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SAMMANFATTNING 

Uppsatsen undersöker den lokala politiken kring utbyggnaden av hamn- och elkrafts-

system i Umeå under perioden 1920-1960. Utgångspunkten är att problematisera den 

tidigare forskningens bild av staden Umeå som enbart förvaltningsinriktad, med 

obetydlig aktivitet inom industri och näringsliv. Målet är att med det fördjupa 

förståelsen av den långsiktiga utvecklingen av ekonomin och samhället.  

I enlighet med LTS-teorin visar resultaten hur systembyggare inom politik, teknik 

och näringsliv drev fram utvecklingen av de undersökta tekniska systemen. Ett ut-

märkande drag är samspelet mellan näringsliv och politik på det lokala planet. Ett 

annat är samspelet mellan nationell och lokal politik och förvaltning. Ett tredje är att 

tekniskt sakkunniga i vissa kritiska skeden lyckats styra om inriktningen på ut-

vecklingen. Sammantaget synliggör LTS-analysen aktiviteter av betydelse för stadens 

utveckling som tidigare forskning har bortsett från. 

En andra slutsats drar uppsatsen utifrån en teoriansats om städers funktion som 

noder för olika nätverk i samhället. Slutsatsen är att Umeås jämförelsevis stora ut-

vidgning under 1900-talet inte enbart kan förklaras med tillkomsten av universitetet. 

Forskning och utbildning ska istället ses som en av flera nätverksfunktioner som har 

bidragit till den befolkningsmässiga och ekonomiska expansionen. Infrastruktur av 

typen hamnar och energiförsörjning, med tydlig koppling till industri och handel, är 

nätverksfunktioner som också har haft en del i utvecklingen. 
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1. INLEDNING 

Umeå, december 2012. Det är morgon. Pudersnön täcker byggarbetsplatserna där ak-

tiviteten just ska till att sätta igång. Ovanpå det klossformade centrumhuset skjuter 

betongskelettet till den nya gallerians överbyggnad oväntat upp på snedden. Fastig-

hetens modernistiska lådprofil förpassas till det förgångna. Nere vid älven växer kul-

turhuset Väven fram lagom till firandet av Umeå som europeisk kulturhuvudstad 

2014. Till våren påbörjas sista etappen av den ringled som ska länka samman fyra 

handelsområden i stadens utkanter. En planerad etablering av ett Ikea-varuhus vid 

södra handelsområdet väntas ge nya arbeten och allmänt uppsving för handeln inom 

en nära framtid.  

Samma dag får vi på lokalradion höra exempel på en helt motsatt utveckling som 

pågår inåt landet i samma län. På SCA:s sågverk i Vilhelmina har de anställda just fått 

veta att hela anläggningen ska läggas ner. Det är ortens största privata arbetsplats. 

Kommunalråd, sågarbetare och åkare berättar om ett läge som känns tungt och osäk-

ert. En ögonblicksbild som den här visar hur variationen i ekonomisk utveckling 

mellan olika områden inom ett land präglar vardagen för människorna som bor där.  

Vad är det då som avgör att en viss plats kammar hem storvinsten medan en 

annan nästan går under? Svaren är förstås många och varierar från fala till fall utifrån 

de specifika omgivande förhållandena. Till exempel kan en viss näringsgren fungera 

som en nyckel till framgång i ett skede, för att senare bli till en boja.1 För att förbättra 

möjligheterna att kunna påverka utvecklingen är det angeläget att försöka förstå vad 

som tidigare har fungerat och inte i olika lägen. Staden Umeås expansion under 

1900-talet och fram till idag har varit exceptionell för norra Sverige, som i andra 

delar märkts av avfolkning och arbetslöshet.2 Den till synes självklara förklaringen 

                                                 
1 Ett väl omskrivet fenomen är den så kallade bruksdöden vid 1970-talet. Se till exempel Jörnmark (2007), Schön 

(2012), s. 489-93 eller Magnusson (2010), s. 428-31. Orter uppbyggda kring en enda näring dog ut när de 
internationella konkurrensförhållandena ändrades så att ortens specifika näringsslag inte längre kunde hävda sig. 

Småskalig metall- och massaproduktion var två framträdande förlorare i den omvandlingen. 
2 Den utvecklingen visas till exempel i Nilsson (2011), då med hjälp av befolkningsdata. För en redogörelse av skäl 
till att använda befolkningsdata som indikator på ekonomisk utveckling, se Bäcklund (1999), s. 9f. Framför allt är 

det ofta är den enda tillgängliga datan. Begränsningarna är att metoden inte tar hänsyn till att människor kan ta 

ut inkomstökning i ökad konsumtion istället för i ökat barnafödande och den tar inte hänsyn till globala 
omflyttningar. Men om det är ett väl integrerat samhälle som studeras, och över så pass lång tid att människor 

hinner reagera på förändrade inkomstmöjligheter genom att flytta, kan metoden enligt Bäcklund ge relevant 

information om regionala ekonomiska förändringar. 
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har tidigare forskning hittat i tillkomsten av Umeå universitet och 

universitetssjukhus under 1950- och 1960-talen.3 En mängd teoretiska modeller om 

hur forskning och högre utbildning driver på ekonomisk utveckling kan användas för 

att stärka en sådan förklaring.4 Men ett besvärande faktum gör sig påmint om vi 

nöjer oss med den. Det är att en högskola eller ett universitet inte är någon garanti för 

ekonomiskt uppsving – det vill säga utöver den omedelbara effekten i form av nya ar-

beten vid själva lärosätet och den ökning i konsumtion som anställda och studenter 

för med sig. Ett exempel är skillnaden mellan Luleå och Uleåborg, där den senare 

märker ut sig både i fråga om befolkningsökning och företagsframgångar. Uleåborgs 

mer gynnsamma utveckling har förklarats med kombinationen av att staten aktivt 

koncentrerade landets teknikutbildning dit och att storföretaget Nokia etablerade sig 

på orten – till fördel för små elektronik- och mjukvaruföretag som kunde agera 

underleverantörer.5 I det och i andra fall visar sig förhållanden i det omgivande 

samhället bestämma om en högskolestad ska lyckas nå en självförstärkande positiv 

utveckling på lång sikt eller inte. Idén att universitetet ensamt satte prägeln på 

Umeås utveckling förtjänar därför att prövas. 

Andra möjligheter till förklaringar öppnas om vi ser på stadens roll i ekonomin 

som nod för en uppsättning nätverk.6 Det handlar om nätverk för transport, handel, 

organisation, kunskapsspridning och andra liknande nyckelfunktioner. Räckvidden 

varierar beroende på typen av nätverk. De kan sträcka sig till enbart närområdena, 

till andra städer eller vidare till andra länder. De olika nätverken växer fram över tid 

och förstärks eller försvagas allt eftersom. Nya kommer till och gamla försvinner. Den 

enskilda stadens framgång beror på hur väl den uppfyller funktionen som nod i sina 

olika nätverk. Utifrån det perspektivet är det motiverat att i Umeås fall också studera 

andra verksamheter än universitetet. Vad mer är det som eventuellt har spelat in? 

Fanns det företeelser innan universitetsetableringen som bidrog till att lägga grunden 

för den expansiva utvecklingen som skulle komma? 

                                                 
3 Se bland annat Olsson & Wiberg (2003). Utvecklas närmare längre fram. 
4 Se till exempel Rutten m.fl. (2003), eller OECD (2008).  
5 Se Westlund (2004) – som också ger exempel från Nederländerna och USA. En närliggande diskussion rör 

universitetens roll som motor för innovation bland företag i regionen. Den tas upp i Lawton Smith (2006), och 

slutsatsen är att platsen måste ha en mångsidig entreprenörsstruktur sen tidigare för att etableringen av ett 
universitet ska kunna ge effekter på innovationsföretagandet. Det stärker tesen om att kringfaktorer i samhället är 

avgörande för om en högskola ska bli en tillväxtmotor eller inte. 
6 Den teori om stadsnätverk som uppsatsen utgår från baseras på SOU 1990:34, s. 37-54. 
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 Industrins betydelse har i tidigare forskning avfärdats som minimal, men utan 

att närmare studier har gjorts.7 Handelns roll har inte heller vägts in. Trots det finns 

det antydningar om vad som kan ha varit en omvälvande aktivitet på de områdena 

under första halvan av 1900-talet med återverkningar ända till idag.8 Lokala eliter 

med kopplingar till såväl den kommunala politiken som näringslivet försökte gång på 

gång genomföra satsningar på infrastruktur och på att främja industri, med 

varierande resultat. Genom att undersöka några av de processerna bidrar den här 

uppsatsen till en ny mer fullständig bild av den sociala, politiska och ekonomiska ut-

vecklingen i Umeå. Utifrån teorin om städers flerdubbla nodfunktion kan vi vänta oss 

finna aktivitet inom fler typer av nätverk med betydelse för Umeås expansion än 

nätverken knutna till universitet och offentliga tjänster. 

Inriktningen för uppsatsen är att undersöka de lokala satsningarna inom 

områdena hamn och elkraft. Det är två system som byggdes ut innan den flerfaldiga 

befolkningsökning som staden upplevde under andra halvan av 1900-talet. De utgör 

en grundstomme för industri och handel och deras historia säger något om vad som 

försiggick vid sidan om förvaltnings- och utbildningsaktiviteterna. Hur uppbygg-

naden av den infrastrukturen drevs igenom har inte skildrats fullt ut. Att staten 

spelade en roll har behandlats tidigare, åtminstone i fråga om elkraften.9 Vad som 

inte har studerats i samma utsträckning är aktörerna inom politik och näringsliv på 

det lokala planet. Att de var med och påverkade indikeras av det faktum att 

kontrollen över, och intäkterna från, systemen kunde stanna lokalt till en betydande 

del. En studie av socioteknisk systemuppbyggnad skulle här kunna ge en vidgad bild 

av Umeå innan universitetsetableringen och vilka pådrivande krafter som 

medverkade till att staden kom att inta en särställning i sin del av landet under senare 

delen av 1900-talet.  

I Sverige är det idag de tre storstäderna inklusive närområden som klarast för-

knippas med ekonomisk tillväxt och befolkningsökning. Under ledning av kunskaps-

intensiva näringar som finanstjänster och läkemedelsindustri har de sen 1980-talet 

                                                 
7 De tidigare studier som refereras till här och i det följande är Olsson & Wiberg (2003), Holm & Wiberg (1995)  

och Olofsson (1972). Olofsson tar i sin stadsmonografi upp vissa industriaspekter, men utan att systematisera och 
sätta in i någon teoretisk tolkningsram. Mer kan göras både empiriskt och teoretiskt. 
8 Behandlas närmare i forskningsöversikten. 
9 Se Vedung & Brandel (2001) och Fridlund (1999).  
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upplevt snabbare expansion än resten av landet.10 Men medan storstadsregionernas 

utveckling har studerats flitigt, som vi kan se i de ovan refererade källorna bland 

annat, finns det hål att fylla vad gäller kunskapen om utvecklingen i norra Sverige. 

Norrlandsforskningen har i allmänhet kännetecknats av en frånvaro av städer. På 

Umeå universitet etablerades tidigt en långlivad dominans av forskning om gles-

bygdsproblematik och problem kopplade till den specifikt norrländska strukturen 

med långa avstånd mellan orterna till följd av koloniseringspolitiken.11 Samhälls-

vetarna i Umeå slöt upp kring en kritik mot den förda regionalpolitiken, som de 

ansåg gynna kuststäderna på bekostnad av det allt mer glesbefolkade inlandet. 

Nationalekonomer i Umeå argumenterade emot teorierna om att städer och 

agglomeration ger produktivitetsfördelar, och de bidrog på så sätt till att göra den 

forskningsgrenen till tabu.12 Först långt in på 1990-talet kunde tråden om städers roll 

i Norrland tas upp. Det finns därför mycket att ta igen på det området. 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet med arbetet är att skaffa mer kunskap om orsakerna bakom 

Umeås expansion under 1900-talet. Mer specifikt inriktas det på att ta reda på vad 

lokala aktörer – offentliga och privata – gjorde för att påverka jordmånen för industri 

och handel innan universitetsetableringen och den markanta befolkningsökningen 

under andra halvan av 1900-talet. Avsikten är att problematisera och fördjupa den 

rådande bilden av utvecklingen. För att uppnå syftet studeras lokala satsningar på 

hamnväsende och elförsörjning från början av 1920-talet och fram till 1950-talets 

slut. De frågor studien ska besvara är: 

 
– Vilken roll hade lokala aktörer inom politik och näringsliv i uppbyggnaden av 

hamn- och elkraftssystem i Umeå? 

– Hur kan orsakssambanden förklaras utifrån socioteknisk teori?  

– Vad säger resultaten om den etablerade bilden av Umeås expansion? 

– Vad kan resultaten bidra med till förståelsen av drivkrafterna bakom städers 

expansion och städers roll i ekonomin i allmänhet? 

                                                 
10 Se Nilsson (2011), s. 67f, 85-88 och 91-95, Schön (2012), s. 513-16 och Bäcklund (1999), s. 37f och 79-87. 
11 Westin & Olsson Spjut (2009).  Relaterade resonemang utvecklas  i Eriksson (2010).  
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1.2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Ett första steg i att ringa in studieområdet är att gå igenom vad som har skrivits 

tidigare och hitta luckor att försöka fylla igen. Översikten börjar med forskningen om 

Umeås och Norrlands ekonomiska och politiska utveckling för att därefter gå igenom 

forskning specifikt om uppbyggnaden av hamn- och elkraftssystem. 

Janerik Gidlund m.fl har pekat ut att det saknas studier av norrländska eliters syn 

på regional utveckling under tidigare delen av 1900-talet.13 I någon mening lämnar 

uppsatsen ett bidrag på det området genom att undersöka en lokal elitgrupps hand-

lande och tankesätt i frågor tätt knutna till regionens utveckling.  

 

1.2.1 Omvandlingen av en konservativ tjänstemannastad 

Vandringen till att bli ett expansivt centrum i sin landsdel startade Umeå från ett 

radikalt annorlunda läge, enligt vad som går att utläsa ur tidigare gjord forskning. 

Den etablerade bilden av Umeå i början av 1900-talet är den av en småstad inriktad 

på förvaltning och annan offentlig verksamhet. I det ingick skol-, rätts- och militär-

väsende och funktionen som residensstad för landshövdingen och säte för länsadmi-

nistrationen.14 De lokala politikerna upprätthöll en tradition av framgångsrik lobby-

verksamhet för att få staten att lokalisera offentlig verksamhet till sin stad. Politiskt 

var konservatism den dominerande inriktningen. Det hängde ihop med dess höga 

status i de tongivande tjänstemannakretsarna. Sven Ingemar Olofsson, författare till 

en stadsmonografi över Umeå, tar som ett talande exempel upp att de styrande kon-

servativa själva beskrev staden som ”opolitisk”.15  

När liberaler började vinna stöd i staden var ett av skällsorden från de konservati-

va att liberalerna var ”politiska”. De sågs som fridstörare i ljuset av att det starka 

samförstånd som dittills hade rått bland de styrande. Expansiva omvälvande satsnin-

gar var inget de konservativa förespråkade. Enligt idéhistorikern Björn Olsson var det 

lokala näringslivet inte framträdande och stadens ledning lyfte fram det som positivt 

att genom inriktningen på offentlig verksamhet göra sig ”oberoende av konjunktur-

                                                                                                                                                         
12 Westin & Olsson Spjut (2009), s. 230.  
13 Gidlund m.fl. (2000), s. 17. 
14 Olsson (1994) och (2003b) och Olofsson (1972), s. 275-360. 
15 Olofsson (1972), s. 287. 
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växlingarna”.16  

 

1.2.2 Rosén, naturresurserna och mellankrigstiden 

I fråga om Norrlands roll i ekonomin var det dominerande tankesättet under 1900-

talets första årtionden att vägen framåt gick genom landsbygdens naturresursbaser-

ade näringar.17 Den ledande liberalen Gustav Rosén, som var en nyckelperson under 

Umeås tidiga 1900-talshistoria, visar tydligt prov på det synsättet. Hans gärningar 

har skildrats av Alvar Nilsson och av Sven Ingemar Olofsson. En genomgång av det 

de har skrivit om Roséns roll gör det möjligt att upptäcka sådana luckor i skildringen 

av stadens utveckling som uppsatsen ska undersöka.  

Gustav Rosén var med och grundade regionens liberala partiorganisation. Han 

drev dessutom den lokala liberala tidningen Västerbottenskuriren och satt som 

förtroendevald i såväl stadsfullmäktige som i regeringen. Mot slutet av sitt liv verkade 

han som landshövding för Västerbottens län.18 Rosén utmärkte sig bland annat 

genom sitt engagemang i kommunikationspolitiken. Han drev frågan om att öka väg- 

och järnvägsbyggandet i den norrländska glesbygden. Huvudargumentet var att det 

där erbjöds outnyttjade utvecklingsmöjligheter i jord- och skogsbruket.19  Han drev 

samtidigt linjen om en ökad ”kolonisering” av Norrland, med betydelsen att öka 

uppodlingen av obrukad mark.20  

I början av sin bana inom stadens politiska liv satte han sig upp emot de 

konservativa genom ett engagemang för att med kommunala medel stimulera fram 

ökat näringsidkande. Den liberala valframgången 1910 som gav Rosén en 

fullmäktigeplats skedde mot bakgrund av 1909 års rösträttsreform, som kraftigt 

minskade maxantalet röster för de rikaste i den inkomstgraderade röstskalan. Efter 

att ha intagit sin plats i fullmäktige 1911 började han genast motionera om en 

kursändring bort från stadens ensidiga förvaltningskaraktär.21 Han vände sig mot den 

                                                 
16 Olsson (2003b), s 92f.  
17 Eriksson (2010) och (2011) , Westin & Olsson Spjut (2009)  och Westin m. fl (2011) visar att det inom den 

norrländska eliten har funnits  ett samförstånd, grundlagt i 1800-talets industrialisering, om att inrikta sig på en 
ekonomi med basen i naturresursutvinning. Det synsättet har enligt författarna satt spår med konsekvenser för 

hur makthavare i regionen handlar än idag. 
18 Nilsson (1966), s. 60-116. 
19 Ibid, s. 71, 73-76  och 79.  
20 Ibid, s. 86. 
21 Olofsson (1972), s. 313f. 
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avstannade ökningen av folkmängden, och därmed skatteunderlaget, och ville få fart 

på handel och industri genom att bygga en järnväg ut till havskusten. Han kritiserade 

de konservativas tilltro till lokalisering av offentlig verksamhet som basen för stadens 

ekonomi. 1915 gjorde Rosén en enmansutredning om industrins villkor. De 

industrifrämjande åtgärder han föreslog var bland annat att erbjuda tomter till 

företag och vattenkraftsutbyggnad. Det ledde i första steget till att en industrikomm-

itté tillsattes och så småningom godkändes kraftverksutbyggnaden. Den blev en 

framgångsrik satsning för stadens del och fullmäktigemajoriteten blev i och med det 

mer positiv till industrifrämjande åtgärder.22  Det märks exempelvis i stadens ansök-

an om att få hovrätten för övre Norrland lokaliserad till Umeå. Fullmäktige hänvisar 

där till stadens stora utvecklingsmöjligheter tack vare kommande utbyggnad av vatt-

enkraften och en kustnära hamn.23  

Mot slutet av 1910-talet började Rosén mer och mer framstå som försvarare av 

den lokaliseringstilltro som han i början av sin stadspolitiska bana kritiserade de 

konservativa för.24 Det skulle kunna vara tecken på att Rosén bytte prioritering som 

en pragmatisk anpassning till det politiska arbetets vardag, eller så ändrade han sin 

ideologiska inriktning i grunden. Oavsett vilket så lämnar det oss med frågor om hur 

inflytelserika personer i stort förhöll sig i den frågan – om de fortsatte verka för 

alternativ till lokaliseringslinjen eller om de svängde tillbaka.  

1920-talet innebar för Umeå stad en period av investeringar. Det handlade dels 

om industrifrämjande satsningar, som den nämnda utbyggnaden av vattenkraft, och 

dels åtgärder för att få statsmakten att lokalisera verksamhet till staden.25 enligt 

Olofsson följde sen period av återhållsamhet från 1930-talet och fram till andra 

världskrigets slut. I stort konstaterar han att det stod stilla i fråga om investeringar 

och går sen inte närmare in på den saken.26 1945 började staden investera igen. En 

första satsning var inköpet av marken till det som skulle bli Västerslätts 

industriområde.27 Maurits Nyströms skildring av socialdemokratins historia i Väster-

botten ger ledtrådar till vad vänstersidan av politiken kan ha haft för inverkan på ut-

                                                 
22 Olofsson (1972), s. 401-7. 
23 Ibid, s. 412.  
24 Ibid, s. 416f. 
25 Ibid, s. 412-17 och 454-67. 
26 Ibid, s. 530. 
27 Ibid, s. 533. 
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vecklingen.28 I motionerna till Västerbottensdistriktets kongress 1945 ingick krav på 

näringslivs-, transport- och energisatsningar för utbyggnad enligt planmässig modell. 

Utgångspunkten för det var grundkravet om ”full sysselsättning”.  

På det stora hela har aspekterna kopplade till industri legat i skymundan i forsk-

ningen. Det som har hållits fram som det stora steget i Umeås framfart under 1940-

talet var att fröet då såddes till det kommande universitetet med tillhörande akade-

miskt sjukhus. Stadshistorikern Lars Nilsson har beskrivit att de inrättningarna sen-

are blev avgörande för Umeås expansion.29 När väl universitetslokaliseringen hade 

verkställts skedde en explosionsartad utveckling. Den innebar dessutom sista spiken i 

kistan för stadens konservativa ämbetsmannakaraktär och gav näring åt en fram-

växande radikal vänsterrörelse med en ny prägel på staden.30 Expansionen ingick 

befolkningsmässigt i ett mönster delat med syskonstäderna längs Norrlandskusten. 

De ingick i den grupp tätorter som upplevde den kraftigaste befolkningsökningen i 

landet under perioden 1950 till 1970, samtidigt som stora delar av Norrlands inland 

hade minskande befolkningar.31 Kuststädernas utvidgning avmattades efter det, utom 

i den nyblivna universitetsstaden Umeå. 

 Varför just Umeå fick bli centrum för högre utbildning och specialistvård i Norr-

land har förklarats huvudsakligen på två sätt. Det ena betonar att stads- och lands-

tingspolitikerna i Umeå erbjöd medfinansiering och var skickliga på att lobba för sin 

sak. Enligt Björn Olsson var förutsättningen för en sådan djärv framtidssatsning som 

medfinansieringen innebar maktskiftet från konservativt styre till ökat inflytande för 

liberalerna och därefter majoritet för socialdemokraterna.32 

Det andra synsättet utgår från att de statliga organen genom att planera och väga 

för- och nackdelar med olika norrlandsstäder mot varandra på egen hand kom fram 

till att Umeå var det bästa valet.33 Ett synsätt om påverkan ovanifrån står mot ett 

synsätt om påverkan underifrån och det finns inget självklart svar på vilket som 

stämmer bäst. Inget säger emot att det kan ha varit en kombination av de två. 

                                                 
28 Nyström (1984), s. 100-103. 
29 Nilsson (2011), s. 85-88 och (1989), s. 294f. 
30 De radikala strömningarna beskrivs till exempel i tidskriften Västerbotten, 2010:1 (Det röda Umeå). 
31 Nilsson (2011), s. 94 och 117f.. Gäller också det följande. Mekanismerna bakom den utvecklingen är, som 

Andersson-Skog & Bäcklund (1992) har visat, att den regionala integrationen i övre Norrland har skett längs 
älvdalarna, med städerna vid älvmynningarna som centrum för varsin hel älvdalsregion. 
32 Se Olsson (2003b) 
33 Se Carlbom (1970). 
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1.2.3 Norrland som framtidsland och styvbarn 

Vilka var då argumenten för satsningarna på högskola och regionsjukhus? I debatten 

om statliga satsningar till förmån för Norrland har två typer av argument varit 

särskilt framträdande. Det mönstret återkom också i universitetsdebatten till viss 

del.34 Den ena typen av argument handlar om rätten till kompensation och det andra 

om de stora exploateringsmöjligheterna. De hämtar båda näring från det faktum att 

regionen har stora naturresurstillgångar, men utifrån motsatta utgångspunkter. 

Kompensationsförespråkarna pekar på orättvisan i att invånarna trots landsdelens 

stora bidrag av el, malm, och skogsråvara, har sämre levnadsförhållanden än landets 

befolkning i stort och hävdar att de därför borde kompenseras. Den andra sidan lyfter 

fram de outnyttjade tillgångarna i Norrland.35 I debatten om att inrätta ett norrlands-

universitet användes den första typen av argument flitigt.36 Utgångspunkten var att 

landsdelens hälsoförhållanden hade börjat uppmärksammas. Jämförelser visade att 

de var betydligt sämre än i resten av landet. Det väckte frågan om att utbilda och 

anställa fler tandläkare och läkare. De första delarna av Umeås högskoleverksamhet 

blev också just tandläkar- och medicinhögskola. Utbildning av fler lärare för Norr-

lands behov efterfrågades också med den typen av rättvise- och kompensationsargu-

mentation.  

Statens motiv för satsningen beskriver Olsson som sprunget ur behovet att förse 

nationens framväxande välfärdssystem med personal. För att norra Sverige skulle 

kunna få del av välfärden var det inte hållbart att alla som arbetade med vård, skola 

och förvaltning skulle utbilda sig i andra delar av landet och sen slussas upp till norr. 

För att nu i efterhand rätt kunna värdera det lokala handlandet är det nödvändigt att 

förstå vad ett universitet ansågs kunna tillföra sin närregion vid den här tiden. De 

förväntade effekter som hölls fram i argumentationen var att upprätthålla välfärds-

apparaten, erbjuda unga i norr samma chanser som dem i söder och att få upp den 

kulturella och bildningsmässiga nivån, som eliten i Umeå ansåg var eftersatt. Att ett 

universitet skulle kunna ha någon betydelse för näringslivet, eller på andra sätt verka 

tillväxtdrivande, sågs inte som aktuellt. Det får universitetspåtryckningarna att 

                                                 
34 Beskrivning baserad på Olsson (2003a) 
35 Den idéströmningen skildras utförligt i Sörlin (1988) Framtidslandet. 
36 Det enda spåret av den senare typen av argument visade sig i idén om den stora outnyttjade 

”begåvningsreserven” av unga som skulle ha möjlighet att utbilda sig om de hade närmare till ett universitet. 
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framstå i stort som en fortsättning på stadens tradition av tilltro till att kunna hålla 

sig flytande med hjälp av statliga lokaliseringar.  

 

1.2.4 Blinda fläckar i Umeåforskningen 

Sammanfattningsvis kan den etablerade bilden beskrivas som att Umeå präglades av 

konserverande och passivitet. Näringslivet var svagt och låg i bakgrunden i förhållan-

de till den offentliga förvaltnings-, militär- och utbildningsverksamheten. Expansion 

låg inte högt upp på agendan. Satsningar på alternativ till förvaltningsinriktningen på 

stadens ekonomiska struktur fick under 1920-talet tillfälligt stöd av stadsfullmäktige. 

Det handlade om att främja industri enligt den linje som den tongivande liberalen 

Gustav Rosén hade efterfrågat. Under 1930-talets sparsamhetssträvan nedprioritera-

des de satsningarna för att inte tas upp igen efter krigsslutet i samma utsträckning. 

Tilliten sattes återigen till lokalisering av offentlig verksamhet. Det stärks av det 

faktum att påtryckningarna för att få ett universitet inte utgick från en tro på att 

skulle kunna gynna näringsliv och tillväxt på något sätt.   

Avgörande för att förstå hur den här bilden har kommit till är att den tidigare 

forskningen har koncentrerats framför allt till processerna kring universitetet och 

sjukhuset. Flera verksamhetsområden har inte tagits hänsyn till när bilden av passiv-

itet i Umeå under första delen av 1900-talet har byggts upp. Det gör att det inte säkert 

går att utesluta att andra faktorer än universitetet har spelat in i stadens expansion. 

Att något sådant inte syns kan innebära att det har förekommit men förbisetts av 

forskningen. Genom att undersöka fler delar av samhället väntas uppsatsen ge 

resultat som antingen stärker bilden av passivitet i Umeå eller förändrar den genom 

att visa på lokalt handlande som har förbisetts tidigare. Det kommer i sin tur att bidra 

till en mer komplett bild av vad som har styrt den övergripande förändringen av 

ekonomin.  

 

1.2.5 Infrastruktur och samhällsutveckling 

Enligt ekonomhistorikern Lennart Schön var det tre sektorer som gick i täten för 

svensk tillväxt under 1930- och 40-talen: transporter, som hade störst inverkan, sen 

industri och därefter offentlig sektor.37 Det får sjöfart och vattenkraft att framstå som 

                                                 
37 Schön (2012), s. 336-39.  
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nyckelfunktioner i den tidens samhällsutveckling och av den anledningen värda att 

undersöka närmare. Den utvidgade elektrifieringen bidrog under perioden till att 

bygga upp ett så kallat utvecklingsblock enligt Schön.38 Investeringarna i den nya 

infrastrukturen gjordes utifrån ett samförstånd mellan makthavare i politik och 

näringsliv – grundat i den tro på planerande och ”social ingenjörskonst” som känne-

tecknade den tidens socialdemokrati. Såväl statliga som kommunala satsningarna på 

elektrifiering präglades av det idealet om planering i den ekonomiska politiken.  

Elkraftens historia på nationell nivå behandlas närmare av Vedung & Brandel 

(2001) och Fridlund (1999). Genom att knyta an till de två arbetena sätts den här 

studien in på en plats i det större sammanhanget av hela teknikområdets utveckling. 

Enligt Vedung & Brandel grundlades en politisk enighet för utbyggnad av vattenkraft, 

på naturskyddets bekostnad, under perioden från 1880-talet till 1918.39 Slutpunkten 

för perioden är det år då en vattenlag drevs igenom som ökade möjligheterna att 

dämma till hela vattendrag och ändra de naturliga flödena.40 Lagen gav också den 

som ägde merparten av strandområdena kring en fors rätten att bygga kraftverk i 

vattendraget. För Vedung & Brandel ligger fokus på de politiska partiernas 

handlande. De går därför inte in närmare på perioden 1920-45 med motiveringen att 

den inte ”bjuder […] på några spännande ideologiska konflikter för och mot utbygg-

nad”.41 Den här uppsatsen kommer däremot att fylla på med kunskap om den perio-

den. Även om den präglades av nationell politisk enighet för utbyggnad hade även 

den perioden betydelse, inte minst som en period av elektricitetens spridning till nya 

geografiska områden. 

Fridlund studerar hur stat och näringsliv samverkade för att bygga ut 

elkraftssystemen och för att utveckla de nya tekniska lösningar som krävdes. 

Analysen utgår, liksom i den här uppsatsen, från teori om sociotekniska system. En 

flaskhals i utvecklingen var avsaknaden av teknik för långväga kraftöverföring under 

slutet av 1910-talet.42 Det fanns en politisk enighet bakom att försöka förverkliga den 

långväga eldistributionen, men de tekniska lösningarna saknades. Det så kallade 

”kritiska problemet” definierades till att transformatorerna inte klarade tillräckligt 

                                                 
38 Schön (2012), s. 346 och 354-56.  
39 Vedung & Brandel (2001), s. 24-42. 
40 Processen bakom 1918 års vattenlag beskrivs i Jakobsson (1996). 
41 Vedung & Brandel (2001), s. 19. 
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hög spänning. Det problemet fick sin lösning under 1920-talet efter samarbete mellan 

det statliga verket Vattenfall och det privata storföretaget Asea. Efterhand visade det 

sig att de längre överföringarna krävde strömbrytare som klarade högre effekt än 

tidigare.43 På 1930-talet utvecklades högeffektströmbrytare och under senare delen av 

det decenniet anslöts till sist kraftverken i övre Norrland med det mellansvenska 

elnätet, vilket öppnade helt nya möjligheter.  

Hamnarna i övre Norrland har studerats av Ian Layton.44 Studierna utgår från hur 

olika industriella epoker har påverkat hamnutbyggnaden. Ur ett sociotekniskt 

perspektiv om hur olika intressen i samhället påverkade utvecklingen finns det 

utrymme för kompletterande studier.  

Sammantaget visar forskningsöversikten att såväl städers roll i Norrland, som 

infrastrukturutbyggnad ur lokalt perspektiv, som Umeå under mellankrigstiden, och 

då framför allt verksamheter utanför förvaltnings- och utbildningsväsendet, är 

områden som förtjänar att utforskas närmare. Det finns alltså all anledning att välja 

lokal hamn- och elkraftspolitik som studieobjekt. För att kunna tolka 

händelseförloppen behövs en teoretisk tolkningsram som kan hjälpa till att förklara 

vilka aktörer som har gjort vad och hur satsningarna har hängt ihop med stadens 

utveckling i stort. 

 

1.3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Den huvudsakliga tolkningsramen för uppsatsen är teorin om uppbyggnad av stora 

tekniska system (LTS). Utöver det berörs ett teoriområde inriktat på städers roll i 

ekonomin. Det senare utgör grund för att koppla studiens resultat till ett forsknings-

sammanhang kring vad som driver fram regionala skillnader i ekonomisk utveckling. 

 

1.3.1 Städer och deras nätverk 

Ett sätt att se på städers roll i ekonomin är som knutpunkter, noder, för olika nätverk. 

Med nätverk menas här, som nämndes i inledningen, system av typen transport, 

energiöverföring, organisation, kunskapsutveckling och liknande. Utgångspunkten är 

                                                                                                                                                         
42 Fridlund (1999), s. 87-115. 
43 Ibid, s. 117.48. 
44 Layton (1980) och (1981). 
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den teoriansats som formuleras i en underlagsrapport till 1990 års storstads-

utredning.45 Enligt rapporten är det inte en stads absoluta storlek som avgör dess 

utveckling, utan vilken plats den har i hierarkin av städer i sitt ekonomiska system. 

En huvudstad i ett litet land kan ha mer gemensamt med andra större huvudstäder 

än med en jämnstor utländsk stad som har en underordnad position i sitt land. 

Hierarkierna finns på flera nivåer, förutom nationella också regionala och 

övernationella. Rapporten definierar hierarkierna genom två typer av 

klassificeringar. Den som är relevant för uppsatsen är den första, som utgår från 

stadens produktionsstruktur – det vill säga om den är inriktad på tjänster, tillverk-

ning eller konsumtion.46 Tjänstestäderna underindelas i två huvudtyper: diversifier-

ade tjänstecentra och specialiserade tjänstecentra. De diversifierade är centrum på 

övernationell, nationell eller regional nivå och binder samman sitt område genom att 

tillhandahålla tjänster av i stort sett alla slag. De specialiserade kan vara antingen 

”huvudkontorsnoder” eller ”specialiserade kunskapsnoder”. Kännetecknande är att 

de erbjuder ett begränsat spektrum av tjänster. Det betyder inte att de bara uppfyller 

en enda funktion. Inom specialiserade kunskapsnoder frodas i regel även annat än 

utbildning och forskning. Exempel är banker, försäkring, förvaltning och övriga 

producenttjänster. Relevant för den här uppsatsen är vetskapen att både regionala 

diversifierade tjänstecentra och specialiserade kunskapsnoder tillhandahåller ett 

spektrum av samhällsfunktioner. Gränsen mellan de olika typerna är inte knivskarp. 

Städerna kan också byta kategori över tid. Det gemensamma är att flera funktioner 

inom produktion, kunskap, kommunikationer, energi med mera samlas på en plats. 

Ju fler sådana funktioner, desto närmare karaktären av diversifierat centrum.  

Ett alternativt teoretiskt angreppssätt för att förklara städers expansion är att 

betona fördelarna med ansamling av arbetskraft och företag, så kallad 

agglomeration.47 Staden drar fördelar av att kunna upprätthålla ett stort utbud av 

arbetskraft med högspecialiserad kompetens. Närheten underlättar ömsesidigt utbyte 

av specialkunskap mellan företag. Det teorin kan ha ett förklaringsvärde i fallet 

                                                 
45 SOU 1990:34, s. 37-54. 
46 Den andra klassificeringen utgår från om staden har överskott av långväga import eller överskott av långväga 

export. Städer med importöverskott har karaktären av innovationscentra, medan de exportinriktade tar hand om 
mer mogna produkter. Eftersom uppsatsen inte behandlar frågor om export och import går vi inte in närmare på 

det teoriområdet här. 
47 Se till exempel Hansen (2008), s. 19-39 eller Krugman (1996). 
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Umeå, men för att avgränsa läggs fokus helt på städers funktion inom nätverk. Det 

teoriområdet har fler beröringspunkter med det specifika studieobjektet hamn- och 

elkraftssystem. 

 

1.3.2 LTS-ansatsen 

Tolkningsramen för studien av aktörer inom den lokala politiken utgår från Thomas 

Hughes teori om uppbyggnad av stora tekniska system, i förkortad form kallad LTS 

(large technical systems).48 Den är en gren i det forskningsfält som inriktar sig på 

studier av så kallad socioteknik – samhälle och teknik i samspel. Förutom LTS inne-

håller det sociotekniska fältet inriktningarna teknikkonstruktivism och aktörnät-

verksteori. De delar alla synsättet att teknik inte utvecklas enligt en förutbestämd 

bana av ständig förbättring. Tekniskt sakkunniga utvecklar inte ensamma tekniken. 

Det sker i samspel med resten av samhället och i varje skede är flera utvecklingsvägar 

möjliga. Motsatsen är ett så kallat teknikdeterministiskt synsätt. Den sociotekniska 

forskningen har kritiserat och synliggjort utbredningen av teknikdeterminism. Här 

går det att dra en parallell till forskningen om Umeå. I det fallet har, som 

forskningsöversikten visade, tidigare forskning inte fäst någon större vikt vid de 

lokala hamn- och elkraftssatsningarna. Ett möjlig förklaring är att det beror på ett 

teknikdeterministiskt synsätt.49 Det är tänkbart att forskare omedvetet har tagit den 

tekniska utvecklingen för given och därför inte vägt in de delar av Umeås historia som 

har att göra med samspel mellan samhälle och teknik. 

Eftersom LTS-ansatsen specifikt inriktar sig på uppbyggnad av större teknisk 

infrastruktur i samhället utgår uppsatsen från den för att tolka resultaten. Grunden 

är teorin så som den formulerades i Hughes centrala verk Networks of power (1983). 

För att kunna använda den är det först nödvändigt att diskutera några av de svaga 

punkter i LTS-ansatsen som andra forskare har uppmärksammat. Efter att ha gjort 

det går vi över till hur Hughes i senare arbeten har förhållit sig till och utvecklat den 

ursprungliga teoretiska modellen.  

 

 

                                                 
48 Den följande beskrivningen baseras på Summerton (1998).  
49 För vidare diskussion se Blomkvist (1998). 
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1.3.3 Uppbyggnad av stora tekniska system 

Två nyckelbegrepp i Thomas Hughes teori är systembyggare och utvecklingsfaser.50 

Systembyggare är uppfinnare, ingenjörer, organisatörer, finansiärer, politiker och 

andra som har en vision om hur delarna ska utvecklas till en sammanhängande 

helhet och målmedvetet arbetar för det. Hughes identifierar fyra utvecklingsfaser. 

Den första är innovationsfasen, den andra spridningsfasen och den tredje 

tillväxtfasen. Den fjärde är en fas kännetecknad av självgående rörelse, momentum, 

som kommer sig av att etablerade intressen sätter upp hinder mot att ändra 

riktningen för det nu mogna systemet. Den första fasen är tiden från uppfinning till 

första praktiska användningen. I nästa sker en expansion av systemet till nya 

områden. Möten med olika samhällens specifika politiska och sociala förhållanden 

ger då upphov till olika lösningar och olika utformning av systemen. Ett exempel på 

hur det kan synas är att ägandet av systemet blir offentligt på en plats och privat på 

en annan. I tredje fasen expanderar systemet kraftigt. Eventuella konkurrerande 

system hanteras och fasta organisationsstrukturer bildas. De strukturerna lägger 

grunden för den sista fasens tillstånd av oföränderlighet.  

 
   Innovationsfas            Spridningsfas            Tillväxtfas            Momentumfas 

 

I fas ett spelar uppfinnare huvudrollen, eller snarare uppfinnare med en entrepre-

nörsinriktning. I de övriga faserna dominerar de andra typerna av systembyggare. I 

fallet svensk elkraft skulle den period från 1880-talet fram till vattenlagen 1918 som 

Vedung & Brandell kallar grundartiden användas som utgångspunkt för att identi-

fiera de olika faserna. Uppskattningsvis kan grundartiden jämställas med övergången 

från en innovationsfas till den tidiga delen av spridningsfasen. I och med vattenlagen 

kunde spridningen sätta igång, men det var inte förrän Norrlands och övriga Sveriges 

elnät kopplades ihop i slutet av 1930-talet som den riktigt kunde ta fart. Efter andra 

världskriget skedde den stora ökningen i elektricitetsanvändning, som vi ska se 

längre fram. Den fjärde fasen är vi uppenbart inne i idag.  

Hamn- och sjöfartsteknologin med sin uråldriga historia uppvisar inte någon lika 

tydlig struktur. Skillnaden kan förklaras utifrån begreppen svagt och starkt kopplade 

                                                 
50 Beskrivningen i avsnittet baseras på Summerton (1998), s. 25-27.  
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system.51 Elnätet karaktäriseras av starkt koppling. Alla delar i systemet måste 

noggrant anpassas till varandra. Om en del slutar fungera ger det genast 

efterverkningar i det omgivande systemet. Sjöfarten sker i ett svagt kopplat system. 

Farleder och hamnar är nödvändiga, men det går att ta sig fram på olika sätt mellan 

dem. Störningar i en del av systemet fortplantar sig inte nödvändigtvis. Central 

samordning är inte som i starkt kopplade system ett måste, även om det förstås kan 

underlätta. Utifrån det går det inte att förvänta sig samma tydliga utveckling i faser 

som i ett starkt kopplat system. Däremot går det att på olika nivåer hitta igen drag av 

LTS-ansatsens modellförlopp, men på ett mer utspritt sätt. Resonemangen om 

systembyggare går att tillämpa i analysen av hamnutbyggnaden oavsett om det går att 

identifiera knivskarpa faser eller inte. Utöver vad som sker i den övergripande 

utvecklingen av teknikområdena på den nationella nivån går det dessutom att hitta 

igen modellförloppet i miniformat i flera delprojekt på underliggande nivåer. I den 

här studien visar det sig i hur en stads politiska församling och näringsliv driver fram 

en etablering och utökning av vissa tekniska system för att tillgodose sina egna behov.  

För att förklara dynamiken i uppbyggnaden av stora tekniska system använder 

Hughes begreppet flaskhalsar (”reverse salients”). Det är de hinder som uppstår på 

vägen och måste övervinnas för att utvecklingen och utvidgningen av systemet ska 

kunna gå vidare. Flaskhalsar kan vara tekniska, ekonomiska, politiska såväl som 

organisatoriska. En betydelsefull process enligt Hughes är när en flaskhals 

identifieras och omtolkas till ett potentiellt lösbart problem. Den görs om till vad han 

kallar ett kritiskt problem. Utifrån det börjar systembyggare arbeta fram olika 

lösningar på det identifierade problemet. I det skedet kan utvecklingen ta olika vägar.   

 

1.3.4 Kritik mot LTS-ansatsen 

Den kritik Hughes teoribygge har utsatts för tas upp av Jane Summerton i hennes 

genomgång av forskningsfältet. Hon betonar framför allt tendenserna att glorifiera 

stora entreprenörers insatser och att hemfalla åt en ”mjuk teknikdeterminism”.52 Det 

första för med sig risken att andra krafter som har påverkat förloppet osynliggörs. 

Olika sätt att råda bot på det kan enligt Summerton vara att studera insatserna av 

                                                 
51 Se Kaijser (1994), s. 52-54 och Perrow (1984), s. 89-94. 
52 Genomgången av kritik mot LTS-ansatsen baseras på Summerton (1998), s. 33-35.  
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människor vid sidan om den självskrivna centrala entreprenörsgestalten, eller att 

studera satsningar som inte fick genomslag. I den här studien omsätts det i valet av 

ett lokalt perspektiv. Uppbyggnaden av Sveriges elkraftssystem har tidigare skildrats 

som en utveckling styrd från den nationella nivån. Ett underifrånperspektiv ger 

insikter om andra aktörers roll. Det bidrar i sin tur till en uppfattning om inte bara 

utvecklingen i den stad som studeras här utan också om hur det kan ha gått till i 

andra kommuner i liknande situation. 

Anklagelsen om teknikdeterminism kan låta som en motsägelse med tanke på att 

LTS-ansatsen grundar sig på motsatsen till en tro på teknik som framväxande av sig 

själv. LTS betonar istället betydelsen av samverkan mellan det tekniska och samhället 

det existerar i. Det kritiken riktar sig mot är alltså inte grundstommen utan en 

specifik del: Hughes beskrivning av den sista utvecklingsfasen. Enligt Hughes 

framställning rör sig utvecklingen därifrån som av egen kraft i en bana fastlåst av de 

etablerade intressen som vill behålla systemet. Han säger att systemet i det läget har 

fått momentum som får det att fortsätta framåt. De som vänder sig mot den 

beskrivningen utgår från att det hela tiden går att fortsätta förändra system – att de 

inte i något läge rör sig av egen kraft, utan att riktningen för ett system alltid avgörs 

av de inblandade och alltså kan styras om åt olika håll. En av kritikerna, Bruno 

Latour – förgrundsgestalt inom aktörnätverksteorin, uttrycker det som att inget blir 

så färdigt att det inte behöver reproduceras.53  

Ett sådant perspektiv kan bidra till att nyansera Hughes momentum-idé. En 

modifierad version av LTS-teorin skulle kunna uttryckas som att de etablerade 

intressena visserligen har en förtrögande inverkan, men är tillfälliga till sin karaktär. 

De kan upplösas när som helst. Ändrade förhållanden i det omgivande samhället kan 

öppna upp fönster av möjligheter att förändra systemet. Med en sådan justering går 

det att fortsätta använda begreppet momentum, men som något obeständigt som 

hela tiden måste hållas uppe av inblandade aktörer.  

                                                 
53 Latour (1998). Grunden till Latours ifrågasättande är idén att makt inte är något en person kan besitta. Det 

skapas i en relation och är inget annat än en egenskap som kännetecknar en viss typ av förbindelse. Att dominera 
är lika med att lyckas formulera vad som ska göras, vilka mål som bör eftersträvas och vilka gränser som finns för 

vad som går att göra, på ett sådant sätt att de andra inblandade tror på det. Det kräver överensstämmelse mellan 

vad den dominerande förväntar sig att andra ska göra och vice versa. Förhandlingarna om det pågår kontinuerligt 
och en tidigare dominans är ingen garanti för dominans i nästa situation. Att studera förhandlingsprocessen om 

att formulera mål, handlingsprogram och gränser för vad som anses möjligt är enligt Latours resonemang 

fruktbart för att hitta orsaker till och drivkrafter bakom ett förlopp. Den här uppsatsen gör just det. 
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Hughes kommer själv in på liknande typer av revideringar i andra verk. I 

American genesis frågar han sig vad som kan få ett system med kraftigt momentum 

att till slut ändå byta kurs.54 Svaret är extrema händelser i det samhälle systemet 

existerar i. Ett exempel är hur amerikanska biltillverkare i och med oljeembargo och 

oljeprishöjningar 1973 efter mycket motstånd sadlade om till börja tillverka 

energisnålare bilar. Hughes tänker sig här att möjligheterna till förändring kan ses 

som en kamp mellan å ena sidan momentum och å andra sidan social konstruktion 

av tekniska system, som andra skolor håller fram som det centrala.  

Fler infallsvinklar presenterar Hughes i Rescuing Prometheus, som innehåller en 

jämförelse av ”moderna” och ”postmoderna” organisationsstilar. Han lyfter där fram 

hur betydelsefullt det har varit för de senares framgång att ta hänsyn till elementen 

av social konstruktion i tekniska system.55 De postmoderna organisatörerna har sopat 

bort den gamla tidens synsätt av teknologisk och ekonomisk determinism, förankrat i 

en hierarkisk organisation. De fäster istället stor vikt vid att hantera politik och 

samhällsopinion. De tror dessutom inte att systemet ska kunna bli något färdigt, med 

en och samma form under en lång tid, utan ser det som öppet. En sådan beskrivning 

kan ses som att Hughes öppnar upp för en tolkning av momentum som något som 

kan ha olika stark inverkan i olika typer av system. Om de modernistiska 

strukturerna förstärkte inslagen av konserverande momentum utgår senare organisa-

tionsformer snarare från föränderlighet som en grundförutsättning. De bidrar med 

det till att motverka en fastlåsning av strukturer.  

 

1.4 METOD OCH KÄLLOR 

För att få bilden av de inblandade lokala aktörernas handlande i fråga om utbyggnad 

av hamn- och elkraftssystem att träda fram har Umeå stadsfullmäktiges protokoll 

inklusive handlingar från början av 1920-talet till senare delen av 1950-talet 

studerats. Första steget var att göra en översiktlig genomgång, som resulterade i en 

logg över rubrikerna till de ärenden som såg ut att ha anknytning till hamn- och 

elkraftssatsningar. I nästa steg valdes de beslut och ärenden ut som framstod som 

centrala ur systembyggnadsperspektiv. Utifrån studier av det textmaterialet gjordes 

                                                 
54 Hughes (2004), s. 461-70. 
55 Hughes (1998). 
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en kartläggning och beskrivning av inblandade aktörers handlande. Huvudfokus var 

aktörer som representanter för näringsliv, politik eller teknik. Det sistnämnda 

innefattar här i första hand de styrande inom den kommunala el- och hamnförvalt-

ningen. Enskilda personer kan inneha flera olika roller, till exempel verka samtidigt 

inom näringsliv och politik.  

Texten har behandlats som en källa till information om faktiska händelser.56 Den 

huvudsakliga metodproblematiken kretsar därför kring bedömning av dokumentens 

kvalitet, vilket behandlas nedan. Tolkning av föreställningar, argument och liknande 

har haft en mer undanskymd plats. Där det har förekommit har det varit kopplat till 

den sociotekniska analysramen. I första hand handlar det då om analys av hur de 

olika aktörerna  har gått tillväga för att förhandla om vägval och utöva påtryckning i 

kritiska skeden. De centrala metodologiska övervägandena kring det tas upp ovan. 

Det har inte bedömts nödvändigt med någon mer preciserad argumentations-

analysmetod eller liknande utöver formuleringen av den analysramen.57 

Redogörelsen av källmaterialet presenteras kronologiskt i dels ett avsnitt om 

elkraften och dels ett om hamnväsendet. Resultaten från undersökningen får sen 

ligga till grund för en slutdiskussion relaterad till teoriavsnittet. Alla delärenden i 

processerna kan av tidsskäl inte tas upp. Det är därför väsentligt att kunna rätt 

värdera vad som ska utelämnas och inte. Ambitionen är att de stora dragen och 

avgörande besluten i alla fall ska komma med tack vare att en lång tidsperiod 

undersöks. Om enstaka steg i processen har förbisetts så kommer det förmodligen 

inte att inverka på helhetsbilden. 

 

1.4.1 Metodens och källornas tillförlitlighet 

Ett sätt att bedöma om metoden håller måttet är utifrån historikern Lennart 

Torstendahls minimikrav för forskning: empirisk prövbarhet, beaktande av allt 

relevant material, logisk konsistens, inre sammanhang i framställning av resultaten 

och att resultaten tillför något nytt till kunskapsmassan.58 Framför allt är det de två 

första som är kopplade till metodens utformning. Det tredje och fjärde kravet handlar 

snarare om presentationen av den utförda undersökningen och det sista berör valet 

                                                 
56 Se till exempel Bryman (2011), kapitel 20.  
57 Argumentationsanalys diskuteras exempelvis i Bergström & Boréus (2012).  
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av inriktning på studien. Att det kravet uppfylls har argumenterats för ovan.  

För att uppfylla kravet om empirisk prövbarhet gäller det att göra notapparaten 

så komplett som möjligt och välja källor som andra har möjlighet att få tag på och 

göra en bedömning av. Att garantera beaktande av allt relevant material kommer i 

den här studien an på att göra forskningsöversikten tillräckligt komplett, välja 

primärkällor med representativt innehåll och att källorna som väl används klarar en 

källkritisk granskning. 

Vad gäller de tryckta fullmäktigeprotokollen finns det ingen anledning att tro att 

de inte skulle uppfylla de traditionella källkritiska kriterierna på äkthet, närhet, 

tendensfrihet och oberoende då textinnehållet har framställts i direkt anslutning till 

det de beskriver och har kunnat granskas av motstående parter. Sen är det självklart 

att ett specifikt inlägg från en företrädare för ett visst politiskt intresse inte är fritt 

från tendens, men källan som helhet har alla förutsättningar att vara det. De icke 

tryckta källorna från Umeå stadsarkiv har fått bedömas från fall till fall, men alla som 

har använts i studien framstår som att de uppfyller kriterierna.  

Vad gäller sekundärkällorna är det en som är nödvändig att diskutera: Sven 

Ingemar Olofssons Umeå stads historia 1888-1972 (1972). Att den är utgiven av 

Umeå kommun har inte framstått som ett problem för den undersökning som görs 

här. Vad som däremot behöver nämnas är att den inte har en fullständig notapparat. 

Det är inte alltid klart vilken källa de olika detaljuppgifterna har hämtats från, även 

om det på ett övergripande sätt anges vilket material som har studerats. Referenser 

till Olofsson görs därför med den reservationen. I undersökningsdelarna behöver det 

inte vara något problem eftersom kompletterande studier av primärkällor 

underbygger skildringen av alla avgörande skeden. 

 

1.4.2 Utformningen av dataserierna 

Som komplement till textanalysstudien har uppsatsarbetet ägnats åt att konstruera 

en uppsättning dataserier som ska visa omfattningen av de studerade verksamheter-

na. De innehåller data om elenergiomsättning, hamntrafik och kommunala inkom-

ster. Uppgifterna har hämtats in år för år från officiella källor och förts in i statistik-

program. Specifika källhänvisningar finns i anslutning till diagrammen och tabell-

                                                                                                                                                         
58 Torstendahl (2005).  
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erna. Under arbetets gång har det varit nödvändigt att ta ställning till olika problem 

med källmaterialet. Här följer en genomgång av dem. 

Diagram 5 visar mängden el distribuerad av det kommunala elverket, senare det 

kommunala elbolaget Umeå energi. Så långt som möjligt har uppgifter som 

motsvarar el distribuerad under ett helt år använts. För vissa år finns bara uppgifter 

om hur mycket el som har fakturerats under året. Det kan omfatta antingen mer eller 

mindre. För bilden av utvecklingen över längre tid behöver det inte utgöra något 

problem. Ett problem av större betydelse är att elhandeln i Sverige släpps fri från och 

med 1996. I samband med det omvandlas Umeå energi till en koncern där 

affärsområdena elhandel och elnät delas upp på olika bolag. Att rakt av jämföra 

verksamheten innan den förändringen med verksamheten efter låter sig inte göras. 

För att ändå få någon slags uppfattning om utvecklingen har uppgiften om 

energiomsättning i Umeå energis elnät valts för perioden 1996 och framåt. 

Motiveringen är att den visar storleken på verksamheten i det geografiska område där 

kommunen under mer än hundra år har bidragit till att bygga upp en infrastruktur 

och skaffat sig inflytande över elkraftsresurserna. Det kommunala elbolaget är inte 

längre den enda försäljaren av el här, men all användning av elnätet ger vissa intäkter 

till ägaren Umeå energi och bolaget säljer dessutom själv el till en stor andel av 

kunderna anslutna till det. Koncernen får idag intäkter från betydligt fler 

verksamhetsområden, men för att möjliggöra en jämförelse med tidigare, utifrån 

kommunens roll i att förse regionens näringsliv och hushåll med el, kan omsätt-

ningen i elnätet vara en indikator. Om syftet däremot vore att visa hur den kommu-

nala aktiviteten på energiområdet i sin helhet har vuxit innebär det här tillvägagångs-

sättet uppenbart en kraftig underskattning av utvecklingen sen 1996. 

Diagram 7 bygger på data om trafiken och godshanteringen vid Umeå stads 

hamnar. Ett problem för konstruktionen av serien är att källan SOS Sjöfart under 

flera gånger perioden ändrar vilka hamnar och lastageplatser som inkluderas under 

rubriken Umeå. För att trots det kunna ge en sammanhållen bild av utvecklingen 

över hela perioden har siffrorna för den kategori i statistiken som kallas Umeå 

använts genomgående. I stora drag kan sägas att andelen trafik vid privata 

lastageplatser i Umeå är större i början för att minska efterhand. Under början av 

1960-talet sjunker den delen till motsvarande ett par procent av den trafik som faller 
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under rubriken Umeå i SOS Sjöfart. Som mått på den totala sjöfarten inom Umeå 

kommun innebär tillvägagångssättet alltså att siffrorna för den tidigare delen av 

perioden är i underkant. Det går att argumentera för att andra poster borde 

inkluderas under den tidiga delen av perioden. Men på det här sättet följs 

klassificeringen av vad Sveriges officiella statistik har betraktat som hamnväsendet i 

Umeå. För den som vill jämföra dataserien med ursprungskällorna blir det i och med 

det tydligt exakt vilka post som har tagits med och inte under hela perioden. 

Uppgifter för vissa år saknas i diagrammet på grund av att de saknas i det använda 

källmaterialet. 

Ett annat problem vid konstruktionen av dataserien var att källmaterialet inte 

erbjöd ett enhetligt mått för hamnaktiviteten under hela perioden. För början av 

perioden finns enbart uppgifter om den sammanlagda lastkapaciteten hos de fartyg 

som angör hamnarna. I slutet av perioden anges istället enbart den faktiska 

hanterade mängden gods. Det är två mått som inte går att jämföra med varandra. 

Måttet på fartygens lastkapacitet döljer mer än den mängd gods som lastas och lossas 

vid hamnen. I det ingår fartyg som bara stannar till vid hamnen och sen fortsätter 

vidare med sitt gods. De tidiga upplagorna av SOS Sjöfart konstaterar att den typen 

av trafik vid vissa norrländska hamnar utgjorde en huvuddel, medan lastning av trä- 

och pappersmassa ofta skedde vid företagens egna lastageplatser.  

Den hanterade godsmängden kan framstå som det mer relevanta måttet, men Ian 

Layton som har studerat utvecklingen av hamnar i övre Norrland argumenterar för 

att det också finns ett värde i att använda fartygens lastkapacitet som mått på 

förändringar i aktivitet vid en hamn över tid.59 Layton håller fram att det visar 

hamnens funktion som plats för ankomst och avgång av fartyg. Måttet hanterad 

godsmängd är enligt honom inte heller utan brister. Alla typer av gods var inte 

föremål för tullavgifter och registrerades därför inte i hamnjournalerna. Det gjorde 

däremot vartenda fartyg som kom och gick. En nackdel med tonnage-måttet, som 

Layton själv också uppmärksammar, är att bland annat färjetrafiken till och från 

Finland ingår. Med tanke på storsatsningarna på passagerartrafik Umeå-Vasa under 

senare delen av perioden är det inte otroligt att den verksamheten har bidragit till att 

blåsa upp siffrorna. 

                                                 
59 Layton (1981), s. 108-110. 
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En kritik som skulle kunna riktas mot Laytons resonemang är att det inte tar 

hänsyn till om typen av hamnaktivitet förändras. Sådant som en plötslig ökning av 

passagerarfärjor eller genomfartstrafik kan ge en missvisande bild av utvecklingen. 

Men eftersom källmaterialet inte innehåller någon uppgift om den totala hanterade 

godsmängden under den tidigare delen av perioden har det varit nödvändigt att 

använda det måttet. Konsekvensen är en datasammanställning som under första 

delen visar hamntrafikens nettotonnage och under senare delen den hanterade 

godsmängden, med en viss överlappning. För att rätt kunna tolka diagram 7 är det 

nödvändigt att vara medveten om de nämnda begränsningarna. 

Diagram 6, 8 och 9 visar inkomsterna från stadens hamn- och elförvaltning. 

Källan är Umeå stadsfullmäktiges protokoll, i första hand de tryckta versionerna. Där 

det har varit nödvändigt har kompletteringar gjorts utifrån enstaka bilagor som 

utelämnats i trycket.60 För vissa år har de faktiska bokförda inkomsterna inte funnits 

med i materialet. Som ersättning har då motsvarande uppgift från stadens inkomst- 

och utgiftsstat använts. De fallen har i tabell 2 markerats med kursiv stil. De 

uppgifterna ger bara en fingervisning om vilka belopp staden räknade med att de 

posterna skulle hamna på det kommande året. Men på så sättet går det i alla fall att 

konstruera kompletta serier som kan säga någonting om volymförändringar över en 

längre tidsperiod.  

I elverkets inkomster ingår till en del vad andra enheter inom stadsförvaltningen 

betalar för sin energi, men försäljningen till utomstående är hela tiden i övervikt. Så 

inkomstuppgiften ger trots det en uppfattning om vad elverket har betytt för stadens 

inkomster över tid. I källmaterialet om hamndirektionens inkomster redovisas vissa 

år om uppgiften inkluderar kapitalkontots resultat eller inte, medan det andra år inte 

går att utläsa om den posten är med, eller om uppgiften visar enbart 

driftsinkomsterna. Där det har varit möjligt att välja har kapitalkontots resultat 

utelämnats. Kapitalresultatet har ofta motsvarat en stor del av hamndirektionens 

totala omsättning och det är svårt att säga till vilken grad det speglar den löpande 

hamnverksamheten. Många år handlar det om avskrivning av kapital motsvarande 

ungefär hälften av driftsinkomsterna. Där det bara har funnits en uppgift tillgänglig, 

utan detaljer om vad den innefattar, har den använts. Risken finns därför att 

                                                 
60 De otryckta bilagorna till Umeå stadsfullmäktiges protokoll är från arkiv 294.A1 på Umeå stadsarkiv.. 
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kapitalvinster och -förluster ingår vissa år.  

Vad gäller elverkets och stadens inkomster har, för jämförbarhetens skull, samma 

strategi valts. Serierna innehåller därför sannolikt en blandning av uppgifter inklu-

sive och exklusive kapitalresultat. För elverket och staden i sin helhet motsvarar 

inkomster från kapitalbudgeten däremot en betydligt mindre andel av de totala 

inkomsterna än för hamnförvaltningen. I de fallen är det därför inte lika avgörande. 

Fördelen med att inrikta sig på driftsinkomsterna är att de säger mer om omfattning-

en av den faktiska verksamheten, som är det studien ska visa.   

För omräkningen till fasta priser har SCB:s konsumentprisserie ”Prisnivån i Sve-

rige 1830-2012” använts som deflator.61 En risk med att använda konsumentpriser är 

att de kan ha utvecklats på ett annat sätt än priserna på el och sjötransport. Ett 

alternativ hade varit att använda ett prisindex för industrivaror, frakt, energi eller 

liknande. Men då uppstår istället problemet med jämförelsen mellan stadens 

sammanlagda inkomster och inkomsterna från el- och hamnförvaltning. Ett konsu-

mentprisindex ger på ett enkelt sätt i alla fall en fingervisning om inkomstförändring-

arna i relation till den allmänna inflationen i landet.    

 

1.4.3 Avgränsningar 

I urvalet av elkraftsärenden att ta med i undersökningen finns en övervikt av ärenden 

kopplade till industrin. Därför kan det framstå som att elförsörjningen till hushåll, 

belysning, värme etcetera inte har haft någon som helst del i utbyggnaden av 

systemen. Så är det förstås inte, men eftersom industriverksamheten oftare har varit 

en tydligare drivande kraft bakom enskilda ökningar av kraftproduktionen har det 

verkat rimligt att lägga tonvikten på det. På grund av det försummas betydelsen av 

det icke-industriella, så kallade borgerliga, behovet av elkraft. Ökningar i den 

borgerliga elanvändningen har lika väl bidragit till att staden har ökat sina elinköp, 

särskilt i den senare delen av den undersökta perioden. Men i det skedet hade 

efterfrågan överlag redan blivit så pass stark att utbyggnaden av ett storkraftverk i 

Umeälvens nedre del sågs som en given satsning. Vartefter ökningarna av stadens 

abonnemang av el från Vattenfall blir rutinmässigt återkommande utelämnas de i 

större utsträckning i undersökningen. Motiveringen till det är att de enskilda ökning-

                                                 
61 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____33837.aspx. 
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arna elförsörjning då spelar en allt mindre roll. Anledningen till avgränsningen är att 

det inte har funnits arbetstid till att ta med allt.  

Uppsatsen behandlar två verksamhetsområden översiktligt, utifrån mängder av 

olika delärenden, för att få fram de stora linjerna. I syfte att avgränsa har hamndirek-

tionens och elverkets arkiv på Umeå stadsarkiv inte studerats. Ett direkt sätt att gå 

vidare skulle kunna vara att ta sig an det källmaterialet för att gräva djupare i ären-

den som berörs här. De arkiven innehåller material med fler detaljer och olika pers-

pektiv kring varje större ärende som lyfts fram i den här uppsatsens mer översiktliga 

skildring. 

Tidsavgränsningarna i underrubrikerna är 1923-1954 i fallet elkraft och 1911-1957 

i hamnfallet. Start- och slutåren har valts utifrån att de innehåller avgörande 

händelser inom de olika områdena. De perioderna har i största möjliga mån 

undersökts genom primärmaterial. Utöver det görs utvikningar framåt och bakåt i 

tiden för att ringa in det historiska sammanhanget, men då med hjälp av 

sekundärkällor. Tidsavgränsningen i uppsatsens rubrik, 1920-1960, är att se som ett 

ungefärligt riktmärke. Den fångar i grova drag in en period som är central i båda de 

undersökta fallen. Eftersom studien innefattar två olika fall är det ingen mening med 

att dra en skarpare gräns än så.  

 

1.4.4 Disposition 

Uppsatsen fortsätter med en kortfattad beskrivning av den allmänna samhälls-

utvecklingen i Umeå under framför allt den tidigare halvan av 1900-talet. På det 

följer en undersökning av elkraftssystemets utbyggnad och en undersökning av 

hamnutbyggnaden. I slutet av varje del sammanfattas resultaten.  Uppsatsen avslutas 

med en diskussion som återkopplar resultaten från undersökningen till teoriavsnittet.  
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2. BEFOLKNING, EKONOMI OCH POLITIK I UMEÅ 

Expansionen av Umeå syns tydligt i hur befolkningsökningens takt förändras (se 

diagram 1). Trenden är visserligen uppåtgående även under början av 1900-talet,  

 
Diagram 1. Umeås befolkning 1850-1995. 

 

Källa: http://www2.historia.su.se/urbanhistory/cybcity/stad/umea/historia.htm. På 1960- och 70-

talen införlivades flera omliggande kommuner i Umeå stad, senare Umeå kommun. Administrativt 

försvann begreppet stad med kommunreformen 1971 då alla tidigare städer, köpingar med mera 

omvandlades till kommuner av en och samma typ. För jämförelsen har därför Umeå tätort och tätorts-

region använts för den senare delen av perioden. De kategorierna definieras av Statistiska centralbyrån 

(SCB) utifrån antal invånare och avstånd mellan husen och är frikopplade från de administrativa 

kommunindelningarna. 

 

men 1950 sker ett skarpt brott då ökningstakten höjs radikalt. Befolkningen har sen 

dess i absoluta tal ungefär femdubblats. Den befolkningsökningen syns också i 

Umeås befolkning som andel av hela landets befolkning, enligt vad diagram 2 visar. 

Näringsstrukturen bjuder på en överraskning, utifrån den utbredda upp-

fattningen om industrins låga betydelse för staden som nämndes i forskningsöver-

sikten. I diagram 3 syns att fler arbetade inom industrin än inom tjänstesektorn ända 

in på 1930-talet. Sysselsättningsmässigt saknade industrin med andra ord inte bety-

delse. 1950 års folkräkning visade att 33 procent av de yrkesverksamma arbetade 

inom industri och hantverk.1 Det var stadens ledande näringsfång sysselsättnings- 

                                                 
1 Olofsson (1972), s. 535f. 
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Diagram 2. Umeå, stadens andel av Sveriges totala befolkning 1810-1995 i procent. 

 

Källa: se diagram 1. 

 
mässigt. För tätortsbefolkning i genomsnitt i landet var andelen 50 procent. Offent-

liga tjänster sysselsatte i Umeå 23 procent och i landet 13 procent av de yrkesverk-

samma 1950. Handel sysselsatte 22 procent i Umeå, jämfört med nationella tätorts-

medeltalet 18 procent. Sammantaget var staden mer inriktad på offentliga tjänster 

   
Diagram 3. Förvärvsarbetande i Umeå 1900-1960, delat på näringsgrenar (%). 

 

Källa: se diagram 1. 
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än andra tätorter. Men även handeln låg i överkant, om än inte lika mycket. Verksam-

heten inom industri och hantverk var mindre än genomsnittet, men ändå inte obe-

tydlig i storlek. 

På det politiska området hade de konservativa (M)2 majoriteten under lång tid. 

1922 års val innebar en första brytpunkt, som diagram 4 visar. Mandatfördelningen 

vägde över till en majoritet för motståndarblocket, som i det här skedet var en allians 

av liberaler (Fp) och socialdemokrater (S). Formellt sett var det ett maktskifte. I 

praktiken fortsatte, enligt Olofsson, än så länge en samarbetspolitik.3 

 
Diagram 4. Mandatfördelning i Umeås stadsfullmäktige 1919-1966. 

 

Källa: se diagram 1. 

 
Socialdemokraterna gjorde sitt genombrottsval 1926, med en spikrak väg uppåt 

efter det. 1934 års val innebar bland annat att partiet Umenazisterna fick ett mandat, 

men det blev för första och enda gången.4 De som vid den tidpunkten hade desto 

större inflytande var fem politiker som karaktäriserades som ”de fem stora”. Det var 

socialdemokraterna Elof Lindberg och Elon Dufvenberg, konservativa Per Gordon 

Lundgren och Arne Unander-Scharin och liberalen Bernhard Bäckman. Lundgren 

                                                 
2 I uppsatsen används de nutida förkortningarna M, Fp och S om partierna. Högerpartiet, ”de konservativa” och 

Moderaterna används som direkt utbytbara benämningar oavsett vad partiet hette vid den tidpunkt som skildras. 
Liberalerna och Fp/Folkpartiet används också som direkt utbytbara. 
3 Olofsson (1972), s. 454. 
4 Ibid, s. 482f. 
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blev efter valet ny ordförande för drätselkammaren med en linje som gick ut på att 

sluta låna till investeringar och minska stadens skuld.5 Lundgrens ”hushållnings-

politik” fick genomslag i fullmäktige i och med första krigsbudgeten 1940. Skatten för 

det följande året höjdes av fruktan för minskad arbetskraft, att krigets avspärrningar 

gjorde stadens kustnära ”uthamn” i Holmsund till en förlustverksamhet och att 

elverket missgynnades av att invasionen i Norge tvingade massasliperierna att stå 

stilla. Det visade sig senare ha varit en felbedömning. Staden fick överskott år efter 

år.6 1942 fick S för första gången lika många mandat som Fp och M tillsammans. 

Högerpartiets inflytande i fullmäktige rasade oupphörligen från 1920 till 1950, med 

en plats som minsta parti för första gången 1946.  

På det stora hela ger uppgifterna om samhällsutvecklingen i staden upphov till 

många frågor. Vad låg bakom den explosionsartade ökningen i befolkning?  Vilka 

följder fick skiftet från högerdominans till liberalt och socialdemokratiskt inflytande? 

Tidigare forskning har tonat ned industrins betydelse, men statistiken visar den 

näringsgrenen sysselsatte så pass många att den inte kan ignoreras. Finns det 

förbisedda förlopp inom det området som skulle kunna kasta nytt ljus på stads-

utvecklingen? De frågorna följer med i bakgrunden när vi fortsätter med undersök-

ningen av den lokala politiken bakom utbyggnaden av den elektriska infrastrukturen. 

 

                                                 
5 Olofsson (1972), s.481f. 1935 var stadens skuld 46 kronor per skattekrona, för att minskas till sju kronor 1947. 
6 Ibid, s. 527f. 
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3. UTBYGGNADEN AV ELKRAFTSSYSTEMET 

Elektrifieringen av Sverige var en nyckelfaktor i den ekonomiska utvecklingen från 

1930-talet och framåt, som forskningsöversikten visade. Möjligheten för ett samhälle 

att öka sin energianvändning har i stort visat sig ha ett nära samband med ekonomisk 

tillväxt.1 Det finns alltså flera skäl för att ta reda på hur staden Umeås elektrifierings-

mönster har sett ut. Dels säger det någonting om i vilken utsträckning staden hängde 

med i det nationella utvecklingsblocket kring eltekniken. Samtidigt ger det en 

antydan om den övergripande ekonomiska utvecklingen, i enlighet med det 

konstaterade sambandet mellan tillväxt och energianvändning. Delvis är ökningarna 

kopplade till att industrier förses med energi, men inte enbart. Det handlar om 

elektrifiering av hela samhället och de produktivitetshöjningar och förbättringar av 

materiella förhållanden som det för med sig.  

Vad gäller den kommunala eldistributionens utveckling i Umeå visar diagram 5 

prov på hur en första stegring under slutet av 1920-talet  efter de första trevande 

 
Diagram 5. Umeå elverk/Umeå energi AB, elektrisk energiomsättning 1920-2011.  

 

Källor: Årsberättelser från Umeå stads elektricitetsverk och årsredovisningar från Umeå energi AB. 

För närmare förklaring se metoddelen. Dataserierna i sin helhet i bilaga 1, tabell 1.  

                                                 
1 Se till exempel Wrigley (2010), eller Henriques (2011). 
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stegen under perioden före. Efter fortlöpande satsningar på utvidgning av elproduk-

tionen fortsätter konsumtionen obevekligen uppåt, med undantag för under andra 

världskrigets produktionsstopp. Efter krigsslutet sker den riktiga explosionen, som 

sammanfaller med den uppåtgående trenden i landets ekonomi i stort. 

Umeå stads första vattenkraftssatsning var Klabböle kraftverk, som togs i drift 

första gången 1899.2 Kapaciteten utökades 1904 med installationen av ytterligare ett 

maskinaggregat. Träföretagsledaren Egil Unander-Scharin bäddade för nästa större 

kommunala satsning när han 1907 lade fram sina planer på att starta ett 

trämassasliperi i Umeå för stadens styrande politiker. Lockbetet var att hans företag  

 

Karta 1. Norrfors-Klabböle-Baggböle. 

 

Källa: http://kso2.lantmateriet.se/. 

 

genom avtal skulle ta på sig att köpa en stor fastslagen mängd elkraft av staden. För 

att tillgodose Unander-Scharins behov bestämde sig stadsfullmäktige för att bygga ett 

till kraftverk vid Klabböle i anslutning till det befintliga. Det blev färdigt 1910. Under 

det decenniet fortsatte elkraftsbehovet att öka. Stadsfullmäktiges lösning blev att 

1920 byta ut de två första turbinerna från 1899 mot en ny effektivare typ. 

                                                 
2 Västerbotten, 1992:3, s. 23-38. Gäller också det följande.  
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Liberalen Gustav Rosén motionerade 1915 i stadsfullmäktige med förslag om att 

utvidga Klabböle kraftverk med en tilldämning över hela älven.3 Förslagen var ett 

resultat av Roséns så kallade enmansutredning om industri. 1916 diskuterade 

stadsfullmäktige ett inköp av Norrforsområdet, uppströms Klabböle,4 för ytterligare 

kraftverksbygge. Majoriteten visade sig vara tveksam till det. Ett kraftverk där skulle 

ge 10 000 hästkrafter överskottskraft som det dessvärre än så länge inte fanns något 

sätt att transportera till Mellansverige. De liberalas argument för satsningen var att 

den skulle ge den billigaste elen i Sverige och med det locka industri till Umeå. 

Förslaget om inköp hade kommit från den industrikommitté som nyligen hade 

bildats på Roséns initiativ. Det som talade emot var att staden vid tidpunkten var hårt 

belastad av de utgifter som bygget av den så kallade uthamnen i Holmsund förde med 

sig. Dessutom ville ägaren av marken vid Norrfors ha mycket betalt. De konservativa 

stoppade satsningen. Oskar Lundquist i det konservativa partiet och elverksstyrelsen 

föreslog att staden istället skulle försöka få statliga Vattenfallsstyrelsen (i fortsätt-

ningen kallad Vattenfall) att köpa Norrfors och ta på sig att bygga kraftverk där.5 Så 

blev det också. 1917 träffade Umeå stad och Vattenfall avtal. I det ingick att staden 

skulle få köpa 20 procent av den vid utbyggnad erhållna effekten från Norrfors, eller 

minst 20 000 hästkrafter.6 Det visade sig sen att krigslågkonjunkturen fick Vattenfall 

att vänta med att genomföra det avtalade kraftverksbygget. Staden försökte då istället 

utöka Klabböles kapacitet.7  

Efter de inledande försöken med vattenkraft tog en ihållande ökning av energi-

behovet fart som ledde till nya etapper av utbyggnad i såväl kommunal som statlig 

och privat regi. Innan vi går vidare med skildringen av det förloppet ska vi se vad 

verksamheten på elkraftsområdet betydde ekonomiskt för Umeå stad. Diagram 6 

visar att elverket, även i fasta priser mätt, mångdubblar sin årsinkomst från början av 

1920-talet till mitten av 1960-talet. Stadigt under perioden kan elverket också bidra 

med ett överskott. För att förstå verksamhetens ställning i den kommunala budgeten 

är det värt att se hur stor andel av stadens sammanlagda inkomster som elverkets 

inkomster motsvarar. Andelen ligger flera år över 40 procent och alltid över 20 

                                                 
3 Olofsson (1972), s. 402f. 
4 Karta 1 visar hur Norrfors och Klabböle är belägna i relation till varandra. 
5 Olofsson (1972), s. 404f. 
6 Ibid, s. 406f. 
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Diagram 6. Umeå elverks inkomster 1922-1964 i relation till stadens inkomster. 
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Källa: Egna bearbetningar av Umeå stadsfullmäktiges protokoll. Deflator för fastprisberäkningen är 

SCB:s  ”Prisnivån i Sverige 1830-2012” (http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____33837.aspx).  

För närmare förklaringar se metoddelen och bilagans tabell 2. 

 
procent. Till en del fungerar elverket som en vidareförmedlare av energi. Elverket 

köper in från Vattenfall och säljer till lokala konsumenter. Storleken på inkomsterna 

säger därför inte automatiskt något om hur stadens kassa har gynnats av 

verksamheten. Indirekt gynnas däremot den kommunala ekonomin när näringslivet 

på orten har en tillfredsställande energitillförsel och med sin aktivitet ger upphov till 

skatteintäkter. Det är därför ett självändamål att bara tillhandahålla energin. 

Överskott är inte prio ett för elverket. Andelstalen ger samtidigt en bild av vilken 

tyngd verksamheten har. I och med att den omfattar en tredjedel av budgeten måste 

den sägas vara av avgörande betydelse för staden. Om fel beslut tas kan det få 

katastrofala följder. Om rätt beslut tas kan staden få en betydande belöning. 

 

3.1 DEN KOMMUNALA ELKRAFTSPOLITIKEN 1923-1954 

1923 föreslår Arne Unander-Scharin – son till Egil, arvtagare till familjeföretaget och 

stadsfullmäktigeledamot – att stadsfullmäktige ska göra något för att öka tillgången 

                                                                                                                                                         
7 Det innebar, enligt Olofsson, att staden lade 252 000 kronor på att bygga en avloppskanal som visade sig onödig. 
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på el.8 Han skriver att det redan nu finns större behov än elverket klarar av att 

tillfredsställa. Än mindre skulle det vara möjligt att tillgodose behoven hos eventuella 

nya industrianläggningar. Planen är att hans trämassaföretag Scharins söner AB ska 

utvidga sin produktion. En utgångspunkt för Unander-Scharin är den överens-

kommelse staden och Vattenfall träffade 1917. Stadsfullmäktige lät då det statliga 

verket ta över rätten att köpa in vattenfallen i Norr- och Sörfors, med en försäkran 

om att Vattenfall senast fyra år efter krigsslutet skulle anlägga en kraftstation där. 

Trots att staten har köpt området invid forsarna har ingen utbyggnad gjorts än.  

Enligt Unander-Scharin finns två lösningar på problemet: antingen utökar staden 

kapaciteten på sin kraftstation i Klabböle, eller så försöker staden få Vattenfall att 

uppfylla sitt löfte och bygga åtminstone ett provisoriskt mindre kraftverk i Norrfors. 

Han argumenterar att båda parter tjänar på det senare alternativet och föreslår 

därför att staden ska försöka få igenom det. Elverksstyrelsen, genom Robert Carlsson, 

svarar att det första av Unander-Scharins alternativ är mer gynnsamt för staden. 

Enligt Carlsson är stadens kraftverk en god intäktskälla, men det bär i nuvarande 

skick på så många brister att det riskerar att sluta fungera.  Att investera i det egna 

kraftverket så att det åtminstone kan upprätthålla sin nuvarande kapacitet och 

successivt utvidgas ser Carlsson därför som bättre för stadens ekonomi än att 

tillgodose det lokala elbehovet med inköp från ett framtida statligt kraftverk. 

Elverksstyrelsens slutförslag, som fullmäktige godkänner, blir att begära tillstånd 

från Vattendomstolen för att få utvidga kraftverket vid Klabböle med en permanent 

damm över älven.  

Stadens arbete med att byta ut luftledningarna inne i staden mot ett jordkabelnät 

stöter på hinder när privata fastighetsägare protesterar mot att behöva betala för ny 

utrustning på sina tomter.9 Enligt drätselkammaren var det ett ökande behov av el för 

såväl ute- och innebelysning som uppvärmning och matlagning som hade motiverat 

satsningen. Fastighetsägarna argumenterar att då det handlar om en förändring som 

ska gynna befolkningen så ska inte en viss grupp behöva betala en större andel. 

Kompromissen blir att staden och fastighetsägarna betalar hälften var för 

installationerna.  

                                                 
8 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1923, serie A, s. 130f och serie B, s. 5f och 501-506. Gäller också det följande. 
9 Ibid, serie A, s. 29f och serie B, s. 7-9, 31-33 och 68f. Gäller också det följande. 
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1924 erbjuder sig Vattenfall att bygga sitt utlovade kraftverk i Norrfors.10 Elverks-

styrelsens ordförande Robert Carlsson definierar de nödvändiga kriterierna för att gå 

med på Vattenfalls bud som att dels AB Scharins söner måste få den mängd el, och till 

det pris, företaget vill ha och dels att Vattenfall måste ge staden rätt distribuera el 

inom ett så pass stort område att staden i framtiden ska kunna få avsättning för sin 

abonnerade el. Efter att ha förhandlat med direktör Arne Unander-Scharin bedömer 

Carlsson det som möjligt att komma överens vad gäller den första delen. Vad gäller 

den andra delen är elverksstyrelsens krav att stadens ska få distribuera till 

kommunerna längs hela Umeå älvdal från havet upp till och med nuvarande Vindelns 

kommun. Carlsson som tidigare förespråkade en utvidgning av stadens eget kraftverk 

håller fast vid att det alternativet, för enbart stadens skull, fortfarande vore det 

förmånligaste, men att Vattenfalls förslag är att föredra med hänsyn till det 

allmännas bästa. Därför ändrar sig elverksstyrelsen nu till att stödja det senare 

alternativet.  

Det grundläggande kravet från Vattenfall för att genomföra utbyggnaden av ett 

första mindre kraftverk vid Norrfors är att det i förväg går att teckna avtal om 

abonnemang av tillräckligt stora mängder el. I första hand vänder sig Vattenfall till 

staden för att få till de förhandsabonnemangen. Stadens avtal med Scharins söner gör 

det möjligt att uppfylla det kravet.  Vattenfall går med på att ge staden rätt till det 

önskade distributionsområdet och elverksstyrelsens huvudkriterier är med det 

uppfyllda. Stadsfullmäktige accepterar avtalsförslaget som ger Umeå stad rätt att 

köpa in 5 500 kW, av totalt 10 000. En motprestation är att staden ska leverera el till 

Vattenfall under byggperioden. 

Robert Carlsson föreslår 1925 att ansökan till Norrbygdens vattendomstol om att 

få bygga en permanent damm över Klabböleforsen ska dras tillbaka, med 

motiveringen att det kommande statliga kraftverket i Norrfors kommer att göra 

utvidgningen av Klabböle överflödig.11 Det ansökta byggnadstillståndet skulle ändå 

hinna förfalla och Carlsson anser att det istället vore bättre att lämna in en ny 

ansökan, byggd på samma underlag, om frågan blir aktuell senare. Fullmäktige 

godkänner tillbakadragandet av ansökan.  

                                                 
10 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1924, serie A, s. 29-32 och serie B, s. 41-46, 71-73, 89-93, 107-124 och 140-45. 

Gäller också det följande. 
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Elverksstyrelsen ansöker om anslag till nyanläggningar nödvändiga för att kunna 

hantera leveranserna från Norrfors.12 Det innefattar en ombyggnad av kraftledningen 

Umeå-Klabböle så att den klarar en högre spänning och anläggandet av ett nytt 

transformatorhus i staden – inklusive anslutningar till det närbelägna Scharins 

sliperi och till jordkabelnätet. Parallellt begär AB Scharins söner att staden ska göra 

det möjligt för företaget att få tillgång till el från Gideåbacka kraftstation i Väster-

norrlands län till dess att Norrfors startar sin produktion.13 Det som krävs är framför 

allt installation av transformatorer i Klabböle som kan transformera upp spänningen 

så att den blir tillräckligt hög för den längre överföringen. Scharins söner erbjuder sig 

att bidra med ungefär en tredjedel av kostnaden. En fördel för staden med det, som 

elverksstyrelsens ordförande lyfter fram, är att upptransformeringen för med sig 

möjligheten att förse eventuella nya kunder med el från Klabböle. Han tar också upp 

att den högre spänningen kommer att få förlusterna i överföringen Klabböle-Umeå 

att minska. Förslaget godkänns av fullmäktige. 

1926 ansöker AB Scharins söner, genom Arne Unander-Scharin, hos fullmäktige 

om ökad leverans av el med anledning av en planerad ny fabrik på Sofiehem i Umeå. 

Företaget erbjuder sig att ingå ett avtal om leverans av el till fabriken som ska gälla 

till 1957.14 Unander-Scharin använder argumentet att staden kommer att tjäna på den 

nya fabriken genom ökade skatteintäkter och minskad arbetslöshet. Stadsfullmäktige 

godtar den argumentationen och säger ja till att hjälpa till med elförsörjningen. Den 

utökade elleveransen kräver nyanläggningar, bland annat två nya turbiner till 

Klabböle kraftverk, transformatorer och ledningar, beräknat till en kostnad av 

234 000 kronor.15 Med tanke på det vill Robert Carlsson och elverkets styrelse att 

företaget ska lämna en borgensförbindelse på 300 000 kronor, utöver företagets 

borgen på 200 000 kronor för tidigare åtaganden.16 Men förhandlingarna med 

Unander-Scharin landar i att ingen fler borgensförbindelse lämnas för att täcka 

stadens risker med att säkerställa de utökade elleveranserna. 

1929 sluter fullmäktige ett avtal om elleverans till trävaruföretaget Holmsunds 

                                                                                                                                                         
11 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1925, serie A, s. 60 och serie B. s. 198f. Gäller också det följande. 
12 Ibid, serie A, s. 55f och serie B, s. 149-52, 186f och 202. Gäller också det följande. 
13 Ibid, serie A, s. 118 och serie B, s. 411-13. Gäller också det följande. 
14 Förslaget till elavtal finns i Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1926, serie B, s. 123-30.  
15 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1926, serie B, s. 183f. 
16 Ibid, serie A, s. 46 och serie B, s. 109-12 och 131. Gäller också det följande. 
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AB.17 För att möjliggöra leveransen beslutar fullmäktige sig för att investera i ny 

utrustning för Klabböle kraftstation. 1930 gör låga massapriser att Scharins drar ned 

på sin produktion, vilket inverkar negativt på stadens elinkomster.18 1931 föreslår 

elverkets Robert Carlsson för fullmäktige att staden ska bygga ut Klabböle kraftsta-

tion med ytterligare ett maskinaggregat.19 Motiveringen är att elverkets kraftleverans-

er fortsätter öka och att efterfrågan överstiger tillgången. Carlsson framställer det 

som ofrånkomligt med en kapacitetsökning. Han lägger dessutom till att det passar 

särskilt bra i den rådande lågkonjunkturen, som en åtgärd mot arbetslöshet.  Drätsel-

kammaren20 håller med om det är ofrånkomligt att staden ska skaffa tillgång till mer 

elkraft, men ställer en tillbyggnad mot alternativet att köpa in mer el från Vattenfall. 

Slutsatsen är att staden skulle bli tvungen att betala ett så pass högt pris till Vattenfall 

att tillbyggnad av det egna kraftverket ändå är mer fördelaktigt.  

AB Scharins söner, genom Arne Unander-Scharin, lämnar en begäran om att 

staden ska sänka priset på så kallad frivillig kraft till företagets två massasliperier i 

staden.21 Den frivilliga delen i elavtalet är den som överstiger den fasta mängd kraft 

som företaget har tagit på sig att köpa av staden. Bakgrunden är att massaindustrins 

försäljningsorganisation på grund av depressionen har uppmanat företaget att sänka 

sin massaproduktion till hälften av maxnivån. Företaget planerar att nästa år försöka 

gå tillbaka till full produktion, men väntar sig då tvingas sälja massan till ett pris 

under tillverkningskostnaden. Unander-Scharin ber i ljuset av det om en tillfällig 

hjälp från staden. Hans argument är att staden kommer att få mer intäkter från 

elförsäljning och hamnavgifter, och dessutom mindre av arbetslöshet, än om 

företaget inte skulle kunna upprätthålla maximal produktion. Drätselkammaren 

godtar det resonemanget med huvudmotiveringen att det innebär ett avsevärt 

tillskott till stadens kassa. Villkoret för prissänkningen är att Scharins verkligen 

håller maxproduktion.  

1932 lämnar elverket, genom A. Boberg,22 förslag om att staden ska köpa ett 

                                                 
17 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1929, serie A, s. 92 och serie B, s. 222-27 och 229. Gäller också det följande. 
18 Olofsson (1972), s. 477. 
19 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1931, serie A, s. 37f och serie B, s. 9-15 och 83-85. Gäller också det följande 
20 Drätselkammaren var det ledande politiska organet ovanför stadsfullmäktige. Den motsvaras idag av 
kommunstyrelsen. 
21 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1931, serie A, s. 138 och serie B, s. 365f och 385. Gäller också det följande. 
22 Personers förnamn anges med enbart initial där hela namnet inte har funnits tillgängligt i källmaterialet. 
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markområde vid Harrseleforsen för att få rätten att bygga vattenkraftverk där.23 

Motiveringen är att stadens kraftverk vid Klabböle har nått sin maxkapacitet och bara 

kan utökas med ett dyrbart dammbygge, vilket kräver överenskommelse med 

Holmsunds AB som driver kraftverk i Baggböle – beläget tvärs över älven från 

Klabböle sett. Vattenfalls kraftverk vid Norrfors är fullbelastat och kommer inte att 

kunna utöka sin försäljning till staden.  Ett inköp av Harrseleforsen skulle garantera 

det förväntade framtida ökade elbehovet. Elverket har förhandlat till sig tillfällig 

förköpsrätt och har klart för sig att Vattenfall kommer att köpa forsen när 

förköpsrätten löper ut om inte staden gör det först. I stadsfullmäktige yrkar 

socialdemokraten Elof Lindberg emot ett inköp av området, med hänvisning till de 

betydande ekonomiska riskerna och till att staden har ett begränsat 

distributionsområde. Per Gordon Lundgren yrkar för ett inköp och får fler röster än 

Lindberg, men når ändå inte den kvalificerade majoritet som krävs.  Inköpet avslås i 

och med det. Lundgren och andra på ja-sidan, bland andra Arne Unander-Scharin, 

reserverar sig med tillägget att inköpet hade varit lyckligt för stadens framtida 

kraftförsörjning. Den tillfälliga lösningen blir att öka inköpen av el från Vattenfall.  

När staden förhandlar om ett nytt elavtal ställer Vattenfall krav på att staden ska 

förbinda sig att aldrig någonsin köpa området vid Harrseleforsen.24 Men efter 

mothugg från drätselkammaren, ledd av C. A. Strömberg, tar Vattenfall tillbaka det 

kravet. Staden håller i och med det möjligheten till utbyggnad i Harrseleforsen 

öppen. Under behandlingen av ärendet föreslår Elof Lindberg att fullmäktige ska låta 

utreda möjligheterna att köpa Baggböle kraftverk av Holmsunds AB, men det röstas 

ned.  

En konflikt mellan fack och arbetsgivare leder till att Scharins produktion 

tillfälligt stängs ned.25 Företaget tampas dessutom återigen med låga massapriser. 

Unander-Scharin, ansöker därför om en sänkning av priset på den så kallade 

överskottskraften, som kan tas ut från stadens eget kraftverk utan behov av extra 

inköp från Vattenfall.26 Det handlar om den mängd som går utöver miniminivå av 

fasta månadsinköp företaget har avtalat om. Unander-Scharin skriver att de annars 

                                                 
23 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1932, serie A, s. 81f och 85-88 och serie B, s. 168-70. 
24 Ibid, serie A, s. 89f och serie B, s. 172-80. Gäller också det följande. 
25 Olofsson (1972), s. 478. 
26 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1932, serie A, s. 126 och serie B, s. 211f, 252f och 270-73. Gäller också det 
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tvingas stänga ned en av företagets två massafabriker i staden. Elverket föreslår att 

staden ska gå med på det då det för att undvika arbetslöshet och de förlorade intäkter 

från elförsäljningen som ett produktionsstopp skulle innebära. Fullmäktige godtar 

det och säger ja till en prissänkning. 

1935 föreslår elverkets styrelse, ledd av Robert Carlsson, att kraftledningen 

Umeå-Klabböle-Norrfors byggs om från en enkel- till en dubbellinje. Anledningen är 

den snabbt ökade belastningen och att ledningsstolparna har börjat ruttna.27 

Stolparna måste ändå bytas ut snart, och då är det enligt elverksstyrelsen ett bra 

tillfälle att installera en andra ledning. Med den skulle linjeförlusterna minska och 

driftssäkerheten öka. Kopparpriserna är dessutom lägre än på länge. Fullmäktige 

godtar elverksstyrelsens argument och ansöker om, och beviljas, statligt lån för 

projektet. Vid den här tiden har kraftförsäljningen till Scharins söner AB under flera 

år uppgått till ett större belopp än hela kommunalskatteuppbörden.28 Det är tydligt 

att elverksamheten är lönsam för staden, i enlighet med vad diagram 6 visade. Och 

det är tydligt att Scharins söner AB är en aktör av stor betydelse för staden. 

1936 föreslår elverksstyrelsen än en gång att staden ska köpa in området vid 

Harrseleforsen för att säkra möjligheten till framtida kraftverksutbyggnad i stadens 

regi.29 Carlsson uttrycker att Harrsele är den enda forsen inom rimligt avstånd och 

till rimligt pris för stadens del. Socialdemokraterna, som förut tyckte satsningen var 

för riskfylld, har nu ändrat sig och inköpet röstas igenom i fullmäktige. Det pågående 

bygget av en högspänningsledning mellan Norrland och Mellansverige gör att 

möjligheten att lyckas sälja all producerad el nu är inom räckhåll.30 

AB Scharins söner säljer 1937 sina två massafabriker i Umeå till AB Umeå 

Trämassefabriker – ett dotterbolag i brittiska Bowaters-koncernen. Scharins gör det 

för att koncentrera sin verksamhet till Clemensnäs i Skellefteå kommun och gå över 

från massa till wallboard.31 Arne Unander-Scharin, tidigare vd för AB Scharins söner, 

fortsätter som vd i det nya företaget AB Umeå trämassefabriker fram till 1950.32 

                                                                                                                                                         
följande. 
27 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1935, serie A, s. 40, 75 och 141f och serie B, s. 54-56, 83f 248f och 276. Gäller 
också det följande. 
28 Olofsson (1972), s. 484. 
29 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1936, serie A, s. 100 och serie B, s. 121f. 
30 Olofsson (1972), s. 479f. 
31 Ibid, s. 489. 
32 ”Vem är det: Svensk biografisk handbok 1957”, s. 994 (http://runeberg.org/vemardet/1957/1018.html). 
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Umeå trämassefabriker tar över den tidigare ägarens kontrakt om elinköp från staden 

– med en ökning av mängden abonnerad el.33 Under ärendehanteringen agerar Arne 

Unander-Scharin i ett skede som företrädare för Umeå trämassefabriker – i det att 

han undertecknar det nya kontraktet för företagets räkning – och i ett annat skede 

som företrädare för stadsfullmäktiges andra beredningsutskott – i det att han 

tillstyrker drätselkammarens förslag att godkänna det nya kontraktet.  

AB Umeå Trämassefabriker ansöker, genom Arne Unander-Scharin, i slutet av 

året om att få öka sitt abonnemang av el än en gång. Begäran överstiger den mängd el 

elverket har möjlighet att leverera och fullmäktige måste därför gripa in.34 Orsaken 

till ansökan är att företaget tänker genomföra tillbyggnader och moderniseringar. 

Drätselkammaren, genom Elon Dufvenberg, definierar alternativen som att antingen 

köpa in mer el från Vattenfall eller bygga en damm över Klabböle för att öka den egna 

produktionen. Den kommitté som ska förhandla med företaget får av fullmäktige 

uppdraget att samtidigt se över möjligheterna till dammbyggnad. Det slutar med en 

överenskommelse om att skjuta dammbyggnadsfrågan på framtiden. Elverkstyrelsen 

ansöker om anslag till att köpa in transformatorer och annan utrustning som krävs 

för att klara av den utökade motoreffekten inom massaindustrin och för att hantera 

anslutningen till Norrbottens och Mellansveriges elnät.35 Ansökan godkänns av 

fullmäktige.  

 1939 lämnar Per Gordon Lundgren en interpellation till elverksstyrelsen om 

frågan om dammbyggnad vid Klabböle.36 Lundgren skriver att han har hört ryktas att 

elverksstyrelsen tänker söka tillstånd för dammbyggnad hos Norrbygdens vatten-

domstol. Han vill veta om det stämmer och varför styrelsen inte har tagit frågan via 

fullmäktige. Elverksstyrelsen, genom Konrad Viksten, svarar att de har befogenhet att 

utreda frågan om dammbyggnad och kommer att, när utredningen är slutförd, lämna 

förslag till fullmäktige om eventuella tillstånd som ska sökas.  

Elverkets överskott för 1939 blir större än väntat.37 Eftersom en av 

                                                 
33 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1937, serie A, s. 47 och 80, serie B, s. 59f och 116-18 och serie C, s. 65 och 
125f. Gäller också det följande. 
34 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1938, serie A, s. 41 och 116, serie B, s. 52f och serie C, s. 76f och 224-26. 

Gäller också det följande. 
35 Ibid, serie A, s. 51, serie B, s. 59f och serie C, s. 95f.  
36 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1939, serie B, s. 75f och serie C, s. 125. Gäller också det följande. 
37 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1940, serie A, s. 46, serie B, s. 52 och serie C, s. 73f. Gäller också det följande. 
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elverksstyrelsens uppgifter är att lämna förslag på hur sådant överskott ska användas. 

föreslår styrelsen, genom Robert Carlsson, 1940 att en del av det ska sättas av till ett 

förmodat dammbygge. Formuleringen är att ”elverket i en nära framtid beräknas få 

avsevärda utgifter för en damm över forsnacken vid Klabböle”. Drätselkammaren, 

genom Elon Dufvenberg, vill däremot inte låsa upp överskottspengar i en fond där de 

enbart kan användas till ett eventuellt dammbygge. Inget görs därför av förslaget.  

Utrikespolitiska förhållanden under krigsåret 1940, med den tyska ockupationen 

av Norge, gör att AB Umeå trämassefabriker likt andra massaföretag inte kan få 

någon avsättning för sina produkter och måste stänga ned produktionen.38 Förhand-

lingar mellan elverksstyrelsen och Vattenfall leder till att staden får lov att till ett lågt 

pris sälja tillbaka el som staden nu inte har någon användning för. De nya 

stamledningarna söderut gör att Vattenfall nu har möjlighet att till viss del avsätta 

den elen på andra platser.  

1941 tar elverksstyrelsens Robert Carlsson upp att det snart 20 år gamla 

kabelnätet, på grund av hastigt ökad användning av elektrisk värme i centrala staden, 

har blivit kraftigt överbelastat och behöver förstärkas.39 Fullmäktige går med på att ta 

ett lån för att installera ny distributionsutrustning. 1944 påbörjar staden en 

utredning om hur Klabböleforsen ska kunna utnyttjas mer effektivt.40 Bakgrunden är 

att Holmsunds AB, efter en egen utredning, har förespråkat anläggande av en damm 

över forsen och ett nytt stort kraftverk för staden och företaget att utnyttja 

gemensamt.  

Med anledning av att AB Umeå trämassefabriker har återupptagit driften vid 

båda sina sliperier begär elverksstyrelsen 1945 att staden ska utöka sitt abonnemang 

av el från Vattenfall.41 Ökningen är nödvändig för att kunna tillhandahålla den el-

mängd som Umeå trämassefabriker enligt avtal har rätt att få köpa av staden. 1946 

byter Umeå stad till sig området vid Baggböleforsen av Holmsunds AB i utbyte mot 

Harrseleforsen.42 Motivet uttrycks vara en ömsesidig önskan att kunna utnyttja 

vattenkraften i Klabböle/Baggböle mer rationellt genom att låta staden bygga ett 

                                                 
38 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1940, serie A, s. 73, serie B, s. 99-101 och serie C, s. 106. Gäller också det 

följande. 
39 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1941, serie A, s. 33 och serie B, s. 24-27. 
40 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1944, serie A, s. 58 och serie B, s. 113f och 121f. Gäller också det följande. 
41 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1945, serie A, s. 65 och serie B, s. 177f. Gäller också det följande. 
42 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1946, serie A, s. 32 och serie B, s. 35-47 och 61-64. Gäller också det följande. 
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storkraftverk med damm över älven. Avtalet innebär att Holmsunds AB får 

ersättning, i antingen el eller pengar, för sin bortbytta andel av forsen. På samma sätt 

garanteras staden en del av produktionen från det framtida kraftverk som företaget 

ska bygga i Harrseleforsen.  

1947 kommer staden överens med Vattenfall om att bilda ett gemensamt bolag 

med uppgift att bygga storkraftverket Ume kraftverk i vattenområdet mellan Bagg- 

och Klabböle – det område som nu får samlingsnamnet Umeforsen.43 Bakgrunden är, 

enligt drätseldirektören Harald Bengtssons beskrivning, att det har funnits en skill-

nad i stadens och Vattenfalls tolkningar av avtalet från 1924 om kraftleverans från 

Vattenfall. Staden anser sig ha rätt att vid kontraktets utgång 1957 få gå över till att 

köpa in el till självkostnadspris, medan Vattenfall anser att den övergången bara 

gäller om Vattenfall genomför en kapacitetsökning i form av tillbyggnad av Norrfors-

anläggningen eller nybygge av ett kraftverk i Sörforsen. Om Vattenfalls tolkning visar 

sig stämma förlorar staden helt sin rätt att köpa in el 1957. En kommitté utsedd av 

stadens elverksstyrelse kommer fram till att utgången är för osäker och riskfylld och 

att staden därför måste träffa en ny överenskommelse för att säkra den framtida 

försörjningen av el. Andra beredningsutskottet låter en civilingenjör, i egenskap av 

sakkunnig, granska förslaget om att bilda bolag ihop med Vattenfall och jämföra det 

med det gamla alternativet utbyggnad i stadens regi. Den sakkunniga 

rekommenderar förslaget om samarbete med Vattenfall. Utskottet följer 

rekommendationen och fullmäktige godkänner därefter förslaget, som innebär att det 

gemensamma AB Umeforsen kan bildas. I förslaget ingår att staden säljer 

Baggböleområdet till Vattenfall. Hälften av aktierna i det gemensamma bolaget blir 

stadens. Det innebär rätt till hälften av produktionen till självkostandspris efter 

utbyggnaden av Ume kraftverk i Umeforsen. Dessutom garanteras staden rätt till en 

del av elkraften från den förväntade utbyggnaden i Norr- och Sörforsen. När staden 

bytte till sig Baggböleområdet från Holmsunds AB var grunden till 

överenskommelsen att det var staden som skulle bygga storkraftverket i Umeforsen. 

Det nya avtalet innebär att staden istället tar på sig att ersätta Holmsunds AB med en 

del av produktionen från det planerade Ume kraftverk. 

                                                 
43 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1947, serie A, s. 59f och 110 och serie B, s. 65-100 och 146. Gäller också det 

följande. 
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1948 beslutar fullmäktige om att öka abonnemanget av el från Vattenfall för att 

tillfredsställa Bowaters-koncernens AB Umeå trämassefabriker som har ansökt om 

ökat abonnemang av el från staden.44 I sitt utlåtande skriver drätselkammarens 

Valdemar Pettersson att det ”måste anses vara stadens skyldighet att tillhandhålla 

inom staden befintliga industrier kraft inom rimliga gränser”. 

1953 meddelar elverksstyrelsens Robert Carlsson fullmäktige att det under 

konstruktionsarbetet har visat sig att ett kraftverk i Umeforsen inte är den tekniskt 

och ekonomiskt bästa lösningen för att tillgodogöra sig vattenkraften från den totala 

sträcka av älven som staden och Vattenfall äger.45 Elverksstyrelsen och den statliga 

motparten förhandlar fram ett avtalsförslag om att istället bygga ett storkraftverk vid 

Norrfors som kan utnyttja hela fallsträckan till och med Bagg- och Klabböle. 

Förslaget innebär att de senare måste läggas ned. Beräkningen är att AB Umeforsen 

äger 22 procent av fallsträckan. Eftersom staden äger hälften av bolaget faller därför 

11 procent av anläggningskostnaden för Stornorrfors på staden. Staden ersätts med så 

mycket av produktionen som motsvarar dess andel. Fullmäktige godkänner 

avtalsförslaget. 1954 inleds kraftleveransen från Stornorrfors till Umeå stad.46 

 

3.2 SAMMANFATTNING 

Historien om Umeå stads elkraftssatsningar under första halvan av 1900-talet är till 

stor del en historia om trämassaföretaget AB Scharins söner, senare AB Umeå 

trämassefabriker. Redan 1907 visade företaget tydligt prov på sin roll i stadens 

vattenkraftsutbyggnad. Företaget åtog sig att köpa en viss andel av den framtida 

elproduktionen på villkor att staden utvidgade sitt vattenkraftverk. En nyckelperson 

för utvecklingen från 1920-talet och framåt var Arne Unander-Scharin. Han var inte 

bara direktör i företaget utan verkade samtidigt också som ledamot i Umeå 

stadsfullmäktige. 1923 tillkännagav Arne Unander-Scharin för fullmäktige att före-

taget återigen planerade att utvidga produktionen vid sitt massasliperi och behövde 

ökad elförsörjning från staden. 1926 gick företaget ännu längre och lade fram planer 

på att öppna en andra trämassefabrik, under förutsättning att staden hjälpte till med 

                                                 
44 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1948, serie A, s. 39 och serie B, s. 75f och 93f. Gäller också det följande. 
45 Ibid, serie A, s. 30 och serie B, s. 55-72 och 101f. Gäller också det följande. 
46 Olofsson (1972), s. 557. 
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elförsörjningen. Unander-Scharins argumentation gick ut på att staden skulle tjäna 

på företagets utvidgning genom minskad arbetslöshet och ökade skatteintäkter. 

Under 1930-talets kristider begärde Scharins att staden tillfälligt skulle sänka el-

avgifterna utifrån samma typ av argument. Även det gick staden med på. Familjen 

sålde sina fabriker i Umeå 1937, men även efter det fortsatte Arne Unander-Scharin 

att utöva sitt inflytande i och med att han gick in som VD för det företag som köpte 

dem. I sin roll som politiker deltog han i att godkänna villkoren för det nya 

trämassaföretagets elinköp samtidigt som han i egenskap av företagsledare låg 

bakom ansökan. Företaget fortsatte med utvidgning och effektivisering och ansökte 

därför än en gång om ökade elinköp. Staden hade inte tillgång till den begärda 

mängden el och fullmäktige drevs återigen till att fundera på olika sätt att kunna 

utöka elproduktionen.  

Typiskt för dynamiken i utbyggnadsprocessen var att en impuls kom från 

träindustrin – i första hand Scharins söner, men också Holmsunds AB. Stadsfullmäk-

tige visade sig då i regel positiv till att hjälpa till med ökad elförsörjning, men olika 

praktiska hinder med genomförandet dök upp allt eftersom och tvingade fram olika 

lösningar. Den stora frågan var, ända från 1910-talet till det gemensamma 

kommunal-statliga bygget av Stornorrfors, om staden skulle öka tillgången genom att 

bygga ett eget storkraftverk eller genom att få statliga Vattenfall att bygga 

kompletterande kraftverk och sen köpa el därifrån. 1917 köpte Vattenfall 

Norrforsområdet och utlovade en kraftverksutbyggnad, men genomförandet sköts 

upp på obestämd framtid när kriget slog till. Det som hade sett ut att lösa sig på ett 

enkelt sätt hamnade nu återigen på stadsfullmäktiges bord. Ett alternativ som den 

ledande liberalen Gustav Rosén hade skissat upp redan 1915 var göra om stadens 

befintliga anläggning vid Klabböle till ett storkraftverk med fördämning över hela 

älvsbredden. När Scharins företag 1923 ville ha ökad eltillgång för att kunna utvidga 

sin produktion, dammade elverksstyrelsen av den idén och omformade den till ett 

konkret förslag. Med fullmäktiges stöd skickades en ansökan in till Vattendomstolen 

om tillstånd för bygget. Men planerna fick läggas åt sidan när Vattenfall 1924 

bestämde sig för att göra verklighet av sitt utlovade Norrfors-kraftverk. Trots det 

behövde stadsfullmäktige redan i början av 1930-talet se sig om efter nya lösningar 

för att säkra framtidens elförsörjning. Ett högt pris på Vattenfalls el var en faktor som 



 
 

45 

motiverade stadsfullmäktige till egna utbyggnader. Efter en viss tvekan köpte staden 

1936 Harrseleforsen i det syftet. Det var samma år som en första ihopkoppling av 

norrländska och mellansvenska elnät blev verklighet. Några år in på 1940-talet tog 

staden upp idén om ett storkraftverket vid Klabböle igen. Den här gången gick 

processen steget längre än tidigare. Ett hinder hade länge varit företaget Holmsunds 

AB:s kraftverk, beläget mittemot Klabböle. Men nu visade sig företaget intresserat av 

att bygga ett gemensamt storkraftverk med en damm mellan stadens och företagets 

sida av älven. Båda såg det som mer effektivt än att driva varsitt mindre kraftverk. De 

kom överens om att det skulle ligga på staden att utföra bygget av anläggningen. 

Holmsunds AB överlät därför sin älvstrand till staden. I utbyte fick företaget 

Harrseleforsen och garantier om en viss andel av produktionen från det kommande 

storkraftverket.  

Innan bygget hann genomföras dök ett hinder av politisk-juridisk karaktär upp. 

Staden och Vattenfall hade olika tolkningar av vilka åtaganden om vidare kraftverks-

utbyggnad som Vattenfall måste uppfylla och vilka inköpsvillkor för staden som 

skulle träda i kraft när deras kontrakt löpte ut 1957 om det inte omförhandlades. 

Risken var att staden helt skulle förlora sina inköpsrättigheter. Av rädsla för det gick 

staden med på att bygga storkraftverket vid Klabböle i samarbete med Vattenfall 

istället för att göra det helt själv. De tekniskt sakkunniga som skulle ta fram ett 

konkret förslag kom under arbetets gång fram till att det vore mer effektivt att helt 

stänga kraftverken i den nedre delen av älven, det vill säga vid Klabböle, och istället 

bygga ett enda storkraftverk i övre delen, vid Norrfors. Det skulle utnyttja hela 

fallhöjden mellan de olika kraftverken. Alternativet byggde på att Vattenfall skulle 

utföra arbetena, istället för att det skulle göras genom ett samägt bolag. Genom att gå 

med på det garanterades staden en andel av den framtida elproduktionen. 
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4. UTBYGGNADEN AV UMEÅS HAMNAR 

Fram till etablerandet av järnvägar var Norrland beroende av sjöfarten för sina 

förbindelser med omvärlden. Till exempel präglades Sundsvall av en livlig sjöfart 

kring 1860-talet i samband med transporten av sågverkens produktion. Utan den 

hade staden inte kunnat uppnå positionen som centrum för den svenska industriali-

seringen. Sjöfarten i Umeå var inte på samma nivå vid den tiden. Där skulle det stora 

lyftet istället komma under 1900-talets andra del. Aktiviteten vid hamnarna i Umeå 

kännetecknas, liksom omsättningen av elkraft, av en brant stigning efter seklets mitt 

(se diagram 7). Den hamnutbyggnad som genomförs under första halvan av 

 
Diagram 7. Hamntrafikens tonnage och hanterad godsmängd i Umeå 1920-2010. 
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Källor: SOS Sjöfart, Statistisk årsbok och Eurostat. För närmare förklaring se metoddelen. Dataserier-

na i sin helhet i bilaga 1, tabell 1. 

 
1900-talet kan sägas ge utdelning från 1960-talet och framåt. 

Hamnförvaltningens inkomstutveckling, i diagram 8, visar upp ett annat mönster 

än elverkets (diagram 6). Snarare än att röra sig stadigt uppåt går den under 1940- 

och 50-talen tillbaka. I mitten av 1960-talet är det däremot inte längre någon tvekan 

om att hamnverksamheten både är på väg att explodera i omfattning och börjar dra 

in ett betydande överskott. I diagram 9 ges en bild av vilken roll stadens två hamnar 
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Diagram 8. Umeå hamnförvaltnings inkomster 1922-1964 jämförda med stadens. 
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Källa: Se diagram 6. 

 
spelade i olika skeden. Den så kallade inre hamnen, stadshamnen, kom till när nuvar-

ande Umeå grundlades och fick stadsprivilegier på 1600-talet, medan den så kallade 

uthamnen, vid älvmynningen i Holmsund,1  kom till under det tidiga 1900-talet. 

 
Diagram 9. Budgeterad inkomst från hamnavgifter vid Umeå stads två hamnar. 
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Källa: Umeå stadsfullmäktiges protokoll. 

                                                 
1 Karta 2 visar hur centrala staden och Holmsund ligger i förhållande till varandra. 
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I början av den undersökta perioden är den inre hamnen en betydligt starkare källa 

till inkasserade hamnavgifter än den nya uthamnen. På 1930-talet hamnar inkomst-

erna tillfälligt på samma nivå, för att sen glida över i ett uppsving för den inre 

hamnen och en svacka för uthamnen.  Men det vänder snart igen och efter kriget står 

det klart att den inre hamnen i centrala staden är för alltid omsprungen. Idag är det 

bara hamnen i Holmsund som är aktiv. Den sköts av det kommunala bolaget Umeå 

hamn AB.  

 

4.1 HAMNFRÅGORNA I KOMMUNALPOLITIKEN 1911-1957 

En brännande fråga i början av 1900-talet är den om att knyta ihop Holmsund med 

järnvägsnätet i Umeå. Med det skulle möjligheten öppnas att etablera en ny hamn 

alldeles vid kusten, istället för inne i Umeå en och en halv mil upp längs älven. 

Kungliga järnvägsstyrelsen (i fortsättningen SJ, Statens järnvägar) har börjat bygga 

en sådan bana, men avbrutit sig mitt i och lämnat den obrukad tills vidare. 1911 

motionerar därför den nyinvalda Gustav Rosén i stadsfullmäktige med ett förslag om 

att staden ska uppvakta regeringen för att få den att skynda på slutförandet av den 

halvfärdiga järnvägen mellan Umeå och Holmsund.2 Enligt SJ:s planer ska den inte 

bli klar förrän 1917. Fullmäktige stödjer Roséns förslag. 1912 fortsätter han genom att 

lämna en motion i riksdagen om anslag till Holmsundsbanan. I bakgrunden ligger 

tanken om att som ett självklart nästa steg bygga en uthamn för Umeå vid älvmynn-

ingen som ska komplettera den inre hamnen vid Umeå centrum.3 1915 fortsätter full-

mäktige processen genom att tillsätta en järnvägskommitté med uppgift att försöka 

lösa frågan.4 Samma år meddelar SJ att arbetet med att bygga Holmsundsbanan ska 

tas upp igen. 

Som omedelbar reaktion på det beskedet föreslår Umeå stads hamndirektion att 

staden ska bygga en första del av den nya hamnen på Vedkastudden i Holmsund.5 

Bland ledamöterna i riksdagen yttras tvivel på att Umeå ska klara av att bygga en 

hamn till Holmsundsbanans planerade färdigställande 1919. Riksdagen skjuter därför 

upp järnvägsbygget igen. Staden går trots det vidare med planerna och söker tillstånd 

                                                 
2 Olofsson (1972), s. 313f. 
3 Ibid, s. 401. 
4 Ibid, s. 404. 
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att expropriera udden, som ägs av 

Holmsunds AB. 1918 väljs Gustav 

Rosén till ordförande för hamndirek-

tionen med uppdrag att förhandla med 

Holmsunds AB om att köpa uthamns-

området av företaget.6  

1919 års riksdag beviljar anslag för 

Holmsundsbanan.7 Samma år sluter 

fullmäktige avtal om att köpa området 

Vedkastudden av Holmsunds AB. För-

utsättningen är att staden lovar att 

anlägga en hamn där med första ut-

byggnaden färdig senast när järnvägen 

Umeå-Holmsund öppnas för trafik, 

vilket beräknas till 1921. Dessutom gar-

anteras Holmsunds AB lättnader i de 

hamnavgifter som företaget betalar till 

staden för att frakta sin produktion. I 

början av 1919 sätts uthamnsbygget 

igång och 1921 står banan klar, som 

planerat.8 1923 är alla delar i bygget av 

Umeå uthamn genomförda.9  

1925 ansöker hamndirektionen om anslag för uppmuddring vid den inre hamnen 

och i farleden därifrån till uthamnen.10 Motiveringen är att slam har ansamlats under 

en längre tid och att ett mer omfattande muddringsarbete har skjutits upp på grund 

av brist på medel, vilket orsakat en snart ohållbar situation. I bakgrunden ligger ett 

förslag lämnat av drätseldirektören 1921. Drätselkammaren gör vissa ändringar i 

                                                                                                                                                         
5 Olofsson (1972), s. 404f. 
6 Ibid, s. 557. Andra halvåret håller hamndirektionen 20 möten om uthamnsbygget och fullmäktige beviljar på 
grund av det hamndirektionens ordförande Rosén extra ersättning för det tidskrävande arbete han har utfört 

(Olofsson, s. 410f.) 
7 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1928, serie B, s. 245f. 
8 Olofsson (1972), s. 407 och 409. 
9 Ibid, s.557. 
10 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1925, serie A, s. 57 och serie B, s. 173 och 200f. Gäller också det följande. 

Källa: http://kso2.lantmateriet.se/. 

Karta 2. Umeå-Holmsund. 
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hamndirektionens förslag och fullmäktige går med på att ansöka hos staten om ett 

lån för att genomföra det. 

1926 skriver Arne Unander-Scharin till stadsfullmäktige att hans bolag AB 

Scharins söner har köpt ett område på Sofiehem för etableringen av en andra 

trämassefabrik. 11 Han vill att staden hjälper till genom att bekosta uppmuddring och 

kajbygge. Unander-Scharins argument är att staden kommer att gynnas av att få en 

ny industrianläggning samtidigt som företaget tar en risk med satsningen. Fördelarna 

för staden är, enligt Unander-Scharin, intäkter från elförsäljning till fabriken, 

intäkter från hamnavgifter för utskeppad trämassa och skatteintäkter från bolaget 

och de runt 200 anställda. Dessutom skulle det innebära minskad arbetslöshet, och 

med det minskade utgifter för fattigvård och så kallade nödhjälpsarbeten i stadens 

regi. Ökningen i elförsäljning skulle också föra med sig att staden kan hålla igång 

Klabböle, som utan trämassaproduktionen skulle behöva stängas ned för en tid. 

Hamndirektionen, genom K. P. Kullander, ifrågasätter Unander-Scharins intäkts-

kalkyler och förespråkar en utredning.12 Drätselkammaren, genom August Forsberg, 

håller med hamndirektionen om att förslaget inte kan godkännas utan utredning.13 

Kammaren godtar samtidigt Unander-Scharins argument att staden har mycket att 

tjäna på fabriken och därför borde hjälpa till i någon mån. Det stannar vid att drätsel-

kammaren bidrar till muddringen, men helt avstår från att stödja kajbygget. Drätsel-

kammarens V. Ålund reserverar sig. Han föreslår istället att en kommitté ska utses 

för att diskutera med Scharins och få fram ett konkret förslag till bindande avtal som 

fullmäktige kan ta ställning till. Andra beredningsutskottet, genom John Wikberg, 

föreslår att en kommitté med representanter från drätselkammaren, elverket och 

hamndirektionen utses för att förhandla med företaget. Fullmäktige säger ja till att 

tillsätta en kommitté.14 Kommittén och företagets representant Unander-Scharin 

kommer överens om att staden ska bidra till muddringen med 100 000 kronor.15 För 

att ha råd med det tar staden ett lån och företaget tar på sig att betala räntan på 

stadens lån. I avtalet ingår inget om bidrag till kajbygge, men däremot får Scharins 

halverad hamnavgift. Förslaget godkänns av andra beredningsutskottet och fullmäk-

                                                 
11 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1926, serie B, s. 70-72. Gäller också det följande. 
12 Ibid, serie B, s. 100f. 
13 Ibid, serie B, s. 101-103. Gäller också det följande. 
14 Ibid, serie A, s. 39 och 45.  
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tige ihop med ett avtal om hur mycket el staden ska leverera till Scharins nya fabrik.16  

1927 beslutar stadsfullmäktige att lyftkranen i uthamnen ska ersättas med en ny 

kran med högre lossningskapacitet.17 Anledningen är att SJ har klagat på att den 

befintliga lyftkranen inte klarar av att lossa stenkol tillräckligt snabbt. SJ:s egna 

lyftkranar i Stugsund och Örnsköldsvik kan lossa i genomsnitt en halv respektive två 

tredjedelar gånger mer stenkol per dag. SJ förklarar att de ser sig tvungna att sluta 

med kolimport via Holmsund om inte kapaciteten där höjs. Hamndirektionen 

undersöker möjligheterna. Slutsatsen är att redan hamnavgifter och kranhyra för en 

kolimport av befintlig storlek skulle överstiga de årliga amorterings- och räntekost-

naderna för lånet till ett kraninköp. Till det kommer de möjligheter till andra intäkter 

som en sådan lyftkran skapar. Stadsfullmäktige godtar det och säger ja till inköpet.      

1929 är första året som hamnen i Holmsund går ihop ekonomiskt.18 1930 träffar 

stadsfullmäktige en överenskommelse med SJ om järnvägsspåren vid uthamnen.19 

Den innebär bland annat att ansvaret för underhåll delas upp så att en del av sträckan 

ska skötas av staden och en annan av SJ. Spåren ägs av SJ, men staden får rätt att 

lösa in dem. I ett yttrande till magistraten säger fullmäktige ja till ett förslag från 

kammarrådet Schalling om att införliva marken vid uthamnen med Umeå stad.20 

Resten av Holmsund påverkas inte enligt förslaget. 

1931 lämnar hamndirektionen ett förslag om att staden ska börja ta ut en avgift 

för trafik på de hamnjärnvägsspår som staden året innan tog över underhållsansvaret 

för.21 Det handlar om vagnar med gods som transporteras över spåren, men inte 

lastas till sjötransport vid den av staden ägda kajen, och som staden därför inte kan ta 

ut någon hamnavgift för. Fullmäktige stödjer förslaget. 1931 genomförs inkorporerin-

gen av Holmsunds hamnområde i Umeå stad.22 

1932 ansöker AB Scharins söner, genom Arne Unander-Scharin, om en halvering 

                                                                                                                                                         
15 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1926, serie B, s. 109f. Gäller också det följande. 
16 Ibid, serie A, s. 46 och serie B, s. 111f. 
17 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1927, serie A, s. 31f, 42f och 62f och serie B, s. 73-75. Gäller också det 
följande. 
18 Olofsson (1972), s.467. 
19 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1930, serie A, s. 17 och serie B, s. 19-23 och 62f. Gäller också det följande. 
20 Ibid, serie A, s. 126 och serie B, s. 461f. 
21 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1931, serie A, s. 75f och serie B, s. 182. Gäller också det följande. 
22 Olofsson (1972), s.455. 
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av hamnavgiften för trämassa.23 Motiveringen är att priset på trämassa är lågt 

samtidigt som driften har legat nere under nästan fyra månader på grund av en 

konflikt med de anställda. Hamndirektionen ser det som en för stor sänkning, men 

föreslår istället en avgiftssänkning på 20 procent, med motiveringen att Umeås avgift 

ändå ligger högt i förhållande till resten av Norrlandskusten. Drätselkammaren, ledd 

av I. A. Harnesk, går emot hamndirektionen med hänvisning till stadens kärva 

ekonomiska läge. Trots det röstar fullmäktige till slut ja till hamndirektionens förslag, 

som Per Gordon Lundgren yrkat för. 

1935 föreslår hamndirektionen att träkajen inne i staden på grund av sitt dåliga 

skick ska ersättas med en ny.24 Utgångspunkten är att försöka få staten att täcka så 

stor del av kostnaden som möjligt med hänvisning till att andra Norrlandshamnar 

har fått liknande bidrag. Fullmäktige går med på att söka statsbidrag till projektet och 

om bidragsansökan beviljas genomföra det. Inkomsterna har sviktat för uthamnen 

under depressionsåren, men det har vägts upp av hur bra det gått för den inre 

hamnen.25 

1938 kommer hamndirektionen med ett nytt förslag om kajerna vid den inre 

hamnen.26 Istället för att, som fullmäktige beslutade 1935, ersätta den gamla 

fallfärdiga träkajen med en ny träkaj tycker hamndirektionen nu att staden ska 

ersätta den med en i betong. Bakgrunden är att det har uppstått hinder för att få 

statsbidrag för den ursprungliga planen. Den ansvariga statliga myndigheten lägger 

under förhandlingarna fram alternativet att istället bygga betongkaj längs ungefär 

hälften av kajsträckan. Resten skulle, enligt hamndirektionens vidarearbetade 

version av förslaget, täckas delvis av träkaj och delvis av så kallad glacismur i sten. 

Hamndirektionen argumenterar att även om det nya alternativet blir dyrare för 

staden ger det Umeå ”en modern och underhållsfri kaj där trafiken redan nu är och i 

framtiden torde bliva synnerligen livlig”. Fullmäktige accepterar förslaget. 

1942 föreslår hamndirektionen, genom A. Lewin, att avtalet med SJ om skötseln 

av järnvägsspåren till den inre hamnen i centrala staden och till uthamnen i 

Holmsund ska sägas upp och nya villkor kring skötsel och trafikering förhandlas 

                                                 
23 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1932, serie A, s. 95f och serie B, s. 171f och 184f. Gäller också det följande. 
24 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1935, serie A, s. 21f och serie B, s, 28f och 34f. Gäller också det följande 
25 Olofsson (1972), s.484. 
26 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1938, serie A, s. 70f, serie B, s. 87-89 och serie C, s. 134f. Gäller också det 
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fram.27 Motiveringen är att det underhåll staden har ansvar för har blivit allt dyrare i 

och med tillägget av trafikering vintertid och en ökning av trafiken efter 

krigsutbrottet. Ökningen har till största delen utgjorts av trafik som inte är kopplad 

till sjöfarten och som staden därför inte kan ta ut någon avgift för. Det handlar om de 

handelsföretagare som har magasin inom hamnområdena och alltså kan använda 

järnvägsspåren för frakt till och från magasinen.  Fullmäktige ger hamndirektionen i 

tillåtelse att genomföra förslaget. 

Genomförandet av de kajarbeten som har beslutats om drar ut på tiden. Staten 

håller samtidigt på och försöker planera vilka investeringsarbeten som kan utföras för 

att möta en möjlig arbetsmarknadskris. Därför skriver Kungliga kommerskollegium 

till staden och frågar vilka hamnarbeten som kan utföras i det syftet.28 Svaret från 

hamndirektionen 1944 är ombyggnad av 410 meter träkaj i inre hamnen och 210 

meter träkaj i uthamnen och nybyggnad av 60 meter stenkaj i uthamnen. Det 

beräknas kunna utföras under budgetåret 1944-45. 

Stadens försök att få SJ att ta över allt underhåll av hamnspåren avvisas först. 

Efter flera turer av förhandlingar med det statliga järnvägsverket kan hamndirek-

tionen 1947 visa upp en ömsesidigt accepterad kompromisslösning.29 Den går ut på 

att SJ tar över vissa delar av underhållet, framför allt för den inre hamnen, och att 

staden får klartecken för att ta ut avgift för den trafik på spåren som inte är kopplad 

till sjöfarten. Fullmäktige godtar den lösningen. 

De planerade kajbyggena har stött på hinder. Orsaken är enligt hamndirektionen 

minskade möjligheter att få statsbidrag på grund av läget på arbetsmarknaden.30 Det 

detaljplaneringsförslag för ombyggnad av träkajen vid inre hamnen, som Kungliga 

väg- och vattenbyggnadsstyrelsen hade godkänt 1945, kunde inte genomföras som 

det var tänkt. På grund av uteblivna statsbidrag styrde hamndirektionen om 

inriktningen till enbart nödtorftiga reparationer som gör kajen användbar i upp till 

tio år till. 1947 ansöker hamndirektionen om att få statsbidrag för att, som åtgärd mot 

arbetslöshet, utföra byggnadsarbeten i uthamnen. I förslaget ingår att ersätta 210 

                                                                                                                                                         
följande. 
27 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1942, serie A, s. 31f, serie B, s. 39 och serie C, s. 48f. Gäller också det följande. 
28 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1944, serie A, s. 94f och serie B, s. 214f och 221f. Gäller också det följande. 
29 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1947, serie A, s. 119 och serie B, s. 10-12, 286f och 306. Gäller också det 

följande. 
30 Ibid, serie A, s. 146 och serie B, s. 393-95. 
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meter träkaj med betongkaj och dessutom bygga 60 meter ny stenkaj. Under för-

handlingarna meddelar Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen att statsbidrag inte kan ges 

ut för nybyggande för tillfället, utan enbart för reparationer och moderniseringar. Det 

finns dessutom inte tillräckliga medel för statsbidrag för arbeten både i den inre 

hamnen och i uthamnen. Under besiktning enas de statliga representanterna och 

hamndirektionen om att ombyggnaden i uthamnen är akut nödvändig, medan 

stadskajerna klarar sig med de omnämnda nödtorftiga reparationerna. Hamndirek-

tionen föreslår att fullmäktige ska godkänna förslaget om uthamnen, men vänta med 

att utföra den del som innebär nybyggnation, då det inte går att få statsbidrag för 

den. Fullmäktige säger ja och ansöker om statsbidrag. 

1949 klär staden uthamnens 340 meter långa träkaj i betong och tar ett första steg 

i att utvidga hamnområdet genom utfyllnader i älven som ger nya landområden.31 

Hamndirektionen lämnar 1953 in ett förslag om att bygga en oljehamn med under-

jordisk lagring av olja vid Stormskär i uthamnsområdet.32 Direktionen argumenterar 

att anläggningen kommer att innebära stora fördelar för både staden och resten av 

länet. Drätselkammaren skriver att initiativet är ”värt allt stöd” och förespråkar att 

hamndirektionen ska få anslag till projektering. Fullmäktige godkänner det i början 

av det följande året.  

1956 begär hamndirektionens A. Digerfors pengar av stadsfullmäktige för att 

utreda möjligheterna att bygga en oljehamn i uthamnen.33 Enligt Digerfors har frågan 

om en större lageranläggning för flytande bränslen, tillgänglig för stora tankfartyg, 

aktualiserats ytterligare då de intresserade oljebolagen har anmält behov av betydligt 

ökad lagervolym. Fullmäktige ger hamndirektionen medel för att gå vidare med sin 

utredning. 

A. Digerfors beskriver läget som att hamndirektionen sen 1951 har försökt förver-

kliga oljehamnen.34 Planerna hindrades av att staten stoppade ett väntat statsbidrag 

till bygget i avvaktan på en utredning om principerna för utdelning av statsbidrag. 

Det gjorde att de intresserade oljebolagen inte ville träffa några avtal i väntan på att 

frågan om statsbidrag skulle avgöras. Sammantaget har det lett till förseningar. Men 

                                                 
31 Olofsson (1972), s. 557. 
32 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1953, serie B, s. 370f och 1954, serie A, s. 1. Gäller också det följande. 
33 Umeå stadsfullmäktiges protokoll 1956, serie A, s. 63 och serie B, s. 198f. Gäller också det följande. 
34 Ibid, serie A, s. 111 och serie B, s. 341-44. Gäller också det följande. 
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behovet av lagerutrymmen är enligt Digerfors överhängande och hastigt ökande. 

Flera oljebolag är därför nu intresserade av att teckna avtal om lager på Stormskär 

ovan jord. Förutsättningen är att bolagen bygger lageranläggningarna medan staden 

färdigställer en oljekaj anpassad för fartyg med omkring 10 meters djupgående, olje-

ledningar och annan kringutrustning. På det sättet kan ovanjordsanläggningar göras 

redan nu med möjlighet till att komplettera med de planerade underjordiska lag-

ringsutrymmena senare. Det är enligt hamndirektionen mycket sannolikt att projek-

tet med bergrumsanläggningen kan få statsbidrag. Digerfors argumenterar att bygget 

kommer att göra det mycket billigare för konsumenterna i Umeåområdet, särskilt för 

dem som använder eldningsolja för uppvärmning. För hamnens ekonomi är oljetra-

fik, enligt Digerfors, den mest lönande och kommer att fortsätta vara det inom en 

överskådlig framtid. Fullmäktige säger ja till bygget av oljehamnen. 

1957 färdigställs den så kallade oceanoljehamnen på det nyligen utfyllda Storm-

skärsområdet, som en första etapp i den nya utbyggnaden av Holmsunds hamn.35 På 

det följer en snabb utbyggnad av kajerna. De två stora massaproducenterna, Bowa-

ters och Svenska cellulosa AB, överger sina egna lastplatser för att lasta hela sin prod-

uktion från den kommunala hamnen i Holmsund. Stadens investeringar i sådant som 

mekanisk utrustning, farledsfördjupningar och magasin uppgår till sammanlagt 32,5 

miljoner kronor från 1957 till början av 1970-talet.36 Privata företag investerar under 

samma period 64,5 miljoner kronor där. Att näringslivet lägger ned dubbelt så 

mycket pengar visar hur nära det offentliga och det privata samarbetar för att bygga 

upp den här infrastrukturen. Under senare delen av 1960-talet gör vintertrafikens 

förlängning med hjälp av isbrytning att torrlasttrafiken ökar kraftigt. Sammantaget 

får investeringarna hamnen att bli till en centralhamn i övre Norrland. 

 

4.2 SAMMANFATTNING 

Umeå stads hamn, med anor tillbaka till stadens födelse på 1600-talet, fick i början 

av 1920-talet sällskap av en andra hamn. Den gamla hamnen låg inne vid stads-

kärnan. Den nya placerades istället ute i kustdeltat, en och en halv mil nedströms 

stadshamnen. För att få till stånd hamnbygget krävdes samverkan mellan stat, 

                                                 
35 Olofsson (1972), s. 557-59.  
36 Ibid, s. 558.  
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kommun och lokalt näringsliv. Statens roll var först att bygga en järnvägslinje som 

skulle ansluta kustområdet med stambanan inne i landet. Länge förblev den 

halvfärdig i och med oklarheter kring hur bygget av den kustnära hamnen skulle 

genomföras. Stadspolitikerna försökte få de nationella politiska organen att skynda 

på järnvägsbygget genom att visa att staden hade förmågan att komma till skott med 

hamnbygget. Ett hinder att övervinna var att trävaruföretaget Holmsunds AB ägde 

marken där det var tänkt att hamnen skulle byggas. Efter långa förhandlingar, och en 

eftergift om att låta företaget betala mindre i hamnavgift till staden för sjötransporten 

av sin produktion, fick staden till slut köpa området. Så när staten 1919 tog upp 

järnvägsbygget igen var allt förberett för etableringen av en ny hamn.  

Stadens samverkan med näringslivet i fråga om sjöfarten visade sig igen när trä-

massaproducenten AB Scharins söner tog upp frågan om etablera en ny fabrik i 

staden. Företaget argumenterade att staden borde betala de nödvändiga kajarbetena, 

eftersom staden skulle tjäna på det utvidgade näringslivet samtidigt som risken låg på 

företaget. Efter förhandlingar nådde parterna en kompromisslösning som innebar att 

staden bekostade uppmuddringen i vattnet utanför den planerade fabriken. 

Samverkan med staten blev aktuellt igen i slutet av 1920-talet då SJ krävde att staden 

skulle investera i en ny lyftkran på hamnområdet som skulle vara bättre på att 

hantera koltransporterna. SJ hotade med att annars dra in kolfrakten helt och 

lämnade på så sätt staden med små valmöjligheter.  

En annan satsning som påverkades av statliga intressen var upprustningen av 

hamnkajerna. Planerna började formuleras i mitten av 1930-talet, men det dröjde 

ända in till 1940-talets utgång innan de blev genomförda. Orsaken var att staten höll 

inne med att ge ut statsbidrag för att vänta in ett tillfälle då det skulle passa in i den 

nationella konjunkturen att satsa på offentliga upprustningsarbeten. På grund av 

stadens beroende av statsbidrag kunde staten styra i detalj vilka kajer som skulle 

byggas om och hur. Stadsfullmäktiges inriktning i det här skedet var att satsa på en 

ordentlig upprustning av den inre hamnen, som väntades fortsätta vara livligt 

trafikerad under lång tid. De statliga myndigheterna ville däremot prioritera en 

modernisering av uthamnens kajer och tyckte att det räckte med att lappa och laga 

den inre hamnens kajer. Eftersom staden behövde statsbidrag för att kunna 

genomföra arbetena fick det bli uthamnen som prioriterades. In på 1950-talet visade 
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det sig snart att det var uthamnen som hade framtiden för sig medan stadshamnen 

förlorade sin betydelse.  

 Det sista projektet under den undersökta perioden var etablerandet av en 

oljehamn i uthamnsområdet. Initiativet kom från hamnförvaltningen, som hade fått 

önskemål från oljedistributörer om större lagringsutrymmen och en kaj anpassad för 

oljetankfartyg. Företagen erbjöd sig att på förhand teckna avtal om att hyra framtida 

lagringsutrymmen. Stötestenen var även den här gången frågan om statsbidrag. I 

väntan på beslut om bidrag för att bygga underjordiska lagringsutrymmen satte 

staden igång med att bygga en kaj och lagringsanläggningar ovan jord. Det 

möjliggjordes genom att företagen, som inte ville vänta, erbjöd sig att betala bygget 

av lagringsanläggningarna under förutsättning att staden stod för det andra.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Enligt Thomas Hughes LTS-teori följer uppbyggnaden av större tekniska system ett 

förlopp indelat i fyra faser. De faserna kan urskiljas under processen med att utveckla 

elkraftssystemet i Umeå. Uppfinnarfasen motsvarar den period som leder fram till 

driftssättningen av stadens första vattenkraftverk 1899. Den följande spridningsfasen 

kännetecknas av att privata och statliga elproducenter försöker etablera sig. 

Dessutom genomför staden samtidigt utökningar av kapaciteten i mindre skala och 

undersöker möjligheterna till en framtida större utvidgning av produktionen. Den 

fasen övergår i en tillväxtfas där ett ständigt ökande elbehov gång på gång tvingar 

fram lösningar som kan pressa produktionskapaciteten över maxgränsen. Tillväxt-

fasen pågår från Scharins etablering av en ny fabrik i mitten av 1920-talet och ända 

fram till anläggandet av ett gemensamt storkraftverk på 1950-talet som ersätter alla 

de mindre kraftverken. En fast storskalig organisationsform grundläggs som står sig 

än idag. Momentumfasen tar vid. 

LTS-teorins begrepp flaskhalsar (”reverse salients”) visar sig tillämpbart i flera 

skeden. Varje gång staden når maxgränsen för sin tillgång på elkraft tvingas stadsfull-

mäktige diskutera olika vägval. I regel står valet mellan att investera i ny egen utrust-

ning och att försöka få det statliga elverket att distribuera mer el. Vissa flaskhalsar är 

politisk-juridiska, eller ekonomiska, och andra mer tekniska till sin karaktär. 

Exempel på icke-tekniska flaskhalsar är när staden diskuterar inköp av Norrfors på 

1910-talet och inköp av Harrsele på 1930-talet. Tillgången på oexploterade vattendrag 

utgör en gräns som inte kan rubbas med hjälp av tekniska lösningar. I de fallen 

avgörs frågan istället av faktorer som ägandeförhållanden och politiska beslut. En 

ekonomisk flaskhals visar sig i när staden anser Vattenfalls elpris vara för högt och 

därför satsar på egen utbyggnad. Exempel på en teknisk flaskhals är när tekniken för 

långväga kraftöverföring saknas. Så fort en lösning arbetas fram på 1930-talet ändras 

spelplanen. Plötsligt kan de norrländska elproducenterna få avsättning för den 

överskottskraft som finns tillgänglig i älvarna. Här syns tydligt hur en flakshals 

påverkar stadens politiska beslut. På 1910-talet fanns inget sätt att sälja iväg 

överskottskraften och staden lät då bli att köpa in Norrfors. På 1930-talet öppnades 

den möjligheten och då tog staden det motsatta beslutet och köpte Harrseleforsen. 



 
 

59 

Begreppet systembyggare betecknar i LTS-teorin dem som aktivt arbetar för att 

utveckla ett system i en viss riktning. Det innefattar personer verksamma inom såväl 

politik som näringsliv och tekniskt arbete. Arne Unander-Scharin uppfyller här en typ 

av dubbel systembyggarroll. I egenskap av industriföretagsledare beställer han ökad 

elförsörjning av staden. Samtidigt verkar han i egenskap av stadsfullmäktigeledamot 

politiskt för offentliga satsningar på utvidgad kraftproduktion. Genom 

stadsfullmäktige ser han till att hans intressen som företagare tillgodoses. I samband 

med de olika flaskhalsarna är det olika typer av systembyggare som lyckas få sista 

ordet och påverkar färdriktningen. Politik och näringsliv kommer till de tekniskt 

sakkunniga med en generell önskan om att öka eltillgången. Teknikerna definierar då 

konkreta praktiska lösningar. De tekniska systembyggarna lyckas på så sätt avgöra 

om staden ska investera eller inte i olika skeden. Företagsledare styr inriktningen 

genom att erbjuda sig att teckna förhandsabonnemang och genom att argumentera 

om hur staden gynnas av att hjälpa företaget.  

Över de lokala aktörernas huvuden verkar staten. I början av 1920-talet är den 

stora utmaningen för staden att få tillgång till större elkraftsresurser. Det 

förekommer flera alternativa förslag på hur det ska göras. I brist på initiativ från 

statens sida arbetar staden fram ett eget utbyggnadsförslag. Men så fort staten 

återupptar sina planer lägger staden det åt sidan. De lokala tekniska systembyggarnas 

lösning med ett storkraftverk i stadens regi blåses bort direkt. Det och liknande 

exempel i undersökningen visar vilken stark ställning staten hade som system-

byggare. Inför det stora gemensamma kraftverksprojektet i slutet av perioden visar 

sig de tekniska aktörernas inflytande igen. Politiskt är alla eniga om att ett samägt 

statlig-kommunalt bolag ska bygga ett utvidgat kraftverk vid de nedre forsarna. Alla 

beslut är tagna, men så kommer de tekniskt sakkunniga fram till att resurserna skulle 

kunna utnyttjas bättre i ett storkraftverk vid de övre forsarna. Med det läggs planerna 

om helt. Det gemensamma bolaget läggs ned och det bestäms att statliga Vattenfall 

ska utföra arbetena och sköta det nya storkraftverket. Staden köps ut. Det skulle 

kunna ha blivit en fiaskoaffär att ångra för all framtid. Men en avgörande detalj är att 

staden som kompensation fick rätt till en andel av det kommande kraftverkets 

produktion. Här märks att även om staten hade en starkare position så var det lokala 

handlandet inte utan betydelse. Visserligen kom staten i slutändan ut som 
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storägaren, men staden hade genom sitt engagemang på elkraftsområdet skaffat sig 

en förhandlingsposition som gjorde det möjligt att säkra den framtida tillgången till 

en lokal naturresurs. En antydan om den ekonomiska tyngden visar sig i att 

intäkterna från elkraften under den undersökta perioden utgör runt en tredjedel av 

stadens totala intäkter.  

I processen med att bygga ut stadens hamnanläggningar är de fyra utvecklingsfas-

erna inte lika tydligt urskiljbara Det förklaras av att sjöfarten, till skillnad från 

elkraften, är ett system med så kallade svaga kopplingar. Det innebär att varje del kan 

användas oberoende av de andra. Hela systemet behöver på grund av det inte 

utvecklas under en enda sammanhållen process. Hamn- och sjöfartsteknikens 

utveckling under 1800- och 1900-talen baseras dessutom inte på en enda specifik 

innovation, som i fallet med elkraften, utan på flera: ångmotorn, isbrytningen, 

containertekniken och så vidare. I sådana delprocesser kan däremot vissa av 

utvecklingsfaserna antydas. I undersökningen finns drag av utvecklingsfaserna i 

processen från första planerna på att bygga en hamn i Umeälvens mynning till 

etableringen av en oljehamn för djupgående tankfartyg där i slutet av 

undersökningsperioden. Järnvägslänken till kusten och första hamnetappen innebär 

en spridnings- och tillväxtfas. I det skedet är den gamla hamnen fortfarande 

högaktiv. Flera utvecklingsvägar är möjliga. Efterhand satsas mer och mer resurser 

på den nya hamnen, medan den gamla tappar i betydelse. Med etableringen av 

oljekajen förseglas en dominans för den yttre hamnen och en varaktig 

organisationsform, i linje med momentumfasen. 

Resonemangen om systembyggare och flaskhalsar går att tillämpa på hamnpoliti-

ken, oberoende av att utvecklingsfaserna är lite oskarpa till sin karaktär. Systembygg-

are kan identifieras bland annat i uppgörelserna mellan näringslivet och staden. Ett 

exempel är när staden går med på att sänka hamnavgifterna för att få köpa mark av 

Holmsunds AB. Ett annat är när staden bekostar uppmuddring för att Scharins söner 

AB ska öppna en ny fabrik. Ett tredje är när oljehandlarna tar på sig att bekosta lag-

ringsanläggningar för att oljehamnen ska kunna bli till. Till viss del är det samma 

personer som återkommer som systembyggare i både hamn- och elkraftsfrågorna. 

Arne Unander-Scharin har ett finger med dels i elkraftsutbyggnaden och dels i ären-

den kring farleder, kajer och hamnavgifter. Holmsunds AB har genom sitt Baggböle 
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kraftverk, och genom sin roll som elkund, en betydelse i stadens elkraftspolitik, men 

är också en aktör i hamnfrågan. I början av den undersökta perioden lastar 

trävaruföretagen sina produkter från egna lastageplatser, för att efterhand helt gå 

över till att lasta via de kommunala hamnanläggningarna. I kristider går staden med 

på att tillfälligt sänka hamnavgifter. Det kan beskrivas som ett ömsesidigt beroende, 

där företagen har en ställning som innebär att de kan påverka stadsutvecklingen. 

Även de statliga organen visar sig ha betydelse som systembyggare i en fortgåen-

de dragkamp, eller samverkan, med staden. Staten styr över byggandet av den järn-

vägslänk till kusten som är förutsättningen för den nya hamnen. Som motprestation 

för att slutföra de planerna förväntar sig staten att Umeå stad ska utföra själva hamn-

bygget. SJ utövar påtryckningar som får staden att investera i ny hamnutrustning, 

under hotet att SJ annars flyttar sina koltransporter till en annan hamn. När staden 

vill rusta upp sina kajer lyckas staten skjuta fram de arbetena så att de ska kunna 

passa in som en del i att förverkliga en kontracyklisk politik. Men även om staten har 

det stora inflytandet i avgörande skeden så bidrar även stadens handlande till att på-

verka utvecklingen. Staten gör att satsningarna blir av, men staden påverkar hur de 

utförs. Processen fram till uthamnsbygget sker på statens villkor, men leder samtidigt 

till att staden skaffar sig kontrollen över en hamnverksamhet som ska fortsätta ex-

pandera under lång tid. Ett övergripande drag som framträder i studien är att de 

beslut som tas i ett uppbyggnadsskede kan ge följder som blir bestående för lång tid 

framöver. Än idag är Umeå kommuns bolag Umeå energi en stark källa till inkomster.  

Flaskhalsarna i hamnutbyggnaden handlar i regel om finansiering snarare än om 

avsaknad av teknik. För de stora investeringarna vänder sig staden till staten för att 

ansöka om bidrag. Men det sättet är inte det enda för att ta sig förbi den flaskhalsen. 

När finansieringen i ett skede inte kan lösas med hjälp av statsbidrag visar det sig 

möjligt att ordna saken med privat finansiering. En flaskhals av mer handfast 

karaktär är den ofärdiga järnvägslänken till kusten. I det fallet går däremot den enda 

tänkbara lösningen genom staten. Stadens politiker försöker på olika sätt få regering 

och riksdag att ta tag i saken genom att visa upp att staden har konkreta hamnplaner 

som går att göra verklighet av. Om det är det som avgör att bygget av Holmsunds-

banan startas igen går inte att säga utifrån den här studien. Men med tanke på att 

riksdagen tidigare röstade ned järnvägsförslaget, under tvekan om stadens förmåga 
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att genomföra hamnbygget, är det tänkbart att det bidrar.   

 

5.1 STYRKA I MÅNGFALDEN AV NÄTVERK 

Utifrån studiens resultat går det att argumentera för att städer, via sina kommu-

nalpolitiska beslutsorgan, har potentialen att spela en nyckelroll för att bygga upp 

samhällsviktiga funktioner som transport och energiförsörjning. Staden utgör en 

plattform där olika aktörer har möjlighet att komma samman för att gemensamt 

organisera så pass omfattande satsningar som krävs. I den här studiens fall finns 

aktörerna inom Umeås näringsliv och politik – i samspel med den nationella politi-

ken. Fenomenet ligger i linje med teorin om städers roll som noder i nätverk för olika 

samhällsfunktioner. Enligt teorin beror en stads ekonomiska utveckling på hur väl 

den uppfyller den rollen. I fallet Umeå har tidigare forskning lyft fram 

nätverksfunktioner inom kunskapsförmedling och offentliga tjänster. Med den här 

studien går det att lägga till funktioner inom nätverk för energiförsörjning och 

sjötransport. Snarare än att se stadens explosionsartade utvidgning som beroende 

enbart på universitetet är det fruktbart att ta hänsyn till den mångfald av samhälls-

funktioner som har vuxit fram sida vid sida. Enligt stadsnätverksteorin förändras 

betydelsen av olika nätverk över tid. I ett skede kan en stad vara starkt knuten till ett 

visst nätverk, för att efterhand bli mer aktiv inom ett annat. Uppsatsen visar att det 

under mellankrigstiden i Umeå skedde en stark utvidgning av områdena hamn och 

elkraft. De kan antas ha varit av central betydelse för samhällsutvecklingen innan 

universitetsepoken. När högskoleutbildningen sen började etableras i mitten av 

århundradet avtog för den skull inte aktiviteten inom hamn och elkraft. Den 

förstärktes. Det är därför motiverat att se utvecklingen av Umeå som en utveckling av 

flera jämsides existerande system. Oavsett om vikten av de olika systemen sins-

emellan förändras över tid så har de alla en roll att spela för stadens och regionens 

ekonomiska utveckling. 

Bland dem som direkt gynnas av infrastruktursatsningarna ingår den lokala indu-

strin, som får bättre fraktmöjligheter och tillgång på elkraft. Kommunen själv gynnas 

i och med att den i kraftverken får tillgång till en stabil inkomstkälla. Även hamnen 

ger upphov till inkomster för kommunen.  Vissa handelsföretag gynnas på ett direkt 

sätt genom etableringen av en oljehamn. I enlighet med stadsnätverksteorin borde 
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sådana satsningar även gynna andra än dem som verkar inom staden. Systemen 

borde gynna alla de områden som har kopplingar till samma nätverk. Exempel på det 

kan vi se i att elkraftssatsningarna, där industrin är pådrivande, samtidigt bidrar till 

en elektrifiering av hela landsdelen – till nytta för alla som bor och verkar där. När de 

norrländska elnäten ansluts till resten av Sverige i slutet av 1930-talet blir Umeälvens 

elkraft en resurs som hela landet kan dra fördel av. På samma sätt blir höjningarna av 

hamnens kapacitet en tillgång för fler än den lokala industrin och handeln. Effekterna 

av satsningarna kan därför inte väntas visa sig enbart i utvecklingen av stadens 

ekonomiska struktur. När tidigare forskning har reducerat Umeå till en tjänste- och 

kunskapsstad har de aspekterna inte tagits hänsyn till. Staden kan spela en roll för 

utvecklingen av industrin utan att själv domineras av industriarbetare.  

I studien visar det sig att samma personer – samma systembyggargestalter – del-

tar i uppbyggnaden av båda de infrastruktursystem som undersöks. Det är ett resultat 

som ger ledtrådar till vad det är som gör att en stad, som geografisk och administrativ 

enhet sedd, har en tendens att bli nod för en blandning av olikartade samhällsfunk-

tioner.  Två större företag, jämte kommunen, har intresse av både sjöfarten och ener-

giförsörjningen och verkar från sina olika positioner för att de systemen ska utveck-

las. Att de har sammanfallande intressen i flera frågor skapar en grogrund för att ut-

veckla flera olika samhällsfunktioner. Hade den blandningen av aktörer med samm-

anfallande intresse inte funnits på samma område så hade den korsbefruktningen 

förmodligen inte skett. Hade det inte funnits ett gemensamt politiskt beslutsorgan 

som insatserna kunde samordnas genom så hade det antagligen inte heller gått. 

Som avslutning kan några förslag på vidare forskning nämnas. Handelns bety-

delse för Umeås utveckling är ett område som det finns anledning att studera mer. 

Uppsatsens avsnitt om befolkning och ekonomi i Umeå visade att sysselsättningen 

inom handel var högre än bland landets tätorter i genomsnitt. Genom under-

sökningen av hamnväsendets utbyggnad har uppsatsen berört en faktor av betydelse 

för handeln. En undersökning av aktiviteten inom det faktiska handelsväsendet skulle 

komplettera bilden av stadens utveckling. Det handlar, liksom i den här uppsatsen, i 

det större sammanhanget om att öka kunskapen om relationerna mellan ekonomi, te-

knik och politik över längre tidsperioder.  
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Ett annat sätt att gå vidare är att göra en jämförande studie av vad som har drivit 

fram skillnaderna i de norrländska städernas utveckling under 1900-talet. I uppsat-

sen har några aspekter av utvecklingen i Umeå tagits upp. Med det som utgångspunkt 

går det att göra en jämförelse med städer som Härnösand, Sundsvall, Östersund, 

Skellefteå, Piteå och Luleå. Vissa av dem var av samma storlek som, eller större än, 

Umeå under det tidiga 1900-talet. Efter det har de utvecklats åt olika håll. Hur skiljde 

de sig åt i fråga om näringsstruktur, politik, civilsamhälle och liknande? Vilka likheter 

fanns? Vilka faktorer har bidragit till att de har utvecklats på olika sätt?  

Ytterligare en ingång kunde vara att göra en internationell jämförelse av komm-

unen/staden som plattform för att organisera utbyggnad av infrastruktur med 

betoning på relationen offentligt-privat och lokalt-nationellt. En aspekt i en jämför-

ande studie kunde vara hur kontrollen över naturresurser och infrastruktur bestäms. 

Vad avgör om ägandet blir lokalt eller nationellt – offentligt eller privat? 
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 Källa. Se diagram 5 och 7. 

 
 

 

 

Umeå elverk/Umeå 
energi AB, omsätt-
ning av elektrisk 
energi (MWh). 

Nettotonnage för fartyg 
ankomna till och av-
gångna från Umeå 
sammantaget (ton). 

1920 13 884 340 454 

1921 13 787 230 294 

1922 14 612 445 346 

1923 14 227 577 134 

1924 16 827 625 412 

1925 17 926 687 824 

1926 21 555 572 904 

1927 46 933 888 326 

1928 56 263 909 162 

1929 61 881 956 442 

1930 59 572 826 564 

1931 65 229 843 530 

1932 63 392 747 328 

1933 94 251 950 774 

1934 99 449 982 290 

1935 93 791 943 861 

1936 89 279 991 348 

1937 95 330 935 024 

1938 98 996 886 459 

1939 105 144 900 064 

1940 52 351 347 926 

1941 43 276 307 432 

1942 97 924 278 592 

1943 99 013 229 260 

1944 92 296 191 021 

1945 115 642 432 946 

1946 138 493 610 824 

1947 134 195 641 509 

1948 138 947 636 990 

1949 153 581 744 298 

1950 163 974 761 306 

1951 179 720 662 976 

1952 194 373 733 170 

1953 200 953 738 961 

1954 221 411 817 984 

1955 245 825 552 559 

1956 261 058 602 100 

1957 263 507 701 515 

1958 269 340 723 446 

1959 277 425 805 000 

1960 292 372 808 000 

1961 317 192 873 000 

1962 319 539 1 034 000 

1963 336 075 1 153 000 

1964 367 761 1 463 000 

1965 387 544 1 714 000 

 

Umeå elverk/Umeå 
energi AB, omsättning 
av elektrisk energi 
1920-2011, (MWh). 

Nettotonnage för fartyg 
ankomna till och av-
gångna från Umeå 
sammantaget (ton). 

Hanterad gods-
mängd, lassat och 
lossat gods 
sammantaget (ton). 

1966 400 787 1 545 000  

1967 424 004 1 889 000  

1968 460 482 2 360 000  

1969 493 279 2 651 000  

1970 520 059 3 169 000  

1971 553 080 3 745 000  

1972 593 763 4 513 000  

1973 644 005 3 993 000  

1974 714 967 3 490 000  

1975 767 086 3 076 000  

1976 780 768 3 590 000  

1977 849 500 3 728 000  

1978 889 200 4 299 000  

1979 971 500 4 219 000  

1980 1 009 000 3 927 000  

1981 1 125 000 4 335 000  

1982 1 150 000 8 888 000 1 060 000 

1983 1 234 900 8 132 000 1 211 000 

1984 1 262 400 8 853 000 1 260 000 

1985 1 360 000 9 453 000 1 167 000 

1986 1 248 000 8 745 000 1 166 000 

1987 1 303 000 9 327 000 1 259 000 

1988 1 308 000 8 742 000 1 347 000 

1989 1 290 000   

1990 1 422 000  1 224 000 

1991 1 418 000  1 208 000 

1992 1 312 000  1 235 000 

1993 1 405 000  1 378 000 

1994 1 307 000   

1995 1 365 000  1 502 000 

1996 1 500 000  1 320 000 

1997 1 443 000  1 262 000 

1998 1 480 000   

1999 1 514 000  1 335 000 

2000 1 498 000  1 352 000 

2001 1 516 000  1 359 000 

2002 1 488 000  1 447 000 

2003 1 403 000  1 459 000 

2004 1 418 000  1 633 000 

2005 1 393 000  1 807 000 

2006 1 334 000  1 850 000 

2007 1 355 000  1 855 000 

2008 1 436 000  1 841 000 

2009 1 422 000  1 739 000 

2010 1 472 000  1 772 000 

2011 1 413 000   

Tabell 1. Omsättning av el vid Umeå elverk och fartygsaktivitet vid Umeå hamnar 1920-2011. 

Bilaga 1. 



  

 

      Tabell 2. Inkomster till Umeå stads elverk och hamnförvaltning 1922-1964. 

 

Elverkets 
inkomster, 
löpande 
priser 
(tusen 
kronor). 

Elverkets 
inkomster, 
fasta priser 
(tusen 
kronor). 

Elverkets 
överskott, 
löpande 
priser 
(tusen 
kronor). 

Elverkets 
andel i 
stadens 
inkomster 
(procent). 

Stadens 
samman-
lagda 
inkomster, 
löpande 
priser (tusen 
kronor). 

Hamnför-
valtning-
ens 
inkomster, 
löpande 
priser 
(tusen 
kronor). 

Hamnför-
valtningens 
inkomster, 
fasta priser 
(tusen 
kronor). 

Hamnför-
valtning-
ens andel 
i stadens 
inkomster 
(procent). 

Hamnför-
valtning-
ens budg. 
överskott, 
löpande 
priser 
(tusen 
kronor). 

Inre 
hamnens 
budg. in-
komst fr. 
hamnavg, 
löpande 
priser 
(tusen 
kronor). 

Yttre 
hamnens 
budg. in-
komst fr. 
hamnavg., 
löpande 
priser 
(tusen 
kronor). 

1922 509,1 1 281,0 154,4 27 1 910,7 115,7 291,2 6    

1923 533,6 1 420,0 198,0 30 1 783,7 98,9 263,1 6    

1924 556,5 1 480,9 214,6 35 1 585,1 99,1 263,8 6  55,0 20,0 

1925 557,4 1 458,1 248,8 33 1 688,0 131,5 344,0 8  57,0 19,0 

1926 631,7 1 710,3 234,3 35 1 779,7 143,1 387,4 8  53,0 50,0 

1927 908,0 2 487,5 179,6 38 2 363,7 145,8 399,4 6  56,0 51,0 

1928 1 084,4 2 953,5 308,6 42 2 589,9 185,4 504,9 7  75,0 55,0 

1929 1 064,3 2 933,3 320,2 41 2 620,2 196,9 542,7 8  75,0 65,0 

1930 1 107,1 3 164,0 266,2 40 2 782,7 181,4 518,5 7  78,0 74,0 

1931 1 112,0 3 279,4 321,8 39 2 836,2 181,2 534,3 6  76,0 74,0 

1932 1 202,3 3 591,4 367,6 38 3 140,6 187,1 559,0 6  75,0 77,0 

1933 1 296,6 3 975,6 457,9 42 3 066,8 115,0 352,6 4  86,0 69,0 

1934 1 511,7 4 604,7 591,2 43 3 517,2 177,2 539,7 5  76,0 58,0 

1935 1 538,1 4 594,5 606,0 43 3 556,9 172,2 514,4 5  85,0 73,0 

1936 1 492,1 4 400,4 635,9 42 3 585,4 181,5 535,3 5  89,0 67,0 

1937 1 616,3 4 619,5 694,8 41 3 956,3 180,2 514,9 5  93,5 63,5 

1938 1 663,3 4 667,3 576,9 37 4 459,3 185,6 520,9 4  95,0 63,0 

1939 1 758,0 4 788,0 669,9 39 4 489,1 201,0 547,5 4  94,0 64,0 

1940 1 487,6 3 568,6 461,2 34 4 343,5 204,0 489,3 5  100,0 61,0 

1941 1 316,6 2 783,6 497,0 27 4 917,8 182,5 385,8 4  55,0 45,0 

1942 1 308,3 2 588,7 508,3 27 4 782,8 105,1 207,9 2  38,0 60,0 

1943 1 566,6 3 086,6 427,5 31 4 985,7 187,0 368,4 4 0 36,0 60,0 

1944 1 746,6 3 455,9 315,6 32 5 502,6 185,0 366,0 3 0 26,0 44,0 

1945 1 788,4 3 553,7 378,1 31 5 688,4 171,0 339,8 3 0 26,0 44,0 

1946 1 970,9 3 899,6 314,2 32 6 237,3 189,0 374,0 3 0 60,0 60,0 

1947 2 042,9 3 924,6 270,5 29 7 024,9 189,0 363,1 3 0 65,0 65,0 

1948 2 322,8 4 217,5 297,2 29 8 056,1 213,4 387,5 3 0 69,0 71,0 

1949 2 582,4 4 670,4 285,6 26 9 890,8 215,0 388,8 2 - 67,0 81,0 

1950 2 752,0 4 900,7 495,8 27 10 232,2 242,4 431,6 2 11,5 64,0 84,0 

1951 3 149,3 4 796,5 429,0 28 11 100,6 287,0 437,2 3 22,0 76,0 97,0 

1952 3 822,9 5 429,4 782,6 29 13 136,3 329,1 467,4 3 14,0   

1953            

1954 4 954,7 6 930,6 975,1 23 21 738,7 446,1 624,0 2 22,0   

1955 5 775,9 7 888,6 800,0 25 23 252,1 534,0 729,3 2 88,0   

1956 6 952,1 9 041,6 800,0 26 27 172,2 594,2 772,8 2 155,0   

1957 7 876,0 9 802,7 800,0 26 30 232,2 660,4 822,0 2 174,0   

1958 9 069,9 10 823,1 1 985,1 27 33 331,1 875,8 1 045,1 3 238,0   

1959 10 364,3 12 272,8 2 627,1 28 36 585,1 905,2 1 071,9 2 0,7   

1960 11 038,4 12 557,2 1 911,5 28 39 558,2 1 100,6 1 252,0 3 580,0   

1961 11 666,1 12 984,1 2 255,8 27 43 771,5 1 287,0 1 432,4 3 488,2   

1962 12 126,1 12 877,0 2 443,0 25 48 447,0 1 674,4 1 778,1 3 719,6   

1963 13 576,3 13 999,6 3 366,5 24 55 567,7 2 000,0 2 062,4 4 1 034,9   

1964 14 303,3 14 303,3 1 787,6 23 61 352,4 2 223,5 2 223,5 4 517,0   

 
Källa: Se diagram 6 och 8. För vissa år har källmaterialet inte innehållit uppgifter om de faktiska bokförda 

inkomsterna och utgifterna. I de fallen har istället de budgeterade beloppen i stadens utgifts- och 

inkomststat använts. De markeras i tabellen med kursiv stil. 
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