverka 

politiska beslut men elektrifieringsfrågan frågan drevs också av liberaler. Genom 
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politiken kan också lagar stiftas och det är tydligt att lagstiftningen överlag var 

generös för bildandet av vattenkraftsanläggningar. 

 

Uppsatsens andra frågeställning gick ut på att undersöka vilka problem en 

kraftverksentrepenör kunde stöta på vid etableringen av ett lokalt vattenkraftverk och 

redogöra för vilka åtgärder vidtog man för att bygga upp ett fungerande system. 

Fallstudien utgjordes av Lillpite elektriska kraft AB:s anläggning i Courageforsen i 

Lillpite som stod klar år 1918.  

 

I undersökningen har det framkommit att det i första hand var ekonomiska problem 

som man försökte komma till rätta med. Projektet hade överskridit de beräknade 

kostnaderna med bred marginal. Av styrelseprotokollen framgår det emellertid att 

man till en början inte hyste någon större oro för detta. Tillströmningen av kunder var 

fortfarande god i kraftverkets etableringsfas och man hade dessutom lyckats sluta ett 

kontrakt med Piteå stad om elleveranser. Anslutningen av Piteå stad medförde också 

att bolaget kom i konflikt med Roknäs elektriska kraft AB som konkurerade om 

samma marknad.  

 

I samband med att den småskaliga kraftproduktionen i Norrbotten började ta fart 

bildades en institution för att handha ärenden rörande dessa företag. NELF 

(Norrbottens elektricitetsförening) var ett initiativ från den dåvarande landshövdingen 

Gösta Malm och syftet med föreningen var dels att förhindra att undermåliga projekt 

genomfördes och dels att bistå de redan befintliga kraftverk med sakkunskap. Ett 

underliggande motiv med föreningen var också att förbereda för en allmän 

elektrifiering av Norrbotten. Som ansvarig för denna verksamhet i Norrbotten utsågs 

ingenjören Zeth Gerdin.    

 

Att döma av Gerdins första utlåtanden om Lillpite elektriska kraft AB tycks han inte 

varit av den uppfattningen att anläggningen var tekniskt dåligt utförd. Bolagets 

ekonomi var emellertid ett bekymmer som Gerdin anmärkte på. Kristiden hade i 

allmänhet gjort anläggningarna dyra. Man hade också, som i Lillpite elektriska krafts 

fall valt att organisera sig som ett aktiebolag vilket skulle skapa bekymmer på sikt för 

bolaget. Att bedriva vattenkraftverk som vinstorienterade aktiebolag var, enligt 
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Gerdin, inte en optimal lösning för landsbygden då konsumenterna inte var insatta i 

ett sådant projekts egentliga kostnader. I stället lyftes den för landsbygden välbekanta 

ekonomiska föreningen fram som mönstermodell för elbolagen. I en ekonomisk 

förening skulle samtliga konsumenter vara delägare i verksamheten. Bankerna i 

Norrbotten var emellertid ovilliga att ge lån åt elbolag som var ekonomiska föreningar 

och därför kunde inte alltid denna organisationsform tillämpas för elbolag.  

 

Allt eftersom ekonomin blev alltmer trängd för Lillpite elektriska kraft AB kom 

förslagen på att ändra organisationsform bland annat med en förlagsinteckning där 

abonnenter skulle betala ett fast pris per glödlampa och erhålla gratis elektrisk energi 

till maskiner. Ett annat förslag som yttrades var att försöka sälja de fortfarande osålda 

aktierna i bolaget. Inget av dessa förslag kom att genomföras. Vid denna tid försökte 

man i största möjliga mån undvika användandet av mätare för att fastställa taxor då 

man fruktade att konsumenterna skulle spara på strömmen och därmed minska 

bolagens intäkter. Kunderna krävde i vissa fall att mätare skulle installeras för att 

endast betala faktisk förbrukning. En kompromisslösning träffades så småningom och 

de kunder som ansågs ha tillräckligt stor förbrukning fick tillstånd att installera 

mätare. För att åstadkomma en effektivare användning av elektriciteten förespråkade 

Zeth Gerdin att motoranvändningen skulle öka. Motoranslutningen stod som mest för 

ca 30 % av Lillpitebolagets intäkter men minskade kraftigt mot slutet av 

undersökningsperioden. Motoranslutningen fick därför liten betydelse för 

Lillpitebolagets överlevnad.  

 

Ett problem som Lillpitebolaget fick brottas med efter etableringen var dess förmåga 

att leverera ström till sina kunder. Dels berodde detta problem på att man försökt öka 

antalet anslutningar för att få bättre ekonomi i bolaget och dels på att man under 

kristiden använt järnledningar, som har sämre ledningsförmåga än koppar, i sitt 

ledningssystem. Följden blev en överexpansion av bolagets ledningsnät, en expansion 

som inte kunde mötas med ökat effektuttag i kraftstationen. Strömförsörjningen 

sviktade därmed och kunderna blev till följd av detta allt mer skeptiska till bolagets 

förmåga att leverera ström.   
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Den ekonomiska krisen som Lillpite elektriska kraft hamnat i underlättades inte av 

den konkurrens som uppstod mellan de kraftproducerande bolagen i Piteå. Genom 

anslutningen av Piteå stad hade Lillpitebolaget överskridit sin maximala kapacitet. Då 

man på grund av stridigheter mellan bolagen inte lyckades åstadkomma en gemensam 

belastningsutjämning gick Lillpite bolaget in i systemutvecklingens slutfas då 

ledningsnätet minskade i omfattning. Kraftledningen från Porjus till den norrbottniska 

kusten stod klar år 1923 och markerade början till slutet för den småskaliga 

vattenkraften i Norrbotten. Lillpitebolaget tappade förvisso Piteå stad som kund till 

det statligt ägda Vattenfall men Vattenfalls syfte var inte att konkurera ut de mindre 

bolagen. Lillpitebolaget fick, trots vissa protester från kunderna, behålla bland annat 

Öjebyn i sitt distributionsnät, samtidigt som möjligheten att teckna avtal om 

reservström från Porjusledningen gjorde att bolaget kunde fortsätta sin verksamhet 

fram till 1952.       

 

Sammanfattningsvis kan man säga att även ett litet vattenkraftverk som det i Lillpite 

har systemkaraktär av samma natur som betydligt större ledningsbundna system. I 

likhet med dessa fick aktörerna bakom Lillpitekraftverket försöka lösa de problem 

med osäkerhet och expansion som följer med systemtillväxt. Till vilken grad 

kraftverket var ett misslyckat eller lyckat försök att få ett tekniskt system att fungera 

är svårt att säga. Förvisso konkurerades kraftverket så småningom ut av det 

framväxande nationella systemet som åstadkom en allmän elektrifiering av, i stort 

sett, hela Sverige. Lillpitebolaget överlevde dock i över 30 år trots detta.  

 

Frågan är huruvida kraftverk av den typen som byggdes i Lillpite bidrog till att öka 

förståelsen för den nya tekniken bland allmänheten. Det som framkommit i uppsatsen 

är att kunderna till elbolagen ofta var aktiva i möten rörande taxor och tillförlitlighet. 

Kanske kan man också påstå att den småskaliga elektrifieringen i många avseenden 

förenklade utvecklingen av den senare allmänna elektrifieringen då ledningsnät redan 

var uppförda och många redan implementerat den nya tekniken i sina hem.  
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5. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
Arkiv 

Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten, Norrbottens minne, Luleå. 

Arkivbeteckning: 

 0111 Arkivbildare; Lillpite elektriska kraft AB 

 

0910 Arkivbildare; Norrbottens elektricitetsförening (Handlingar rörande 

Lillpite elektriska kraft AB) 

 

1221 Arkivbildare; Blåsmarks elektriska kraft AB 

 

ELF Arkivbildare; Norrbottens elektricitetsförening (Handlingar rörande 

elföreningen) 

 

Litteratur 

Cameron, Rondo (2001) Världens ekonomiska historia – från urtid till nutid, Lund, 

Studentlitteratur ISBN 91-44-01497-X 

 

Dahlbäck Nils (1982)  När Pitebygden fick el, Luleå, Statens vattenfallsverk 

ISBN 91-7186-127-0 

 

Engström, Staffan(1983) Små vattenkraftverk, Stockholm, Ingenjörsförlaget ISBN 91-

7284-156-7 

 

Eriksen, Thomas Hylland (2000) Små platser stora frågor – en introduktion till 

socialantropologi, Nora, Nya Doxa ISBN 91-578-0343-9 

 

Forsgren, Nils (1992) När Norrbotten blev strömförande i Norrbottens synliga 

historia – Norrbottens kulturmiljöprogram del 1 sid. 152-167, Luleå, Norrbottens 

museum ISBN 91-85336-77-7 

Garnet, Jan (1993) Anden i lampan – etnologiska perspektiv på ljus och mörker, 

Stockholm, Carlsson ISBN 91-7798-686-5 

 



51 

 

Garnet, Jan (2005) Hallå – Om telefonens första tid i Sverige, Lund, Historisk Media 

ISBN 91-85057-67-3  

 

Hansson, Staffan (1994) Porjus – en vision för industriell utveckling i övre Norrland, 

Luleå, Högskolan Luleå: Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, 

Doktorsavhandling. 

 

Hjulström, Filip (1940) Sveriges elektrifiering – en ekonomisk-geografisk studie över 

den elektriska energiförsörjningens utveckling, Uppsala, Geografiska institutionen. 

 

Jakobsson, Eva (1996) Industrialisering av älvar – studier kring svensk 

vattenkraftutbyggnad 1900-1918, Göteborg, Historiska institutionen universitetet, 

Avhandlingar från historiska institutionen i Göteborg 1100-6781;13 

ISBN 91-88614-12-3 

 

Kaijser, Arne (1986) Stadens ljus – etableringen av de första svenska gasverken, 

Malmö, Liber förlag ISBN 91-40-05159-5 

 

Kaijser, Arne (1994) I fädrens spår – den svenska infrastrukturens historiska 

utveckling och framtida utmaningar, Stockholm, Carlssons, Stockholm papers in 

History and Philosophy of technology, ISBN 91-7798-794-2 

 

Kjell Lundholm (1996) Elektriciteten i Luleå 100 år, Luleå, Luleå Alltryck AB  

ISBN 91-630-4119-7 

 

Kline, Ronald R (2000) Consumers in the Country – Technology and Social Change 

in Rural America, Revisiting Rural America, Baltimore, The John Hopkins University 

Press ISBN- 0-8018-6248-5 

 

Malm, Gösta (1921) Norrbottens vattenkraft och elektrifiering i Norrbotten del II -

Norrbottens jubileumsutställnings bestyrelse, sid. 151-164 Göteborg, red. Ej angiven  

 



52 

 

Malm, Gösta (1934) Historisk översikt I kungl. Vattenfallsstyrelsen 1909-1934 – en 

återblick på tjugofem års verksamhet, Stockholm, red. Ej angiven. 

Ödman, Maj (red.)(1992) När elströmmen kom till byn, Liv i Sverige, Utgivningsort 

ej angiven, Rabén & sjögren. ISBN 91-29 61717-0 

 

Tidskrifter 

Garnert, Jan (1992) Elektriska tider i Oknytt; Johan-Nordlander sällskapets tidskrift. 

temanummer: Skelleftebygdens industrihistoria, sid. 50-64, Edlund, Lars-Erik (Red.) 

Nr 3-4 årgång 13, Umeå, Johan Nordlander-sällskapet 

 

Kaijser, Arne (1994) Motstånd och maktkamp- när Sverige fick telefon och elektricitet 

i Forskning och Framsteg nr 2 1994, sid.18-24, Stockholm, Stiftelsen Forskning och 

Framsteg. 

 

Tidningsartiklar 

Norrlandsposten 29 jan 1916, Gävle ansvarig utgivare Erikson, Ernst Gustaf 

 

Piteå tidningen 8 juli 1918, Piteå. Ansvarig utgivare Salomonsson, Salomon  

 

SOU 

SOU 1923:70 (1923)Jordbruksdepartementet, kungliga elektrifieringskommiténs 

meddelanden 21: Kort redogörelse för elektrifieringskommiténs verksamhet samt 

förslag till organisation av statens verksamhet beträffande landets elektrifiering. 

Stockholm 

 

SOU 1924:28 (1924) Jordbruksdepartementet, kungliga elektrifieringskommiténs 

meddelanden 16: Utredning beträffande planmässig elektrifiering av landsbygden 

inom Norrbottens län. Stockholm. 

 

 
 
 



53 

 

 
Internet 

2005-05-01 http:// www.ne.se. Sökord: Stearinljus  

 

2007-11-16 http:// www.ne.se Sökord: Minikraftverk 

 

2005-05-01 http:// www.ne.se Sökord: Kalciumkarbid 

 

2005-05-27 http://www.ne.se. Sökord: Ekonomisk förening 

 

2007-11-25 http://www.historia.se Prisindex år 1916 och 2005 Projektkoordinatorer: 

Edvinsson, Rodney (Stockholms universitet) och Waldenström, Daniel (Institutet för 

näringslivsforskning) 

 

2007-11-16 http://runeberg.org (Svensk kemisk tidskrift tjugosjunde årgången 1915) 

Redaktör: Brenander, Björn 

 

2007-11-16 http://runeberg.org (Nordisk familjebok (1904) Uggleupplagan 2) 

Redaktör: Brenander, Björn 

 

2007-11-16 http://runeberg.org (Nordisk familjebok (1908) Uggleupplagan 9) 

Redaktör: Brenander, Björn 

 

2007-11-16 http://runeberg.org (Nordisk familjebok (1907) Uggleupplagan 7) 

Redaktör: Brenander, Björn 

 

 

 

 

http://www.ne.se
http://www.ne.se
http://www.ne.se
http://www.ne.se
http://www.historia.se
http://runeberg.org
http://runeberg.org
http://runeberg.org
http://runeberg.org


54 

 

6. BILAGA 1: KRAFTSTATIONER I NORRBOTTENS 
LÄN ÅR 1920 
Kraftstationens 

namn 

Effekt i 

turbinhästkrafter 

Effekt 

använd till 

industri och 

järnväg 

Effekt använd till 

landsbygdselektrifi

ering, 

Anmärkningar. 

Porjus 75000 75000  Full effekt ej uttagen. 

Sikfors 4500 4500   

Holsvattnet 285   Mindre del av 

effekten använd till 

bygdeelektrifiering 

Ljusån 600    

Bjurån 150 150  Driver ett sågverk i 

Melderstein 

Ekfors 240  240 Tornedalen 

Björkfors 170 60 110 Nederkalix 

Lappträsk 15  15 Lappträsk 

Bymisträsk 25  25 Nederkalix 

Pålängeån 105  105 Nederkalix 

Töre älv 75 40 35 Töre socken 

Vitåfors 60  60  

Råneå älv 500  500 Råneå och Nederluleå 

samt viss industri. 

Ljusån 60  60  

Flarkån 150  150 Luleå älvdal 

Bodträskån 120  120 Luleå älvdal 

Appoälv 40  40 Jokkmokks kyrkplats 

med omnejd. 

Kvickjokk    Kyrkoherdebostället 

Aleån 90  90 Antnäs, Ersnäs samt 

div. övriga byar 

Rosån 15  15 Rosfors 
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Rosån 25  25 Rosviks by 

Alterån 100  100 Alteråns dalgång 

Korsträskån 45  45 Älvsbyn 

Lillpiteälven 300  300 Piteå området 

Rokån (två 

stationer) 

150+350  500 Piteå området 

Blåsmark 75  75 Blåsmark och Hortlax

Svärdsälven 70 40 30 Arvidsjaur kyrkby 

Kvarnströmmen 70  70 Arjeplogs kyrkoplats 

Petikeån 70  70 Glommersträsk med 

omgivning 

Källa: Malm, G (1921) Norrbottens vattenkraft och elektrifiering i Norrbotten del II s. 

157 
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