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Förord

Denna studie utgör en delrapport inom forskningsprogrammet
"Modernisering och kulturarv" och har finansierats av Riksantikvarie-
ämbetet och Forskningsrådsnämnden, vilket jag ber att få tacka för. En
del av den kommer även att publiceras i antologin Modernisering och
kulturarv, redaktör Jonas Anshelm (Symposion, 1993).



Vattenkraft och naturskydd

En analys av opinionen1 mot

vattenkraftutbyggnaden i Sverige 1950-1990

Sedan några decennier står det klart för oss att all teknik är ambivalent;
den har såväl positiva som negativa sidor. Även den teknik som har de
mest vällovliga syften visar sig i det långa loppet ha negativa inslag. Det
som kanske mer än något annat befordrat denna insikt är de miljö-
problem som under efterkrigstiden i tilltagande grad pockat på att bli
föremål för politiskt beslutsfattande och handlande. Protesterna mot
den exploatering av och åverkan på naturen som varit förbunden med
den industriella utvecklingen har blivit allt vanligare och mer genom-
gripande. Det är av stort intresse att undersöka de värdekonflikter rö-
rande miljöfrågor som uppstått i samband med efterkrigstidens indus-
triella modernisering, inte minst för att sådana värdekonflikter berör
för det moderna samhället oerhört väsentliga frågor, som på goda
grunder kan antas förbli betydelsefulla även i framtiden. Denna studie
skall därför handla om den första stora miljödebatten i Sverige under
efterkrigstiden: striden om utbyggnaden av de svenska älvarna.

De två vattenbyggnadscheferna

1962 konstaterade Jonas Norrby, den blivande generaldirektören vid &'•
Statens vattenfallsverk, att man efter "Freden i Sarek", en uppgörelse ^
mellan naturskyddsdelegationen och Vattenfallsstyrelsen, kunde se t

fram emot ett gott samarbete mellan naturskyddare och kraftverksbyg- j

1 Termen opinion används i enlighet med vardagligt språkbruk, och inte i
enlighet med den statsvetenskapliga valforskningens terminologi.
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gare. Hädanefter skulle, förutspådde han, naturskyddarna inrikta sig
på att verka för att utbyggnaden av de svenska vattendragen ägde rum
på ett sätt som tog hänsyn till naturskyddsaspekterna, och inte gene-
rellt motverka regleringar och kraftverksbyggen. Norrby drog en lätt-
nadens suck över att "en långvarig och tidvis bitter fejd" som ägt rum
mellan de båda kombattanterna under 50-talet, nu var över.2

Två decennier senare kunde konstruktören och vattenbyggnads-
chefen Gösta Sundin vittna om att Norrbys och Vattenfalls förhopp-
ningar fullständigt slagits i spillror. Han frågade sig hur det kunde
komma sig att man i Sverige sedan mitten av 60-talet, mot näringslivets,
fackföreningsrörelsens och socialdemokratins uttryckliga vilja, nästan
slutat att exploatera sina vattendrag, trots att 1/3 av de utbyggnads-
värda vattenkrafttillgångarna ännu var orörda. Det var i Sundins ögon
rationellt sett obegripligt hur detta kunnat ske i en tid då man varit
fullt medveten om de fossila bränslenas skadliga miljöeffekter och olje-
beroendets negativa följder för den nationella ekonomin. Men det
fanns en förklaring, menade Sundin. "Några hundra" älvräddare hade
genom sina aktionsgrupper lyckats att åstadkomma en majoritet i riks-
dagen mot fortsatt utbyggnad av de svenska vattenkrafttillgångarna. De
hade lyckats få såväl majoriteten av riksdagsledamöterna som statliga
utredningar att anamma utbyggnadsfientliga argument, och därige-
nom kunnat få sina "tossigheter" inskrivna i lagförslagen och i den fy-
siska riksplanelingen.3 Sundin var upprörd över hur det överläge som
utbyggnadsförespråkarna hade på 50-talet under loppet av några de-
cennier förbytts i sin motsats. Han var säkert inte ensam om denna
upprördhet över hur en "exklusiv" naturskyddsopinion kunnat sätta
käppar i hjulet för mäktiga och i hans ögon primära ekonomiska in-
tressen.

Sundins fråga - hur kunde detta ske? - är också min fråga, även
om jag inte delar hans värderingsmässiga utgångspunkter. Det ligger

2 Norrby, Jonas: "Överenskommelse vattenkraft-naturskydd", Teknisk Tidskrift
1962, s 21-23. Se åven Gimstedt, Olle: "Dagens kraftfrågor", ERA, 1958:5, s 56.
Jfr en intervju med den pensionerade f d generaldirektören Jonas Norrby från
1985, där han intygar att man trodde sig ha löst frågan. Se Thorén, Roger: "En
ålvdödare förklarar sig", Ny Teknik, 1985:42, s 28.
3 Sundin, Gösta: Om vattenkraft, Svensk Tidskrift, 1981:8, s 414-422.
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något djupt fascinerande i detta att en utomparlamentarisk natur-
skydds- och bevarandeopinion med hänvisning till etiska, estetiska, bio-
logiska och ekonomiska värden kunde vinna gehör och påverka energi-
politiken trots att dess argumentation uppenbarligen befann sig på
kollisionskurs med näringslivets, fackföreningsrörelsens och social-
demokratins uttalade intressen.

Det finns självklart flera förklaringar till att så kunde ske; vissa har
med den explicita argumentationen att göra, andra med den kontext i
vilken argumenten framfördes. Sannolikt är naturskydds- och bevaran-
deopinionens framgångar resultatet av en serie gynnsamma omstän-
digheter. Syftet med denna studie är att analysera opinionens utveck-
ling och undersöka vilka argument sorn förs fram, vem som för fram
vilka argument, hur dessa förändras över tid, hur tyngdpunkter i
debatten förskjuts samt att avslutningsvis mot bakgrund av argumen-
tationsanalysen diskutera hur det var möjligt för opinionen att få ett så
kraftigt genomslag. Jag har dock inte för avsikt att i detalj kartlägga och
dokumentera alla argument och debattinlägg, inte heller att studera
beslutsvägar och kanaler för påverkan,4 utan snarare att följa opinio-
nens omvandlingar i relation till dess kontext. Min ansats är således
snarare idéhistorikerns än sociologens, statsvetarens eller filosofens.

Den offentlig?, bevarandeopinionen i frågor som rör utbyggnaden
av vattenkraften har kommit till omfattande uttryck i såväl tidskriftt
debattböcker, dagspress5 och etermedia som i riksdagsdebatt, gatude-
monstrationer och torgmöten. Det är på grund av materialets väldiga
omfattning inte möjligt att inom ramen för denna uppsats undersöka
samtliga dessa arenor för opinionsbildning i vattenkraftsfrågan. Jag har
varit tvungen att avgränsa undersökningsobjektet och här valt att kon-
centrera mig på opinionen så som den artikulerats i svenska tidskrifter
under perioden 1950-1990.6 Skälet till detta är att tidskrifterna förefal-

4 Det har gjorts på ett utomordentligt sett av Evert Vedung i "Striden om de
strömmande vattnen", Daedalus 1984, s 105-175.
5 För en analys av opinionen mot vattenkraftsutbyggnad i dagspressen, se
Rosén, Bo: Den glömda miljödebatten, (1987) s 23-102.
6 Jag har gått igenom samtliga nummer av följande tidskrifter un Jer den ak-
tuella tidsperioden: Sveriges Natur, Bygd och Natur, Fältbiologen, STF:s tidning,
Norrländsk Tidskrift, Älvräddaren och Vi t Vattenfall I övrigt har jag utnyttjat mig
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ler ha spelat en ledande roll som opinionsbildare i dessa frågor. Det
var till stor del i tidskrifter som Sveriges Natur, Bygd och Natur och STF.s
tidning som frågorna, med vissa undantag,7 först dök upp innan de
fördes vidare till dagspress och etermedier med större spridning, eller
till riksdagen och de statliga utredningarna. Här fungerade också oftast
den enskilde debattören mer eller mindre explicit som representant
för en organiserad opinion, som exempelvis naturskyddsrörelsen, hem-
bygdsrörelsen, miljörörelsen eller älvräddarrörelsen. Inflytandet på det
politiska beslutsfattandet utövades kanske inte i så stor utsträckning
dirt i via tidskrifterna, även om exempelvis Sveriges natur hade en stor
och mycket spridd upplaga. Den lobbying som man inom bevarande-
opinionen ägnade sig åt, samt organisationernas remissvar till och
deltagande i de statliga utredningarna, spelade säkert större roll för
själva förmedlandet av idéerna.8 Tidskrifterna var dock bevarande-
opinionens tankesmedja. Det var där som idéerna fick sina mest
fördjupade uttryck - i sammanfattande, resonerande och principiellt
hållna bidrag - och det är dessa idéer som står i centrum för denna
uppsats.

av bibliotekstjänst tidskriftsindex samt diverse litteraturhänvisningar och biblio-
grafier för att finna enskilda artiklar ur andra tidskrifter.
7 En av få som redan ur -ter 50-talet uppträdde som opinionsbildare med kva-
lificerade artiklar i dag , ssen var Bo Rosén. Han spelade under 50- och 60-ta-
len en betydelsefull roll som förmedlare av bevarandeopinionens argument i
ett stort antal inflytelserika artiklar i svenska dagstidningar, i första hand
Expressen. Se Rosén, Bo: Den glömda miljödebatten (1987), s 23-102.
8 Vedung, Evert: a.a. s 110-175. Jfr Granqvist, Gunnar: "Vindelålven - några
data från debatten", ur Dyring, Annagreta och Eric: Att bo vid vindelålven
(1970). Nancy Erikssons memoarer ger en uppfattning om hur kraftig lobby-
ingen var i samband med älvutbyggnaden. Se Nancy Eriksson minns (1985) s
191-204. Se även exempelvis Enestig, Harry: "Uppsalagruppen har krut kvar i
Vindelålvsfrågan", Norrländsk Tidskrift, 1967:2, s 6-7. Se även sammanfattningen
av remissvaren på "Vattenkraft och miljö 3", SOU 1976:28, i Regeringens pro-
position 1977/78: 57, s 49-74. Se även "Sammanställning av remissinstansernas
yttranden", på "Vattenkraft", SOU 1983:49, i Regeringens proposition 1983/84:
160 om fortsatt vattenkraftutbyggnad, s 35-53.
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50-tal*: Upptrappning

Efter andra världskriget ägde en avsevärd ökning av elkonsumtionen
rum i Sverige och brist på elkraft uppstod, såväl på grund av den ex-
panderande industrins behov som hushållens. Under 50-talet stod man
vid flera tillfällen på gränsen till att införa elransoneringar. Detta möt-
tes från statsmakternas sida med en kraftfull satsning på utbyggnad av
vattenkraften i framförallt mellersta och övre Norrland. Enbart Stadiga
Vattenfallsverket byggde under perioden efter världskriget fram till
1960 - som man i sin företagshistorik kallar "vattenkraftbyggandets
epok" - ett 15-tal större anläggningar, där Stornorrforsens kraftverk i
Umeälven och Harsprånget i Stora Lule älv utgjorde de förnämsta ex-
emplen. Den forcerade utbyggnadstakten och de stora elbehoven på-
skyndade också teknikutvecklingen i kraftverksbyggandet. Man fann nu
metoder för att överföra kraft och distribuera den över hela landet,
utan nämnvärda kraftförluster, och en ny tunnelsprängningsteknik ut-
vecklades, så att man kunde leda vattnet underjord och få effektivare
utnyttjande av det strömmande vattnets kraft.9 Den ökade kraftpro-
duktionen utgjorde en grund för social och ekonomisk välfärd, och det
rådde stor politisk enighe t om att satsningen på vattenkraften var av
godo. Men i spåren av den omfattande utbyggnaden av de svenska
vattendragen under 50-talet, finner man också en gryende opposition
mot de skador på naturen som ingreppen medförde.

Före andra världskriget förefaller utbyggnaden av de svenska
vattendragen ha pågått utan att ha stött på något nämnvärt motstånd

* Att uppsatsen disponerats efter decenniegrånserna beror på att tre avgörande
händelser äger rum vid decennieskiftena - Freden i Sarek 1961, regeringsbeslu-
tet om att stoppa utbyggnaden av Vindelälven 1970 och folkomröstningen om
kärnkraft 1980 - och inte på böjelser för talmystik.
9 Vattenfall under 75 dr, (1984), s 45-50. Om efterkrigstidens kraftverksbyggande
se även Hydro Power in Sweden, Stockholm, 1981. Om det tidiga kraftverks-
byggandet se Forsgren, Nils: Porjus, pionjärverket i ödemarken (1982) och
Forsgren, Nils: Suorva, dammbygget i vildmarken (1987). För beskrivningar av den
nya tekniken och den gamla, se Vi i Vattenfall under 50-talet, där det förekom-
mer ett stort antal arbetsplatsreportage vid olika kraftverksbyggen. För en
samtida analys av ransoneringsfrågan, se Petri, Folke: "Försörjningslåget för el-
energi", Vi i Vattenfall, 1957:7, s 2-3.

13



från naturvänner och naturskyddare.10 Mot slutet av 40-talet kan man i
Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift, Sveriges Natur, och i Sam-
fundet för hembygdsvårds tidskrift, Bygd och Natur, finna enstaka
artiklar som på ett kritiskt sätt granskar de nya kraftverksbyggena. Men
det är först på 50-talet, då snart sagt varje nummer av nämnda tidskrif-
ter rymmer ett inlägg i vattenkraftsfrågan, som debatten tar fart or-
dentligt11 Dessa inlägg utgör inledningen till vad som skulle bli den
första stora miljödebatten sedan debatten om nationalparkerna i bör-
jan av seklet.

I efterhand har 50-talet kunnat karakteriseras såväl som en tid då
det var mycket svårt att få gehör för kritiska synpunkter på följderna av
exploateringen av vattendragen, som en tid då aggressiva och onyanse-
rade angrepp på kraftverksbolagen kännetecknade debatten. Det är
knappast förvånande att hembygdsvårdaren Arne Segerros står för den
förra karakteristiken,12 medan den senare många gånger upprepats av
Vattenfalls direktörer, som Jonas Norrby, Sven Lalander och Folke
Petri.13 Även om uppfattningarna är partiska och sinsemmellan oför-
enliga, kan båda sägas vara korrekta. Avgörande för hur vi skall förstå
tidsandan och opinionsläget på 50-talet är vad vi jämför med. Då
Segerros i slutet på 1980-talet gör sin karakteristik ser han tillbaka 60-
och 70-talens omfattande debatter och demonstrationer. I jämförelse
med vad som hände då framstår opinionen på 50-talet som ti 11 baka-
trän gd. Då Norrby, Lalander och Petri ställer diagnos på tidsandan är

10 Rolén, Mats: "Vattenkraft och naturskydd", Bygd och Natur årsbok 1991, s
188. Jfr Lundgren, Lars: Energipolitik i Sverige 1890-1975, (1978) s 1-24. Se även
Kylhammar, Martin: NilsDahlbeck (1992) s 43 ff.
11 Jfr Vedung, Evert: "Striden om de strömmande vattnen", Daedalus 1984, s
107.
12 Rolén, Mats: "Vattenkraft och naturskydd", Bygd och Natur, årsbok 1991, s
206.
13 Norrby, Jonas: Överenskommelse vattenkraft-naturskydd, Teknisk Tidskrift,
1962, s 21-23. Petri, Folke och Lalander, Sven: "Vattenfall 50 år", Teknisk
Tidskrift, 1959, s 130. Jfr också Kleman, Carl: "Vattenkraftfrågor", ERA, 1960: 5,
s 70. Jfr också Nils Dahlbeck som talar om opinionen som en kör som "med
alla tillmålen angriper vattenkraftbyggarnas verksamhet i norr". Se Dahlbeck,
Nils: "Angrip samhällskravet på mera kraft men ej vattenkraftbyggarna", Vi i
Vattenfall, h 2, s 2. Om Dahlbeck, se vidare Kylhammar, Martin: Nils Dahlbeck
(1992).
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det däremot sent 50-tal eller tidigt 60-tal och man blickar tillbaka på ett
40-tal då utbyggnaderna kunde pågå i stort sett ostörda. I deras ögon
framstår oppositionen på 50-talet helt rimligt som hätsk, och de tycks
inte kunna förutse vad som komma skall. Snarare ger de uttryck åt för-
vissningen att konfrontationen under 50-talet inte skall behöva uppre-
pas eftersom kraftintressenterna gjort vissa eftergifter och tagit i egna
ögon erforderliga hänsyn.

Vi kan således beskriva 50-talets vattenkraftsdebatt på helt olika sätt
beroende på vilken utsiktspunkt vi väljer och beroende på vilken tid vi
jämför med. En sak är dock helt klar: Det är på 50-talet som grunden
för den framgångsrika bevarandeopinionen läggs. Det är då motstån-
det tar fast form, motsättningarna tydliggörs, argumentationslinjerna
dras upp och mejslas ut.

De representanter för utbyggnadsintressena, i första hand Vatten-
falls direktörer på varierande nivåer, som under 50-talet söker påtala
behovet av och skapa legitimitet för en vidare exploatering av de
svenska vattendragen gör sig undantagslöst till tolkar för ett tillväxttän-
kande som i vissa fall rentav antar karaktären av en industriell fata-
lism.14 Deras budskap är att energiförbrukningen under 50- och 60-
talen kommer att öka årligen med 6-7 % och att denna prognostice-
rade energikonsumtion måste tillgodoses genom ökad energiproduk-
tion. Sverige har inte något val hävdar de. Så konstaterar exempelvis
Sven Lalander och Folke Petri i Teknisk Tidskrift att:

Under förutsättning att sund realism får avgörande inflytande på
den ekonomiska politiken i landet, bör därför långtidstrenden
för produktionsutvecklingen även i framtiden peka stadigt
uppåt. Då kommer elbehoven åtminstone under de närmaste 10-
20 åren att utvecklas ungefär i samma takt som hittills.

Ett enda exempel kan räcka för att ange de stora elbehov,
som ännu återstår att täcka. De svenska hushållen förbrukade
under 1957 i genomsnitt 1500 kWh. Motsvarande värde för hus-
hållen i USA låg vid 3200 kWh och i vissa stater var genomsnitts-
siffran över 5000 kWh. Trots detta anser man de amerikanska

14 För en vidare diskussion av begreppet "industriell fatalism", se Beck, Ulrich:
"Vi fatalister i risksamhället", ResPubUca 14 (1989), s 179-197.
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hushållens elbehov långt ifrån mättade och förutser att de under
de närmaste 18 åren kommer att trefaldigas.15

På denna punkt får de bland många andra stöd av Jonas Norrby som i
ett öppet brev till nyanställda deklarerar att elbehovet kommer att fort-
sätta att växa, och att man i Sverige därför är tvingad att bygga ut
vattenkraft vare sig man vill eller inte.16 I Industriförbundets meddelanden
uttrycker Sven Rydberg, informationschef och sedermera direktör vid
Stora Kopparberg AB, en liknande uppfattning då han bestämt hävdar
att den internationella konkurrensen på det ekonomiska området inte
medger något annat alternativ än ökad energiproduktion och ut-
byggnad av vattendragen.17 På 60-talet talar också den dåvarande gene-
raldirektören för Vattenfall Erik Grafström om elkonsumtionens
tillväxt som något inneboende i den tekniska civilisationen:

...det finns stora områden, där elkraften kan vinna mark. Det
ligger liksom i hela den tekniska civilisationens inriktning, så
länge vi får hålla på med den, och vi år på väg mot ett helelektri-
fierat samhälle.18

Mot bakgrund av sina övertygelser om att det varken är möjligt eller
önskvärt att tygla den tekniska och ekonomiska utvecklingen gör ett
flertal av utbyggnadsförespråkarna prognoser över hur stor del av de
svenska vattendragen som måste byggas ut och kommer att vara ut-
byggd under de kommande decennierna. 1952 skriver Vattenfalls dåva-
rande generaldirektör Åke Rusck att de stora orörda älvarna i norr

15 Petri, Folke och Lalander, Sven: "Vattenfall 50 år", Teknisk Tidskrift, 1959, s
130.
16 Norrby, Jonas: "Brev till en nyanställd sjöreglerarare", Vi i Vattenfall, h 2, s 2
och Sveriges Natur, 1955: 3, s 91. Se även Gimstedt, Olle: "Dagens kraftfrågor",
ERA, 1958:5, s 56. Gimstedt, Olle: "Räkna med naturvårdsproblemet från bör-
jan", Bygd och Natur, årsbok 1959, s 145. Jfr också generaldirektör Erik Graf-
ströms artikel "Kraftförsörjning i framtiden", Industriförbundets Meddelanden,
1959, s 284. Lalander, Sven: "Analys av energiförsörjningen", Kosmos, 1960, s
17-33.
17 Rydberg, Sven: "Naturen, industrin och kraften", Industriförbundets Medde-
landen, 1959,sl78-187.
18 "Vattenfall vill bygga i Piteå, Kalix och Torne älvar (intervju med Erik
Grafström)", Norrländsk Tidskrift, 1967:3, s 7.
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oomtvistligen skall komma att utnyttjas,19 Vattenfalls tekniske direktör
Tore Nilsson konstaterar 1955 att det som "eventuellt skall kunna
un dan tas får inskränkas till några få fall eller vattendragsdelar"20 och
1958 hävdar Vattenfalls dåvarande generaldirektör att "atomkraften
inte ger oss möjlighet att undanta kvantitativt väsentliga delar av vatten-
kraften från exploatering".21 Vattenfalls överdirektör Lalander och
driftsdirektören Petri, som är de som går längst, avslutar sin artikel från
1959 med att frankt tala om att vattenkraftutbyggnaden under de
kommande decennierna, mot bakgrunden av de ökande elbehoven,
kommer att bli mer omfattande än någonsin.22

Det är troligt att en industriell fatalism av detta slag finns inbyggd i
Vattenfalls och dess direktörers samhälleliga uppdrag. De stora kapi-
talinsatser som krävs för kraftverksbyggen och sjöregleringar samt den
långa utbyggnadstiden för varje projekt förutsätter prognoser och
trendframskrivningar som intecknar framtiden och beskär valmöjlighe-
ter. Att den industriella fatalismen så kraftfullt artikuleras i den offent-
liga debatten i tidskrifter som Teknisk Tidskrift, ERA, Vi i Vattenfall,
Industriförbundets meddelanden och Norrländsk Tidskrift, och att man sam-
tidigt som man slår fast det egna perspektivets ofrånkomlighet passar
på att tillrättavisa den växande naturskyddsopinionen, tyder dock på att
här pågår en strid om hur problemet skall formuleras. Det budskap
man gång på gång för fram är att om Sverige skall förbli ett välfärds-
samhälle med en framgångsrik industri, kan man inte ta hänsyn till

19 Rusck, Åke: "Norrland och Vattenfall", Norrländsk Tidskrift, 1952:1/2, s 33.
Jfr "Frågor och svar kring naturskydd och atomkraft" (intervju med Åke
Rusck), Vi i Vattenfall, 1955:1 s 9. Jfr även "Vattenkraften i atomåldern", Vi i
Vattenfall, 1956:6, s 2.
20 Nilsson, Tore: "Vattenfalls arbeten och planer i Norrbotten", Sveriges Natur,
1955:1, s 10.
21 Grafström, Erik: "Förhandling med naturvårdare om ömtåliga utbygg-
nadsobjekt?", VJ i Vattenfall, 1958:9.
22 Petri, Folke och Lalander, Sven: "Vattenfall 50 år", Teknisk Tidskrift, 1959, s
131. Jfr Lalander, Sven: "Analys av energiförsörjningen", Kosmos, 1960, s 33. Se
även Borgquist, Waldemar: "Utvecklingen 1915-1947 av riktlinjerna för
Vattenfalls kraftförsörjning", Teknisk Tidskrift, 1959, s 332. Jfr "Vattenfalls opti-
malutredning", Teknisk Tidskrift, 1960, s lOOOf. Jfr också Petri, Folke:
"Försörjningsläget för elenergi", Vi i Vattenfall, 1957:7, s 2-3. Jfr även "Vatten-
kraft måste kompletteras med atomkraft redan på 60-talet", Vi i Vattenfall,
1957:7, s 7.
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naturskyddsopinionens alltför långtgående krav. Naturskyddarna är
tvungna att inse dessa ofrånkomliga villkor och anpassa sina strävan-
den; istället för att motsätta sig utbyggnader och se kraftbolagen som
motståndare bör de inrikta sig på samarbete och medverka vid utbygg-
naderna så att dessa kan ske på ett så naturvänligt sätt som möjligt.23

50-talets tidsanda uppfattas gärna som präglad av en utrerad tek-
nikoptimism, och visst skulle man kunna se de ovan diskuterade me-
ningsyttringarna som ett tecken på att en sådan optimism intar en do-
minerande ställning i samhällsdebatten. Det uppskruvade tonläget och
själva det faktum att representanter för utbyggnadsintressena känner
sig manade att träda in i den offendiga samhällsdebatten och söka
vinna tolkningsföreträde tyder dock på att deras synsätt på allvar kom-
mit att utmanas.24 De är ansatta och blir tvungna att i offendigheten
strida för ett perspektiv som tidigare haft en hegemonisk ställning. Hur
ser då den kritiska bevarandeopinion ut som utmanat utbyggnadsföre-
språkarna, och vilket är dess svar på den industriella fatalismens utma-
ning?

Då den nya naturskyddslagen 1952 träder i kraft blir de båda ideella
organisationerna Samfundet för Hembygdsvård (SfH) och Svenska
Naturskyddsföreningen (SNF) sakkunniga organ i frågor som rör
naturskydd och landskapsvård.25 De har dock redan tidigare spelat en
viss roll som remissinstanser åt vattendomstolarna i samband med
enskilda vattenkraftsprojekt. Vid samma tidpunkt som de båda organi-

23 För exempel på hur utbyggnadsintressenterna vill se på naturvård, se
tTNaturvård=nyskapa", "Vattenkraften i atomåldern", Vi i Vattenfall, 1957:4, s 6-7
och "Sjöreglerare också naturvårdare", Vi i Vattenfall, 1955:2, s 23. Jfr även
Wanhainen, Våinö: "Modern landskapsvård", Vi i Vattenfall, 1965:4, s 11.
24 Från den senare delen av 50-talet och framåt blir frågor om vattenkraft och
naturskydd ett stående ämne i Vattenfalls personaltidskrift Vi i Vattenfall och
Vattenfalls chefer på olika nivåer diskuterar flitigt frågan i såväl den egna som i
andra tidskrifter.
25 Lowing, Folke: / kraftverkens skugga. Ett och annat om kraftutbyggnadsmdl, 1955,
s 52f. Jfr Walin, Gösta: " Ny naturskyddslag och nya arbetsuppgifter", Sveriges
Natur, 1952:6, s 152-53. Om Svenska Naturskyddsföreningens framväxt och
tidiga utveckling, se Haraldsson, Desirée: Skydda vår natur! (1987). Om
Samfundet för hembygdsvårds historia, se Återblickar, Samfundet för Hembygds-
vård 75 dr (red.) Rolén, Mats och Lindberg, Gunilla (1991).
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sationerna ges en officiell ställning, blir artiklar om vattenkraftutbygg-
naden allt vanligare i Bygd och Natur och i Sveriges Natur. Frågan pockar
på uppmärksamhet.

I Bygd och Natur kan man finna enskilda artiklar som är mycket
kritiska mot vattenkraftutbyggnaden, men som regel kännetecknas de,
i likhet med de artiklar som står att finna i Norrlandsförbundets organ
Norrländsk Tidskrift, av kompromissvilja.26 Detta blir särskilt tydligt i
redaktionella bidrag och alster skrivna av medlemmar av samfundets
landskapsbyrå och expertråd. Man är kritisk mot effekter av flera ut-
byggnadsföretag, men iakttar kontinuerligt en taktisk reformism, som
innebär att man från samfundets sida inte annat än i vissa mycket spe-
ciella fall direkt motsätter sig utbyggnad. Snarare inriktar man sig på
att denna skall ske på ett så skonsamt sätt som möjligt.27 Henning
Segerros, föreståndare för landskapsbyrån och den som oftast tar upp
vattenkraftsfrågor i samfundets tidskrift, är den främsta representanten
för denna hållning. Ett belysande exempel är att samfundet i ett redak-
tionellt inlägg helt håller med förre riksantikvarien Sigurd Curman om
att Vattenfall bör avstå från att bygga ut Nämforsen ytterligare, därför
att en sådan utbyggnad kan skapa ogagneliga "opinionsstormar" mot
kraftbolagens förehavanden.-8

26 Till undantagen hör Wahlström, Sture: "Icke av bröd allenast", Bygd och
Natur, 1954:1, s 2-7 och Balgård, Matts: "Tekniskt fälttag mot naturen", Bygd och
Natur, årsbok 1954, s 90-97. Se även T-ér: "De norrländska skönhetsvärdena",
Bygd och Natur, 1954:3, s 176-77. I Norrländsk Tidskrift ställer man sig dessutom
ofta kritisk till att Norrland inte erbjuds förmånligare energiförsörjning, med
tanke på att man offrar sina vattendrag.
27 Se exempelvis Segerros, Henning: "Våra vatten", Bygd och Natur, 1956, års-
bok s 106-111. Segerros, Henning: "Kraftverken i landskapet", Bygd och Natur,
1957 årsbok, s 142-44. "Kraft och skönhet i förening. Ett föredömligt kraftverks-
bygge vid Åtran", Bygd och Natur, 1958:1, s 14-17. Segerros, Henning: "Samar-
bete över gränserna", Bygd och Natur, 1959 årsbok, s 153-55. Segerros, Henning:
"Nya kraftverk i mellersta Norrland", Norrländsk Tidskrift, 1960:1, s 44-47. Jfr
Rolén, Mats: "Vattenkraft och naturskydd", Bygd och Nalur, årsbok 1991, s 203-
205. Jfr också Lundberg, Erik: "Landskapsvård - planläggningsfråga eller
stådningsåtgård?", Bygd och Natur, 1959:2, s 119-124,167.
28 "Nämforsen utbygges ytterligare", Bygd och Natur, 1954:2, s 40. För Sigurd
syn på kraftproduktionen och landskapsvården se, Curman, Sigurd: "Kraftsta-
tionen och landskapet", Vi i Vattenfall, 1950:4, s 14-15.

19



Säkerligen anser man att man på så vis kunde lyckas bäst i sina be-
varandesträvanden. Samfundet och dess medarbetare väljer därmed att
spela den roll som Vattenfalls direktörer menar att en ansvarskän-
nande hembygds- och naturvårdande organisation bör spela. I Bygd ock
Natur framförs kritiska synpunkter mot enskilda projekt, krav reses på
planering och upprättande av en graderad förteckning över vilka
vattendrag som är mest värda att bevara, men några absoluta krav for-
muleras inte. I detta avseende skiljer sig den diskussion som fördes un-
der 5O-talet i Bygd och Natur från den debatt som genomsyrar Sveriges
Natur.29 Här ekar de självmedvetna stridsropen under hela decenniet.30

I en översikt över den aktuella situationen hävdar exempelvis lag-
byråchefen Per Bergsten att den kritiska tonen bör skärpas sedan na-
turskyddet fått en fastare organisation och ökade resurser.31 Liknande
tankar uttrycks i ett flertal artiklar några år in på 50-talet.32 Bengt
Andersson deklarerar i en starkt polemisk artikel att man nu "blåser till
strid" och inte längre kommer att låta sig offras "på något und-
fallenhetens altare".33 I vissa fall, som hos författaren och natur-
skildraren Hans Lidman, antar angreppen på utbyggnadsintressen-
terna domedagsprofetiska proportioner:

Man resignerar. Men den dagen måste komma, den skall
komma, då folk äntligen får upp ögonen för det orimliga i detta
besinningslösa våldförande på svensk natur och denna grymma
ringaktning inför mänsklig samhörighet med fäderne torvan, då
man kommer att sätta äkta och ursprungliga skönhetsvärden hö-
gre än stadsgatornas neonskyltar och maskinhjälpen i hushållen.
Då en massopinion skall uppstå, som både staten och storkapita-
lismen måste ge vika för. Men den dagen kanske dröjer. Land-

29 Skillnaden mellan de båda organisationernas hållning tydliggörs i Gösta
Walins recension av John Nihléns bok Landskapsvård. Se Sveriges Natur, 1966:6,
s 226-29.
30 För en intressant artikel (av programmatisk karaktär) härvidlag, se Walin,
Gösta: "Ny naturskyddslag och nya arbetsuppgifter", Sveriges Natur, 1952:6, s
152-53.
31 Bergsten, Per: "Vattendragens utbyggnad", Sveriges Natur, 1954:1, s 14.
32 Se exempelvis Balgård, Matts: "Staten, vattenkraften och naturvärdena",
Sveriges Natur, 1955:1, s 25.
33 Andersson, Bengt: "Det norrländska landskapets dilemma", Sveriges Natur,
årsbok 1953,5 51.
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skapsförfulningen måste först nå den gräns, då de flesta grips av
förstämning och vantrivsel.**

I de flesta fall nöjer man sig dock med att, liksom SNF:s sekreterare
Lars-Erik Esping, uppmuntra sina meningsfränder till fortsatt kamp för
naturvärdena.35 Stärkta av att man tillsammans med SfH via Vatten-
domstolen lyckats att hindra utbyggnaden av Ottsjön i Jämtland,
framför man allt oftare kravet på en långsiktig och offentligt redovisad
planering i vattenkraftsfrågor, samt en värdegraderad förteckning över
de vattendrag som inte bör bli föremål för utbyggnad. Vilka är då de
principiella argument som man framför mot enskilda utbyggnadspro-
jekt och utbyggnadssträvandena i sin helhet?

Naturskyddsopinionens kritik av exploateringen av vattendragen
befinner sig på huvudsakligen två olika nivåer: en sakorienterad nivå
där invändningar mot effekter av enskilda utbyggnader står i centrum,
och en (som jag i brist på bättre terminologi kallar) civilisationskritisk
nivå där den människo-, natur- och samhällsuppfattning som ligger till
grund för utbyggnadssträvandena ifrågasätts. Det är här viktigt att no-
tera att kritiken oavsett vilken nivå det rör sig om grundas i ett antro-
pocentriskt förhållningssätt till naturen, där man vill bevara naturen
för människans skull. (Senare skall vi se hur ett biocentriskt synsätt
växer sig allt starkare under framförallt 1980-talet.)36 Till skillnad från
utbyggnadsförespråkarna, som ger uttryck åt en stark antropocentrism
och en alltigenom instrumentell natursyn, står dock bevarandeo-
pinionen för vad Andrew Dobson i Green Political Thought (1990) kallat
en svag antropocentrism som visserligen är människocentrerad, men
ändå inte helt instrumenteli i sitt förhållningssätt ull naturen.37

Jag skall nu nagelfara naturskyddsopinionens kritik på såväl den
sakorienterade som den civilisationskritiska nivån och börjar med den

34 Lidman, Hans: "Naturskyddsproblem i Hälsingland", Sveriges Natur, årsbok
1953, s 66.
35 Esping, Lars-Erik: "Ottsjöborna vunno - Naturskyddet vann Ottsjön",
Sverigrs Natur, 1956:6, s 163.
36 För en diskussion av antropeentriska och biocentriska förhållningssätt till
naturen, se Naess, Arne: Ekologi, samhälle och livsstil (1981, norskt original 1973)
s 303-305. Se även Dobson, Andrew: Green Political Thought (1990), s 19-21, 63-
72. Jfr Sörlin, Sverker: Naturhonirahtet (1991) s 158.
37 Dobson, Andrew: a.a. s 63-72.
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förstnämnda. Den övervägande del av den sakorienterade kritiken mot
följderna av vattenkraftexploateringarna under 50-talet vilar på estetiska
argument. Den viktigaste utgångspunkten för detta argument är upple-
velsen av det sublima i naturen, en genomgripande upplevelse av natu-
rens storhet som inte kan verbaliseras eller rationellt förklaras, men
som enligt utbyggnadsmotståndarna är av avgörande existentiell bety-
delse.38 Torrläggningar av älvfåror, eliminering av fallsträckor, tillta-
gande erosion, förstörd växtlighet som en följd av regleringar och rest-
produkter från själva kraftverkbyggena berövar enligt naturskyddsopi-
nionen den orörda älven dess själ och omöjliggör därmed upplevel-
serna av det sublima.39 Utbyggnaderna förfular naturen på ett för

38 Naturvårdsjournalisten Peter Hanneberg är en av dem som försökt beskriva
fenomenet: "Det är något hos den orörda älven scm är omöjligt att återge i
ord. Journalister, författare, poeter, naturvårdare - åtskilliga har försökt. En
del har lyckats över förväntan men ingen till fulländning. Det år svårt att
verbalisera något så abstrakt som en själ, eller en magi. Ty det otämjda
vattendraget har verkligen en själ. Och en attraktionskraft som närmar sig ma-
gin." Se Hanneberg, Peter: "Lat resten av älvarna bli nationalälvar!", Sveriges
Natur, 1985:1, s 43.
39 SNF redogör för sin uppfattning i "Naturvård och kraftverk", Sveriges Natur,
1955:3, s 93-94. Följande debattinlägg understryker denna upffattning: Anrick,
Calla: "I Våffefjäll, i Harsprånget", STF:s tidning, 1950:2, s 55-59. Dahlstedt,
Karl-Hampus: "Paus i forsdöden", Bygd och Natur, årsbok 1950, s 77-84.
Selander, Sten: "Vatten i fara", STF årsskrift, 1951, s 231-40. Wibeck, Edvard:
"Vattenmål i Lagan blev värdefullt naturskyddsprejudikat", Bygd och Natur, års-
bok , 1951, s 90-101. Mellquist, Sven: Två aktuella naturskyddsfrågor", Sveriges
Natur, 1952:1, s 3-5. Borenius, Gustaf och Sundius, Sven: "Hejda förstörelsen av
våra vatten", TiUFjälls, 1951, s 10-17. Segerros, Henning: "Två omdiskuterade
kraftverksprojekt", Bygd och Natur, årsbok, 1952, s 62.Viksten, Kurt: "Kraften
och skönhetsvärdena", Norrländsk Tidskrift, 1953:2, s 15-16. Lidman, Hans:
"Naturskyddsproblemen i Hälsingland", Sveriges Natur, årsbok, 1953, s 66.
Andersson, Bengt: "Det norrländska landskapets dilemma", Sveriges Natur, års-
bok, 1953, s 45ff. Anrick, Calla: "Vi blir allt rikare och får det allt fulare", STF:s
tidning, 1953:3, s 171-72. Segerros, Henning: "Landskapsvård vid kraftverk och
dammanläggningar", Bygd och Natur, 1953:2, s 43. Faxén, Lars: "Ånnsjön",
Sveriges Natur, årsbok, 1954, s 79. Johnsson, Ludvig: "Forsen vid grannbyarna",
Sveriges Natur, årsbok, 1954, s 83. Wahlström, Sture: "Icke av bröd allenast",
Bygd och Natur, 1954:1, s 2. T-ér: "De norrländska skönhetsvärdena", Bygd och
Natur, årsbok, 1954, s 176. "Kan Nåmforsens sista naturvärden råddas?",
Noniåndsk Tidskrift, 1954: 3, s 24. Balgärd, Mats. Tekniskt fälttåg mot naturen",
Bygd och Natur, årsbok, 1954, s 90. Sparring, Åke: "Sank levnadsstandarden",
Provins, 1954:2, s 18. Borenius, Gustaf: "Kampen om vattnen förs vidare", Till
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opinionen oacceptabelt sätt och sägs för evigt ruinera omädiga skön-
hetsvärden genom ingreppen i naturen. Detta estetiska argumentet
knyts inte sällan till terapeutiska argument som går ut på att upplevelser
av naturens skönhet är av betydelse för människors trevnad eller psy-
kiska välbefinnande; om människor berövas dessa upplevelser försvin-
ner därigenom också en väsentlig livskvalitet40

Vid sidan av de estetiska är de ekonomiska argumenten mot utbygg-
nad de mest företrädda. Invändningarna gäller då nästan aldrig kost-
naderna för anläggningarna, utan de ekonomiska värden som förstörs
vid exploateringen. Vid varje utbyggnad förstörs för alltid ett inkomst-
bringande yrkes- och husbehovsfiske, i synnerhet av lax- och annan
ädelfisk, samt förutsättningarna för den turism som är förbunden med
sportfisket. Också stora arealer av skogs- och åkermark förstörs genom
överdämningar i samband med sjöregleringar. Detta drabbar, menar
vissa av kritikerna, såväl enskilda näringsidkare som långsiktigt kom-
munens invånare.41

Fjälls, 1954, s 14. Boberg, Torsten: "Jämländska naiurskyddsfrågor", Sveriges
Natur, årsbok, 1954, s 52. Moraeus, Björn: "Västerbottens naturvårdsproblem",
Sveriges Natur, 1955:1, s 3-4. Mellquist, Sven: "Halt inför Siljan", Sveriges Natur,
årsbok, 1955, s 40-54. Sundius, Sven: "Akkajaure", Sveriges Natur, årsbok, 1955, s
115-23. Sjögren, Bengt: "I stället för vattenkraft...?", Sveriges Natur, årsbok, 1955,
s 102. Balgård, Mats: "Staten, vattenkraften och naturvärdena", Sveriges Natur,
19P3: 1, S 22-25. Esping, Lars-Erik: "Ottsjöborna vunno - Naturskyddet vann
Ottsjön", Sveriges Natur, 1956:6, s 162-64. Sundius, Sven: "Atomkraften och våra
vattendrag", Sveriges Natur, h 3, s 78. "Lilla Lule älvdal måste bevaras!", Sveriges
Natur, h 6, S 177-192. Delin, Håkan m fl: "Tärnasjön...", Sveriges Natur, årsbok,
1957, s 140. Beskow, Gunnar: "Vattenkraften och naturen", Svensk Lantmåleri-
tidskrifl, 1959, s 439-446.
40 Selander, Sten: "Vatten i fara", STF årsskrift, 1951, s 239 Wibeck, Edvard:
"Vattenmål i Lagan blev värdefullt naturskyddsprejudikat", Bygd och Natur, års-
bok, 1951 s 99. Borenius, Gustaf och Sundius, Sven: "Hejda förstörelsen avvara
vatten", Till Fjälls, 1951, s 10-17. Walin, Gösta: " Ny naturskyddslag och nya ar-
betsuppgifter", Sveriges Natur, 1952:6, s 152-53. Segerros, Henning: Två omdis-
kuterade kraftverksprojekt", Bygd och Natur, årsbok, 1952 s 77. Lidman, Hans:
"Naturskyddsproblemen i Hälsingland", Sveriges Natur, årsbok, 1953, s 66.
Walin, Gösta: "Vattenkraftsexploateringarna och naturskyddet", Sveriges Natur,
1956:1, s 3. Esping, Lars-Erik: "Ottsjöborna vunno - Naturskyddet vann
Ottsjön", Sveriges Natur, 1956:6, s 162-64.
41 Mellquist, Sven: Två aktuella naturskyddsfrågor", Sveriges Natur, 1952:1, s 3-
5. Sjögren, Bengt: "Skall Mörrumslaxen vittskövlas", Sveriges Natur, 1952:6, s
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De estetiska och ekonomiska argumenten kompletteras ofta med

moraliska argument. Dessa grundas som regel på föreställningar om

universella plikter och rättigheter. Att bevara de stora älvarna och de-

ras kulturhistoria åt kommande generationer sägs av vissa debattörer

vara en sådan plikt, medan samerna och närboende som direkt drab-

bas av avflyttning anses ha medborgerliga eller mänskliga rättigheter

till sin kultur och sina egendomar.4 2

Ytterligare ett argument som förekommer under 50-talet, men som

än så länge spelar en undanskymd roll är det forskningsstrategiska. Vissa

naturvetenskapsmän och och naturskyddare menar att utbyggnaderna

ödelägger oundgänglig forskningsinformation. Tillgången till orörda

149-51. Segerros, Henning: Två omdiskuterade kraftverksprojekt", Bygd och
Natur, årsbok, 1952, s 72ff. Balgård, Mats: "Problem i jätteformat", Norrländsk
Tidskrift, 1953:4, s 46-50. Andersson, Bengt: "Det norrländska landskapets di-
lemma", Sveriges Natur, årsbok, 1953, s 48. Esping, Lars-Erik: "Nytt hot mot
Mörrumsån", Sveriges Natur, 1953:1, s 14-15. Faxén, Lars: "Annsjön", Sveriges
Natur, årsbok, 1954, s 79. Grimsås, Ulf: "Något om lax och laxodling", Sveriges
Natur, 1954: s 145-49. Mellquist, Sven: "Halt inför Siljan", Sveriges Natur, årsbok,
1955, s 48. Sundius, Sven: "Akkajaure", Sveriges Natur, årsbok, 1955, s 120. Hult,

Jöran: "Vattenkraftexploateringen och Fisket", Sveriges Natur, årsbok, 1956, s 9-
22. Ebeling, F.: "Skogsbruket och Luleälvarnas vattenkraft", Sveriges Natur,
1956:5, s 130-36. Rosén, Bo: "Byn som dränks", Sveriges Natur, 1956:4, s
99fT.Walin, Gösta: "Naturskydd och kraftproduktion", Teknisk Tidskrift, 1959, s
3.
42 Park, Gustav: "Vad är innebörden av samernas renskötselrått?", Samernas
egen tidning, 1953:4, s 34. Moraeus, Björn: "Västerbottens naturvårdsproblem",
Sveriges Natur, 1955:1, s 3-4. Sundius, Sven: "Akkajaure", Sveriges Natur, årsbok,
1955, s 118. Jannes, Elly: "Som en långsam halshuggning", V», 1955:14, s 11-13.
Rosén, Bo: "Byn som dränks", Sveriges Natur, 1955:4, s 98-103. "Lilla Lule älvdal
måste bevaras!", Sveriges Natur, 1957:6, s 188fT. "Befolkningen protesterar...",
Sveriges Natur, 1957:5, s 156-59. Park, Gustav: "Hur skall det gå för samerna?",
Sveriges Natur, 1958:1. s 8-12. Beskow, Gunnar: "Hyfsa den svenska kolonialpoli-
tiken", Bygd och Natur, årsbok, 1958, 5 44-51. Utsi, Inger: "Vattnet över bräd-
darna", Sveriges Natur, 1958:4, s 118-20. Jannes, Elly: "Skall de offras för välfär-
den?", Vi, 1959:13/14, s 18-20, 38-39. Wikman, Åke: "Kulturmord eller utveck-
ling?", Vi i Vattenfall, 1959:3, s 2-3. Wikman, Ake: "Renägarna år aldrig rätts-
lösa!", Vi i Vattenfall, 1959:4, s 2-3. Park, Gustav: "De bästa renbetena spolieras",
Vi i Vattenfall, 1959:5, s 2. Wikman, Åke: "Anklagelsen för brist på samarbete
förvånar", Vi i Vattenfall, 1959:5, s 3. Walin, Gösta: "Naturskydd och kraftpro-
duktion", Teknisk Tidskrift, 1959, s 3.
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vattendrag är, anser man, av avgörande betydelse för såväl den geolo-
giska och biologiska vetenskapen som den kulturhistoriska.43

Det är med andra ord en argumentationsstark och stridbar natur-
skyddsopinion som utmanar vattenkraftsintressena på 50-talet. Det är
dock inte svårt att se att argumentationen anpassats till gällande vatten-
lags starka betoning av de ekonomiska aspekterna på vattenkraftsex-
ploatering, samt till vattendomstolens praxis att sätta dessa aspekter
främst. I vattenlagens kapitel 2, fastslås att de ekonomiska skadorna på
fiske, skog och mark är avgörande för utbyggnadsföretagens tillåtlig-
het.44 I naturskyddsopinionen återkommer man påfallande ofta till
denna punkt. Det finns ett tryck på opinionen att formulera sig i eko-
nomiska termer. Så deklarerar exempelvis överjägmästare F. Ebeling
att hänsynstagande "till människors trivselbehov är god samhällseko-
nomi"45, medan Jöran Hult desavouerar sin egen kritik genom att
tillkännage att den är "av känslan beroende".46 Några av debattörerna
ser detta och försöker värja sig. 1955 konstaterar en av dem, natur-
skildraren Bengt Sjögren, i Svenska Naturskyddsförenings årsbok:

Men industrins vidare utveckling kräver energi i ståndigt ökande
mängder - och följden har blivit, att allt fler skönhetsvärden off-
ras på gudinnan Standards altare. / . . . / Standardtänkandet måste
angripas med standardargument. Det är den enda möjligheten
att övertyga nutidens standarddyrkare om att vården står på spel.
Begreppet skönhetsvärde har för standardmänniskan blivi ett
tomt ord.47

Vid sidan av den sakorienterade kritiken mot vattenkraftutbyggna-
derna finns det också inom naturskyddsopinionen en långtgående civi-

43 Se exempelvis Quennerstedt, N.: "Vattenvegetation och sjöregleringar",
Sveriges Natur, årsbok, 1958, s 89. Se även Roos.Tage: "Ammerån och Solbergs-
vattnet", Sveriges Natur, årsbok, 1956, s 137. Faxén, Lars: "Annsjön", Sveriges
Natur, årsbok, 1954, s 79.
44 Lowing, Folke: a.a. s 3Iff. >*
45 Ebeling, F.: "Skogsbruket och Luleålvarnas vattenkraft", Sveriges Natur, års-
bok 1956, s 136.
46 Hult, Jöran: "Vattenkraftexploateringen och fisket", Sveriges Natur, årsbok
1956, s 16.
47 Sjögren, Bengt:"I stället för vattenkraft...?", Sverigs Natur, årsbok 1955, s 102.
Se även Sparring, Åke: "Sank levnadsstandarden", Provins, 1954:2, s 18.
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lisationskritik som riktar in sig på natur-, människo- och samhällssynen
bakom exploateringssträvandena.

Då Svenska Naturskyddsföreningen med ett förslag om ändringar i
vattenlagen vänder sig till justitiedepartementet försäkrar man samti-
digt att föreningen inte är framstegsfientlig, utan framhåller att den
anser "att teknikens utveckling varit av utomordentlig betydelse för
folkets standard".48 Att man på detta sätt känner sig tvingad att sjunga
teknikens lov tyder på att man befarar att föreningen i samtiden
uppfattas som teknikfientlig, sarut att det inom opinionen ryms en civi-
lisationkritisk strömning, vars hållning taktiskt sett kanske inte gagnar
dess strävanden. I de samtida tidskrifterna kan vi spåra något av en så-
dan strömning.

Inte sällan framförs åsikten att de tekniska och ekonomiska syn-
punkterna varit de enda som man tagit hänsyn till vid tillämpning av
vattenlagen. I en polemisk artikel går Matts Balgård, politisk redaktör
vid Västerbottenskuriren, så långt att han talar om "ett tekniskt blixtkrig
mot naturen, som betyder långtgående och till sina verkningar ännu
oklara och svåröverskådliga ingrepp i natur, klimat, bygd och näring-
ar".49 Han är långt ifrån ensam om att tala i sådana ordalag. Så vänder
sig exempelvis Karl Muller i sin artikel "Naturen och den national-
ekonomiska nyttan" mot ett krasst nyttotänkande och hävdar att na-
tionalekonomiska synpunkter "skenbart kan rättfärdiga allt i denna
materialismens tidsålder".50 Sture Wahlström frågar retoriskt, med ord
som kunde vara hämtade från Max Weber: "Den ekonomiska synpunk-
ten, rationaliseringssynpunkten - vad väger estetiska, sociala och tradi-
tionella värden mot dessa monster?".51 Bengt Andersson ironiserar
över den "heliga samhällsnyttan",52 medan SNF:s blivande ordförande,
justitierådet Gösta Walin, anser det nödvändigt att man i samband med

48 "Den otidsenliga vattenlagen", Sveriges Natur, 1955:3, s 75. Jfr Selander, Sten:
"Vattnet i fara", STF.s årsskrift 1951, s 238-40.
49 Balgård, Matts: "Tekniskt fälttag mot naturen", Bygd och Natur, årsbok 1954,
s94.
50 Muller, Karl: "Naturen och den nationalekonomiska nyttan", Sveriges Natur,
1954:6, s 193.
51 Wahlström, Sture: "Icke av bröd allenast", Bygd och Natur, 1954:1, s 7.
52 Andersson, Bengt: "Det norrländska landskapets dilemma", Sverige: Natur,
årsbok 1953, s 46.
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vattenkraftexploateringen åstadkommer "ett nödvärn mot den alltför
materiella, merkantila och ensidigt ekonomiska inställningen".53 Björn
Moraeus, centraldispensärläkare och SNF:s länsombud i Västerbotten,
kallar hädiskt vattenbyggarna för "kilowattjägare"54 och envoyén Zenon
P. Vestrup hävdar att de uppskattar turbinernas snurrande "som ett
heligt självändamål".55 Formuleringar som på detta sätt går till rätta
med materialismen, det ensidigt ändamålsrationella tänkandet och
teknokratiska mekanismer i det samtida samhället dyker upp i många
av de artiklar som är ägnade att nagelfara konkreta utbyggnadsprojekt
eller utbyggnadsföretagen i allmänhet.56 Den som formulerar kritiken
på det mest suggestiva sättet är kanske naturskyddsföreningens ord-
förande, författaren Sten Selander, som även om han medger energi-
produktionens och den industriella utvecklingens värde, konkluderar:

Fråga en sportfiskare, en pojke i sin kanot eller ungarna vid bad-
stranden, om vattnet inte också har ett annat värde än det som
kan mätas i hästkrafter eller pengar. Men de har ingen talan när
det bestäms om vi skall offra ytterligare ett stycke av den svenska

; natur som tillhör oss alla. Vi har gripits av en sorts vidskeplig för-
lamning inför teknikens allmakt, tekniken har blivit en över-
mänsklig Molok vars krav ovillkorligen måste fyllas antingen de

: år förnuftiga eller inte. Frågar man varför, får man till svar en
' fras om standardhöjning. Betyder det då ingenting för en hög

53 Walin, Gösta: "Naturskydd och kraftproduktion", Teknisk Tidskrift, 1959, s 1.
54 Moraeus, Björn: "Västerbottens natur och naturvårdsproblem", Sveriges
Natur, 1955:1, s 3.
55 Vestrup, Zenon: "Brev", Bygd och Natur, årsbok 1957, s 121.
56 Boberg, Torsten: "Jämtländska naturskyddsfrågor", Sveriges Natur, årsbok
1954, s 49-62. Balgård, Matts: "Tekniskt fälttåg mot naturen", Bygd och Natur,
årsbok, s 90-97. Muller, Karl: "Naturen och den nationalekonomiska nyttan", ,•
Sveriges Natur, 1954:6, s 193-94. Moraeus, Björn: "Västerbottens natur och na- /
turvårdsproblem", Sveriges Natur, 1955:1, s 3-5. Sjögren, Bengt: "I stället för
vattenkraft-..?", Sverigs Natur, årsbok 1955, s 102-114. Sundius, Sven: "Atom-
kraften och våra vattendrag", Sveriges Natur, 1957:3, s 67-78. "Lilla Lule älvdal
måste bevaras!", Sveriges Natur, 1957:6, s 177-192. Vestrup, Zenon: "Brev", Bygd
och Natur, årsbok 1957, s 117-122. Walin, Gösta: "Naturskydd och kraft-
produktion", Teknisk Tidskrift, 1959, s 1-8.
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levnadsstandard, som väl också bör innebära ett visst mått av triv-
sel, hur det land ser ut där vi lever?57

På sina håll kan man i debatten således även iaktta en strid om själva
rationalitetsbegreppet, en strid om vad som är rationellt i högre me-
ning. Såväl SNF:s som SfH.s blivande ordförande angriper en inskränkt
teknisk rationalitet, som de anser oförnuftig. Den förre, Gösta Walin,
menar att naturskyddet förträder en vidare rationalitet,58 medan den
senare, Zenon P. Vestrup, hävdar att de tekniska strävandena ofta inte
alls år rationella, utan att "teknikens män ofta fullt lika mycket för-
blindas av sin romantik som någonsin naturälskarna".59 Det finns utan
tvekan en civilisationskritisk underström i opinionen som rör det
moderna högteknologiska samhället över huvud taget, och i denna av-
tecknar sig ett pastoralt ideal: en dröm om ett liv där balans mellan tek-
nik, natur och kultur råder.60

Hur hanterar man då den industriella fatalismens utmaning? Mot
bakgrund av denna civilisationskritik skulle man kunna tro att man
inom naturskyddsopinionen också ifrågasätter den industriella fatalism
som de samtida utbyggnadsivrarna ger uttryck åt, men så är inte fallet.
Kritiken uttrycks i samband med konkreta ärenden, men den domine-
rande hållningen blir aldrig programmatiskt anti-industrialistisk. Man
bestrider i stort sett aldrig kraftproducenternas diagnos som säger att
energiproduktionen måste öka, och inser med Matts Balgårds ord att
det "gäller att komma till tals med ett skeende, som rullar vidare nästan
som en naturkraft".61

I grund och bor?n accepterar man motvilligt, sannolikt ofta på
taktiska grunder, tillväxttänkandet, men man behöver inte heller ta

57 Selander, Sten: "Vatten i fara", STF årsskrift, s 239. För vidare låsning om
Selander som samhällskritiker och naturvän se Kylhammar, Martin: Den okände
Sten Selander (1990).
58 Walin, Gösta: "Naturskydd och kraftproduktion", Teknisk Tidskrift, 1959, s 2.
59 Vestrup, Zenon: "Brev", Bygd och Natur, årsbok 1957, s 122.
60 Se exempelvis Sundius, Sven: "Atomkraften och vara vattendrag", Sveriges
Natur, 1957:3, s 78. Se även "Halt inför Siljan", Bygd och Natur, årsbok 1950, s
137. Jfr även t ex Folke Hagman: "Miljö och teknik", Bygd och Natur, 1961 års-
bok, s i 17.
61 Balgård, Mats: "Staten, vattenkraften och naturvärdena", Sveriges Natur,
1955:1, s 22.
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strid om den industriella fatalismen eftersom man vid 50-talets början
upptäckt att atomkraften skulle kunna göra det möjligt att tillgodose
de ökade energibehoven och att de outbyggda vattendragen därmed
skulle kunna få förbli orörda. Naturskyddarna inser snart att atomkraf-
ten erbjuder dem en möjlighet att föra en framgångsrik naturskydds-
kamp, utan att i grunden behöva utmana de mäktiga industriella in-
tressena. Följden av denna insikt blir att det i mer än varannan utbygg-
nadskritisk artikel under 50-talet förekommer resonemang som går ut
på att det vore obetänksamt att bygga ut de sista älvarna i ett läge då
energifrågan kommer att kunna få en naturvänlig lösning med hjälp av
atomkraften.62

Naturskyddssopinionen är betydligt mer förhoppningsfull, både
vad gäller atomkraftens utvecklingshastighet och lönsamhet, än vad
kraftproducenterna själva är, och ironiskt nog skulle den få rätt i dessa

62 Dahlstedt, Karl-Hampus: "Paus i forsdöden", Bygd och Natur, årsbok 1950, s
77-84. Segerros, Henning: Två omdiskuterade kraftverksprojekt", Bygd och
Natur, årsbok 1952, s 78. Balgård, Matts: "Tekniskt fälttåg mot naturen", Bygd
och Natur, årsbok, s 90-97. Muller, Karl: "Naturen och den nationalekonomiska
nyttan", Sveriges Natur, 1954:6, s 193-94. Faxén, Lars: "Annsjön", Sveriges Natur,
årsbok 1954, s 80. Sjögren, Bengt: "I stället för vattenkraft...?", Sverigs Natur,
årsbok 1955, s 102-114. Engström, Kjell: "Ottsjön räddad?", Sveriges Natur,
1955:5, 136-37. Thomasson, Erik: "Två sjöar", Sveriges Natur, 1955:5, s 141.
Sundius, Sven: "Akkajaure, den dränkta nationalparken", Sveriges Natur, årsbok
1955, s 123. "Den otidsenliga vattenlagen", Sveriges Natur, 1955:3, s 75. Osvald,
Hugo: "Spel om kejsarkrona", Sveriges Natur, 1955:6, s 168-70. Walin, Gösta:
"Vattenkraftexploateringen och naturskyddet", Sveriges Natur, 1956:1, s 5.
Sundius, Sven: "Atomkraften och våra vattendrag", Sveriges Natur, 1957:3, s 67-
78. Sundius, Sven: "Atomkraften och våra vattendrag", Svensk Fiskeritidskrift,
1957, s 155-59. Sven, Sundius: "Atomkraften gör nya framsteg", Sveriges Natur,
1957:5, s 144. "Lilla Lule älvdal måste bevaras!", Sveriges Natur, 1957:6, s 177-
192. "Ett försök att rädda Kultsjön", Norrländsk Tidskrift, 1957:4, s 20. "Natur-
vården i atomåldern", Norrländsk Tidskrift, 1957:4, s 55. Beskow, Gunnar: ,
Hyfsa den svenska kolonialpolitiken", Bygd och Natur, årsbok 1958, s 50. Rosén, >*•
Bo: "Kultsjön in memoriam", Sveriges Natur, 1958:2, s 49. "Kultsjön offras"
(ledare), Sveriges Natur, 1958:1, s 2. Utsi, Inger: "Vattnet över bräddarna",
Sveriges Natur, 1958:4 s 120. Forsen, Olof: "Snart dags att bygga vattenfall", Bygd
och Natur, 1959:3, s 209. Walin, Gösta: "Naturskydd och kraftproduktion",
Teknisk Tidskrift, 1959, s 1-8. Sundius, Sven: (Debattinlägg), Teknisk Tidskrift,
1959, s11.
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avseenden.63 Det är också så att man från naturskyddshåll kan uttrycka
sig med ett avsevärt självförtroende tack vare atomkraftens löften.
Äntligen står man i pakt med framtiden och den teknologiska ut-
vecklingen. Några betänkligheter beträffande det radioaktiva avfallet
förefaller mycket få inom naturskyddsopinionen hysa vid det här laget.
Då vissa farhågor någon gång ändå ger sig till känna, avvisas de med en
solid tilltro till teknikernas förmåga att lösa problemen.64 Vad beträffar
atomkraften utstrålar således naturskyddsrörelsen än så länge en
obegränsad teknikoptimism. Gösta Walin är representativ då han
konstaterar att "då hela världen arbetar på att tillgodogöra atomkraft,
finns knappast någon orsak att tvivla på att situationen om 10 år är
mycket ljusare än den nu ter sig".65 Även de skribenter som är mest
obönhörliga i sin kritik av materialismen och nyttotänkandet, kan pa-
radoxalt nog komma stickande med atomkraften som det goda alterna-
tivet.66

Denna inkonsekvens kan ha flera förklaringar. Även om atomkraf-
ten vid denna tid såg löftesrik ut och få aktörer i den allmänna sam-
hällsdebatten oroade sig för dess negativa bieffekter, har jag svårt att
tro att hela naturskyddsopinionen skulle ha drabbats av en plötslig
teknikfrälsning. Möjligen trodde man på atomkraftens löften, eftersom
man i så hög grad önskade att de skulle infrias. Den rimligaste förkla-
ringen är kanske att bevekelsegrunderna för debattörernas agerande i

63 Se exempelvis redaktionens kommentar till Osvald, Hugo: "Spel om kejsar-
krona", Sveriges Natur, 1955:6, s 168-70. Jfr "Frågor och svar kring naturskydd
och atomkraft" (intervju med Åke Rusck), Vi i Vattenfall, 1955:1 s 8-9. Se även
Sundius, Sven: "Atomkraften och våra vattendrag", Sveriges Natur, 1957:3, s 67-
78. Sundius, Sven: "Atomkraften och våra vattendrag", Svensk Fisheritidskrift,
1957, s 155-59. Sven, Sundius: "Atomkraften gör nya framsteg", Sveriges Natur,
1957:5, s 144. Om det svenska atomkraftsprogrammet, se Lindström, Stefan:
Hela nationens tacksamhet, (1991).
64 Se exempelvis Sundius, Sven: a.a. s 76. Walin, Gösta: "Vattenkraftexploa-
teringen och naturskyddet" Sveriges Natur, 1956:1, s 5.
65 Walin, Gösta: "Vattenkraftexploateringen och naturskyddet" Sveriges Natur,
1956:1, s 5.
66 Se exempelvis Balgård, Matts: "Tekniskt fälttag mot naturen", Bygd och
Natur, årsbok, s 90-97. Muller, Karl: "Naturen och den nationalekonomiska nyt-
tan", Sveriges Natur, 1954:6, s 195-94. Sjögren, Bengt: "I stället för vatten-
kraft...?", Sveriges Natur, årsbok 1955, s 102-114. Anrick, Calla: "Brev ull Moder
Svea", STF:s tidning, 1960:6, s 174.
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första hand var pragmatiska, att rädda vattendragen undan utbyggnad,
och inte anti-industrialistiska eller civilisationskritiska. Man valde helt
enkelt det argument som tjänade detta grundläggande intresse, även
om det ledde till inkonsekvenser i argumentationen. En annan orsak
skulle kunna vara det ovan omtalade trycket på naturskyddsopinionen
att argumentera i tekniska och ekonomiska termer. Man kände sig
tvingad att, för att få gehör, presentera hållbara alternativa lösningar,
som inte skulle drabba tillväxttakten i den nationella ekonomin.
Oavsett vad som var orsaken så gav den nukleära vändningen såväl and-
rum som framgång åt opinionen.

Från 50-talets början framförde rnan inom naturskyddsopinionen
kravet på en långsiktig planering för exploateringen av de svenska
vattendragen samt upprättandet av en förteckning över vilka vatten-
drag som var särskilt bevaransvärda. Vad man ytterst syftade till var,
som Evert Vedung övertygande visat, att driva fram ett fungerande poli-
tiskt planeringssystem i utbyggnadsfrågor.67 För att åstadkomma en
sådan ägnade man sig inte enbart å den ovan diskuterade offentliga
opinionsbildningen, utan sökte även på organisatorisk väg påverka po-
litiska instanser.

Under 50-talet lyckades också naturskyddarna genom påtryck-
ningar skapa de organisatoriska arrangemang som krävdes för att få till
stånd förhandlingar mellan naturkyddsintressena och utbyggnadsin-
tressena. 1951 föreslog Svenska Turistföreningen (STF) statsmakterna
att man borde tillsätta en utredning som skulle upprätta en förteck-
ning över de orörda vattendragen och undersöka vilka som i sista hand
borde bli föremål för utbyggnad.68 Vattenfall avvisade till att börja med

67 Beskrivningen av hur detta går till, som följer nedan, är jag helt och hållet
skyldig sutsvetaren Evert Vedung, som i en värdefull uppsats redogjort för hur
natuskyddsopinionen tränger in på den politiska arenan. Se Vedung, Evert: *
"Striden om de strömmande vattnen", Daedalus, 1984, s 105-119. Se även *<
Vedung, Evert: "Exploateringshotet mot våra älvar", Miljö o Framtid, 1985:7/8, s fj,
28-29. Jfr också Sehlin, Halvar: "Vattenkraftsutbyggnad och naturvårdsopi- U
nion", Ymer, 1970 s 137-49. *
68 Se "Vattnen", SlT:s tidning, 1951:2, s 44-46. Jfr Sehlin, Halvar: "Vaksamhet av |
nöden", STF:s tidning, 1960:6, s 164, där Sehlin intygar att STF i övrigt "fram-
trätt sparsamt i sådana frågor". Jfr även Borenius, Gustaf och Sundius, Sven: »
"Hejda förstörelsen av våra vatten", Till Fjälls, 1951, s 10-17 och Borenius, *
Gustaf: "Kampen om vattnen förs vidare", Till Fjälls, 1954, s 6-14. Jfr också j
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förslag av detta slag, och hävdade i ett remissvar bestämt att alla
vattendrag, så när som på något undantag, skulle komma att behöva
byggas ut, varför upprättandet av en sådan förteckning vore menings-
löst. Såväl regering som riksdag visade ringa förståelse för bevarande-
sidans krav, utan förefaller ha varit av samma uppfattning som Vatten-
fall.69

Vattenfalls generaldirektör Åke Rusck kände sig dock besvärad och
såg med oro på de krav som naturskyddarna framförde.70 Att de
verkligen upplevdes som besvärande för Vattenfalls ledning framgår
bland annat av Ruscks brev till ASEA-direktören Ake Vrethem 1955:

Naturskyddsvänner av olika slag har lierat sig med intressen som
vill motarbeta våra utbyggnader, och större delen av min tid går
nu åt att klara dessa frågor. Bortsett från att vi beskylls för att
helt sakna intresse för naturvård och kulturella frågor sägs det
att vi år räddhågade och tekniskt efterblivna då vi inte omedel-
bart vill slå igen vattenkraftbyggandet och koncentrera oss på
atomkraft, som de flesta tror är så lätt att göra och blir så billigt.
Men även om det känns tröstlöst att slåss mot väderkvarnar, så är
det inget annat än att hugga i så gott det går.71

Då förslaget omupprättandet av en förteckning behandlades med
likgiltighet av politikerna beslutade bevarandeopinionen att arbeta
vidare på egen hand och skapa en paraplyorganisation för de förening-
ar som på olika sätt var engagerade i frågan. STF, SNF och SfH spelade
här centrala roller. Snart tillsatte man en egen kommitté som anmoda-
des att upprätta en sådan förteckning som man länge efterfrågat. 1954
publicerarde kommittén "Förteckning över sjöar och vattendrag vilka

Norrlandsförbundets krav på region eller huvudplan för kraftbyggen och sjö-
regleringar, se "Regionplan för kraftbyggen", Norrländsk Tidskrift, 1957:1, s 23-
24.
69 Framställningen bygger på Vedung, Evert: a.a.Jfr dock "Frågor och svar
kring naturskydd och atomkraft" (intervju med Åke Rusck), Vi i Vattenfall,
1955:1 s 8-9. Se även "Samfundet för Hembygdsvård frågar ... Vattenfall sva-
rar...", Vi i Vattenfall, 1958:1.
70 Lindström, Stefan: a.a., s K)8f. Se även Trågor och svar kring naturskydd
och atomkraft" (intervju med Åke Rusck), Vi i Vattenfall, 1955:1 s 8-9.
71 Citerat efter Lindström, Stefan: a.a. s 108f.
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bör skyddas mot exploatering".72 Denna gång lyckades man skapa ett
visst intresse på jordbruksdepartementet, och en naturvårdsdelegation,
bestående av jordbruksdepartementets man, landshövdingen Bo
Hammarskjöld, samt en representant från vardera SNF och SfH, inrät-
tades. Delegationen fick i uppdrag att arbeta vidare med företeck-
ningen. Detta resultarerade i ett slutbetänkande som i december 1954
överlämnades till regeringen. Även denna gång lämnades dock propå-
erna utan åtgärd.

Besviken över de politiska instansernas ointresse vände sig nu de-
legationen direkt till utbyggnadsintressenterna. Vattenfalls nytillsatte
generaldirektör Erik Grafström visade sig ha en betydligt mer ödmjuk
attityd gentemot naturskyddsintressena än vad hans föregångare haft,
och han erkände bevarandeanspråkens legitimitet.73 Under slutet av
50-talet började möten äga rum direkt mellan parterna. En orsak till
Vattenfalls förändrade attityd gentemot bevarandeopinionen var san-
nolikt att man var angelägen om att befria sig från de besvärande pro-
tester som rests mot kraftutbyggnaderna. Men huvudskälet var av allt

' ait döma att Vattenfall nu inlett sin satsning på atomkraft, och därige-
nom såg större möjligheter att hörsamma vissa av bevarandeopinionens

i önskemål. Även om Vattenfall visade sig mer tillmötesgående än tidi-
t gare vidhöll man dock sina planer att först bygga ut vattenkraften, in-

nan man övergick till atomkraft74 Redan vid mitten av 50-talet var man
inom Vattenfall nämligen av den uppfattningen att atomkraften inte
skulle komma att ersätta vattenkraften, utan att de två kraftslagen
skulle komplettera varandra.75 Någon reträtt var det således på intet
sätt tal om, snarare om taktiskt betingad kompromissvilja.

Ett samarbete inleddes och professor Gunnar Beskow fick i upp-
drag att omarbeta 1954 års förteckning. I början av 1959 lämnade
Beskow och hans medarbetare Gunnar Rasmusson en omfattande

72 "Vatten vi vill behålla. Inventering verkställd för att skydda vissa vattendrag '*
mot exploatering", Sveriges Natur, 1954:6, s 176-78, 194 . :/*

v;r 73 Grafström, Erik: "Förhandling med naturvårdare om ömtåliga utbygg-
$ nadsobjekt?", Vi i Vattenfall, 1958:9. "Överläggning med naturvården i höst", Vi
'*' i Vattenfall, 1959:4, s 9. Grafström, Erik: "Vattenfall föreslår 'karenstid* för ange-

lägna naturvårdsobjekt", Vi j Vattenfall, 1960:6, s 2-3.
s 74 Lindström, Stefan: a.a. s 108.

75 bid. s i 44.
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skriftlig redogörelse som sammanfattade naturvårdens ståndpunkter.76

Bland annat ställdes här krav på att någon storälv, några nordliga
biälvar och någon skogsälv samt ett antal andra vattendrag måste
bevaras till eftervärlden. Förteckningen var av det slag som efterfrågats
inom naturvårdsopinionen under hela 50-talet och mottogs följaktligen
mycket positivt på bevarandesidan, medan man på utbyggnadssidan
uppfattade den som ett skambud.77 Den kom också att ligga till grund
för de förhandlingar som ägde rum vid decennieskiftet och som
mynnade ut i en överenskommelse mellan utbyggnadsintressena och
bevandeintressena, som kommit att gå till historien som "Freden i
Sarek"(1961).

Denna innebar att en riksomfattande planering för första gången
kom till stånd samt att konkreta skyddsåtgärder vidtogs. Delar av de
norrländska älvarnas källflöden undantogs från utbyggnad. De stora
orörda norrländska älvarna Pite, Kalix och Torne älvar berördes inte av
överenskommelsen, och det förutsattes att diskussionen om dessa
skulle fortsätta. De praktiska resultaten av Freden var att Vattenfall av-
stod från ett utbyggnadsprojekt vid Stora Lule älv mellan Sarek och
norska gränsen, mot att bevarandesidan inte motsatte sig utbyggnad av
Vindelälven samt dess biflod Laisälven, vilket var en avsevärd eftergift
eftersom Beskow i sin förteckning klart markerat att Vindelälven borde
bevaras.

Partsuppgörelsen godkändes av riksdag och regering, vilket inne-
bar att bevarandesidans synpunkter tagits på allvar bland de politiska
beslutsfattarna. Regeringen uppfattade till och med uppgörelsen som
mönsterbildande. Härmed trodde såväl regering som Vattenfall att en
grund lagts för ett framtida samarbete i exploateringsfrågor mellan be-
varandeintressena och utbyggnadsintressena. Även inom naturskydds-
opinionen såg man med tillfredsställelse på uppgörelsen, ty äntligen
hade man fått ett ord med i laget, samtidigt som man markerade att

76 Beskow, Gunnar och Rasmusson, Gunnar: VärtUgraderad förteckning över sjöar
och älvsträckor som bör skonas vi vattenkraftutbyggnad. Utredning för naturvårds-
delegationen (1959).
77 "Överläggning med naturvården i höst", V» i Vattenfall, 1959:4, s 9. Se den
Tekniske direktören Tore Nilssons kommentar.

34



den endast var ett steg på vägen.78 Gösta Walin, som själv var med i
delegationen, kallar i en artikel uppgörelsen ett "steg framåt", och han
sammanfattar sannolikt en allmän åsikt bland naturskyddarna i följ-
ande ord:

Min övertygelse är emellertid, att vi bör vara naturvårdsdelega-
tionens ordförande tacksamma för att han brag t det därhän. Vi
har genom hans förmedling verkligen kommit till tals med
vattenkraftens representanter och våra synpunkter har blivit
upptagna till allvarliga överväganden. En del av den fixering av
resultatet som efterlystes i föreningens årsbok i år har uppnåtts,
och en grundval för fortsatt arbete år lagd. Tiden kommer att
verka för oss, om vi ej förtröttas. De gjorda vinsterna bör också
vara en kraftig stimulans att samla nya skaror till våra led. Sakliga
argument är visserligen i och för sig goda vapen, men bevis på
ständigt växande anslutning till naturvårdsrörelsen är också en
viktig förutsättning för att man skall lyssna till oss.79

78 "Fred med Vattenfall", Bygd och Natur, 1961:4, s 243-45. Treden i Sarek",
Bygd och Natur, 1962:1, s 14. Treden i Sarek", Sveriges Natur, 1961:6, s 202-203.
Walin, Gösta: "Ett steg framåt!", Sveriges Natur, 1961:6, s 188-201. Jfr "Äventyren
i sarek och Padjelanta", Norrländsk Tidskrift, 1961:2, s 4^46."Naturvärden beva-
ras genom samarbete", Norrländsk Tidskrift, 1961:4, s 31-32.
79 Walin, Gösta: "Ett steg framåt!", Sveriges Natur, 1961:6, s 197.
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60-tal: Konfrontation

Freden i Sarek innebar att tonen mildrades i debatten under det tidiga
60-talet, även om den principiella motsättningen kvarstod.80 Utbygg-
nadsintressenterna, med Erik Grafström och Jonas Norrby i spetsen,
ansåg sig ha gjort de erforderliga eftergifterna och trodde sig därige-
nom ha lagt en god grund för att den framtida utbyggnaden av övriga
projket skulle kunna äga rum störningsfritt.81 Man fortsatte att göra
nya projekteringar och förutsåg även på vissa håll en ökad utbyggnads-
takt.82 Visst uppfattade man kraven på ett ansvarsfullt naturskydd som
legitima, och var beredd till vissa hänsynstaganden, men man såg ingen
direkt konflikt mellan fortsatt utbyggnad och dessa krav.83 Man kunde
nog inte heller för sitt liv föreställa sig att bevarandesidans grund-
läggande mål var att stoppa i stort sett all vidare utbyggnad.84

80 Se exempelvis F. Nils: "Snäll debatt om naturvård", Norrländsk Tidskrift,
1962:2, s 21. Jfr Grafström, Erik: "Orörd älv?", Vi i Vattenfall, 1964:1, s 2.
81 Se framförallt, Grafström, Erik: "Vattenkraften och naturskyddet", Vi i
Vattenfall, 1961, 7, s 2. Norrby, Jonas: "Överenskommelse vattenkraft-natur-
skydd", Teknisk Tidskrift 1962, s 21-23. För en viss inblick i hur utbyggnadsintres-
senterna såg på förhandlingarna, se Grafström, Erik: "Förhandling med natur-
vårdare om ömtåliga utbyggnadsobjekt?", Vi i Vattenfall, 1958:9. "Överläggning
med naturvården i höst", Vi i Vattenfall, 1959:4, s 9. Grafström, Erik: "Vattenfall
föreslår 'karenstid' för angelägna naturvårdsobjekt", Vi i Vattenfall, 1960:6, s 2-
3. "Frist för ömtåliga naturområden",Vi i Vattenfall, 1960:6, s 4. "'Fred' med
naturvården 28 objekt lämnas orörda", Vi i Vattenfall, 1961:7, 2. Grafström,
Erik: "Vattenkraften och naturskyddet", Vi i Vattenfall, 1961, 7, s 2. Grafström,
Erik: "Vindelälven", Vi i Vattenfall, 1965: 2, s 2.
82 För en inblick i utbyggnadsintressenternas syn på vidareutbyggnad efter
överenskommelsen, se exempelvis Grafström, Erik: "Vattenkraften och natur-
skyddet", Vi i Vattenfall, 1961, 7, s 2. Norrby, Jonas: "Överenskommelse vatten-
kraft-naturskydd", Teknisk Tidskrift 1962, s 21-23. Karl Scherman: "Vattenkraften
och dess pris", Teknisk Tidskrift, 1961, s 1070-1073. Lalander, Sven: "Analys av
energiförsörjningen", Kosmos, 1960, s 17-33. Jfr också Grafström, Erik:
"Synpunkter på vattenkraftutbyggnad och turism i Norrbotten", STF.s tidning,
1960:6, s 176, där Grafström, dåvarande genraldirektör i Vattenfall, hävdar att
man "har att lita till vattenkraften" under hela 60-talet och en bit in på 70-talet.
Se även Grafström, Erik: "Överenskommelsen om Vindelälven", Vi t Vattenfall,
1966:5, s 2.
83 Grafström, Erik: "Vattenkraften och naturskyddet", Vi i Vattenfall, 1961:7, s
2. Grafström, Erik: "Apropå CDL-utredningen", Vi i Vattenfall, 1962:9, s 2
84 Se exempelvis "Lule Älv - vår bästa kraftkälla", Vi i Vattenfall, 1960:8, s 2.
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På bevarandesidan hade man dock en annan uppfattning. Här var
man tillfreds med vad man uppnått, men maningar att gå vidare fram-
fördes med jämna mellanrum. 1961 poängterade Gösta Walin att man
måste "rädda så mycket som möjligt undan en förstörelse som inom
kort kan visa sig förhastad och onödig".85 Gunnar Rasmusson dekla-
rerade samma år strax efter freden att bevarandesidan borde öka sina
krav och efterlyste större kompromissvilja från exploateringssidan.86

Några år senare hävdade Bo Rosén att det arbete som Beskow och
Rasmusson inlett genom sitt upprättande av förteckningar över bevar-
ansvärda objekt måste föras vidare och förteckningarna utvidgas.87

Dessa uttalanden tyder på att bevarandesidans bevekelsegrunder för att
ingå avtalet i hög grad var taktiska, något som underströks av Gösta
Walin redan före undertecknandet av avtalet:

Vid förhandlingarna med vattenkraftsintressenterna måste vi ta
hänsyn till vad som över huvud kan anses resonabelt av de makt-
havande, även om vi själva anser att avvägningen är för kortsynt.
Eljest skulle vi över huvud inte ha möjlighet att åstadkomma nå-
gra resultat i samarbetet. Att undandraga sig ett sådant sam-
arbete och helt lita till ideell propaganda är alltför riskabelt.88

Inom bevarandeopionen var man trots den taktiska överenskommelsen
med utbyggnadsintressenterna medveten om att man inte skulle kunna
uppnå sina mål med mindre än att man kunde vinna politikernas ge-
hör. Kraftintressenterna skulle på grund av sin samhälleliga uppgift al-
drig kunna hörsamma opinionens krav på ett för naturskyddet godtag-
bart sätt. Gunnar Beskow gjorde detta mycket klart redan före avtalet
ingicks:

Ty vattenkrafuntressenterna saknar förvisso inte förståelse för
naturvärdena och behovet av skydd; de har inlett samarbete med
naturskyddet och börjat ta viss hänsyn till naturvärdena vid pla-
neringen. Men de kan inte ge sådan hänsyn större rum, utan att

i; 85 Walin, Gösta: a.a. s 196. Jfr Walin, Gösta: "Ohämmad exploatering eller allsi-
f* dig planering", Sveriges Natur, årsbok 1961, s 7-10.
i 86 Rasmusson, Gunnar: "Exploateringen av vattnen", Sveriges Natur, årsbok
r 1961, s 40.
I 87 Rosén, Bo: "440 vattendrag att rådda...", Sveriges Natur 1964:4, s 123.

88 Walin, Gösta: "Naturvård på lång sikt", STT:s tidning, 1960:6, s 179. Jfr
"Kritiskt läge för naturvård", Norrländsk Tidskrift, 1961:1, s 27-28.
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svika sin stora uppgift att tekniskt-ekonomiskt mest effektivt ut-
nyttja vattenkraften. När uppdragsgivarna, främst samhället via
statsmakt och lagstiftning, justerar mål och medel, medger full
vikt åt naturvärdena i kalkylen, kan samarbetet bli fruktbart och
effektivt.89

Bevarandeopinionens nästa steg för att övertyga de lagstiftande politi-
kerna och allmänheten om det berättigade i de krav man tidigare
framfört blev därför skapandet av kamporganisationen Vatlenvärnet i
maj 1962. Det direkta motivet för organisationens tillkomst var att man
till stöd för det aktiva naturskyddsarbetet ville skapa allmän opinion i
frågor som rörde kraftutbyggnad, vattenföroreningar och andra
vattenfrågor. I en folder vände man sig till allmänheten med följande
uppfordrande ord:

Mot exploateringsintressenternas samhälisinflytande och eko-
nomiska resurser står naturvärdenas förespråkare praktiskt taget
maktlösa, om inte en stark folkopinion stöder kravet på en mera
långsiktig och skonsam planering.

Uppmaningen till allmänheten att stödja Vattenvärnet åtföljdes av ett
upprop där såväl framträdande professorer som naturskyddare, exem-
pelvis justitierådet Gösta Walin, professorn Gunnar Beskow och redak-
tören Bo Rosén, och betydande kulturpersonligheter, bland andra
Astrid Lindgren, Karl Gerhard, Harry Martinson och Evert Taube,
skrivit under.

Det var som om naturskyddsopinionen inväntade Vattenfalls nästa
drag och förberedde sig genom att vidta motåtgärder. 1962 offentlig-
gjordes också en utbyggnadsplan för Vindelälven.90 Tolv kraftverk
skulle byggas och stora delar av Vindelälvsområdet skulle förvandlas till
vattenmagasin. Byn Gautosjö skulle ställas under vatten. Länstyrelsen i
Norrbottens län, föreningen Norrlands naturvärn och lokalbefolk-
ningen protesterade högljutt,91 medan den organiserade naturskydds-

89 Beskow, Gunnar: "Vattenkraften och naturen", Svensk Lantmåteritidskrijl, s
445.
90 "Långsiktig plan för Vindelälven", Norrländsk Tidskrift, 1962:3, s 62.
91 Granqvist, Gunnar: "Vindelälven - några data från debatten", ur Dyring,
Annagreta och Eric: Att bo vid vindelälven (1970) s 176f. Se även Dyring, Anna-
greta och Eric: Att bo vid Vindelälven, (1970) där lokalbefolkningens reaktioner
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opinionen avvaktade, då man genom Freden i Sarek förbundit sig att
inte motsätta sig en utbyggnad av Vindelälven, vilket man från utbygg-
nadsintressenternas sida inte varit sen att påpeka.92

I slutet av 1964 återkom Vattenfall i ärendet, men presenterade då
en ny plan som gick ut på att älven skulle byggas ut från mynningen.
Även detta förslag föranledde en stark reaktion och nu bröt den orga-
niserade naturskyddsopinionen uppgörelsen från 1961. Månaden efter
att Vattenfalls nya planer offentliggjorts bildades i Umeå en aktions-
kommitté, som samlade företrädare för naturvården, hembygdsvården,
turistintressen, samer och sportfiskeorganisationer samt så småningom
forskare från Umeå universitet. Naturvårdsnämnden motsatte sig vis-
serligen inte 1961 års uppgörelse, men krävde att Vattenfall skulle änd-
ra delar av sina utbyggnadsplaner. SNF yttrade sig i början av 1965
också i princip mot utbyggnad. Flera motioner om att frågan borde ut-
redas, innan utbyggnaden tillstyrktes, röstades ned i riksdagen.93

Nu blommade striden mellan bevarandeopinionen och utbyggnads-
intressenterna upp igen, men med den skillnaden att bevarande-
opinionen vidgats avsevärt. Nu var det inte endast, eller kanske ens i
första hand, organiserade naturskyddare som deltog, utan även forsk-
are, kulturarbetare, journalister, ledarskribenter, politiker samt en
bred allmänhet. Vattenfall hade räknat med att man gjort upp om ut-
byggnaden av Vindelälven och lagt ner drygt 20 miljoner kronor på
projektering, men naturskyddsrörelsen ansåg sig inte längre bunden av
överenskommelsen eftersom man menade att förutsättningarna för
vattenkraftsexploatering förändrats väsentligt sedan avtalet ingicks.
Man hävdade att kärnkraften nu blivit så mycket billigare och utveck-
lats så snabbt sedan överenskommelsen gjordes, att det nu var oförsvar-
ligt att inte utnyttja detta alternativ för energiproduktion.94 Dessutom

skildras. Se även "Naturvärnet vill skydda Vindelälven", Norrländsk Tidskrift,
1962:4, s 59.
92 Grafsiröm, Erik: "Regionplan för Vindelålven", Vi i Vattenfall, 1962:4, s 2.
93 Granqvist, Gunnar: a.a. s I76f. Se också Vedung, Evert: a.a. s 123fF.
Motionerna i första kammaren hade nummer 1965:254 och 1965:705, i andra
kammaren 1965:316 och 1965:599.
94 Vedung, Evert: a.a. s 123.
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menade man på bevarandesidan att insikten om en orörd älvs värde för
den vetenskapliga forskningen var en annan 1965 än vid tidpunkten
för Freden i Sarek.95 På så sätt kunde de organiserade naturskyddarna
motivera sitt avtalsbrott. Argumenteringen var dock föga övertygande.
Det forskningsstrategiska argumentet för bevarande av unika vatten-
drag framfördes även på 50-talet (långt tidigare också för den delen)
om än ej i samma utsträckning, och vad beträffar atomenergin var man
som vi sett inom naturskyddsopinionen redan under 50-talet övertygad
om denna inom kort skulle kunna ersätta vattenkraftutbyggnaden.

Det verkar rimligt att mot bakgrund av dessa förhållanden dra slut-
satsen att avtalet ingicks därför att det var ett sätt för naturskyddsrörel-
sen att uppnå en del av sina målsättningar, men att det aldrig uppfat-
tades som särskilt förpliktigande.96 Det som verkligen hade ändrats på
de år som gått var att den allmänna opinionen fått betydligt större
förståelse för bevarandesidans ståndpunkter och att många slutit upp
vid denna sida. Förutsättningarna för de som motsatte sig fortsatt ut-
byggnad att vinna en strid mot utbyggnadsintressenterna var helt en-
kelt väsentligt mycket bättre.

Om debatten på 50-talet ofta varit principiellt hållen och handlat
om ett stort antal olika objekt, kom den under 60-talets andra del att
nästan uteslutande handla om ett objekt: Vindelälven. Hur fördes då
diskussionen i de tidskrifter och bland de personer som spelat pionjär-
ernas roll på 50-talet och som lagt den idémässiga grunden för den
framgångsrika breda opinionen vid 60-talets andra hälft? Under det
tidiga 60-talet förekom den offentliga polemiken mot utbyggnaden av
Vindelälven främst på den regionala nivån, i Västerbottenskuriren och
Västerbottens Folkblad.97 Det var först kring mitten av 60-talet som frågan
blev föremål för omfattande debatt i tidskrifter med inriktning på
naturskydds-, miljö- och samhällsfrågor. Den avvaktande hållningen
berodde sannolikt på att man inte visste hur man skulle ställa sig till
Freden i Sarek. Då emellertid frågan 1965 av utbyggnadskritiska riks-
dagsmän fördes upp till debatt i riksdagen i en motion om att man

95 Granqvist, Gunnar: a.a. s 176. Se exempelvis Moraeus, Björn: "Vindelälvens
utbyggande", Sveriges Natur, 1965:4, s 152.
96Jfr Walin, Gösta: "Naturvård på lång sikt", STF.s tidning, 1960:6, s 179.
97 Moraeus, Björn: "Vindelälven utbyggande", Sveriges Natur, 1965:4, s 154.
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borde avvakta en utredning innan man fortsatte utbyggnadsplanerna,
hade motståndet fått den officiella sanktion som behövdes för att sätta
fart på debattinläggen i exempelvis Sveriges Natur.

Det var dock inte de personer som på 50-talet spelat en domine-
rande roll inom naturskyddsrörelsen och som varit inblandade i upp-
görelsen 1961, exempelvis Gösta Walin, som nu formulerade de tyngsta
inläggen i tidskriftsdebatten om vattendragens utbyggnad. Det gjorde
snarare SNF:s länsombudsman i Västerbotten, Björn Moraeus, och
Vattenvärnets sekreterare Bo Rosén. Bevarandeopinionens viktigaste
argument förändrades dock knappast alls sedan 5O-talets drabbningar.
Tyngdpunkter försköts och argumenten fick en helt annan spridning,
men i efterhand går det knappast att i 60-talsdiskussionen finna ett
enda argument som inte var väl förankrat i 50-talets debatt. A andra si-
dan är det knappast något argument som framfördes på 50-talet som
inte åter blir aktuellt.

I boken Striden om Vindelälven hävdar journalisten Macke Nilsson
bestämt att debatten om exploateringen av älven var en "känslo-
storm".98 Detta är möjligen sant vad beträffar den dagsaktuella po-
lemiken på dagstidningars ledarsidor, i insändarspalter och vid olika
typer av offendiga demonstrationer. Som en karakteristik av den dis-
kussion som förs i de svenska tidskrifterna är dock Nilssons omdöme
grovt missvisande, i synnerhet då det gäller det organiserade natur-
skyddets tidskrifter. Snarare kan man iaktta att debatten i tidskrifterna
kännetecknas av en hög grad av rationalism. Om bevarandeargumen-
ten under 50-talet i hög utsträckning var av värderationell karaktär - de
rekommenderade ett handlande därför att det stod i överensstämmelse
med vissa estetiska, moraliska eller andliga värden - kommer 60-talets
argumentation att präglas av målrationalism - ett bestämt handlande
rekommenderas därför att det överensstämmer med beräkningar av
vilka medel som är de mest effektiva för att uppnå ett givet mål." Den

98 Nilsson, Macke: Striden om Vindelälven (1970) s 25.
99 Jag använder här begreppen värderationalitet och målrationalitet i överen-
stämmelse med Max Webers klassiska definitioner: "Den handlar värdera-
tionellt som utan avseende på de förutsebara följderna handlar i överenstäm-
melse med sin övertygelse om vad plikt, heder, estetiska ideal, religiös kallelse,
fromhet eller 'sakens vikt' och betydelse synes bjuda honom. / . . . / Den
handlar målrationellt som avpassar sitt handlande med hänsyn till syfte, medel
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civilisationskritiska diskussion som var framträdande under 50-talet får
därmed ge vika för ett noggrant och sakligt vägande av konsekvenser.
Den estetiska argumentering som var så central för vattenkrafts-
oppositionen under 50-talet har skjutits i bakgrunden, medan det
forskningsstrategiska argumentet får en betydligt mer framskjuten pla-
cering i debatten. Vid mitten av 60-talet pekar de flesta av debattörerna
på den oerhört stora betydelse som de orörda vattendragen har som
undersökningsobjekt för den vetenskapliga forskningen. I synnerhet
används argumentet mot Vindelälvens utbyggnad. För den ekologiska
forskning, som bland annat planeras vid det närbelägna och nyanlagda
universitetet i Umeå, utgör Vindelälven enligt bevarandeopinionen ett
unikt källmaterial.100 Den dåvarande docenten och blivande pro-
fessorn i zoologi Staffan Ulfstrand sammanfattar föreställningen på föl-
jande sätt i ett debattinlägg:

Det vore en skandal av räckvidd långt utanför vårt lands gränser,
om Sverige fördärvade det unika forskningsmaterial som
Vindelälven utgör, för kortsiktig och provinsiell ekonomisk vin-
nings skull.101

Det är inte endast i hänvisningar till vetenskapens behov av undersök-
ningsobjekt och referenspunkter som målrationalismen kommer till
utryck. Även de värdekalkylerande resonemang som dyker upp i de ut-

och sekundära verkningar. Detta innebär att han rationellt överväger
alternativa medel för att nå målet, sekundära konsekvenser av måluppnåendet
liksom också den relativa betydelsen av av olika mål." Weber, Max: Ekonomi och
samhälle, del 1, (1983, tyskt original 1922) s 19.
100 Se exempelvis Walin, Gösta: "Naturvård på lång sikt", STF.s tidning, 1960:6,
s 178. Stalberg, Nils: "En vädjan för Vindelälven", Norrländsk Tidskrift, 1964:2, s
39-40. Moraeus, Björn: "Vindelälven utbyggande", Sveriges Natur, 1965:4, s 151.
Moraeus, Björn: "Vindelålven i farozonen", Norrländsk Tidskrift, 1965: 1, s 64.
Moraeus, Björn: "Vindelålvens utbyggnad" Sveriges Natur, 1966:5, s 174.
Larsson, Lars-Gunnar: "Vindelälven", Turist, 1967:6, s 3. Rosén, Bo: "Låt
Vindelälven vara ifred!", I alla väder, 1967:4, s 21. Enestig, Harry: "Uppsala-
gruppen har krut kvar i Vindelålvsfrågan", Norrländsk Tidskrift, 1967:2, s 6-7.
Moraeus, Björn: "Vindelålven - oktober 1967", Sveriges Natur, 1967: 5, s 212.
Ulfstrand, Staffan: "Vindelälven och behovet av ekologisk forskning", Fauna och
flora, 1968:4, s 136. Rosén, Bo: "Vindelälvens råtta användning", I alla väder,
1968:4, s 9. Arnberg, Wolter: "Vindelälven åter hotad", Fältbiologen, 1968:3.
Arnberg, Wolter: Tal framfört på Sergels torg...", FåUbiolgoen 1969:3, s 4.
101 Ulfstrand, Staffan: a.a. s 136.
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byggnadskri tiska debattinläggen ger uttryck åt en sådan hållning. Så
motsätter sig exemplevis Moraeus utbyggnaden av Vindelälven efter-
som han menar att utbyggnadsförslaget bygger på värdekalkyler som
inte beaktar de verkliga kostnaderna, varken de som avser ekonomiska
värden eller naturvärden. Björn Moraeus, häradshövdingen i Väster-
botten Erik Thomasson och Allan Lundberg använder också en rent
ekonomisk argumentering då de företräder uppfattningen att den bris-
tande tillgången på orörda vatten gjort de kvarvarande outbyggda
älvarna mer värdefulla.102 Energi kan man producera på annat sätt,
men vad kostar det att anlägga en levande älv? Flera debattörer menar
också att naturens värde ökat då den moderna industristadens avigsi-
dor, som stress och alienation, blivit allt mer kännbara för en allt större
del av befolkningen.103 Här skickar man således lagen om tillgång och
efterfrågan i retur till vattenkraftsintressenterna.

Vi såg tidigare att den ekonomiska argumentationen även under
50-talet var markant, men då handlade den ofta om de vården som mer

: eller mindre obsoleta preindustriella näringsfång kunde inbringa. Nu
är man inom bevarandeopinionen betydligt mer taktiskt driven. Här
tillämpar man principiella ekonomiska resonemang som står i överen-

| stämmelse med den målrationalitet som tillämpas på andra områden i
i industrisamhället på ett sätt som gagnar den egna ståndpunkten. Det

är vetenskapens utveckling och industrisamhällets behov av att kunna
erbjuda medborgarna rekreationsmöjligheter som värdesätts, inte hus-
behovsfisket. Man söker visa att utbyggnadsföretagen i själva verket är
oförenliga med den målrationalitet som industrisamhällets föresprå-
kare berömmer sig av att tillämpa, snarare än att i grunden ifrågasätta
denna rationalitet. Matts Balgård går så långt i sin analys att han ser
Vattenfalls utbyggnadsplaner som irrationella utslag av en organisato-
risk tröghet, där det snarare är organisationens expansionsbehov och
upprätthållande som är avgörande för projekteringen av Vindelälven

102 Moraeus, Björn: "Vindelälven i farozonen", Norrländsk Tidskrift, 1965: 1, s *
64. Lundberg, Allan: "Inte bara vatten", Allt i hemmet, 1966:2, s 6. Thomasson,
Erik: "Naturvård och vattenkraft", Norrländsk Tidskrift, 1966:1, s 12-14.
103 Walin, Gösta: "Naturvård på lång sikt", STF:s tidning, 1960:6, s 178. Nilsson,
Olle W.: "Vattenkraften och naturvården", Norrländsk Tidskrift, 1961:1, s 26-27.
Thomasson, Erik: "Naturvård och vattenkraft", Norrländsk Tidskrift, 1966:1, s 12-
14.
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än samhällets behov av elkrait.104 Även länsarkitetekten Sverker Erichs
bestrider det målrationella i utbyggnadsprojekten, och konstaterar att
inte "ens när det skulle löna sig av rent finansiella skäl föregås alltid
naturexploateringen av en egentlig planläggning".105 Vissa debattörer
lyckas alltså göra troligt att det är utbyggnadsintressenterna och inte
bevarandeopinionen som står för irrationalismen. Det är inte svårt att
hålla med Umeå unviersitets rektor Lars-Gunnar Larsson, då han
hävdar att det är få av de som kräver att Vindelälven skall förbli
oreglerad, som kan "beskyllas för att vara orealistiska naturromanti-
ker".106 Vattenkraftsmotståndarna beaktar således samma tekniska,
ekonomiska och vetenskapliga målrationalitet som utbyggnadsföre-
språkarna, men den för dem till andra slutsatser; eller annorlunda ut-
tryckt: bevarandeopinionen ser en möjlighet att utnyttja den i det hög-
teknologiska samhället så centrala målrationella argumentationen till
sin egen fördel.

Bevarandeopinionens mycket målrationella argumentation kom-
mer också till tydligt utryck i den nästan obegränsade tillit man sätter
till atomkraftens, och även i viss mån andra energislags, möjligheter att
ersätta planerade utbyggnader av vattendragen. Under hela 60-talet,
framförallt i debatten om Vindelälven, framhåller man att det vore tra-
giskt om man i Sverige förstörde någon av de fyra unika orörda älvar107

man har, då detta snart skulle komma att visa sig ha varit fullständigt
onödigt eftersom man med hjälp av atomkraften löst problemen med
energiproduktionen.108 I nästan varje artikel som motsätter sig utbygg-

104 Balgård, Matts: "Vindelälvens elfte timma", Medicinska föreningens tidskrift,
1966:5, s 231.
105 Erichs, Sverker: "Planering och naturvård - den tekniska exploateringen
av landskapet", Sveriges Natur, årsbok 1969, s 101.
106 Larsson, Lars-Gunnar: "Vindelälven", Turist, 1967:6, s 3.
107 För en intrångande skildring av en orörd älvs naturvärden och unicitet, se
Hanneberg, Peter: Levande älv (1992).
108 Se exempelvis Walin, Gösta: "Naturvård på lång sikt", STF:s tidning 1960:6,
s 178f. Stålberg, Nils: "En vädjan för Vindelålven", Norrländsk Tidskrift, 1964:2, s
39. Moraeus, Björn: "Vindelälven utbyggande", Sveriges Natur, 1965:4, s 154.
Rosén, Bo: "Ett älvstråk måste råddas!", Sveriges Natur, 1965:6, s 219.
"Kraftförsörjning och naturvård" (ledare), Sveriges Natur, 1966:2, s 33.
Thomasson, Erik: "Naturvård och vattenkraft", Norrländsk Tidskrift, 1966:1, s 13.
Håggström, Matti: "Fall av, Vattenfall!", Svensk linje, 1966:7, s 22. Larsson, Lars-
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nadsföretagen, oavsett om den är skriven av en naturskyddare, en
biolog eller någon kulturdebattör, upprepas denna trosvissa för-
hoppning ända in på 70-talet. Det går knappast att finna en enda
debattör inom bevarandeopinionen som ställer sig kritisk till denna
optimism.109

Anser man då inom den offentligt artikulerade bevarandeopinio-
nen att de estetiska och etiska argumenten inte har samma tyngd
längre? Nej, så är givetvis inte fallet. Bakom den målrationella argu-
mentationen ligger sannolikt i de flesta fall såväl värderationella som
djupt emotionella motiv. Det är upplevelsen av det vilda eller en orörd
natur man vill värna, även om man gör det genom att peka på vatten-
dragens betydelse för turistnäringen eller storstadsmänniskans behov
av rekreation. Värderationella resonemang om naturskönhet, trevnad,
kulturhistorisk kontinutitet och den lokala befolkningens, framför allt
samernas, rättigheter inryms alltjämt i diskussionsinläggen, men dessa
argument förutsätts oftast kända, och det är varken med dem eller med
hänvisningar till det sublima man kan vända en opinion. Det gör man
genom att med målrationella resonemang visa att älven är mer värd för
industrisamhället outbyggd än utbyggd.

Möjligheterna att visa på den bristande ekonomiska rationaliteten
och hänvisningarna till kärnkraften som ett trovärdigt och fördelaktigt
alternativ gör att bevarandeopinionen kan framföra sina krav med ett
påtagligt självförtroende jämfört med 50-talet. Detta förstärks ytterli-
gare av den kraftiga breddning av bevarandeopinionen som äger rum

Gunnar: "Vindelälven", Turist, 1967:6, s 3. Enestig, Harry: "Uppsalagruppen
har krut kvar i Vindelälvsfrågan", Norrländsk Tidskri/t, 1967:2, s 6-7. Moraeus,
Björn: "Vindelälven - oktober 1967", Sveriges Natur, 1967: 5, s 211. Moraeus,
Björn: Vindelålven - ännu inte räddad", Sveriges Natur, 1968:3, s 126. Sjörs, •
Hugo: "Vad händer med Kaitum och Sjaunja?", Forskning och framsteg, 1968:5, s f\
9. Sundius, Sven: "Framtidens elförsörjning", Sveriges Natur, 1968:6, s 289. ' i
Brick, Per: "Fortsatt strid om Vindelälven", Forskning och framsteg, 1968:4, s 27. y
Walin, Gösta: "Outbyggda älvar" (ledare), Sveriges Natur, 1969:6, s 273. Erichs, »
Sverker: "Planering och naturvård - den tekniska exploateringen av landska-
pet*, Sveriges Natur, årsbok 1969, s 104. Arnberg, Wolter: Tal l framfört på
Sergels torg...", Fältbiologen 1969:3, s 4. 1
109 En viss reservation finns hos Lewan, Nils: "Strand i fara", Sveriges Natur, \
1966:3, s 102, men den rör då i första hand strandskyddet. j
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under 60-talet.110 Det kanske mest auktoritativa stödet för sin sak
hämtar man från forskare och vetenskapsmän. 1960 samlade Veten-
skapsakademiens Naturskyddskommitté i skriften Bör Torneträsk
regleras? ett stort antal uttalanden av vetenskapsmän från i stort sett
hela Europa, vilka ställde sig kritiska till en planerad reglering av
Torneträsk.1" Därmed hade en i stort sett enig skara vetenskapsmän
ställt sig bakom den sorts krav som naturskyddsrörelsen framfört under
50-talet, och detta gav självklart kraven en ökad tyngd. SNF:s ord-
förande Gösta Walin är inte sen att notera detta stöd, och redan
samma år kan han i en polemik med Erik Grafström, generaldirektör i
Vattenfall, utnyttja sig därav:

Nyligen har vetenskapsakademien med allt eftertryck och välta-
liga vittnesbörd från når och fjärran, framhävt den utomordent-
liga betydelsen av Torneträsk som forskningsobjekt.112

1962 får också det gemensamma intresset mellan vetenskapsmän och
naturskyddare en kana'j i Vattenvärnet, i vars upprop för värnet av de
svenska vattendragen vetenskapsmännen spelar en central och auktori-
tativ roll. Under 60-talet kan bevarandeopinionen sedan som vi sett
uppträda med de forskningsstrategiska argumenten i ryggen, och i det
samhälle vars välfärd och ekonomiska tillväxt grundas på möjligheterna
att exploatera den vetenskapliga kunskapen finns det knappast några
som har större genomslagskrafL

Dessutom kommer oppositionen mot utbyggnaden av vattendra-
gen, under senare delen av 60-talet, att bli en del av ett allmänt medve-
tande om de miljöproblem som är förbundna med den industriella
produktionsprocessen.113 Det uppvaknande som blir följden av böcker

110 Som illustration till att man var medveten om detta se exempelvis Moraeus,
Björn: "Vindelälvens utbyggnad", Sveriges Natur, 1966:5, s 176.
111 Bör Torneträsk regleras?, Kungliga Vetenskapsakademiens skriftei i natur-
skyddsårenden, 1960. Se åven "Bör Torneträsk regleras?", Sveriges Natur,
1960:5, s 178-79."Bör Torneträsk regleras? - Nej!", STF:s tidning, 1960:6, s 170- V
73- <
112 Walin, Gösta: "Naturvård på lång sikt", STF.s tidning, 1960:6, s 178. Jfr också "
Moraeus, Björn: "Vindelälvens utbyggnad", Sveriges Natur, 1966:5, s 174.
113 Se exempelvis följande artiklar där miljöfrågan och vattenkraftsfrågan
kopplas ihop: Ulfstrand, Staffan: "Vindelälven och behovet av ekologisk forsk-
ning", Fauna och flora, 1968:4, s 136. Walin, Gösta: "Vindelälven" (ledare), !
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som Rachel Carsons Tyst vår (svensk översättning 1963) och Hans
Palmstiernas Plundring, svält, förgiftning (1967) innebär också att för-
utsättningarna för förståelse för bevarandeopinionens krav radikalt
förändras."4 De kan inte längre avfärdas som en skara naturro-
mantikers orealistiska önskemål om att få odla sina exklusiva specialin-
tressen. För allt fler framstår kraven snarare som framförda i hela
mänsklighetens och kommande generationers intresse.

Det organiserade naturskyddets opinionsbildning, vetenskaps-
männens krav, den allmänna förändringen av miljömedvetandet samt
lokalbefolkningars protester mot enskilda utbyggnadsprojekt bidrar
sammantagna till att förändra det allmänna opinionsläget. Till detta
kommer att Vattenfall anmodats att presentera en utbyggnadsplan för
Vindelälven i dess helhet, vilket lett till att man inte som tidigare kan
bygga ut ett fall i taget. Att utbyggnadsplanen presenteras i sin helhet
medför att de totala konskevenserna av utbyggnaden tydliggörs, vilket
sannolikt underlättar möjligheterna att skapa opinion i frågan.

Aldrig tidigare har det förts en så omfattande, intensiv och spridd
offentlig debatt om ett vattenkraftsprojekt. I insändarspalterna och på
ledarsidorna i snart sagt varje svensk dagstidning förs diskussionen om
Vindelälven, och från redaktionellt håll är motståndet mot utbyggna-
den, med undantag från några socialdemokratiska tidningar, kom-
pakt."5 Snart kommer också den folkliga opinionen att få en stark
parlamentarisk förankring, då de borgerliga partierna motsätter sig
utbyggnaden och vissa socialdemokratiska riksdagsmän gör gemensam
sak med dem.

Sedan 50-talet har opinionsläget förändrats dramatiskt. Det år lätt
att hålla med zoologiprofessorn Per Brinck om att argumentationen
för en älvs bevarande aldrig tidigare varit så stark som den nu är för

Sveriges Natur, 1969:3, s 113. Ödmark, Lars: "Ljungan totalförstörs", Sport-
fiskaren, 1969:5, s 145.
114 Jfr Vedung, Evert: "Miljöpartiet, nedfrysningsteorin och den järnhårda oli-
garkilagen", i Människa Miljö Samhälle (red.) Gustafsson, Bo (1989-90) s 178.
115 Rosén, Bo: "Rädda Vindelälven!", Vårskola, 1967:4, s 156.
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Vindelälven.116 Vattenfall känner av detta och efter 1966 kan man
endast finna ett fåtal offentliga debattinlägg som formulerats av någon
i verkets ledning. Kraftverksbyggaren Tord Lindblad illustrerar, i ett av
de få bidrag till debatten från utbyggnadsintressenterna som står att
finna, den markanta omsvängningen i opinionen:

Jag vill avslutningsvis uttrycka förhoppningen att även sedan na-
turskyddet fått sina rättmätiga intressen tillgodosedda, stora in-
tressanta och spännande arbetsuppgifter skall finnas kvar för
kommande generationer av väg- och vattenbyggare.'17

Och Erik Grafström röjer i ett uppmärksammat tal i september 1966 en
liknande osäkerhet:

Inför den opinionsvåg, som idag går fram både på riksplanet och
på det lokala planet, känner vi en ganska stor osäkerhet om våra
möjligheter till framtida utbyggnader här uppe.118

Här är vi långt ifrån de bestämda deklarationer och utbyggnadsprog-
noser som Vattenfalls direktörer bemötte bevarandeopinionen med
under 50-talet. I synnerhet hos generaldirektören Erik Grafström
märks en förstående hållning gentemot bevarandeopinionen.119

Bevarandesidans övertag i argumentationen rörande såväl miljöaspek-
ter som kraftekonomi, gör att vindelälvsdebatten strax efter 60-talets
mitt inte längre i första hand kommer att handla om energiproduk-
tion, levnadsstandard och naturskydd; Vattenfall träder tillbaka och lå-
ter frågan förvandlas till en arbetsmarknads- och regionalpolitisk

116 Brinck, Per: "Vindelälven - ingen flod för forskning", Forskning och framsteg,
1967:5, s 32.
117 Lindblad, Tord: "Att tämja naturkrafter", Byggnadsindustrin, 1966:7, s 47. Jfr
Funegård, Gustaf: "Vindelålven - Naturtillgång eller bar natur?", Vi i Vattenfall,
1966:2, s 2-3. Grafström, Erik: "Överenskommelsen om Vindelälven", Vi i
Vattenfall, 1966:5, s 2. Se även Grafström, Erik: "Striden om Vindelålven", Vi i
Vattenfall, 1970:10, s 2, där Grafström medger att man från utbyggnadsintres-
senternas sida inte förmådde göra sig hörda.
118 Grafström, Erik: "Hur skall det bli med Vindelålven?", Vi i vattenfall,
1966:7, s 2.
119 Se exempelvis Grafström, Erik: "Hur skall vi disponera de två naturtillgång-
arna?", Vi i Vattenfall, 1968:7, s 2.
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fråga.120 1967 är Erik Grafströms tyngsta skäl för utbyggnad att man
skapar arbetstillfällen i Norrland, trots att han två år tidigare deklarerat
att Vattenfall endast bör motivera sin verksamhet med kraftekonomiska
argument.121 Då det råder förhållandevis hög arbetslöshet, särskilt i
vissa norrlandskommuner, ser framförallt fackföreningsrörelsen och
det socialdemokratiska partiet på såväl regional som nationell nivå ut-
byggnaden av Vindelälven som ett sätt att skapa arbetstillfällen och
skatteintäkter i kommuner som riskerar att avfolkas. En utbyggnad
skall, säger man, under byggnadstiden ge ett rådrum åt kommunerna,
så att människor skall kunna bo kvar i sin hembygd tills man genom
arbetsmarknadspolitik kan skapa mer varaktiga arbetstillfällen. Frågan
kommer allt oftare, av Olof Palme och andra socialdemokrater, att stäl-
las som en överlevnadsfråga för kommunerna. Omsorgen om med-
människorna måste gå före omsorgen om naturen; man kan inte leva
av naturskönhet.122

Bevarandeopinionen accepterar frågans förvandling, men bemö-
ter utbyggnadsförespråkarna i sak med arbetsmarknadspolitika argu-
ment, något som ytterligare understryker opinionens målrationella ka-
raktär. Bevarandeförespråkare som journalisten Bo Rosén, härads-
hövdingen Erik Thomasson, professor Per Brinck och universitetsrek-
torn Lars-Gunnar Larsson framhåller att vattenkraftexploateringen
inte skapar några varaktiga arbetstillfällen, utan endast ger några års
sysselsättning i samband med själva kraftverksbyggena. Dessa arbetstill-
fällen kommer i första hand att tas i anspråk av Vattenfalls fast anställda
personal, varför kommunivanama i de berörda kommunerna endast i
ringa grad kommer att beredas arbete. Man hävdar också att det är
orimligt att förstöra unika älvar, bland de sista orörda i Europa, för att
åstadkomma beredskapsarbete.123 Dessutom kommer, enligt beva-

120 Om vattenkraftutbyggnadens betydelse för befolkningsutveckling, syssel-
sättning och industrietablering, se exempelvis Strand, Hans-Urban: "Vatten-
kraftsutbyggnaden i Lule älv", Daedalus, 1984, s 239-260.
121 Grafström, Erik: "Vindelålven - problem med slagsida", Vi i Vattenfall,
1967:9, s 2. Jfr Grafström, Erik: "Generaldirektören svarar", Vi i Vattenfall,
1965:l,sl2.
122 Vedung , Evert: a.a. s 129. Granqvist, Gunnar: a.a. s I76fl.
123 Thomasson, Erik: "Naturvård och vattenkraft", Norrländsk Tidskrift, 1966:1,
s 12-14. Moraeus, Björn: "Vindelålven", Vertex, 1966:5, s 12. Lundberg, Allan:

49



randeopinionen, utbyggnaden av dessa vattendrag i det långa loppet
visa sig vara ekonomiskt misslyckad för kommunerna, eftersom kom-
munen mister sin dragningskraft på turister med intresse för sportfiske
och annan rekreation, något som annars skulle kunna ge kommunen
inkomster för många år framöver. Vidare anser man att inte heller
skatteintäkterna från energiproduktionen kommer att ge något nämn-
värt tillskott, då kommunerna mister motsvarande del av de inkomstbe-
räknade glesbygdsbidrag man får från staten. Istället försöker utbygg-
nadsmotståndama presentera förslag på hur sysselsättnings- och avfolk-
ningsproblemen i vissa norrlandskommuner skulle kunna lösas med
alternativa regionalpolitiska åtgärder.124

Förvandlingen av frågan till regionalpolitik förändrar inte opinons-
läget. De borgerliga partierna och kommunisterna är alltjämt emot
utbyggnad och vissa socialdemokrater går emot det egna partiet.125

Efter den hetaste älvstriden någonsin tvingas Olof Palme våren 1970 att
tillkännage att regeringen inte tänker föreslå någon utbyggnad av
Vindelälven. Ett antal socialdemokratiskt styrda norrlandskommuner,
kommunikationsministern Gösta Skoglund och Byggnadsarbetarför-
bundet ställer sig starkt kritiska. Händelsen är historisk. Det år första
gången en bevarandeopinionen lyckas att avstyra ett av Vattenfall för-
berett utbyggnadsprojekt,126 och som statsvetaren Lennart Lundqvist
konstaterat visar striden om Vindelälven att miljövårdsfrågan nu blivit
en väsentlig del inom det politiska beslutsfattandet.127

Ett decennium efter Freden i Sarek har det organiserade naturskyddet
vunnit mycket terräng. Man kan nu med självklarhet föra fram kravet
att alla de fyra orörda norrlandsälvar, som lämnades utanför 1961 års
avtal i väntan på nya förhandlingar, måste sparas. Gösta Walin slår fast i

"Inte bara vatten", Allt i hemmet, 1966:2, s 6. Enestig, Harry: "Uppsalagruppen
har krut kvar i Vindelälvsfrågan", Norrländsk Tidskrift, 1967:2, s 7. Rosén, Bo:
"Naturvårdalternativ för Vindelälven", Sveriges Natur, 1968: 3, s 127f. Brinck,
Per: "Fortsatt strid om Vindelälven", Forskning och framsteg 1968:4, s 27.
124 Rosén, Bo: "Naturvårdalternativ för Vindelålven", Sveriges Natur, 968: 3, s
127f.
125 Eriksson, Nancy: Nancy Eriksson minns, s 191-204.
126 Vedung , Evert: a.a. s 129.
127 Lundqvist, Lennart: Miljövårdsförvaltning och politisk struktur, (1971), s 152.
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decenniets sista ledare i Sveriges Natur att det nu är tid att stoppa all
vidare vattenkraftutbyggnad. Det är dock inte enbart opinionsläget
som förändrats, utan även bevarandeopinionens sammansättning och
hållning.

Samfundet för hembygdsvård, som var en av de organisationer i
vars organ debatten fördes på 50-talet, försvinner nu ut ur debattens
centrum. I Bygd och Natur publiceras knappt en enda utbyggnadskritisk
artikel under hela 60-talet. Däremot innehåller betecknande nog sam-
fundets årsbok från 1968 två långa uppsatser om landskapsplanering i
samband med kraftverkbyggen, där vattenfall ges goda betyg för sina
landskapsvårdande åtgärder.128 I den ena av dem utrycker Väinö
Wanhainen, överingenjör vid Vattenfall, sin övertygelse om att kom-
mande generationer skall komma att finna Suorvaregleringen och in-
greppen i Stora Sjöfallets nationalpark acceptabla.129 Stridens år, 1968,
måste det ha setts som mycket provocerande att det är denna sorts
uppfattningar som kommer till uttryck i samfundets årsskrift, samtidigt
som man ägnar striden kring Vindelälven en enda sida i sin tidskrift.130

Men inom Samfundet för hembygdsvård kände man sig säkerligen
främmande för den radikalisering som ägt rum inom bevarandeopinio-
nen under 60-talet.

SfH står således kvar på sin försiktiga position från 50-talet, medan
SNF radikaliseras, och det är nu delvis nya grupper som anger tonen.
En av dem är Fältbiologerna,131 en annan de många lokala aktions-
kommittérna, som under 70-talets första år kastar sig in striden kring

128 För vidare läsning om landskapsvård i samband med vattenkraftutbyggnad
se Janson, Sverker och Wanhainen, Väinö: Tidig miljövård vid Statens Vatten-
fallsverk (1990). Om kraftverkens inplacering i landskapet, se Nilsson, Kjell:
Industri möter landskap (1988). :
129 Vanhainen, Wäinö: "Landskapsvård vid Luleälvens kraftverk", Bygd och
Natur, årsbok 1968, s 42. Om Suorva se Forsgren, Nils: Suorva, dammbygget i \>
vildmarken (1987). För en svidande vidräkning med ingreppen i Stora Sjöfallets *
nationalpark se Abrahamsson, Tore: Till minne av Stora Sjöfallet", STF årsbok,
s 274-310.
130 "Vindelålven räddas", Bygd och Natur, 1968:1, s 8.
131 Om Fältbiologernas naturintresse, miljömedvetenhet och livsstil kan man
låsa i Klöfver, Helena: "Håll stövlarna leriga och för bofinkens talan", Tema V
rapport 17 (1992).
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vattendragen.182 Dessa nya grupper är i högre utsträckning inriktade
på aktivism, och de är inte heller delar av en sam hällsbärande elit som
många av naturskyddets representanter tidigare varit. Man tillgriper
gärna utomparlamentariska metoder, ordnar demonstrationer på gator
och torg, och bidrar till att skapa publicitet kring frågorna.133 Här kan
man också urskilja en mera vittfamnande ekologisk samhällskritik; in-
dustrisamhället eller högenergisamhället börjar ifrågasättas då detta
upplevs stå i motsättning till naturen. Under 70-talet skall denna
samhällskritik bli ett allt vanligare inslag i den bevarandeopinion som
fram till 60-talets knappast, annat än i undantagsfall, ifrågasatt
industrisamhällets berättigande.

132 Under 50- och 60-taIen har artiklarna om vattenkraften varit mycket få i
Fältbiologen, men detta förändras helt under 60-talets sista år. Hösten 1970 äg-
nas ett helt nummer av Fältbiologen åt artiklar som riktas mot vattenkraftut-
byggnaden. Se Fältbiologen 1970:3/4, s 2-31. Från 70-talet och framåt utgör
Fältbiologerna en av de organisationer som bildar front i utbyggnadsmotstån-
det, vilket bland annat kommer till uttryck i Älvboken som man ger ut 1985.
133 Se exempelvis Arnberg, Wolter: "Tal framfört på Sergels torg...",
Fältbiologen, 1969:3, s 4. Se även Holger: "Unga fältbiologer inbjöds till diskus-
sion: Krävde stopp för Kaitum-Vindelålven", Vi i Vattenfall, 1969:3, s 10.
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70-tal: Konfliktens decentrering
- aktionsgruppernas födelse

I Vindelälvsstridens slutskede tillsatte regeringen en arbetsgrupp för att
utreda förutsättningarna för vattenkraftutbyggnad i de fyra outbyggda
huvudälvarna - Torne älv, Pite älv, Kalix älv och Vindelälven. Arbets-
gruppen tog hänsyn till bevarandeopinionens argumentering och kom
fram till att det fanns starka skäl att bevara alla älvarna outbyggda, om
inte sysselsättningsfrågan gjordes till huvudsak. 1972 beslutade också
riksdagen inom ramen för den fysiska riksplaneringen134 att huvud-
älvar och källflöden i norra Norrland som inte påverkats av vatten-
kraften skulle bevaras orörda. 1972 års beslut om undantagandet av de
outbyggda älvarna utgick explicit från föreställningen att vattenkraften
inte längre skulle byggas ut i någon större utsträckning; utbyggnads-
epoken var över även om omfattande planerade och pr.började projekt
som kraftstationerna Vietas och Ritsem samt regleringen av Suorva
naturligtvis skulle slutföras.135

Därmed hade bevarandeopinionens främsta krav - att de fyra
orörda huvudälvarna skyddas - tillgodosetts genom ett historiskt beslut
Detta innebar dock inte att striden om älvarna upphörde, endast att
debatten kom att ändra karaktär. Ty i anslutning till riksdagens beslut
tillsattes en utredning, den sehlstedtsk? utredningen, Vattenkraft och
miljö (SOU 1974:22), med uppgift att undersöka förutsättningarna för
ytterligare, mindre omfattande, vattenkraftutbyggnad i Klarälven,
Dalälven, Ljusnan, Ljungan och Indalsälven. Tillsammans med ytterli-
gare en utredning, den ekströmska, Vattenkraft och miljö 3 (SOU
1976:28), skulle den komma att visa att en utbyggnad från 60 TWh/år
till 66TWh/år var en rimlig målsättning - med hänsyn tagna till be-
varande- och utbyggnadsintressena - som skulle kunna uppnås genom

134 Om den fysiska riksplaneringens framväxt, se Forsberg, Håkan: En politisk
nödvändighet (1992).
135 "Vattenkraft och miljö 4. Betänkande från vattenöverledningsutred-
ningen", SOU 1979:39, s 16ff. I en ledare i Sveriges Natur deklareras också att
Ritsem måste bli det sista projektet. Se Segnestam, Mats: "Den sista förlusten?",
Sveriges Natur, 1971:3, s 105.
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ombyggnader och utbyggnader av mindre kontroversiella objekt.136

66TWh/år sattes således som gräns för den totala utbyggnadsnivån.137

Även dessa förhållandevis modesta utbyggnadsambitioner var dock
mer än vad bevarandeopinionen kunde acceptera. Protesterna lät inte
vänta på sig; de uppstod redan samma år som det stod klart att det
fanns planer på att bygga ut de fåtaliga älvsträckor som inte blivit fö-
remål för utbyggnad i nedre Norrlands och övre Svealands hårt exploa-
terade älvar. I samband med snart sagt varje tilltänkt kraftverksbygge
eller reglering föddes en lokal aktionsgrupp som, uppmuntrad av det
framgångsrika motståndet mot Vindelälvens exploatering, tog på sig
uppgiften att bilda opinion mot utbyggnadsföretaget. Det var dessa lo-
kala aktionsgrupper som jämte naturskyddsrörelsen kom att bilda be-
varandeopinionens front under 70-talet och framöver.

Det utbyggnadsprojekt som mer än något annat kom att bli före-
mål för häftiga kontroverser under det tidiga 70-talet var de planerade
kraftvjrken i mellandelen av Ljusnan.138 Då tre kraftbolag under 70-
talets första år vänder sig till Vattendomstolen med en ansökan om att
få bygga fyra kraftverk i Mellanljusnan för att få hela älven totalt och
rationellt reglerad uppstår ett kompakt lokalt motstånd, som organise-
ras i aktionskommittén "Rädda Ljusnan!" - den första i en lång rad av
lokala aktionsgrupper.1391 samband med de planerade utbyggnaderna
i nedre Norrland och övre Svealand kan inte bevarandeopinionen, som
då det gällt utbyggnaden av de fyra stora huvudälvarna eller källföden i
fjällvärlden, hänvisa till unika naturvärden, forskningens behov eller
samernas rätt till sin kultur. Över huvud taget står mart inte alls lika
stark i argumentationshänseende. Det som talar för att man bör avstå
från att ytterligare bygga ut Ljusnan är närmast att den mellersta delen
av Ljusnan är en av de få kvarvarande orörda älvsträckorna i Hälsing-
land, att den är geografiskt lättillgänglig för ett stort antal människor,

136 1 TWh = 1 000 000 000 kilowattimmar, vilket år ungefär lika mycket energi
som går åt för att värma upp 40 000 normala villor i ett år. En fullständig
utbyggnad av Kalix älv skulle ge cirka 4 TWh/år.
137Jfr Vedung, Evert: a.a. s 144ff.
138 Om spelet om Mellanljusnan i riksdagen se Vedung: a.a. s 137ff.
139 Se vidare Fichtelius, Erik mfl: Kampen om Ljusnan (1972) och Hånnestrand,
Bo. Edänge - miljöskandal eller framsynthet (1987).
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samt au man i området fått offra mycket av sin natur och sina vatten-
drag för den nationella energiförsörjningen.

Kanske har aktionsgruppernas födelse med just det svaga argu-
mentationsläget att göra. Ljusnan och exempelvis Ljungan och Väster-
dalälven har inte alls samma bevarandevärde som huvudälvarna i
Norrland för naturskyddsrörelsen eller för den vetenskapliga forsk-
ningen, och bevarandeargumentationen är inte tillräckligt stark för att
skapa någon engagerad debatt på landets tidningars ledarsidor. Den
lokala opinionen kan följaktligen inte räkna med att någon i nationens
intresse skall föra dess talan.140 Det får man göra själv, och då är det
inte en komplicerad vetenskapsbaserad argumentation som är vapnet,
utan massmobilisering av lokalbefolkningen med hjälp av demonstra-
tioner, torgmöten, studiecirklar, namninsamlingar och tidningsde-
batL141 Det är en strid, där den demonstrerade folkviljan och inte
expertkunskaper eller sofistikerade resonemang står i centrum.

Med "Rädda Ljusnan!" som framgångsrik förebild bildas nu lik-
nande aktionsgrupper i stort sett varje gång en ny utbyggnadsplan of-
fentliggörs. I samband med utbyggnadsplaner bildas aktionsgrupper
för att rädda Västerdalälven, Ljungan, Klarälven och många andra
vattendrag.142 Deras bildande kan ses som en direkt följd av det ut-
byggnadsintresse som kommit till uttryck i den sehlstedtska utred-

140 Jolin, Christopher: "Ska Ljusnan 'råddas' från kraftverksbyggen?", Vår
Industri, 1972:6, s 34.
141 Haglund, Gustaf: "Nu får Hälsingland sin egen Vindelälv", Norrländsk
Tidskrift, 1971:8, s 23. Jolin, Christopher: "Ska Ljusnan 'råddas' från kraftverks-
byggen?", Vår Industri, 1972:6, s 33-34. Bruce, Cecilia: "Standardhöjare kontra
miljövårdare i Ljusnandebatten", Vår Industri, 1972:8, s 8. Fichtelius &
Sandstedt: "15000 människor .id Ljusnan kräver rädda älven", FIB, 1972:7, s 16-
19. Rosén, Bo: "Lämna Ljusnan i fred", I alia väder, 1972:2, s 1(M1. Rosén, Bo:
"Rädda Ljusnan!", Sveriges Natur, 1972:1, s 5-8. Bryntse, Göran: "Älvräddare och
kärnkraftkritiker börjar samarbeta", Miljö o framtid, 1973:11, s 13. Nylén, Harry:
"Än år slaget inte vunnet", Miljö o framtid, 1973:11, s 14. "Rådda våra älvdalar",

:A\ Miljö och framtid, 1973:11, s 12-15. Cohn, Helge: "Fy fan det är våran älv, era
'4 jävlar", Arbetaren, 1973:49, s 5. Lundwall, Ulf: "Kraftintressenternas undersök-
f| ning: Reglera älven - trivseln ökar", Fältbiologen, 1973:4, s 8. "Vilka miljövärden
$ har Ljusnan?", Kommunal Tidskrift, 197317, s 770-73. Gardh, Sven-Inge:
i "Ljusnankämparna har uppvaktat riksdan med 100 kilo argument", Norrländsk
% Tidskrift, 1976:2, s 46-47.

142 Sundin, Lennart: "Rädda våra älvar", Turist, 1976:4, s 17.
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ningen (SOU 1974:22). Den bevarandeopinion som på 50- och 60-ta-
len stred för älvarna har dock fått ansenligt gehör för sin argumenta-
tion i utredningen, som manar till avsevärd restriktivitet beträffande
framtida utbyggnad. De lokala aktionsgrupperna försöker inte heller i
någon nämnvärd utsträckning få gehör för nya bevarandeargument.
De motsätter sig helt enkelt ytterligare ingrepp i sin hembygd och ifrå-
gasätter utredningsmannens prioriteringar. Man opponerar sig mot
den låga värderingen som gjorts av vissa vattendrag i utredningen. För
att skapa möjligheter för samarbete och för att undvika att de spelas ut
mot varandra sluter sig de lokala aktionsgrupperna 1974 samman i
Älvräddarnas Samorganisation. Denna sammanslutning kommer att
utgöra en bas för fortsatt motstånd mot vattenkraftutbyggnaden i
Sverige.143

Samtidigt som motståndet mot vattenkraftutbyggnad formerar sig i
lokala ålvräddargrupper börjar utbyggnadsintressenterna se framtida
möjligheter för vattenkraften; utbyggnadsepoken kanske trots allt inte
befinner sig i sitt slutskede. Vi såg tidigare hur bevarandeopinionen på
60-talet hävdade att dess krav borde tillgododses på grund av förän-
drade yttre förutsättningar. Nu är tiden inne för utbyggnadsintressen-
terna att åberopa dessa förändrade yttre förutsättningar för en om-
läggning av de politiska riktlinjerna för vattenkraften.

Hösten 1973 slår oljekrisen till. Priserna på olja ökar våldsamt, vil-
ket gör att priset för den oljebaserade elkraftsproduktionen stiger avse-
värt. Även kärnkraften blir dyrare än vad man förutsett, och dessutom
kontroversiell, sedan centerpartiet och VPK börjat förorda kärnkrafts-
avveckling.144 Detta gör att vattenkraftsprojekt som tidigare inte
framstått som lönsamma aktualiseras av kraftproducenterna.145

Då värmekraften tas i bruk i större skala under 60-talets sista år ge-
nom införandet av oljekondenskraft och av kärnkraft under 1970-talets

i
143 Sundin, Lennart: "Älvräddarna", Arkitekttidningen, 1975:16, s 9. Sundin, ^
Lennart: "Rädda våra ålvar", Turist, 1976:4, s 16-17. Se vidare Älvarnas bok
(1979).
144 Vedung, Evert: a.a. s 141f. ,
145 "Vattenkraft och miljö 3", SOU 1976:28, s 21. "Vattenkraft", SOt/1983:49, s ;
30.

j
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inledning får vattenkraften dessutom en ny uppgift som man från be-
varandesidan inte riktigt sett vidden av.

Inom bevarandeopinionen har man länge trott att kärnkraften
skulle kunna ersätta vattenkraften, men så blir inte falleL Vattenkraften
visar sig, som Vattenfalls ledning hela tiden hävdat, istället på grund av
sin reglerbarhet vara ett utmärkt komplement till kärnkraften, eller
värmekraften överhuvud.146 Då ett bortfall uppstår inom ett vär-
mekraftverk kan vattenkraften användas som reservkraft för att så gott
som omedelbart ersätta bortfallet. Dessutom lämpar sig den flexibla
vattenkraften utomordentligt väl som toppkraft att sättas in vid tid-
punkter då energiförbrukningen är särskilt stor, dvs på dagtid om vin-
tern eller vid andra belastningstoppar.147 Kärnkraftens utbyggnad
ersätter således inte vattenkraften, vilket också tydliggörs i direktiven
till den sehlstedtska utredningen (SOU 1974:22), där snarare dess
förmåga att komplettera värmekraften utgör huvudskälet till uppdraget
att utreda behovet av och förutsättningarna för vidare utbyggnad, om
än i mindre skala.148 Till dessa för bevarandeopinionen besvärande
omständigheter kommer att de negativa miljöeffekterna av kärnkraften
och förbränningen av fossila bränslen uppmärksammas alltmer.149

Mot bakgrund av dessa förändrade villkor för kraftproduktionen
kan Vattenfalls generaldirektör Jonas Norrby i slutet av 1972 konsta-
tera:

146 Detta är Vattenfalls ledning klar över redan vid mitten av 5O-talet. Vid
Rigolettokonferensen 1955 understryker Åke Rusck att de båda kraftslagen
kompletterar varandra. Se Lindström, Stefan: a.a. s 144. Se även "Frågor och
svar kring naturskydd och atomkraft (intervju med Åke Rusck)", Vi i Vattenfall,
1955:1 s 8-9. Ruscks efterträdare Erik Grafström är av samma uppfattning.
Se"Vattenfall vill bygga i Piteå, Kalix och Torne älvar" (intervju med Erik
Grafström), Norrländsk Tidskrift, 1967:3, s 6. Jfr också Norrby, Jonas. "Vår ><!.
vattenkraft", Vi i Vattenfall, 1974:5, s 2.
147 "Vattenkraft", SOU 1083:49, s 29-30.
148 "Vattenkraft och miljö", SOU 1974:22, s 20.
149 Gustafsson, Bengt: "Vattenkraften högaktuell", ERA, 1973:10, s 187.
Hildebrand, Curt: "Vattenkraften oförstörbar, men lätt att missköta",
Beklädnadsfolket, 1973:12, s 16-17.
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att tillgången på vattenkraftobjekt är betydande och att mycket
talar för att de bör utnyttjas, bl a för att täcka de kortvariga be-
lastningstopparna.150

Att man skulle kunna minska tillväxttakten i energikonsumtionen fö-
resvävar honom inte. Snarare instämmer han i Centrala Driftsled-
ningens (CDL) prognos som förutskickar att elförbrukningen nästan
kommer att fördubblas till 1980 och mer än tredubblas till 1990.151

Liknande tankegångar ger Bengt Gustafsson, vid Vattenbyggnadsbyrån,
uttryck åt då han i opinionsstormarnas tidevarv utropar att vatten-
kraften är "högaktuell". Vad Gustafsson syftar på är att man för att
kunna klara hastiga belastningsförändringar i kraftförbrukningen
måste lita till vattenkraften samt att denna därför måste rationaliseras;
möjligheterna till "en hårdare genomförd korttidsreglering året om,
speciellt accentuerad på vintern" måste utnyttjas. Korttidsregleringar är
den sorts ingrepp som får mest förödande effekter för det ekologiska
systemet i vattendragen, men Gustafsson anser trots detta att en
effektutbyggnad kan "te sig attraktiv även från miljösynpunkt", i
synnerhet med tanke på de miljöproblem som är förbundna med kärn-
kraftverk och oljekraftverk.152 De som hävdar att den höga energiför-
brukningen skadar miljön och därför måste minskas avfärdar
Gustafsson med att de ser saken från en "skev eller snäv utgångs-
vinkel". IM

Den som mest pregnant ger uttryck åt tillväxttänkandet är kanske
ändå Gösta Sundin, kraftverksdirektör vid Bergvik. Han menar bestämt
att efterfrågan på elektricitet ökar konstant och att detta är obevekligt,

150 Norrby, Jonas: "Kraftindustrin ser framåt", Affärsvärlden, 1972:47, s 1414.
Norrby ger uttryck i t denna uppfattning vid ett flertal tillfällen se exempelvis
Norrby, Jonas. "Vår vattenkraft", Vi i Vattenfall, 1974:5, s 2. Jfr även Norrby,
Jonas: (orubricerad ledare), Vi i Vattenfall, 1976:6, s 2.
151 Norrby, Jonas: "Kraftindustrin ser framåt" Affärsvärlden, 1972:4, s 1412.
152 Gustafsson, Bengt: "Vattenkraften högaktuell", ERA, 1973:10, s 187. Redan
tio år tidigare aktualiserade Axel Iveroth frågan. Se Iveroth, Axel: "För renare
stadsluft: bygg ut vattenkraften", Vi i Vattenfall, 1964:3, s 2. För en sammanställ-
ning av de miljöeffekter som upsstar i samband med vattenkraftutbygnad, se ex-
empelvis Sundborg, Åke: Älv, kraft, miljö (1977) eller Hubendick, Bengt:
Vattenkraftens miljöeffekter (1978).
153 Gustafsson, Bengt: "Vattenkraften högaktuell", ERA, 1973:10, s 184.
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trots hushållningstänkandet. För kritiker av högenergisamhället har
han mycket lite till övers:

Den nation som blir omkullpratad av lågenergiprofeter och som
sackar efter i sitt näringsliv genom att arbeta oekonomiskt lär
inte orka med att ligga främst på vetenskapliga, kulturella och
sociala områden heller.

För att tillgodose ökad efterfrågan på el under de närmaste
20 åren lär vi vara hänvisade till kärnkraft och vattenkraft och
når det går alldeles galet till oljekraft.154

Mot bakgrund av denna förvissning föreslår Sundin att man för att
klara det ökade behovet av toppkraft bör bygga ut vattenkraften från 60
TWh/år till 75 TWh/år till 1990. Det är 10 TWh/år mer än den gräns
som riksdagen satt upp som övre gräns för den totala utbyggnaden av
vatttenkraften i landet.155

De förändrade yttre förutsättningarna för debatten ställer beva-
randeopinionen inför ett problem. Man inser nu att ju fler kärnkraft-
verk som tas i bruk, desto mer vattenkraft kommer man att behöva för
att klara belastningstoppar.156 Hitintills har man inte behövt ta
ställning till högenergisamhället eller ifrågasätta energipolitiken i nå-
gon större utsträckning, då man kunnat hänvisa till kärnkraftens löften
och i viss mån olönsamheten i tänkta vattenkraftutbyggnader. Nu kan
man inte längre komma undan ett ställningstagande, vilket leder till att
opinionen får nya förtecken.

Insikten om att ställningstagandet inte endast gäller vattenkraftut-
byggnaden utan högenergisamhället börjar naturligt nog komma till
uttryck ungefär samtidigt som utbyggnadsintressenterna repar mod. Då
problemet ställs på detta sätt intar allt fler inom den opinion som vän-

154 Sundin, Gösta: "Effektutbyggnader av vattenkraft - ambitioner och begräns-
ningar", ERA, 1974:6/7, s 108.
155 Ibid. s 108.
156 Se exempelvis Bryntse, Göran: "Älvräddare och kärnkraftskritiker börja
samarbeta", Miljö o framtid, 1973:11, s 13. Sjöberg, Göran: "Naturvård -74",
Sveriges Natur, 1975:1, s 15ff. Mellberg, Gerd: "Nya hot mot våra älvar", Vi, h
26/27, s 16-19. Sjöberg, Göran: "Vad händer med älvarna?", Fältbiologen,
1976:1, s 3. Elmqvist, Thomas och Nilsson, Magnus: "Ja till kärnkraft: Döds-
stöten för älvarna", Fältbiologen, 1980:1, s 2-4. Flodin, Ulf: "Räddar kärnkraften
älvarna?", Sveriges Natur, 1980:2, s 92.
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der sig mot vattenkraftutbyggnaden en kritisk hållning till energipoliti-
ken över huvud taget; på några få år förändras bevarandeopinionens
inställning i energifrågan radikalt.

1972, det år då miljöfrågan får sitt verkliga genombrott i det all-
männa medvetandet i Sverige,157 skriver SNF:s vice ordförande, re-
geringsrådet och blivande justitiekanslern, Bengt Hamdahl en ledare i
Sveriges Natur med en rubrik, "Energipolitiken ifrågasatt", som skulle
kunna gälla för hela bevarandeopinionen under resten av 70-talet. För
första gången ifrågasätter någon inom naturskyddsrörelsen i grunden
det svenska högenergisamhället. Utbyggnadsintressenterna har sedan
50-talet nästan oemotsagda kunnat slå fast att det finns ett direkt sam-
band mellan ökad energiförbrukning och välfärdsstatens tillgodo-
seende av materiella, sociala och kulturella behov. Nu utmanas denna
föreställning.

Kärnkraften erbjuder inte längre den perfekta lösningen på kon-
flikten mellan naturskyddsrörelsens krav och tillväxtförespråkarnas an-
språk. Följaktligen är grunden för bevarandeopinionens alla taktiska
hänsynstaganden till de senare borta. Hamdahl går istället till storms
mot Centrala Driftsledningens nyligen offentliggjorda, och av Vatten-
falls generaldiektör förgivettagna, energiprognos. Han konstaterar:

...det är dags att angripa problemet från grunden. Vi har inte
rätt att att betrakta det som självklart att energibehovet ökar på
det sätt som vi vant oss vid. Ar det detta behov som driver fram
anläggningarna eller är det kanske tvärtom. En ständigt expan-
derande produktionsapparat, som alltid är beredd att motsvara
efterfrågan till fördelaktiga priser, kan mycket väl stimulera
denna efterfrågan. Det är ingalunda givet att ökad energikon-
sumtion är en oundgänglig förutsättning för eller följeslagare till
välståndsökning i traditionell mening. Att den inte följs av stan-
dardhöjning, som främst tar sikte på de naturliga miljövärdena,
år säkert. /.../ En sak år klar - det kan inte fortsätta som hit-
tills!158

I samma nummer av Sveriges Natur meddelas att SNF tillsatt en särskild
arbetsgrupp för att studera sambandet mellan energikonsumtionen
och miljöförstöringen, samt att man planerar en konferens i ämnet.

157 Sörlin, Sverker: a.a. s 229.
158 Hamdahl, Bengt: "Energipolitiken ifrågasatt", Sveriges Natur, 1972:1, s 4.
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S Gösta Walin, styrelsemedlem i SNF, vänder sig direkt till SNF.s med-
lemmar och frågar om deras inställning:

Skall vi som hittills nöja oss med att påvisa konsekvenser för na-
tur och miljö utan att ifrågasätta de energipolitiska ramar som
dikteras av CDL och Industridepartementet, eller bör vi basera
vårt ställningstagande på en totalekonomisk bedömning. VAD
ANSER DU? >59

Walin menar att det finns ett val och han är upprörd över att situatio-
nen från ansvarigt håll framställs som om man saknade valmöjligheter.

Samtidigt som energipolitiken på detta sätt börjar ifrågasättas
inom SNF förs en liknande diskussion i de lokala älvräddargrupperna.
Teknologie doktorn Göran Bryntse i "Rädda Ljusnan!" hävdar exem-
pelvis att man måste kräva en långsiktig energiplanering som utgår
från beräkningar av hur stor energiförbrukning miljön tål, medan poe-
ten och vissångerskan Cecilia Bruce anser att CDL:s energiprognoser
är prognoser för mänsklighetens undergång.160 I många av de de-
battinlägg som motsätter sig vidare utbyggnad av vattenkraften skjuter
man nu in sig på föreställningarna om behovet av en ökad energipro-
duktion. Istället för utbyggnad föreslår man omfattande energispar-
program.161 Här får man ett kraftfullt stöd från den allmänna mil-
jörörelsen, som bistår med argument. Björn Gillberg, en av dess för-
grundsfigurer, skriver:

Det är fullt möjligt att minska ned enegikonsumtionen med ca
50% i Sverige och trots detta inte behöva skära ned produktio-
nen eller levnadsstandarden nämnvärt. Detta förutsätter dock
mindre energikråvande produktionsmetoder, bättre isolering av

159 Walin, S. Gösta: "Sveriges energipolitik", Sveriges Natur, 1972:1, s 2-3. Jfr
Wahlberg, Sven: "200 tappade miljoner", Sveriges Natur, 1972:1, s 3-4.
160 Bryntse, Göran: "Älvräddare och kärnkraftskritiker börja samarbeta", Miljö
o framtid, 1973:11, s 13. Bruce, Cecilia: "Standardhöjare kontra miljövårdare i
Ljusnadebatten", Vår Industri, 1972:8, s 8. ,.
161 Sjöberg, Göran: "Naturvård -74", Sveriges Natur, 1975:1, s 15-19. Sundius, '
Sven: "SNF och energin - tankar efer en konferens", Sveriges Natur, 1975:1, s 19-
21. Olsson, Kåre: "Försvar för Iågenergisamhållet", Sveriges Natur, 1975:1, s 21-
27. Thofek, Urs: "Vindkraft och svänghjul", Sveriges Natur, 1975:1, s 28-31.
Olsson, Kåre: "Fortsatt försvar för lågenergisamhället!"!, Sveriges Natur, 1975:3, s
113-14. Segerros, Henning: "Energisparprogrammet", Sveriges Natur, 1978:2, s
58-63. Nylén, Harry: "Än är slaget inte vunnet", Miljö o framtid, 1973:11, s 14.
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fastigheter, ändrade kommunikationer och stopp för slit och
släng samhällets engångsvaror, ökad återanvändning av förbru-
kade varor m m. Här har dagens teknologer verkligen en möj-
lighet att visa vad de duger till i stället för att utgå i från att enda
sättet att öka välståndet är att fortsätta produktionsökningen
med traditionella energikrävande metoder.

Hur reagerar då samhällets toppar, industrichefer och po-
litiker på dagens energikris? Är de villiga att på allvar satsa på lå-
genergiamhället?

Tyvärr. I stället ropar de i allmänhet på utbyggnad av atom-
kraft och utbyggnad av de fåtaliga älvar som ännu inte är fullt
utbyggda.162

Om den opinion som motsatt sig utbyggnaden av vattenkraften tidigare
varit en förelöpare till 70-talets allmänna miljörörelse blir den nu i hög
grad en del av denna. Den typ av argumentation som Gillberg för ovan
blir också den linje som oftast företräds bland vattenkraftsmotstån-
darna. Inom SNF har man dock som vi sett sedan 50-talet ivrigt före-
språkat kärnkraften som ett miljövänligt alternativ. Detta arv har man
inom föreningen svårt att göra upp med, och här ryms meningsskiljak-
tigheter. Då SNF 1974 håller den ovan omtalade konferensen om
energiproduktionen tydliggörs detta. Så propagerar exempelvis ord-
föranden i SNF Bengt Hamdahl för ett energisnålt samhälle, medan
Fältbiologernas sekreterare Roger Olsson talar för ett "hushållnings-
samhälle" byggt på en biologisk grundsyn. Det finns dock vissa inom
SNF, exempelvis chefen för Naturhistoriska museet i Göteborg Bengt
Hubendick och majoren Gustaf Borenius, som även om de delar upp-
fattningen att energiförbrukningen bör hållas nere, menar att man
inte kategoriskt kan motsätta sig både vattenkraft och kärnkraft, utan
att man åtminstone tillfälligt måste acceptera den senare.163

I Sveriges Natur publiceras, vid mitten av 70-talet, ett flertal kårn-
kraftskritiska artiklar, där lagenergisamhället framhålls som det enda

162 Gillberg, Björn: "Energikrisen och framtiden", Miljö o framtid, 1973:12, s
11.
163 Sjöberg, Göran: "Naturvård -74", Sveriges Natur, 1975:1, s 15-19. Jfr också
Svensson, Bengt E. Y.: "Vi behöver kärnkraften...", Sveriges Natur, 1975:2, s 67-
69. Jfr också Bäckstrand, Göran: "SNF och folkomröstningen", Sveriges Natur,
1980:1, s 1-3. Holmberg, Göran: "Generös öppenhet", Sveriges Natur, 1980:1, s
3
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långsiktiga och hållbara,164 och i insändare kritiseras styrelsen för att
sväva på målet i kärnkraftsfrågan.165 Med viss tvehågsenhet framhåller
föreningen dock i ett yttrande till Industridepartementet att den
motsätter sig "kärnenergiprogrammet som en generell lösning på vårt
behov av energi".166 Det är symptomatiskt för den förändring av
attityden till kärnkraft som ägt rum inom SNF att ingenjören Sven
Sundius, den debattör som under 50- och 60-talet varit den ihärdigaste
förespråkaren för kärnkraft som ett sätt att ersätta vattenkraften för att
rädda vattendragen, i sina reflektioner kring konferensen sätter hela
sin lit till energihushållning och sparkampanjer. SNF måste, deklarerar
han, säga ett ovillkorligt nej till förstått vattenkraftutbyggnad, och hans
förhoppning är dessutom att besparingsåtgärderna skall visa sig så ef-
fektiva att man inte behöver bygga alla de kärnreaktorer som man re-
dan beslutat uppföra. I framtiden hoppas han att man kan ersätta såväl
kärnkraften som de fossila bränslena med förnyelsebara energikäl-
lor.167 Den forne kärnkraftsivraren Sundius står nu inte långt ifrån
Björn Gillberg. Även om långt ifrån alla vattenkraftsmotståndare också
blev kärnkraftsmotståndare under 70-talet168 var det således högst
begripligt att utbyggnadsförespråkarna Gustafsson och Sundin, som vi
setr ovan, varnade för "lågenergiprofeter" som motsatte sig vattenkraft-
utbyggnad, ty bland utbyggnadsmotståndarna hade visionen om atom-
kraftssamhället i hög grad ersatts av föreställningen om det biologiskt
anpassade lågenergisamhället.

164 Olsson, Kåre: "Försvar för lågenergisamhållet", Sveriges Natur, 1975:1, s 21-
27. Thofelt, Lars: "Vindkraft och svänghjul", Sveriges Natur, 1975:1, s 28-31.
Olsson, Kåre: "Fortsatt försvar för lågenergisamhället!", Sveriges Natur, 1975:3, s
113-14.
165 Torne-Westman, Ann-Marie von: "SNF och kärnkraften", Sveriges Natur,
1975:1, s 32. Se åven "SNF och energidebatten", Sveriges Natur, 1980:1, s 45-47.
166 "SNF anser", Sveriges Natur, 1975:1, s 33. Se åven exempelvis Hjelm, Klas:
"SNF och energifrågorna", Sveriges Natur, 1974:4, s 170-71. \
167 Sundius, Sven:"SNF och energin - tankar efer en konferens", Sveriges
Natur, 1975:1, s 19-21. Liksom Sundius svänger den förre kärnkraftförespråka-
ren Gösta Walin. Se, Walin, Gösta: "Kärnkraft och förnuft", Sveriges Natur,
1980:2, s 89-90.
168 Se exempelvis Svensson, Bengt E. Y.: "Vi behöver kärnkraften...", Sveriges
Natur, 1975:2, s 67-69.
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Trots detta motstånd börjar Svenska Kraftverksföreningen och Vatten-
fall andas en viss optimism igen och gör egna inventeringar för att
undersöka vilka vattendrag som är lönsamma att bygga ut, utan att ta
hänsyn till de restriktioner som finns inskrivna i den fysiska riksplane-
ringen.169 De tror att man till slut kommer att få göra relativt omfat-
tande utbyggnader och planerar därefter.170 Kraftverksföreningen till-
sätter dessutom en egen utredning som skall undersöka möjligheterna
att bygga minikraftverk i ett stort antal svenska vattendrag.171

Vattenkraftsmotståndarna har genom att de inte längre framhåller
kärnkraften som det goda alternativet hamnat i ett betydligt mer utsatt
läge. Även om de ekologiska argumenten alltjämt har genomslagskraft
är det svårt att vinna såväl politikernas som folkflertalets förtroende
genom att propagera för lagenergisamhället, och det argumentations-
övertag man skaffat sig mot 6O-talets slut börjar under senare delen av
70-talet att vändas till sin motsats.

Efter oljekrisen och kärnkraftens fördyringar talar de ekonomiska
kalkylerna inte längre till vattenkraftsmotståndarnas fördel. Nu fram-
förs dessutom allt oftare att vattenkraften, jämfört med atom- och olje-
kraften, trots allt är det mest miljövänliga alternativet, eftersom den är
förnyelsebar. Vidare framhåller man att vattenkraft till skillnad från
andra energislag inte medför några större hälsorisker för människor
och inte ger något miljöförorenande avfall.172

LO kräver 1974 mot denna bakgrund att regeringen skall ompröva
sin hållning i vattenkraftsfrågan och överväga en utbyggnad av vatten-
kraften som inte ens utesluter de fyra undantagna huvudälvarna i
norra Norrland.173 Några år därpå görs i Byggnadsarbetaren tolv om-
fattande reportage om i stort sett alla norrlandsälvarna utom Torne älv,

169 "Vattenkraft och miljö 3", SOt/1976:28, s 21.
170 Mellberg, Gerd: "Nya hot mot våra älvar", Vi, 1975:26/27, s 16-19.
171 "Miljarder kWh slumrar i vattendragen", Verkstäderna, 1978:4, s 44-47.
172 Gustafsson, Bengt: "Vattenkraften högaktuell", ERA, 1973:10, s 187.
Hildebrand, Curt: "Vattenkraften oförstörbar men lätt att vansköta", Behlåd-
nadsfolket, 1973:12, s 16-17. Ljung, Lars: "Många fördelar med fortsatt utbygg-
nad awattenkraften", Fackföreningsrörelsen, 1974:4, s 11.
173 Se remissvaren i Regeringens proposition 1975: 30, bilaga 2 "Energi-
hushållningen såvitt avser industridepartementets område", s 231. Se även
Ljung, Lars: "Många fördelar med fortsatt utbyggnad awattenkraften", Fack-
föreningsrörelsen, 1974:4, s 11.
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under rubriken "Älvarna och framtiden". 1 reportagen får socialdemo-
kratiska kommunalpolitiker, fackföreningsrepresentanter, kraftverksdi-
rektörer, byggnadsarbetare och arbetslösa ortsbor uttala sin mening
om de starka restriktioner som omöjliggör vidare utbyggnad. Flera av
dem påtalar det orimliga i att den borgerliga regeringen vill minska
oljeberoendet och avveckla kärnkraften samtidigt som den motsätter
sig vidare utbyggnad av älvarna. I stort sett alla som kommer till tals
vittnar om hur stark opinionen för utbyggnad är och vilket stort behov
respektive bygd har av att en utbyggnad kommer till stånd vid deras äiv
för att undvika arbetslöshet och avflyttning. Här ställs de sämst ställdas
sociala vara, mot de privilegierades naturintresse. Tillsammans utgör
reportagen och vittnesmålen en mycket kraftfull argumentering för att
man måste satsa på vattenkraftutbyggnad av sysselsättningspolitiska
skäl.174

Många inom socialdemokratin anser att ekonomin, kraftnyttan
och sysselsättningen måste gå före naturintresset, och så har det varit
under hela 70-talet. Riksdagsmannen Georg Andersson från Lycksele
är bara en av många som länge stridit för fortsatt utbyggnad. Ju större
tveksamheten inför kärnkraften blir desto mer gehör får dessa utbygg-
nadsvänliga socialdemokrater, och under 1978 tar den socialdemokra-
tiska partikongressen, i strid med den fysiska riksplaneringen och trots
bevarandeopinionens protester, ett principbeslut om att den stöder ut-
byggnad av Kalix älv.175 Den borgerliga regeringen står dock fast vid de
tidigare rikdinjerna.

De förändrade villkoren för bevarandeopinionen avspeglas också i
den allmänna opinionen. I uppsatsen "Miljöopinionens framväxt" visar
statsvetaren Martin Bennulf att en radikal förändring i allmänhetens
inställning till älvutbyggnaden äger rum under 70-talets andra hälft.

174 Lundström, Kenneth: "Älvarna och framtiden", Byggnadsarbetaren, 1977:35,
1978:2, s 16-21, h4, s 10-12, h6, s 12-13, h8, s 13-19, hlO, s 11-14 , hl6, s 7-9, hl9,
s 6-9,28, h26, s 11-13, h31, s 8-11,1979:2, s 8-12. \
175 Se exempelvis Westerstrandh, Björn: "Bygg ej ut Kalix ålv", Miljö o framtid,
1978:10, s 4-5. Segnestam, Mats: "Älvdans", Sveriges Natur, 1978:5, s 328.
"Kalixålven" (vädjan till Socialdemokratiska partiet), Sveriges Natur, 1978:5, s
328. "Nya SNF-protester mot utbyggnad av Kalixälven", Sveriges Natur, 1978:8, s
479. Nilsson, Christer: "Ska sista storälven offras?", Sveriges Natur, 1978:8, s 482.
"SNF och Älvräddarna: Nu måste älvarna råddas!", Sveriges Natur, 1979:2, s 54.
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Vid mitten av decenniet har åsikten att älvarna bör värnas väsentligt
fler förespråkare än vad den har kärnkraftsomröstningens år 1980.i76

Opinionsmässigt genomgår frågan således ett ras i samband med
kärnkraftsomröstningen, vilket indikerar att allmänheten kopplade
ihop kärnkraften och älvutbyggnaden på just det sätt som man inom
bevarandeopinionen varnade för och absolut ville undvika. Vi har
tidigare sett hur man inom bevarandeopinionen kunde vinna i
trovärdighet genom att själv ställa älvarna mot kärnkraften under 50-
och 60-talen. Nu drabbas man av rekylen från sin egen argumentation.

Det kan förefalla som om läget för bevarandeopinionen är mycket
kritiskt i 70-talets slutskede, då så många yttre omständigheter talar
emot den. Så är dock inte riktigt fallet, ty bevarandeopinionen har un-
der 70-talet lyckats få parlamentariskt gehör för sin argumentation och
i de tre utredningar som tillsatts för att undersöka vattenkraftsfrågorna
har bevarandemotiven fått starkt fäste.177

I den ovan nämnda sehlstedtska utredningen, Vattenkraft och miljö,
från 1974 återfinns såväl bevarandeopinionens påpekanden om hur
utbyggnadsföretagen medför allvarliga skador på växdighet, djurliv
samt omfattande erosion. Där finns kravet på artbevarande och hän-
synstagande till det ekologiska systemet i sin helhet, men också på hän-
synstagande till kulturhistoriska värden.178 Den möjlighet till rekrea-
tion som miljön kring den orörda älven ger påtalas också i ordalag som
liknar de som framförts i exempelvis vindelälvsdebatten.179 Mot bak-
grund av dessa och andra bevarandeargument manade också utred-
ningen till restriktivitet beträffande vattenkraftutbyggnaden i de
berörda vattendragen.180

176 Bennulf, Martin: "Miljöopinionens framväxt - uppmärksamhet för och
åsikter i miljöfrågor 1952-1990 i Sverige" (1991) s 32, 34. Jfr Holmberg, Sören
och Asp, Kent: Kampen om kärnkraften (1984) s 442-449.
177 Se sammanfattningen av remissvaren på "Vattenkraft och miljö 3", SOU
1976:28, i Regeringens proposition 1977/78: 57, s 52, där exemepelvis SNF sä-
ger sig vara nöjt med hur kraftutbyggnadernas skadeverkningar beskrivits i de
statliga utredningarna. Om de politiska omständigheterna kring utredning-
arna, se Evert: a.a. s 140-154.
178 Om älvdalarnas kulturhistoriska värde, se exempelvis "Kulturlandskap i
älvdalar III", RAÄ/SHMM Rapport 1979:2.
179 "Vattenkraft och miljö", SOU 1974:22, s 68-105.
180 Ibid. s 10.
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Den sehlstedtska utredningen följdes några år därpå av en lik-
nande utredning, Vattenkraft och miljö 3 från 1976, med avseende på
vattenkraftutbyggnad i norra Norrland, som inte inkluderade Torne
älv, Pite älv och Vindelälven, men på socialdemokratiskt initiativ, väl
Kalix älv. Även här talas det om vikten av att "försöka förutse de lång-
siktiga effekterna på älvlandskapet som helhet" och om "ekologiska
grundregler". På samma sätt som i föregående utredning fästs stor vikt
vid synpunkter vad gäller skador på växdigheten, djurlivet och kultur-
miljön, men här tillkommer en utvärdering av eventuella utbyggnaders
effekter på rennäringen och samekulturen, samt konsekvenserna för
jord- och skogsbruket.181 Även denna utredning påbjuder försiktighet
med tanke på de värden som kommer att spolieras vid ytterligare
utbyggnad.182 Mot bakgrund av dessa utredningar beslutar också
riksdagen 1977 att inom ramen för den fysiska riksplaneringen un-
danta en rad särskilt bevaransvärda älvar och älvsträckor, utöver de fyra
huvudälvarna, från utbyggnad.183 I 1979 års betänkande, Vattenkraft och
miljö 4 (SOU 1979:39), om vattenöverledningar från Piteälven och

; Vindelälven till Skellefteälven och Umeälven håller man sig sedan till

den fysiska riksplaneringens rikdinjer och drar därför samma slutsats
' som de tidigare utredningarna. Efter att ha tagit hänsyn till de argu-
! ment som talar mot utbyggnad konkluderar utredningsmannen:

Utredningen gör således den bedömningen att alla de redovi-
sade överledningsprqjekten skulle ge upphov till sådana skador
på älvarnas miljö, att de inte är förenliga med gällande riktlinjer
för älvarnas utnyttjande.184

Även om förutsättningarna för energiproduktion och de allmänt om-
huldade tillvåxtmålen försvårat bevarandeopinionens arbete under
andra delen av 70-talet, har man således lyckats att etablera sina syn-
punkter och krav på ett sådant sätt att de omöjligen kan negligeras. På
50-talet framfördes den sorts synpunkter som på 70-talet kommit att
genomsyra de stadiga utredningarna och den fysiska riksplaneringen i i

v- stort sett endast i naturskyddsrörelsens tidskrifter. Politikernas intresse

181 "Vattenkraft och miljö 3", SOU 1976:28, s 14-16,57-108.
182 Ibid. s 16-18.
183 Vattenkraft, SOU 1983:49, s 19.
184 "Vattenkraft och miljö 4", SOU 1979:39, s 176.
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för frågan var som vi sett ytterst marginellt. Bevarandeopinionen har
med andra ord, trots svårigheter, nått långt på två decennier. Nu
äventyras dock allt det man uppnått genom 1980 års beslut att
successivt avveckla kärnkraften, ty Georg Andersson har säkert helt rätt
då han strax före kärnkraftsomröstningen påstår att om man för tio år
sedan "haft dagens situation i kärnkraftsfrågan, då hade Vindelälven
varit utbyggd idag".185

185 Lundström, Kenneth: "Älvarna och framtiden", Byggnadsarbetaren, 1978:10,
s 14.
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80-tal: Bevarandeopinionens triumf:
utbyggnadsepokens slut?

Efter kärnkraftsomröstningen blev det, i de statliga utredningarna
formulerade, utbyggnadsmål för vattenkraften på 66 TWh/år, som
skulle vara uppnått 1990, än mer angeläget ur energiförsörjningssyn-
punkt. Riksdagen och bevarandeopinionen var överens om detta ut-
byggnadsmål, men de privata kraftföretagen och Vattenfall laddade
upp för det slutgiltiga slaget om älvarna och gjorde propåer om att få
bygga ut betydligt mer. I sina remissvar på den ekströmska utredningen
Vattenkraft och miljö 3 hade man kraftigt understrukit att utredningen
inte tagit erforderliga hänsyn till ekonomi och kraftnytta.186 Man ville
nu göra omfattande nybyggnationer och inkom under slutet av 70-talet
och början av 80-talet gång på gång till Vattendomstolen med ansök-
ningar om att få bygga ut vattendrag som i utredningarna betecknats
som högst bevaransvärda. Man drog sig inte ens för att ansöka om
utbyggnadstillstånd i älvar som riksdagen fredat.187 Man räknade också
med att få bygga ut någon av de fyra älvarna om socialdemokratin
skulle vinna riksdagsvalet 1982, ty de utbyggnadsvänliga rösterna inom
fackföreningarna och bland socialdemokraterna blev allt mer hög-
ljudda efter kärnkraftsomröstningen.188

Det förändrade energipolitiska läget återspeglas också i den offent-
liga debatten. Under första delen av 80-talet skrivs åtskilliga reportage i
Vi i Vattenfall och Byggnadsarbetaren om norrlandsorter, där man kräver
att få bygga ut sina vattendrag.189 Vattenbyggare och kraftverksdirek-

186 Se sammanfattningen av remissvaren på "Vattenkraft o:h miljö 3", SOU
1976:28, i Regeringens proposition 1977/78: 57, s 53,66f, 70.
187 "Fortsatt satsning på vattenkraft och kärnkraft", Vi i Vattenfall, 1978:6, s 10.
"Vattenkraft kan ersätta kärnkraft", Vi i Vattenfall, 1979:7, s 2. Norrby, Jonas:
(orubricerad ledare), Vi i Vattenfall, 1979:7, s 2. Christoferson, Ivan: "Jonas
Norrby: Ekonomiskt bättre bygga ut Vindelålven ån Pite- och Kalixålven", Vi i
Vattenfall, 1982:9, s 2. Se även "Naturligt att utnyttja Vattenfall på nya områ-
den", Vi i Vattenfall, 1979:1, s 3.
188 Pettersson, Bosse: "Kraftbolagen vill offra älvarna och slippa kolet", Veckans
Affärer, 1982:23, s 44-47.
189 Se exempelvis Enström, Karl-Axel: "'Striden om Kalix älv: Kommuner vill
bygga ut men regeringen säger nej", Vi i Vattenfall, 1982:2, s 5. Ekvall, Birgitta:
"Kommunalrådet vid Pite älv: - Låt Vattenfall projektera!", Vi i Vattenfall,
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törer kräver i självmedvetna debattartiklar att restriktionerna mot
fortsatt vattenkraftutbyggnad i den fysiska riksplaneringen måste hävas,
eftersom den energipolitiska situationen nu är en helt annan än när
besluten togs. Kraftverksdirektören, vid Bergvik Ala AB, Gösta Sundin
kallar den fysiska riksplaneringen för "tossigheter", och hävdar att nå-
gra större undantagna älvar måste byggas ut.190 Han får medhåll av
Hans Boström, VD vid Svenska Kraftverksföreningen, och Sven August
Hultin, teknisk direktör vid Vattenfall, som menar att 70-talets utred-
ningar måste göras om, och att utbyggnadsmöjligheterna bör undersö-
kas i två av huvudälvarna,191 medan Vattenfalls generaldirektör Jonas
Norrby vill bygga ut åtminstone en huvudälv.192 Den som går allra
längst är vattenbyggaren Thorild Persson som deklarerar att vatten-
kraften kan byggas ut med hela 25 TWh/år utan att några nämnvärda
miljöskador uppstår.193 Bakom alla dessa utbyggnadsförslag ligger
samma sorts resonemang: Då oljeberoendet måste minskas och det
föreligger ett beslut om kärnkraftens avveckling är vattenkraft det bästa
alternativet för att säkerställa den framtida energiförsörjningen,
eftersom denna är inhemsk, förhållandevis billig, miljövänlig och ger
ett stort antal arbetstillfällen.194 Dessutom gör man gällande att kraft-

1984:3, s 14. Enström, Karl-Axel: ""Är festen över?" Vi i Vattenfall, 1985:1, s 21-
23. Ekvall, Birgitta: "-Vi hoppas på Sikfors och Råne älv", Vi i Vattenfall, 1985:4,
s 6. Beträffande Byggnadsarbetaren, se reportageserien "Vår energi: Vatten-
kraften". Dår ingick Nyman, Kaj, 1983:26, s 8-10. Skogsberg, Lennart, 1983:27,
s 8-10. Nilsson, Per-Eric, 1983:28, s 8-12. Waldau, Lena, 1983:31, s 14-16.
Nyman, Kaj, 1984:3, s 12-13. Nyman, Kaj, 1984:10, s 14. Waldau, Lena, 1984: 17,
s 18-19.
190 Sundin, Gösta: "Om vattenkraft", Svensk Tidskrift, 1981:8, s 414-22.
191 Boström, Hans och Hultin, Sven August: "Vattenkraftutbyggnad ger 15000
jobb", Våg och vattenbyggaren, 1982:3, s 19-20.
192 Norrby, Jonas: "Naturkraftens betydelse för Norrland", Norrländsk Tidskrift,
1981:2, s 34-38. Christoferson, Ivan: "Vattenkraften omprövas 1983", Vi i
Vattenfall, 1981:4, s 7. Jfr "Naturligt att utnyttja Vattenfall på nya områden", Vi i
Vattenfall, 1981:1, s 3. Jfr även Korpi, Solveig: "'Att få bygga ut en ny älv skulle
ge oss en kick'", Vi i Vattenfall, 1983:9, s 6. Se också Norrby, Jonas: "Mera
vattenkraft", Vi i Vattenfall, 1984:3, s 2.
193 Persson, Thorild: "Bygg ut mer av vattenkraften", Affärsvärlden, 1981:52, s
51,53.
194 Sundin, Gösta: "Om vattenkraft", Svensk Tidskrift, 1981:8, s 4'4-22. Norrby,
Jonas: "Naturkraftens betydelse för Norrland", Norrländsk Tidskrift, 1981:2, s 34-
38. Norrby, Jonas: "Vattenkraftens värde varar", Vi i Vattenfall, 1984:4, s 2. Jfr
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utbyggnaden med den senaste tekniken kan ske på ett sätt som skonar
naturen.195

Några år in på 8O-talet får också kraftverksbolagen understöd i sin
kampanj från Byggnadsarbetarförbundet, som kräver utbyggnad av två
huvudälvar och en utbyggnadsnivå på ytterligare 25 TWh/år. Bakom
dessa krav ligger en argumentation som är identisk med kraftbola-
gens.196 Förbundets krav artikuleras också i en serie reportage i Bygg-
nadsarbetaren under 1983 där man återigen låter fackföreningsrepresen-
tanter, lokalpolitiker och kommunala tjänstemän framföra sina önske-
mål om fortsatt vattenkraftutbyggnad av ekonomiska, energipolitiska '
och sysselsättningspolitiska skäl.197

Socialdemokratin som inom sina led hyser många utbyggnadsföre-
språkare är inte okänslig för dessa propåer. Man kräver före riksdagsva-
let 1982 en samlad utbyggnadsplan för vattenkraften, där det klarläggs
hur utbyggnadsmålet på 66 TWh/år skall kunna uppnås. Partilinjen är
att det är bättre att bygga ut en stor älv, gissningsvis Kalix älv, än att
satsa på flera mindre projekt.198 Tillsammans med moderaterna kräver
man att en utredning om vattenkraften - som även skall innehålla en
bedömning om riktlinjerna i den fysiska riksplaneringen bör omprövas

också Jonsson, Helge: "Vattenfall blev mitt liv" (intervju med Jonas Norrby), Vi
i Vattenfall, 1985:3, 11-12. Persson, Thorild: "Bygg ut mer av vattenkraften",
Affärsvärlden, h 52, s 51, 53. Boström, Hans och Hultin, Sven August: "Vatten-
kraftutbyggnad ger 15000 jobb", Väg och vattenbyggaren, 1982:3, s 19-20. Sundin,
Gösta: "Mer vattenkraft", Sver» k Tidskrift, 1983: 2, s 87-92 + disk h 5/6, s 296-97.
Pettersson, Bosse: "Kraftbolagen vill offra älvarna och slippa kolet", Veckans
Affärer, 1982:23, s 4447. Jfr Löfgren, Claes: "Har vi råd att spara fyra älvar?",
Nyhetsmagasinet 7 dagar, 1983:44, s 6-9.
195 "Vi och krafdandskapet" Temabilaga, Vi i Vattenfall, 1983:6. Jfr Norrby,
Jonas: "Vattenkraftens värde varar", Vi i Vattenfall, 1984:4, s 2.
196 Utbult, Mats: "Byggnadsarbetarna och kraftindustrin trycker på", Stats-
anställd, 1983:35, s 17. Se även "Byggnads om vattenkraften: Bygg ut mera och
starta tidigare!", Byggnadsarbetaren, 1984:12, s 3.
197 I reportageserien "Vår energi: Vattenkraften" i Byggnadsarbetaren ingick
Nyman, Kaj, 1983:26, s 8-10. Skogsberg, Lennart, 1983:27, s 8-10. Nilsson, Per- , ,
Eric, 1983:28, s 8-12. Waldau, Lena, 1983:31, s 14-16. Nyman, Kaj, 1984:3, s 12- *
13. Nyman, Kaj, 1984:10, s 14. Waldau, Lena, 1984: 17, s 18-19. Jfr även Korpi,
Solveig: "Byggnads till kraftberedniingen: Bygg ut småålvarna först", Vi i
Vattenfall, 1983:4, s 2.
198 "Motioner om älvarna", Älvräddaren 1981:1, s 14. "Bra riksdagsbeslut om
älvarna", Älvräddaren, 1981:2, s 23.
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- tillsätts.199 Då socialdemokraterna efter valsegern 1982 bildat
regering blir också ett av den nyblivna energiministern Birgitta Dahls
första beslut att lägga ner en borgerligt tillsatt utredning om vatten-
kraften och ersätta den med en ny Vattenkraftberedning, som är
oförhindrad att utarbeta en plan för fortsatt utbyggnad som inte
utesluter tidigare undantagna älvar och älvsträckor.200 I Dagens Nyheter
uppfattas det omedelbart som att de orörda älvarna på nytt hamnat i
farozonen.201 Läget kan förefalla brydsamt för bevarandeopinionen,
men man är på sin vakt och har vissa trumfkort sparade i rockärmen.
Dessutom kommer den drastiskt minskade energiförbrukningen,
under de år som följer efter beslutet om kärnkraftsomröstningen, att
spela oppositionen i händerna.

Inom bevarandeopinionen, där tidskrifterna Älvräddaren och
Sveriges Natur nu utgör centrala fora för den offentliga debatten, note-
rar man omedelbart det förnyade hotet mot älvarna.202 I en replik till
Gösta Sundin i Svensk Tidskrift vänder sig exempelvis zoologiprofessorn
Cai Curry-Lindahl mot Vattenfalls och de privata kraftbolagens
"exploateringsoffensiv", och mot de signaler som kommer från social-
demokratin och fackföreningsrörelsen. Han drar sig inte för att tala
om en konspiration och skriver:

Man skönjer i dessa aktioner en av Vattenfall m fl orkestrerad
kampanj trots flera gällande riksdagsbeslut att bevara Torne-,
Kalix-, Pite-, och Vindelälvarna.203

199 "Älvarna i riksdagen", Älvräddaren, 1982::2, s 26.
200 Bilaga 1 Beredningens direktiv, Plan för vattenkraftens utbyggnad, i
"Vattenkraft", SOU 1983:49, 117-19. Jfr Löfgren, Claes: "Har vi råd att spara fyra
älvar?", I alla väder, 1983:44, s 8. Jfr Utbult, Mats: "Byggnadsarbetarna och
kraftindustrin trycker på", Statsanställd, 1983:35, s 17.
201 Ekdahl, Åke: "Dahl tillsätter ny utredning. Orörda älvar i heduften", Dagens
Nyheter, 22/10 1982.
202 De två viktigaste organisationerna inom bevarandeopinionen SNF och
Alvräddarnas Samorganisation ingår också ett visst samarbete som en följd av
offenssiven. Se, "SNF och Älvråddarna: Nu måste älvarna råddas!", Sveriges
Natur, 1979:2, s 54.
203 Curry-Lindahl, Cai: "Konspiration mot norrlandsälvar och riksdagsbeslut?",
Älvräddaren, 1981:3, s 8-10 och Svensk Tidskrift, 1982:1, s 47.
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Liknande iakttagelser görs av exempelvis Lars Väste, viltiorskaren
Gunnar Markgren och miljö- och naturvårdsjournalisten Peter Hanne-
berg i Sveriges Natur,204 medan i stort sett varje nummer av Älvräd-
darnas Samorganisations nygrundade tidskrift Alvräddaren innehåller
kritiska reflektioner om utbyggnadsivrarnas anspråk.205

Bevarandeopinionens motdrag mot de nya framstötarna är att
hänvisa till det stora elöverskott som kärnkraften producerar. Det är,
menar man, vansinnigt att för alltid förstöra de fåtaliga älvar som finns
kvar i en tid då man inte behöver den energi detta skulle ge.206 Om
den energi som älvarna skulle kunna ge kommer att behövas får fram-
tiden utvisa. Med ett otal exempel visar man dessutom från utbygg-
nadsmotståndarnas sida att man i stället skulle kunna spara energi som
avsevärt överstiger den mängd som framtida utbyggnader av vattendra-
gen skulle ge.207 Till detta kommer som en skänk från ovan att energi-
förbrukningen under 80-talets första hälft sjunker dramatiskt. Mellan
1979 och 1983 minskar energiförbrukningen med 60 T W h / å r - i första
hand beroende på strukturrationaliseringen inom industrin - och
nedgången väntas fortsätta. De energiprognoser om ständigt stegrad
förbrukning, som utbyggnadsförespråkarnas krav vilat på under flera
decennier, har slagit alldeles fel och är nu defintivit ogiltiga.
Prognoserna talar inte längre entydigt för vidare utbyggnad, vilket man

204 Väste, Lars: "Ska nytt lagförslag rädda våra sista älvar?", Sveriges Natur,
1982:1, s 10-13. Markgren, Gunnar: "Kalixålven - ännu orörd men ständigt ut-
byggnadshotad storälv", Sveriges Natur, 1982:6, s 14-17. Hanneberg, Peter:
"Hotet mot fjällen", Sveriges Natur, årsbok, 1982, s 52-69. Nyberg, Åke:
"Moderaterna och vattenkraften", Svensk Tidskrift, 1983:5/6, s 296. "Vattenkraft-
beredningen får 'med viss tvekan godkänt'", Sveriges Natur, 1983:6, s 10-13.
205 Se exemepelvis Älvräddaren 1981:1, s 13; 1981:3, s 8, 29; 1982:1, s 21;
1982:2, s 7,22+1983:l,s 20.
206 Curry-Lindahl, Cai: "Konspiration mot norrlandsälvar och riksdagsbeslut?",
Svensk Tidskrift, 1982:1, s 49. "Höstmötet 6-7 dec", Älvräddaren, 1981:1, s 6.
"Verksamhetsberättelse", Alvräddaren, 1981:2, s 5.
207 Se exempelvis Väste, Lars: "Ska nytt lagförslag rädda våra sista älvar?", «.
Sveriges Natur, h 1, s 10. Arnqvist, Göran m fl: "Bevara de sista outbyggda *
älvarna", Fältbiologen, 1983:1, s 15. Axelsson, Katarina: "Naturvårdsverket svarar
energikommittén. Rör inte älvarna", MiljöaktueUt, 1984:10, s 10. Stern, Ingrid m
fl: "Alvreglering", Fältbiologen, 1984:3, s 11. Stern, Ingrid m fl: "Älvreglering -
naturligt sett", I alla väder, 1984:5, s 31. Hanneberg, Peter: "70 % av älvarna ut-
nyttjas - alternativ energi finns", Miljöaktuellt, 1985:7, s 8.

73



naturligtvis inte är sen att utnyttja inom bevarandeopinionen.208 I
Älvräddaren framförs också allt oftare uppfattningen att det av riksda-
gen uppsatta utbyggnadsmålet på 66 TWh/år, som bevarandeopinio-
nen accepterat kan nås genom ombyggnationer av existerande kraft-
verk, genom effektiviseringar och genom utbyggnad av okontroversi-
ella projekt, utan att några bevaransvärda älvar eller älvsträckor behö-
ver offras.209 Här får man också stöd från Naturvårdsverket, vars chef
Valfrid Paulsson, deklarerar att älvarna har gjort sitt och att de kvar-
varande vattnen inte bör röras.210

Genom påtryckningar på regeringen lyckas också den kritiska opi-
nionen stoppa utbyggnadsföretag i exempelvis Mellanljusnan, Långan
och Sölvbackaströmmarna, medan vissa utbyggnadsföretag får genom-
föras. Från politikerhåll är man osäker på hur många av de kvarva-
rande vattendragen som måste byggas ut för att nå det uppställda må-
let När Vattenkraftberedningen 1983 offentliggör sin utbyggnadsplan
visar det sig att man inte velat rekommendera utbyggnad av objekt som
ingår i den fysiska riksplaneringen, utan föreslagit en sparsam utbygg-
nad av mindre kontroversiella objekt.211 Inom bevarandeopinionen
noterar man gillande att utbyggnadsförslaget ligger betydligt närmare
bevarandesidans anspråk, än utbyggnadsintressenternas.212 I Sveriges
Natur understryks också betydelsen av de kraftiga lokala opinions-

208 Lindström, Lars: "Vad vill Birgitta Dahl?", Älvräddaren, 1983:3, s 2. "Ur Älvs
svar över vattenkraft - Beredningens förslag", Älvräddaren, 1984.1, s 6. Jonsson,
Olov: "Behåll handlingsfriheten - behåll älvarna!", Älvräddaren, 1984:2, 1-3.
Jonsson, Olov: "Apropos 'nödvändiga' älvoffer", Älvräddaren, 1985:1, s 1. Se
även "Pressklipp", Älvräddaren, 1983:3, s 32.
209 Se exempelvis "Verksamhetsberättelse", Älvräddaren, 1981:2, s 6. Väste,
Lars: "Ska nytt lagförslag rädda våra sista älvar?", Sveriges Natur, h 1, s 11.
"Verksamhetsberättelse", Älvräddaren, 1983.2, s 7. "Ytterligare ett brev till jord-
bruksministern", Älvräddaren, 1983:1, s 15. Lindström, Lars: "Vad vill Birgitta
Dahl", Älvräddaren, 1983:3, s 2. Lindström, Lars: "Edånge hotat", Älvräddaren,
1985:2, s 6-10.
210 Nilsson, Olle W.: "Valfrid Paulsson, naturvårdsverket: Slut på vattenutbygg-
nadsepoken. Älvarna har gjort sitt", Svenskt Fiske, 1982.6, s 4648. Paulsson,
Valfrid: "Hit, men inte längre", Vi i Vattenfall, 1984:6, s 16.
211 Vattenkraft, SOU 1983:49, s 54,68.
212 Lövgren, Lars: "Utbyggnadsförslag med marginal", Älvräddaren, 1983:3, s
10-15. "Vattenkraftberedningen får 'med viss tvekan godkänt'", Sveriges Natur,
1983:6, s 10.
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yttringar som påverkat utredningens förslag i en för bevarandeopi-
nionen positiv riktning.213 Bland utbyggnadsintressenterna är man
däremot besviken. I remissvar på Vattenkraftsberedningen framhåller
Vattenfall, Kraftverksföreningen, LO och Industriförbundet att utbygg-
nadsmålet på 66 TWh/år inte kommer att kunna nås med denna plan
och att beredningen lagt för lite vikt vid ekonomin i projekten. Vissa av
dem menar också att en ny utredning som tar upp de fyra orörda
huvudälvarna bör tillsättas.214

Sannolikt är dessa remissvar av betydelse för utformningen av
Birgitta Dahls proposition om vattenkraft som läggs fram 1983.215 Till
bevarandeopinionens bestörtning aktualiseras nämligen i denna pro-
jekt som inte förekommit i Vattenkraftberedningen förslag, och några
av dessa är mycket kontroversiella. Dessutom antyds i propositionen att
ytterligare projekt som nu inte kan specificeras kommer att behöva tas i
anspråk, och att striden mellan intressena därmed skall komma att
bestå. Dahls motiv är förutom de energipolitiska att Vattenfall måste ha
arbetsuppgifter för att kunna behålla sin kompetens, samt att skapa
sysselsättning i kommuner med hög arbetslöshet.216

På Vattenfall vädrar man morgonluft.217 Reaktionen bland älv-
räddare blir dock våldsam, och den därpå följande konfrontationen får

213 "Vattenkraftberedningen får 'med viss tvekan godkänt'", Sveriges Natur,
1983:6,s 11.
214 "Sammanställning av remissinstansernas yttranden" i Regeringens proposi-
tion 1983/84: 160 om fortsatt vattenkraftutbyggnad, s 38fT. Se också Norrby,
Jonas: "Mera vattenkraft", Vi i Vattenfall, 1984:3, s 2. Jfr även Ericson, Bo:
"Vattenkraftberedningen: Klippen och Vojmån åter aktuella", Vi i Vattenfall,
1983:6, s 2. Se åven Lövgren, Lars: "Kraftbolagen besvikna", Älvräddaren,
1983:3, s 15. Nyman, Kaj: "Tunga remissinstanser vill bygga ut mer", Bygg-
nadsarbetaren, 1984:3. Jfr Utbult, Mats: "Jonas Norrby och Valfrid Paulsson år
oense om nästan allt - utom att Vattenkraftberedningen ger fel bild av verklig-
heten", Statsanställd, 1984:4, s 4-5.Se även "Byggnads om vattenkraften: Bygg ut
mera och starta tidigare!", Byggnadsarbetaren, 1984:12, s 3. Nilsson, Per-Eric:
"Vår energi. Vattenkraften", Byggnadsarbetaren, 1983:28, s 8-12.
215 Så påpekas av exempelvis en nöjd Jonas Norrby. Se Norrby, Jonas: "Mera
vattenkraft", Vit Vattenfall, 1984:3, s 2.
216 Regeringens proposition 1983/84: 160 om fortsatt vattenkraftutbyggnad, s
lOff.
217 Se exempelvis Norrby, Jonas: "Mera vattenkraft", Vi i Vattenfall, 1984:3, s 2.
Se även Christoferson, Ivan: "Nya energiministern önskar Vattenfall: Gott
samarbete med kommuner", Vi i Vattenfall, 1982:8, s 3.
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en karaktär av sista strid. I såväl Älvräddaren som Sveriges Natur talar
man på ledarplats om Birgitta Dahls svek och drar mot bakgrund av
propostionen slutsatsen att inga älvar går säkra i framtiden. I Älvräd-
daren manar Olov Jonsson till kamp:

Nu är de enskilda älvräddarnas och gruppernas initiativrikedom
nödvändigare än någonsin. VI UPPMANAR ALLA, ENSKILDA
OCH ORGANISATIONER TILL AKTIV KAMP - ÄVEN MED
OKONVENTIONELLA METODER!218

Trots älvräddarnas protester mot de utvidgade planerna fullföljer soci-
aldemokraterna den utbyggnadsvänliga linje de försvarat sedan början
av 50-talet.219 Efter att ha mottagit Vattenkraftberedningens restriktiva
utbyggnadsplan, beslutar man att till den arbetande energikommittén,
EK-81, foga ett tilläggsdirektiv som innebar att denna skall undersöka
möjligheterna att bygga ut även de vattendrag som undantagits i den
fysiska riksplaneringen.220 I energikommitténs utredning, som pub-
liceras sommaren 1984, räknar man bland annat på alternativ som
innebär utbyggnad av minst tre av de fyra orörda huvudälvarna, och
föreslår omfattande förprojekteringar eftersom man tror att älvarna
kan komma att behöva tas i anspråk för att säkerställa energi-
produktionen.221 I en samtida intervju meddelar också energiministern
Birgitta Dahl att det är rimligt att bygga ut vattenkraften med
ytterligare 20 TWh/år - lika mycket som kraftbolagen och Byggnads-
arbetarförbundet krävt - då kärnkraften skall avvecklas.222 Även hon
föreslår, stödjande sig på EK-81, förstudier för vattenkraftutbyggnad.
Bland de politiska partierna är socialdemokraterna dock ensamma om
att förespråka vattenkraftutbyggnad i större skala. Förslaget avvisas av

218 Jonsson, Olov: "Älvpropositionen - Birgitta Dahls stora svek", Älvråddaren,
1984:1, s 1-3. Jfr Lövgren, Lars: "Alvpropositionen - en besvikelse", Alvräddaren,
1984:1, s 7-8. Jfr Olsson, Bo: "Sveket mot älvarna", Sveriges Natur, 1984:4, s 3. Jfr
även Stern, Ingrid: "Älvreglering - naturligt sett", I alla väder, 1984:5, s 30-31.
219 Vedung, Evert: a.a. s 138.
220 "Tilläggsdirektiv till 1981 års energikommitté", Bilaga 1, i "I stället för kärn-
kraft", SOU 1984:61, s 248.
221 "I stället för kärnkraft", SOU 1984:61, s 197-202, jfr s 120f.
222 Siren, Anders och Westman, Per: "Intervju med Birgitta Dahl", Fältbiologen,
1984:5, s 4. fr Norbäck, Roland: "Birgitta Dahl svarar... -Vi ska satsa på Vojmå",
Vit Vattenfall, 1984:3, s 4.
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de borgerliga partierna och VPK redan innan det lagts fram i riks-
dagen.223 Socialdemokraterna för en utsiktslös kamp i riksdagen, och
de har dragit på sig den allt inflytelserikare bevarandeopinionens
vrede.

Birgitta Dahls politiska agerande och EK-81.S förslag gör att tonlä-
get skärps ytterligare inom bevarandeopinionen. "Hit men inte läng-
re!", lyder det i Älvräddarnas Samorganisations remissvar över EK-81:s
förslag. Man hävdar att varje annat sätt att producera elkraft är att
föredra framför vattenkraften, eftersom de kvarvarande fritt ström-
mande vattendragen är så få och värdefulla. Detta har, säger man, gång I
på gång dokumenterats i de statliga utredningarna om vattenkraften
och miljön samt i den fysiska riksplaneringen. Skall miljöpolitiken och
den fysiska riksplaneringen kunna framstå som trovärdig är det dags att
politikerna börjar respektera sina egna beslut konkluderar man.224

Med tanke på detta avfärdas också de av Birgitta Dahl aktualiserade
förstudierna, som fullständigt onödiga.225

Kommunalvalen 1985 visar också att socialdemokraterna missbe-
dömt de lokala beavarandeopinionernas styrka på flera håll i landet. I
Ljusdal går man kraftigt tillbaka sedan man framhärdat med utbygg-
naden av Edänge226 i Ljusnan, medan socialdemokratiska strävanden
att bygga ut Råneälven och överleda Laisälven sannolikt påverkat
valresultatet negativt i Luleå respektive Arjeplog. Som ett svar på kriti-
ken mot socialdemokratenas bristande miljöengagemang utnämns vid
den nya regeringsbildningen en miljöminister, Ingvar Carlsson. Hans
första uppdrag som nytillträdd minister blir att, vis av skadan, göra av-
bön och utlova en omfattande socialdemokratisk självprövning i miljö-
frågorna. Denna åtföljs också av en försäkran att man ämnar visa större

223 Jonsson, Olov: "Apropos 'nödvändiga' älvoffer", Älvräddaren, 1985:1, s 1-2.
Lindström, Lars: "Birgitta Dahls vattenkraftplaner med onödiga förstudier",
Älvräddaren, 1985:1, s 14-17. _
224 "Hit men inte längre. Älvs remissvar över Energikommitté 81:s förslag",
Älvräddaren, 1985:1, s 9-13. Jfr Jonsson, Olov: "Behåll handlingsfriheten - .
behåll älvarna!", Älvräddaren, 1984:2, 1-3. Se även Lindström, Lars: "Energi- *
kommitté 81. Kolkondens även om älvarna byggs ut", Älvräddaren, 1984:2, s 7-9.
225 Jonsson, Olov: "Apropos 'nödvändiga' ålvoffer", Älvräddaren, 1985:1, s 1-2.
Lindström, Lars: "Birgitta Dahls vattenkraftplaner med onödiga förstudier",
Älvräddaren, 1985:1, s 14-17.
226 Om Edänge se Hännestrand, Bo: a.a.
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lyhördhet för lokala miljöopinioner framledes.227 Då Carlsson efter
valet i en självkritisk artikel i Tiden lägger fram ett flerpunktsprogram
för hur partiet skall förändra sina politiska målsättningar nämner han i
enlighet med sina utfästelser "en miljöpolitik som vinner människors
förtroende" som första punkt228

Hans uppfattning delas av Birgitta Dahl som i sin eftervalsanalys,
framförallt med hänsyftning på miljöproblemen, deklarerar att man i
vad hon kallar det andra steget i folkhemsbygget "måste ta itu med de
frågor där väljarna har demonstrerat sitt misnöje". I samband med
detta tar hon tillfället i akt att förklara varför hon under det tidiga 80-
talet aktualiserade utbyggnadsförlag av älvar som var fredade i den fy-
siska riksplaneringen. Den tilltagande försurning som kol- och oljeeld-
ningen medförde samt beslutet om kärnkraftsaweckling gjorde att hon
såg sig tvungen att hålla dörren öppen för ytterligare vattenkraftut-
byggnad för att trygga energiförsörjningen. Effektiviseringar av energi-
användningen och miljövänligare teknik har dock, hävdar Dahl då hon
1985 gör sin eftervalsanalys, skapat nya energipolitiska förutsättningar,
vilket innebär att någon ytterligare älvutbyggnad inte är aktuell.2291 en
ledare i tidningen Broderskap, som ges ut av Sveriges kristna social-
demokraters förbund, går man ännu längre och föreslår att Birgitta
Dahl skalll införa moratorium för all vattenkraftutbyggnad fram till
1990.230

Socialdemokratins omsvängning får ett av sina viktigaste uttryck i
det skydd av älvarna som inryms i det förslag till naturresurslag som re-
geringen lägger fram strax efter valet. Förslaget, som svarar mot de
krav som bevarandeopinionen under en lång tid framfört, innebär

227 Se Lindström, Lars: "Funderingar efter valet", Älvråddaren, 1985:3, s 6, där
ett socialdemokratiskt pressmöte återges. Jfr Lindström, Lars: "Edånge hotat",
Älvräddaren, 1985:2, s 6-10. Jfr Hanneberg, Peter: "Politiskt rävspel hotar
Edängeforsen", Sveriges Natur, 1985:4, s 25-27. 1985:5, s 37. Se även Stenberg,
Magnus: "Valnederlag ute i kommuner - Socialdemokrater far bakläxa på sin
miljöpolitik", Broderskap, 1985:39, s 3. Stenberg, Magnus: "Sverige har fått en
miljöminister...tack vare dåligt kommunalval?", Broderskap, 1985:41, s 2.
228 Carlsson, Ingvar: "Ett nytt uppdrag för socialdemokratin", Tiden, 1985:9, s
486-90.
229 Dahl, Birgitta: "Det andra steget i folkhemsbygget", Tiden, 1985:9, s 491-
504.
230 "Dahl - en miljöprofil?", Broderskap 11/4, 1986, s 5.
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bland annat att de mest bevaransvärda av de kvarvarande älvarna och
älvsträckorna får ett förstärkt skydd genom en särskild lagstiftning. I
Älvräddaren betecknas på ledarplats riksdagens antagande av regering-
ens förslag till naturresurslag som det för bevarandeopinionen vikti-
gaste riksdagsbeslutet hittills. Ordföranden, Astor Ericsson, talar om
beslutet som en milstolpe och hävdar att det bevisar att bevarandeopi-
nionens kamp varit "framgångsrik".231 Socialdemokratin har då man
haft en riksdagsmajoritet och en kraftfull bevarandeopinion mot sig
tvingats till reträtt trots stöd från industriförbundet och LO. I
Älvräddaren kan man i början av 1987 notera att "Birgitta Dahl talar
numera aldrig om älvarna".232

Bevarandeopinionen har under 80-talet successivt stärkt sina posi-
tioner trots beslutet om avveckling av kärnkraften, medan utbyggnads-
förespråkarna framför sina synpunkter med allt större resignation.233

Vid upprepade tillfällen lyckas lokala älvräddargrupper och en allmän
bevarandeopinion i samverkan rädda älvar och älvsträckor undan
utbyggnad. Namn som Sölvbackaströmmarna, Långan, Edänge, Råne-
älven, Strångforsen, Ammerån och Emån minner om detta. Det lag-
stadgade skydd som älvarna får i naturresurslagen är kanske det mest
väsentliga resultatet av denna framgångsrika kamp.

Hur ser då den bevarandeargumentation ut som leder fram till dessa
resultat? En given utgångspunkt för hela bevarandeargumentationen
under 80-talet är - såsom påpekas i såväl Vattenkraftberedningen från

231 Ericsson, Astor: "NRL- en milstolpe", Älvräddaren, 1986:4, s 6. Jfr Lövgren,
Lars: "Naturresurslagen", Älvräddaren, 1986:4, s 8-9. Burman, Astor: "Alvar
skyddas i lag men Gidälven byggs ut", Älvräddaren, 1986:1, s 1-2. Jfr också
Österlund, Ake: "Ny lag stärker skyddet av älvarna", Veckans Affärer, 1985:37, s
28-30.
232 Ericsson, Astor: Tillgången på ny energi avgör tidpunkten för avveck-
lingen", Älvråddaren, 1987:1, s 9.
233 Denna resignation kommer exempelvis till utryck i Vattenfalls nye ge-
neraldirektörs krönikor under 80-talets andra hälft. Se Nyquist, Carl-Eric:
"Värdeladdad miljö", Vi i Vattenfall, 1986:4, s 2. Idem, "Vi måste börja nu", Vi i
Vattenfall, 1986:8, s 2. Idem, "Kärnkraftens ersättning", Vi i Vattenfall, 1987:8, s
4. Idem, "Elförsörjningens dilemma", Vi i Vattenfall, 1988:7, s 2. Idem,, "Dags
att damma av vattenkraften?", Vi i Vattenfall, 1989:8, s 4. Jfr även 'Vatten-
kraftepoken avslutad", Kraftordet, 1988:3.
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1983 som i Älvräddarnas samorganisations remissvar över EK-81 - att
de kvarvarande älvarna och älvsträckornas höga bevarandevärde är väl
dokumenterat i de tre offentliga utredningar om vattenkraften och
miljön som gjordes under 70-talet.234 Alla inblandade känner de
"starka och bjudande" skälen, varför de inte ständigt behöver upp-
repas.235 Istället ägnar man sig inom bevarandeopinionen, i synnerhet i
Älvräddaren, åt att ifrågasätta och kritisera de ekonomiska, rättsliga,
energipolitiska och konstitutionella grunderna för den fortsatta vatten-
kraftutbyggnaden. Under 80-talet är det därför utbyggnadsintressen-
temas argument för utbyggnad, som hamnar i debattens centrum. Nu
är det nämligen de som förespråkar utbyggnad som fått bevisbördan på
sin lott, och inte som tidigare motståndarna, sannolikt som en följd av
de tre vattenkraftsutredningarna.

I samband med utbyggnadsförslagen kritiserar man Vattenfalls be-
räkningsgrunder, och söker påvisa verkets ohållbara energiprognoser
samt att vattenkraften inte alls är så billig som man från utbyggnadsin-
tressenternas håll vill göra gällande.236 När Birgitta Dahl ställer ut
löften om utbyggnad till norrländska kommuner tillrättavisas hon med
att beslut om utbyggnader ligger utanför hennes befogenheter. Då po-
litiker vill tillåta utbyggnader med hänvisning till lönsamhet eller syssel-
sättningsmöjligheter läser man vattenlagens tillådighetsregler för dem
och påpekar att hånsyn endast skall tas till allmänna planeringssyn-
punkter och skador på allmänhetens intresse.237 Vattendomstolen
kritiseras därför att den saknar kompetens att bedöma en älvs natur-

234 "Hit men inte längre! Älvs remissvar över Energikommitté 81 :s förslag",
Älvräddaren, 1985:1, s 13. Vattenkraft, 50(71983:49, s 32.
235 Edman, Stefan: "Älvarna och Tjernobyl", Älvråddaren, 1986:3, s 14.
236 Se exempelvis Sundström, Ake: "Älvutbyggnaderna - en förlustaffär!",
Älvråddaren, 1985:1, s 30-34. Jfr Norstedt, Gudrun: "Vattenfall enligt Vattenfall",
Fältbiologen, 1985:5, s 16-17. Jfr Hanneberg, Peter: "Vattenfall döljer sanningen
om miljöskador i Råne älv", Sveriges Natur, 1986:2, s 14. Se även Lindström,
Lars: "Vattenfall ångrar utbyggnaden av Klippen", Älvräddaren, 19i»i:3, s 6.För
en mer ingående kritisk analys av vattenkraftens ekonomi, se Sundström, Åke:
Vattenkraften - vårt vita guld? (1986).
237 Lindström, Lars: "Det bidde en tumme", Älvräddaren, 1986:1, s 9. Se även
Lindström, Lars: "Socialdemokratiskt förslag: Vattenkraft av riksintresse för
energin?", Älvräddaren, 1986:1, s 12.
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värden.238 Kraftproducenternas anspråk på nya älvar bemöts med
förslag om hur man kan få ut lika mycket energi genom ombyggnatio-
ner och effektiviseringar av befintliga anläggningar. Fackförenings-
rörelsens krav på långtgående ingrepp avfärdas med en axelryckning
då de anses vila på en skriande okunskap om den parlamentariska
hanteringen och de offentliga utredningarna av miljöfrågorna under
de senaste två decennierna.

Inom bevarandeopinionen gör man, på samma sätt som på 6O-ta-
let, helt enkelt anspråk på att vara den rationella parten och söker på-
visa den brist på omdöme i alla dessa avseenden som utbyggnadsföre-
språkarnas resonemang vilar på. Så kan exempelvis Alvräddarnas
Samorganisations vice ordförande Olov Jonsson ironisera över "den lo-
gik, som ligger till grund för påståendet, att svensk energiförsörjning,
nästan står och faller med 0,5 TWh från en handfull 'miljösvåra' ut-
byggnader".239 Och hans kollega informationssekreteraren Lars Lind-
ström kan slå fast att det inte finns några "logiska motiv" för den av
socialdemokrater och moderater förespråkade utbyggnaden av Edänge
i Ljusnan.240 Fältbiologen Magnus Gabrielsson ger uttryck åt ett
liknande förhållningssätt då han hävdar att Råneälven måste tillåtas
leva även i framtiden om "det finns något förnuft i landet".241 I sin
argumentation utnyttjar man hela tiden den av riksdagen beslutade
fysiska riksplaneringen som stödjepunkt.

Det finns dock ett bevarandeargument som från att ha befunnit sig
i debattens marginal ställs i dess centrum och där utvecklas på ett sätt
som inte gjorts tidigare: det biologiska. Det är zoologiska och botaniska
hänsynstaganden som under 80-talet mer än några andra bevarandear-
gument kommer att sätta sin prägel på kritiken mot fortsatt vatten-
kraftutbyggnad. Det förefaller som om man inom bevarandeopinionen
här sett ett argument som man inte tidigare gjort rättvisa åt, och som

238 Lindström, Lars: "Märkligt vattendomstolsyttrande angående Edånge",
Älvråddaren, 1987:1, s 8. Stridh, Bengt: "Vattendomstolens skandalösa beslut",
Älvräddaren, 1987:1, s 18-19.
239 Jonsson, Olov: "Gidålven i svensk energipolitik", Älvräddaren, 1988:1, s 17.
240 Lindström, Lars: "Edånge hotat", Älvräddaren, 1985:2, s 6.
241 Gabrielsson, Magnus: "Raneålven nästa offer?", Fältbiologen, 1986:3, s 23.
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mot bakgrund av ny kunskap kan utvecklas till förmån för bevarandein-
tresset.

I ett av de första numren av Älvråddaren hävdar docenten i botanik
Christer Nilsson med emfas att det rättmätiga försvaret av sällsynta
växtarter inte kommer att kunna förhindra ytterligare utbyggnad.
Istället bör, menar han, de botaniska invändningarna mot vattenkraft-
utbyggnaden i första hand syfta till att spara representativa och typiska
vegetationsmiljöer, för att ge framtida generationer möjlighet att förstå
"hur älvarna en gång såg ut och fungerade". En sådan argumentations-
strategi kommer, enligt Nilsson, ha större förutsättningar att bli fram-
gångsrik.242 Uppmaningen hörsammas dock knappast. Visst motsätter
sig många inom bevarandeopinionen utbyggnader för de typiska och
representativa biotopernas skull, men det är snarare skyddet av
sällsynta djur och växter som kommer att ställas i förgrunden för den
botaniska och zoologiska argumentationen. Och tvärtemot vad Nilsson
förutskickat visar den sig snart framgångsrik.

I Sveriges Natur anför Lars Väste som ett av de starkaste skälen mot
vattenkraftutbyggnaden att den utplånar djur- och växtarter för all-
tid.243 Några år in på 80-talet dyker kravet på att rädda lokalt, nationellt
eller globalt utrotningshotade arter upp i snart sagt varje debattinlägg
som vänder sig mot fortsatt utbyggnad.244 Det må gälla Ammerån,

242 Nilsson, Christer: "Vegetationsskador vid vattenutbyggnad", Älvräddaren,
1981:1, s 19-22. Jfr Olofsson, Rolf: "Efter utbyggnad - förstörd natur" (intervju
med Christer Nilsson), Land, 1983:39, s 16.
243 Väste, Lars: "Ska nytt lagförslag rädda våra sista älvar?", Sveriges Natur,
1982:l,s 12.
244 Se exempelvis "Nya utbyggnader av Emån aktuella", Älvråddaren, 1983:1, s
22. Delin, Anders: "Växtlighet går förlorad om mellanljusnan byggs ut",
Älvräddaren, 1983:3, s 24. Nilsson, Christer: "Det biologiska priset på vatten-
kraft", Forskning och framsteg, 1983:5, s 34-38. Nilsson, Christer: "Förstörda ålvar
kan aldrig repareras", Ny Dag, 1983:33, s 21. Christoflersson, John: "Sydkraft
hotar Emåns framtid", Sveriges Natur, 1983:3, s 36-39. Lofterud, Curt- "Vårt an-
svar för Ammerån och för livet", Land, 1983:38, s 28-29. Utbult, Mats: "Livet
förändras i älvdalen när vi tar kraft ur forsen", Statsanställd, 1983:37, s 12-14.
Westerberg, Bengt: "Stoppa skövlingen av fjällnära skogar. Skydda de sista ore-
glerade älvarna", Samefolket, 1984:8, s 20-24. Hamdahl, Bengt: "Naturresurs-
lagen måste stärka, inte försvaga naturens ställning", (ledare) Sveriges Natur,
1984:4, sll-12. Stern, Ingrid m fl: "Älvreglering", FäUbiobgen, 1984:3, s 10-11.
Nordstedt, Gudrun: "Öppet brev till energiminister Birgitta Dahl", Arbetaren,
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Råneälven, Edängeforsen, Voxnan eller Ernån. En insikt om vatten-
kraftens biologiska pris gör sig alltmer gällande.

Om den tidigare bevarandeopinionen karakteriserats av ett antro-
pocentriskt förhållningssätt till naturen kommer 80-talets älvräddare
med sin str.rka biologiska inriktning alltmer att förespråka ett biocen-
triskt förhållningssätt, vars innebörd i detta sammanhang är att Kants
imperativ att aldrig behandla människor blott som medel utsträcks till
att även gälla naturen; naturen tilldelas ett egenvärde. Mot bakgrund
av en förvissning om att det långsiktigt är den globala överlevnaden
som står på spel framförs allt oftare åsikten att människan inte har nå-
gon rätt att decimera den genetiska mångfalden eller förstöra unika

1984:20, s 19. Öberg, Thomas: "Uttern försvinner när Lullekietjeforsen
torrläggs", Sveriges Natur, 1985:1, s 40-41. Hanneberg, Peter: "Naturvården kri-
tisk mot flera vattenkraftprojekt"; Miljöaktuellt, 1985:7, s 9. Hanneberg, Peter:
"Räne älv måste skyddas", Sveriges Natur, 1985:6, s 26-27. Delin, Anders: "Älven
kantas av 322 olika växtarter", Sveriges Natur, 1985:5, s 49-50. Delin, Anders:
"Voxnan", Älvråddaren, 1985:1, s 4-8. "Uttern", Älvräddaren, 1985:2, s 20-21.
Gabrielsson, Magnus: "Råneälven nästa offer", Fältbiologen, 1986:3, s 21-23.
Hanneberg, Peter: 'Tysta inte Emåns finaste forsar", Miljöaktuellt, 1986:7, s 10-
11. Hanneberg, Peter: "Vattenfall döljer sanningen om miljöskador i Råne älv",
Sveriges Natur, 1986:2, s 14-15 + disk h 3, s 52-54. Burman, Astor: "Älvar skyddas i
lag men Gidälven byggs ut", Älvräddaren, 1986:1, s 1-2. Lövgren, Lars: "Sävarån i
fara", Älvräddaren, 1986:1, s 13-14. Lindström, Lars: "Hur ska det gå för
Edånge?", Älvräddaren, 1986:4, s 12-14. Delin, Anders: "Voxnan tryggare nu ån
1983 - men hur långe varar det?", Älvräddaren, 1986:4, s 18-21. Forsman, Harry:
"Vildmarksån Paubåcken - nytt offer för minikraften", Sportfiskaren, 1987:12, s
18-20. Hanneberg, Peter: "Naturvårdsverket kräver: Spela inte bort Edänge",
Miljöaktuellt, 1987:8, s 7. Holmstedt, stig: "Skall 15 års naturvårdskamp krönas
med framgång?", Sveriges Natur, 1987:3, s 20-23. Nilsson, Christer: "Europas
sista orörda älvar", Sveriges Natur, 1987:5, s 3-9. Lindström, Lars: "Märkligt
vattendomstolsyttrande angående Edånge", Älvräddaren, 1987:1, s 8. Stridh,
Bengt: "Vattendomstolens skandalösa beslut", Älvräddaren, 1987:1, s 18-19.
Dysenius, Mats och Arnqvist, Göran: "Råneälven - Bland trolldruvor och is-
massor", Älvräddaren, 1987:2, 8-11. "Minikraft i Paubäcken väcker motstånd",
Älvråddaren, 1987:3, s 13. Laquist, Anne: "Emån offras i slingriga turer", Sveriges
Natur, h 6, s 3-11. Nilsson, Edvin: "Vad händer under isen?", Älvräddaren, 1988,
s 7-9. Hånnestrand, Bo: "Slutord i Edängefrågan", Älvråddaren, 1988:1, s 16-19.
Hanneberg, Peter: "Rör inte Ammerån!", Miljöaktuellt, 1989:1, s 20. Bergqvist,
Lars: "Litet hopp för Gullspångslaxens gener", Sveriges Natur, 1989:6, s 2-11.
Bergqvist, Karin: "Till Gigas försvar", Sveriges Natur, 1990:2, s 37-39. Nilsson,
Christer: "Utbygd ålvfår kala stränder", Sveriges Natur, 1990:4, s 13-16. "Testfall:
Sveriges orörda älvar", Sveriges Natur, årsbok 1990, s 135-137.
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biotoper. Hon har istället en skyldighet att slå vakt om artrikedomen
och den genetiska variationen. Inom bevarandeopinionen kan man så-
ledes under 8O-talet iaktta en gradvis förskjutning från vad Andrew
Dobson i Green Political Thought kallat environmentalism — att naturen
värnas för människans skull - mot ecologism - att naturen värnas för sin
egen skull.245

Härmed kommer också den värderationella argumentation som
var så utbredd inom 50-talets bevarandeopinion åter till heders. I 80-ta-
lets debatt intar värderationalismen återigen en central ställning.
Hänvisningarna till oförytterliga naturvärden, som människan inte har
någon rätt att förgripa sig på, utan snarare har en skyldighet främja
genom sina handlingar, blir nu mycket vanliga.

Arter som hamnar i fokus är uttern och flodpårlmusslan, vars livs-
miljöer håller på att försvinna. Andra arter, vars fortsatta existens, an-
förs som bjudande skäl att avstå från exploatering är exempelvis målen,
flodkräftan, strömstaren, flodtrollsländan, slamkrypan, rödlånkan,
mandelpilen och äyjepilörten. Ett framträdande drag i debatten är att
försvaret för arternas existens inte uppfattas som en nationell, utan
som en global, angelägenhet. Gång på gång påtalas att regeringen fak-
tiskt erkänt detta genom att skriva under Bernkonventionen om skydd
för utrotningshotade djurarter, och därigenom förbundit sig att skydda
exempelvis uttern. En utbyggnad av Råneälven, Paubäcken eller
Voxnan där utterpopulationer återfinns är, menar bevarandeopinio-
nen, således inte förenlig med våra internationella åtaganden. I ana-
logi med detta påpekar också flera debattörer det dubiösa i att man i
Sverige kräver att länder i tredje världen skall bevara sina regnskogar,
samtidigt som den svenska regeringen verkar för utbyggnad av de glo-
balt sett sällsynta biotoper som de svenska älvarna utgör. Det under 80-
talet stegrade internationella medvetandet om hur mänskliga ingrepp i
naturen riskerar att leda till ekologiska katastrofer och utplåning av
andra livsformer, är således den allmänna fond mot vilken bevarande-
opinionen framgångsrikt kan föra fram sina krav på att de sista svenska
älvarna måste sparas. Häri fann man ett skäl vars moraliska förpliktig-
ande knappast kunde förnekas av någon.

245 Dobson, Andrew: a.a. se exempelvis s 13-15, 19-21.
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Skulle därmed hotet mot de sista svenska älvarna vara avvärjt? Under
den senare delen av 80-talet har det trots allt kommit propåer om fort-
satt utbyggnad, framförallt från LO.246 Även Vattenfalls nye general-
direktör Carl-Eric Nyquist har vid åtskilliga tillfällen deklarerat att han
gärna såg en vidare utbyggnad av vattenkraften.247 Samtidigt har
uppförandet av minikraftverk i mindre vattendrag väckt debatt, då
naturresurslagen medgivit ingrepp med "ringa" miljöeffekter i de un-
dantagna älvarnas vattensystem, men bevarandeopinionen ansett dess
miljöskador omfattande.248 Vad som kommer att ske fram emot år
2010, då kärnkraften skall vara avvecklad, är ovisst. Läget förefaller
dock i 90-talets inledning vara mer stabilt än någonsin. Då EL-90 ut-
redningen offentliggjordes i början av 1990 deklarerade samtliga parti-
ledare att någon ny älvutbyggnad inte kunde föras på tal.249

246 "Regeringen föreslår - Vattenfall kommenterar - LO protesterar",
Verkstäderna, 1988:4, s 31-32. Fogelqvist, Jonas: "Nu hotas Laisälven", Arbetaren,
1985:25, s 7-9. Södergren, Karin: "Slutet är nära för gruvan - men älven kan ge
frist", Latidningen, 1985:47, s 9-12. "Malm högg i sten!", Älvråddaren, 1987:4, s
4. "Var står LO?", Älvräddaren, 1990:1, s 4-10.
247 Nyquist, Carl-Eric: "Värdeladdad miljö", Vi i Vattenfall, 1986:4, s 2. Idem,
"Vi måste börja nu", Vi t Vattenfall, 1986:8, s 2. Idem, "Kärnkraftens ersättning",
Vi i Vattenfall, 1987:8, s 4. Idem, "Elförsörjningens dilemma", Vi i Vattenfall,
1988:7, s 2. Idem, "Dags att damma av vattenkraften?", Vi i Vattenfall, 1989:8, s
4. Se även Palme, Susanne: "Vattenfalls nye chef: 'Bygg ut fler älvar'", Broder-
skap, 1985: 12, s 2.
248 Forsman, Harry: "Vildmarksån Paubåcken - nytt offer för minikraften",
Sportfiskaren, 1987:12, s 18-20. Bengtsson, Håkan: "Varning för Baggböleri",
Sveriges Natur, 1988:2, s 2-13; h 3, s 11. Bengtsson, Håkan: "Miljöministern om
minikraftverk. NaUirvårdshänsyn måste våga tyngre!", Sveriges Natur, 1988:4, s
20-21. Lövgren, Lars: "Minikraftverken - tema för symposium i Umeå", Älv- •»*
räddaren, 1988:4, s 10-13. Laquist, Anne: "Ombyggd minikraft skadar också r
naturen", Sveriges Natur, \9S9:\, s 18-22.
249 Lindström, Lars: "Älvarna i riksdagen", Älvräddaren, 1990:1, s 12. I kraft-
verksföreningens tidskrift konstaterar man att vattenkraftepoken i nuläget
måste betraktas som avslutad med tanke på läget i riksdagen. Se "Vattenkraft-
epoken avslutad", Kraftordet, 1988:3.
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Slutdiskussion

Det är en anmärkningsvärd förändring som ägt rum på den politiska
arenan sedan de första kritiska rösterna inom bevarandeopinionen
gjorde sig hörda i början av 50-talet. Såväl utbyggnadsintressenter och
bevarandeförespråkare som politiker vittnar också gärna om den avgö-
rande betydelse opinionen haft. Då generaldirektören för Vattenfall,
Jonas Norrby, ser tillbaka på den period som här avhandlats saknar han
den tillit och framtidstro som kännetecknade 50-talet och han medger
att kraftproducenterna därefter tvingades till reträtt; naturvårdarna
flyttade hela tiden fram sina positioner, då man inom Vattenfall trodde
sig ha nått en kompromiss. Samtidigt beklagar sig som vi tidigare sett
kraftverksdirektören Gösta Sundin över hur älvräddargrupperna satt
stopp för en enligt hans uppfattning sund energipolitik. På bevarande-
sidan vill man också se bevarandet av de sista älvarna som ett resultat av
opinionsbildningen. Hår konstaterar man ofta att de fyra norrländska
huvudälvarna hade varit utbyggda för länge sedan, om inte en kraftfull
opinion trätt till deras försvar.250 I slutet av 80-talet har vi nått dithän
att även ansvariga politiker kan peka på bevarandeopinionen som
garant för en klok miljöpolitik. Så ger exempelvis Birgitta Dahl, iro-
niskt nog en av de politiker som fått utstå mest kritik från älvräddarna,
utryck åt en sådan förvissning:

Dessutom känner jag en stor förtröstan inför framtiden därför
att miljöopinionen nu är så stark att den kommer att driva de
förtroendevalda framför sig - om det skulle behövas.251

Mot bakgrund av dessa vittnesmål och den historia som hår berättats
förefaller det rimligt att anta att fyrtio års kritisk opinionsbildning varit
av väsentlig betydelse för att vidare utbyggnad av de strömmande vatt-
nen tillsvidare i stort sett upphört. Den utomparlamentariska miljöopi-
nionen kunde mot kraftindustrins, näringslivets, fackföreningsrörel-
sens och socialdemokratins uttalade intressen verksamt bidra till att
vända utvecklingen (jfr citatet nedan). Att opinionen lyckades med

250 Se exempelvis Stern, Ingrid m fl: "Älvreglering", Fältbiobgen, 1984:3, s 11.
251 Bengtsson, Håkan: "Miljöministern om minikraftverk. Naturvårdshänsyn
ma«r<« via:, rvnor*»!" Rtipricrrx Mntur 1QSS-4 « 91måste väga tyngre!", Sveriges Natur, 1988:4, s 21.
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sina föresatser visar att den industriella fatalism som utbyggnadsföre-
språkarna gav uttryck åt under 50- och 60-talen var en villfarelse.252 Det
var i motsats till vad dessa påstod möjligt att välja, att låta folkliga
opinionsyttringar vägleda utvecklingen av energipolitiken, utan att
detta innebar social och ekonomisk nedrustning. Det var inte som fata-
listerna deklarerade nödvändigt att bygga ut alla de stora norrland-
sälvarna för att Sverige skulle kunna fordeva som välfärdsstat. När opi-
nionen väl fått ett visst gehör visade sig inte heller utbyggnadsivrarnas
föreställning om en allmän lag om energiförbrukningens konstanta
ökning vila på någon reell grund.

Man kan naturligtvis fråga sig om inte bevarandeopinionens seger
endast var skenbar. Någon kanske vill påstå att det inte längre fanns
något att strida om, dvs att alla utbyggnadsvärda vattendrag redan var
utbyggda då utbyggnadsmotståndarnas bevarandekrav skrevs in i den
fysiska riksplaneringen och naturresurslagen. Påståendet är dock inte
hållbart. Enligt Vattenfalls och de privata kraftbolagens beräkningar
återstod vid den tidpunkt då rikdinjerna i den fysiska riksplaneringen
lades fast 30% av den ekonomiskt sett utbyggnadsvärda vattenkraf-
ten.253 Industridepartementet antog vid samma tidpunkt att siffran till
och med var eller skulle komma att bli något högre, eftersom olje-
kraften och kärnkraften drabbats av fördyringar.254 Det var således
varken utbyggnadsintressenternas eller motståndarnas uppfattning att
allt var utbyggt, och att det därför inte längre fanns något att strida om.

En annan invändning av liknande karaktär skulle kunna gå ut på
att bevarandeopinionen några år ;n på 70-talet inte längre hade någon
motståndare eftersom Vattenfall nu satsade på kärnkraft och inte var

252 De människor som vi här sett ta strid för de svenska älvarna var som fram-
gått minst av allt några utifrån styrda och totaladministrerade offer för en
moderniseringsprocess som obönhörligen infogade dem i en kapitalistisk, tek-
nologisk och byråkratisk ordning.
253 Se Remissvar i Regeringens proposition 1975: 30, bilaga 2 "Energi-
hushållningen såvitt avser industridepartementets område", s 231-235. Se
särskilt figur sid 235. Jfr Norrby, Jonas: "Vår vattenkraft" (ledare), Vi i Vattenfall,
1974:5, s 2. Norrby, Jonas: (orubricerad ledare), Vi i Vattenfall, 1976:6, s 2. Se
även "Vattenkraften - ett måste", Vi i Vattenfall, 1976:6. "Solbackakonferensen
77", Vi i Vattenfall, 1978:8, s 4.
254 Remissvar i Regeringens proposition 1975: 30, bilaga 2 "Energihushåll-
ningen såvitt avser industridepartementets område", s 231-235.
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intresserat av att bygga ut fler vattendrag. Även denna invändning
kommer dock till korta. Redan vid 50-talets mitt deklarerade Åke
Rusck, Vattenfalls generaldirektör, att kärnkraftsprogrammet inte var
tänkt att helt ersätta vidare vattenkraftutbyggnad, utan snarare förut-
satte fortsatt älvutbyggnad.255 Hans efterträdare Erik Grafström fö-
reträdde på 60-talet samma uppfattning.256 Den flexibla vattenkraften
skulle, tänkte man sig, utgöra det perfekta komplementet till kärn-
kraften vid belastningstoppar. Detta blev också kraftproducenternas
hållning under hela 70-talet.257 Till detta kom att kärnkraftens läge
hela tiden var osäkert. De privata kraftverksbolagen och Vattenfall var
därför angelägna om att ordna arbetsuppgifter åt sina anställda för att
behålla sin kompetens inför framtiden. Följdriktigt betraktade de rikt-
linjerna i den fysiska riksplaneringen som en black om foten. I proposi-
tion 1977/78: 57, sammanfattas deras remissvar på den ekströmska ut-
redningen från 1976:

Statens vattenfallsverk, Svenska kraftverksföreningen, CDL, läns-
styrelsen i Västerbotten, Norsjö kommun, Näringslivets energide-
legation, LO, Svenska byggnadsarbetarförbundet, Svenska skogs-
arbetareförbundet, Svenska handelskammarförbundet m fl anser
å andra sidan att det finns utrymme för avsevärd ytterligare ut-
byggnad av vattenkraften. Statens vattenfallsverk framhåller att
tidigare beslut om bevarande fattats i tron att vattenkraften en-
kelt skull kunna ersättas. Med nuvarande osäkerhet beträffande
kärnkraften måste alla resurser tillvaratas för att klara 1980-talets
elförsörjning. Vattenfallsverket anser att 15 å 20 TWh/år ytterli-
gare borde kunna accepteras. Svenska kraftveksföreningen anser

255 Vid Rigolettokonferensen 1955 understryker Åke Rusck att de båda kraft-
slagen kompletterar varandra. Se Lindström, Stefan: a.a. s 144; Se även "Frågor
och svar kring naturskydd och atomkraft" (intervju med Åke Rusck), Vi i
Vattenfall, 1955:1 s 8-9.
256 "Vattenfall vill bygga i Piteå, Kalix och Torne älvar" (intervju med Erik
Grafström), Norrländsk Tidskrift, 1967:3, s 6-7.
257 Se exempelvis Norrby, Jonas: "Kraftindustrin ser framåt", Affärsvärlden,
1972:47, s 1414. Gustafsson, Bengt: "Vattenkraften högaktuell", ERA, 1973:10, s
187. Norrby, Jonas: "Vår vattenkraft" (ledare), Vi i Vattenfall, 1974:5, s 2.
Sundin, Gösta: "Effektutbyggnader av vattenkraft - ambitioner och begräns-
ningar", ERA, 1974:6/7, s 108. Norrby, Jonas: (orubricerad ledare), Vi i
Vattenfall, 1979:7, s 2.
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att 20-25 TVVh/år borde byggas ut, i en takt av ungefär 1 TWh
varje år.258

Av remissvaren framgår med all önskvärd tydlighet att motsättningen
mellan utbyggnadsförespråkare och bevarandeopinion kvarstod trots
att kärnkraften tagits i bruk. Detta gällde också sedan kärnkraften nå-
gra år in på 80-talet försett landet med ett kraftigt elöverskott, ty även
om det just då saknades ekonomiska och energiförsörjningsmässiga
skäl att bygga ut fler älvar så reste beslutet om successiv kärnkraftsav-
veckling till år 2010 krav på ytterligare utbyggnad. I den energiutred-
ning som skulle undersöka vilka energislag som skulle ersätta kärnkraf-
ten föreslogs exempelvis en utbyggnad av vattenkraften med 15
TWh/år.259 Trots detta gavs några år senare de fyra stora orörda
norrlandsälvarna lagstadgat skydd i naturresurslagen.

Om jag således lyckats göra troligt att bevarandeopinionen till stor del
uppnådde vad man föresatt sig, återstår den djupt fascinerande frågan
hur det kunde bli möjligt. Hur kunde ett förhållandevis litet antal
naturskyddares protester få ett så kraftfullt genomslag i den svenska
energipolitiken? Jag skall här genom att analysera opinionen och dess
förutsättningar försöka förklara vad som var av avgörande betydelse för
utgången av striden om de svenska älvarna. I analysen urskiljer jag
samverkande delförklaringar på fem olika nivåer: på de materiella för-
utsättningarnas, idébärarnas, den idémässiga kontextens, argumenta-
tionens och tankefigurernas nivå.260 Nivåernas innebörd och inbördes
förhållande kommer att klargöras i takt med att framställningen fort-
skrider.

De allra mest grundläggande förutsättningarna för opinionens
framgång var de materiella. Ett antal yttre villkor var förhanden. För det

258 Se sammanfattningen av remissvaren på "Vattenkraft och miljö 3", SOU
1976:28, i Regeringens proposition 1977/78: 57, s 70.
259 "I stället för kärnkraft", SOU 1984:61, s 197-202, jfr s 120f. Jfr "Samman- .
ställning av remissinstansernas yttranden" i Regeringens proposition 1983/84: *'•
160 om fortsatt vattenkraftutbyggnad, s 41.
260 Jag har här inspirerats av en heuristisk modell för kritisk idéanalys som ut-
vecklats av Johan Asplund, men jag har ändrat i modellen, lagt till nivåer och
omtolkat efter mina egna behov. Jfr Asplund, Johan: Teorier om framtiden
(1979),sl49ff.
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första fanns det under hela perioden realistiska alternativ till vidare
vattenkraftutbyggnad; alternativkostnaderna var inte orimligt höga,
varför det fanns ett utrymme att spela på för opinionen. På 50-talet då
opinionen grundlades framstod kärnkraften som ett oerhört löftesrikt
sätt att producera elkraft, varför opinionen kunde framföra synpunk-
ten ?tt exploateringen av de kvarvarande svenska vattendragen var
onödig och oförnuftig. Den allmänna optimismen beträffande atom-
kraften gjorde att bevarandeopinionen med påtagligt självmedvetande
kunde föra fram och få ökat gehör för sina naturskyddskrav under lop-
pet av drygt tjugo år. Kärnkraftens löften gav opinionen just den respit
som behövdes för att man skulle kunna arbeta in sina argument i det
allmänna medvetandet och i de stadiga utredningarna. När sedan den
nukleära yran avtog, kunde naturskyddsargumenten inte upphävas el-
ler ogilugförklaras, snarare kom de att vändas även mot kärnkraften.

Ytterligare förutsättningar av materiell karaktär som gynnade opi-
nionen var utbyggnadsföretagens specifika tekniska karaktär. En älvut-
byggnad är till skillnad från flertalet storskaliga tekniska projekt i det
högteknologiska samhället inte särskilt svår att förstå och ta ställning
till. Vem som helst ser skillnad på en utbyggd och en outbyggd älv, och
det finns dessutom endast två tydligt åtskilda alternativ. De miljöskador
som uppstår i samband med vattenkraftutbyggnad är om man jämför
med andra former av miljöskador förhållandevis enkla att iaktta med
blotta ögat. Försurningen av vattendragen är exempelvis betydligt
svårare för lekmannen att upptäcka; den är många gånger synlig en-
dast för fackmannen.261 Till detta kommer det uppenbara kausala
förhållandet mellan den förändrade miljön i älven och kraftproduk-
tionen. Det råder inget tvivel om vad miljöförstöringen beror på och
lösningen av problemet kräver varken vetenskaplig expertis eller miljö-
vänlig teknik; det räcker med att man avstår från att bygga det plane-
rade kraftverket eller den projekterade regleringsdammen. De mil-
jöskador som uppstår i samband med älvutbyggnader kan dessutom

261 För en analys av svårigheterna att upptäcka miljöproblem se Lundgren,
Lars J och Thelander, Jan: Upptäckt och etablering av miljöproblem (1983) s lOlff,
272-276. Jfr Lundgren, Lars J och Thelander, Jan: Nedräkningpågår (1989) s
87fT, 200. Se även Lundgren, LarsJ : Försurningen på dagordningen (1991) sär-
skilt s 139-153.
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undanröjas med ett kollektivt för alla giltigt beslut, medan lösningen av
många andra miljöproblem förutsätter att en mängd olika aktörer
kommer överens om ett bestämt handlande på flera olika områden av
samhällslivet. Det är dessutom möjligt för var och en att inte respektera
dessa överenskommelser. Så är inte fallet med vattenkraftutbyggnaden.
Visualiteten, den tydliga kausaliteten, åtgärdbarheten, samt lösningar-
nas kollektiva giltighet var alla materiella förutsättningar som underlät-
tade bevarandeopinionens möjligheter att vinna gehör.

En annan teknisk omständighet som jag tror varit avgörande för
möjligheterna att bilda opinion mot vattenkraftutbyggnaden är ut- '
byggnadsprojektens irreversibla karaktär. Vissa andra miljöproblem
kan man komma till rätta med om man avlägsnar källan till problemet.
Detta gäller inte vattenkraftutbyggnaden när ett vattendrag väl är ut-
byggt Har man byggt ut finns det inget att göra åt saken. Biotopen i ett
reglerat vattendrag är oåterkalleligen förlorad; ekologiska processer
kan inte som vissa av utbyggnadsivrarna gjort gällande vridas tillbaka
som en klocka. Möjligheterna att väcka engagemang för att spara
vattendragen och deras biotoper har också underlättats av deras fysiska
placering i landskapet och geografiska spridning. Över i stort sett hela
landet finns utbyggda eller utbyggnadshotade vattendrag, och kring
dessa uppstår det lokala opinioner som ser sin hembygd, sin tradition,
sin kultur och sin livsmening hotad. Motståndet blir på detta sätt lokalt
förankrat, men en nationell angelägenhet.

Flera av dessa fysiska eller tekniska förutsättningar har gjort frågan
till tacksamt nyhetsstoff för massmedia. Visualiserbarheten, de tydliga
alternativen, den enkla kausaliteten, beslutens oåterkallelighet och den
lokala förankringen har gjort frågan ytterst lämpad för massmedias, i
synnerhet TV-mediets, dramaturgi. Det hela har kunnat skildras som
en ödesfråga där den dramatiska striden står mellan två lätt identifier-
bara och tydligt åtskilda kontrahenter. Att frågan så väl kunnat passas
in massmedias nyhetsförmedlling har sannolikt varit av stor betydelse
för dess infogande i det allmänna medvetandet, vilket lagt en grund för /;
bevarandeopinionens utvidgning.262

262 För en diskussion av TV:s betydelse för opinionsbildning i miljöfrågor se
Lundgren, Lars J och Thelander, Jan: Upptäckt och etablering av miljöproblem, s
165-167. Jfr Lundgren, Lars J och Thelander, Jan: Nedräkningpågår, s 129-131.
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De materiella förutsättningarna för en framgångsrik utomparb-
mentarisk opinonsbildning var således goda, men detta förslår dock
inte så långt om det saknas ' • mpetenta aktörer som kan bära upp de
idéer opinionen samlas Yr • y Även på idébärarnas nivå stod man emel-
lertid väl rustad. De so. under 50-talet började försöka rekommendera
politikernas och a!;ir \nhetens uppmärksamhet på effekterna av vatten-
kraftutbyggnad^ >ar inte några marginaliserade eller udda existenser,
utan snarare , r.dlemmar av en samhällsbärande elit. Här återfanns
flera av ri1 > iiögsta jurister och mest välrenommerade professorer. Så
gott sonr alla som deltog i bevarandeopinionen vid denna tid hade
akade.nisk utbildning och respekterade borgerliga sysselsättningar som
exempelvis ingenjörer, vetenskapsmän, jurister, läkare, journalister el-
ler författare. De förenades inte av en i allmänhetens ögon obskyr poli-
tisk övertygelse, utan av något så "hedervärt" som ett genuint intresse
för naturen. Därmed kunde de vinna en viss respekt för sin sak, även
bland dem som inte delade den.

Deras yrkes- och medborgerliga kompetens utgjorde också en
grund för deras sätt att föra sin strid. Denna fördes med hjälp av re-
spekterade organisationer som Samfundet för Hembygdsvård, Svenska
Turistföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och Älvräddarnas
Samorganisation. I tidskrifter, remissvar och upprop utnyttjade man sin
professionella kompetens för att vinna gehör. Var och en bidrog med
sin kunskap: ingenjörerna om kärnkrafts- och vattenkraftsteknologin,
ekonomerna om lönsamheten, botanikerna om floran, zoologerna om
faunan, juristerna om de rättsliga förhållandena och författarna om
känslorna. Det kunskapskapital man ägde möjliggjorde också en fram-
gångsrik lobbying, som exempelvis då norrländska uppsalagruppen
åkte till Stockholm och fick en grupp borgerliga politiker att skriva un-
der en av dem författad motion i samband med vindelälvsstriden.263

Under 70-talet, då bevarandeopiniönen fick en aktivistisk profil och
antog folkrörelsekaraktär, skapades det också från lokalt håll en starkt
tryck på såväl kommunal- som regionalpolitiker.

263 Se Enestig, Harry: "Uppsalagruppen har krut kvar i Vindelälvsfrågari",
Norrländsk Tidskrift, 1967:2, s 7. Jfr Eriksspn, Nancy: Nancy Eriksson minns (1985)
s 191-204.
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Överhuvud taget var bevarandeopinionen hela tiden inriktad på
att försöka vinna politikerna för sin sak; det var i riksdagen man tänkte
sig att striden skulle vinnas. En sådan strategi förutsatte att det var möj-
ligt för idébärarna att få parlamentariker att adoptera deras idéer. En
parlamentarisk mottaglighet, som utgjorde en absolut förutsättning för
opinionens möjligheter att lyckas, var också till opinionens lycka för
handen. Om det var ett genuint bevarandeintresse eller valtaktiska
överväganden som kom till uttryck i de borgerliga partiernas och VPK.S
plötsliga uppvaknade var i sammanhanget av underordnad betydelse.
Poängen var att man lyckades få politikerna att skriva in bevarandein-
tresset i den fysiska riksplaneringen och i naturresurslagen, vilket var
nödvändigt för att skydda älvarna.

Att man så småningom lyckades få gehör bland politikerna och
allmänheten berodde till stor del på den idémässiga kontext i vilken be-
varandekraven framfördes. Det ekologiska krismedvetandet och insik-
ten om de skadliga verkningarna av långtgående ingrepp i naturen var
den fond mot vilken bevarandekraven framträdde som särskilt förplik-
tigande. Visserligen var bevarandeopinionen i hög grad med och ska-
pade tidsandan, men den fick också en betydande draghjälp av denna.
Vattenkraften blev något av en symbolfråga för det allmänna miljöen-
gagemanget; här kunde mycket av den oro som man i samtiden kände
inför de komplexa och ogripbara miljöproblemen få utlopp i en kon-
kret fråga.

Såväl de materiella förutsättningarnas, de idébärande aktörernas
som den idémässiga kontextens nivå var avgörande för bevarandeopi-
nionen, men dessa nödvändiga villkor var självklart inte tillräckliga. Att
argumenten kunde skrivas in i de statliga utredningarna och i riks-
dagsdebatten under 70-talet berodde inte endast på de ovan diskute-
rade omständigheterna. Själva argumentationen måste också tillmätas en
avgörande betydelse. Vad var det då i argumentationen som förlänade
den dess tyngd?

Till en början måste man konstatera att opinionen var mycket väl-
artikulerad och påfallande rik på argument. Under 50-talet präglades
argumentationen bland annat av en inriktning på estetiska kvaliteter.
Upplevelser av naturen sades ha väsentlig betydelse för den moderna
människans välbefinnande. Här fanns också en omsorg om kultur-
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historien, traditionen och hembygden. Samtidigt ville bevarandeo-
pinionen slå vakt om mänskliga rättigheter, särskilt samernas, till så väl
egendom som kulturell särart. Den tidiga bevarandeopinionen hade
således till övervägande delen en emotionell och moralisk karaktär,
och det var detta som gjorde dess anspråk förpliktigande. Man rörde
vid frågor som de flesta kunde känna förståelse och sympati för. Kon-
flikten mellan dessa moralisk/emotionella krav och teknisk/ekono-
miska värden var dock reell, och i 50-talets tillväxtinriktade välfärdsstat
var det inget tvivel om vad som fick stryka på foten. Ty med emotionellt
grundade moraliska argument eiler hänvisningar till behovet av
sublima upplevelser vann man inte vid denna tidpunkt strider om den
tekniska och ekonomiska utvecklingen.

Bevarandeopinionen löste sitt dilemma genom att bemöta utbygg-
nadsintressenterna och tillväxtförespråkarna med deras egna medel.
Man ställde följaktligen, i tilltagande grad, en vetenskaplig, teknisk och
ekonomisk rationalism i centrum för argumentationen och sökte på-
visa utbyggnadsföretagens irrationalism. Ett av de mest förpliktigande
argumenten mot utbyggnad av vattendragen blev det forskningsstrate-
giska: älvarna måste sparas som referensmaterial åt den framtida
forskningen. Här kunde bevarandeopinionen påräkna stöd från ett
stort antal auktoritativa, nationellt och internationellt renommerade,
naturvetenskapsmän. Även på det ekonomiska området kunde man
visa på att vidare utbyggnad var kontrafinal i förhållande till industri-
samhällets tillväxtsträvanden. Älvarna behövdes som andningshål, för
rekreation, i ett samhälle som kännetecknades av stress, alienation och
meningsförlust, om man skulle kunna upprätthålla de höga kraven i
produktionslivet. Vattendragen var mer värda outbyggda, än utbyggda.
Inom bevarandeopinionen sökte man också övertyga såväl politiker
och allmänhet om att även det tekniska förnuftet talade för att vatten-
kraftexploateringarna borde upphöra. Kärnkraften utgjorde, hävdade
man, en överlägsen teknik, eller med andra ord framtidens sätt att
producera elkraft. En stor del av förklaringen till utbyggnadsmotstånd-
arnas successiva framflyttande av sina positioner måste sökas i den
argumentation, där de lyckades göra gällande att de i dessa avseenden
representerade ett målrationellt förhållningssätt. Detta var sannolikt
avgörande för att man under 70-talet lyckades få samtliga argument in-
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skrivna i de utredningar om vattenkraften som ingick i den fysiska
riksplaneringen.

Det var således kombinationen av emotionellt grundade, moraliska
anspråk och en vetenskapligt, ekonomiskt och tekniskt rationell argu-
mentation som gav opinionen dess verkanskraft och förklarade dess
genomslag. Till detta tillkom att bevarandeopinionen under hela pe-
rioden var pragmatisk och taktiskt sinnad. Man förhandlade sig fram
till en så god uppgörelse som möjligt med utbyggnadsintressenterna,
men flyttade fram sina positioner när så blev möjligt. Opinionen var
just så radikal som var möjligt, och man såg till att inte riskera vad man
uppnått

Men som Johan Asplund övertygande visat rör sig argumenten på
idémotsättningarnas yta.264 Under denna döljer sig betydligt mer var-
aktiga tankefigurer, som även om de sällan blir föremål för explicit
diskussion har en avgörande betydelse för att väcka bredare engage-
mang i en idéstrid. Till de viktigaste tankefigurer som låg under striden
om de svenska älvarna hörde frågan om den västerländska rationalise-
ringsprocessen innebar framsteg eller förfall i samhällsutvecklingen.
Oavsett hur argumentationen omvandlades i olika faser i relation till
kontexten eller vilka argument som ställdes i centrum vid ett visst
skede, låg denna grundläggande tankefigur till grund för motsätt-
ningen. För utbyggnadsförespråkarna utgjorde tämjandet av de strida
strömmarna och tillväxten i elproduktionen tecken på civilisatoriska
framsteg som gav människan tillgång till det goda livet, medan exploa-
teringen av vattendragen för motståndarna framstod som uttryck för
det gradvisa förfall som den västerländska civilisationens materialistiska
rovdrift på naturen innebar. I detta avseende kan man säga att det var
två olika världsbilder som stod mot varandra i konflikten om älvarna
och att de orörda älvarna blev en symbol för en ekologisk världsbild.
En annan tankefigur som jag tror hade stor betydelse för älvstridens
utbredning rörde de föreställningar om naturen som utgjorde grun- 'v
den för kontrahenternas sätt att utforma argumenten. Bevarande- fj,
opinionens argumentation kom efterhand att i tilltagande grad impli- )f
cera en monistisk naturuppfattning - där människan betraktades som t

264 Asplund, Johan: a.a. s 149. {
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varande i naturen - medan utbyggnadsförespråkarnas argumentation
hela uden vilade på en dualistisk naturuppfattning, där man gjorde en
strikt uppdelning i människa och natur - människan sågs som skild
från naturen. Den fråga om hur vi borde uppfatta och förhålla oss till
naturen, som låg bakom argumentationen skapade sannolikt ett omfat-
tande intresse för vattenkraftsfrågan. Ytterligare en tankefigur av bety-
delse i sammanhanget utgjorde den nationalroman tiska symboliken
kring de svenska älvarna, där de nordiska folkens nationalkaraktär och
ursprung knöts till de fritt strömmande vattnen.

Dessa och andra tankefigurer som dolde sig under argumentatio-
nens yta medförde att debatten om vattenkraftutbyggnaden blev mer
än en strid om miljöhänsyn i samband med kraftproduktion. Striden
kom, även om den inte fördes i dessa termer, också att gälla frågor om
vad som är ett gott liv, hur det goda samhället ser ut, hur vi bör förhålla
oss till naturen och vår omgivning i stort, vad utveckling är och inte
minst vad som är ett förnuftigt och moraliskt sett gott handlande. Även
människor, som inte hade något särskilt utvecklat personligt förhål-
lande till älvdalarna engagerade sig i frågan, därför att de uppfattade
de tankefigurer som låg under argumentationens yta. Frågan aktualise-
rade viktiga motsättningar i västerländskt politiskt och livsåskådnings-
mässigt tänkande. Det är rimligt att anta att även detta var utslagsgi-
vande för stridens utgång.

Avslutningsvis kan vi således konstatera att det var en mängd olika
förutsättningar på skilda nivåer, som tillsammans gjorde det möjligt för
bevarandeopinionen att trots ett till synes utsiktslöst utgångsläge lyckas
med sina uppsåt Om en enda av dessa förutsättningar saknats hade
kanske de svenska älvarna, såsom förutsades av utbyggnadsintressen-
terna på 50-talet, varit utbyggda idag.

96



Litteraturförteckning

Abrahamsson, Tore: Till minne av Stora Sjöfallet", STF årsbok, 1975, s 274-310
Asplund, Johan: Teorier om framtiden, 1979
Beck, Ulrich: "Vi fatalister i risksamhället", Res Publica 14,1989, s 179-197
Bennulf, Martin: Miljöpinionens framväxt, opublicerad uppsats vid Statsveten-

skapliga institutionen i Göteborg, 1991
Beskow, Gunnar och Rasmusson, Gunnar: Värdegraderadförteckning över sjöar

och älvsträckor som bör skonas vi vattenkraftutbyggnad. Utredning för natur-
vårdsdelegationen, 1959

Bör Torneträsk regleras?, Kungliga Vetenskapsakademiens skrifter i naturskydds-
ärenden, 1960

Carson, Rachel: Tyst vår, 1963 (amerikanskt original 1962)
Dobson, Andrew: Green Political Thought, 1990
Dyring, Annagreta och Eric: Att bo vid Vindelälven, 1970
Eriksson, Nancy: Nancy Eriksson minns, 1985
Fichtelius, Eric m fl: Kampen om Ljusnan, 1972
Forsberg, Håkan: En politisk nödvändighet, 1992
Forsgren, Nils: Porjus, pionjärverket i ödemarken, 1982
Forsgren, Nils: Suorva, dammbygget i vildmarken, 1987
Granö f>-> , Gunnar: "Vindelälven — några data från debatten", ur Dyring, Anna-

f < -t och Eric: Att bo vid vindelälven, 1970
Har , K- rg, Peter: Levande älv, 1991
Haf ..' .55 jn, Desirée: Skydda vår natur!, 1987
Hc t >( rg, Sören och Asp, Kent: Kampen om kärnkraften, 1984
Hi i* n iick, Bengt: Vattenkraftens miljöeffekter, SNF, 1978
//;« ). 'owerin Sweden, Stockholm, 1981
Hi; A estrand, Bo: Edänge - miljöskandal eller framsynthet, 1987
•7 itlet för kärnkraft", SOU 1984:61
J; '. .on, Sverker och Wanhainen, Våinö: Tidig miljövård vid Statens

Vattenfallsverk, 1990
Klr fver, Helena: "Håll stövlarna leriga och för bofinkens talan", Tema V rapport

17,1992
"fc iturlandskap i älvdalar III", RAÄ/SHMM Rapport 1979:2
K)( i ammar, Martin: Den okände Sten Selander, 1990
Kyl lammar, Martin: Nils Dahlbeck - en berättelse om svensk natur och naturvårds-

historia, 1992
Lindström, Stefan: Hela nationens tacksamhet, 1991
Lundgren, Lars: Energipolitik i Sverige 1890-1975,1978
Lundgren, LarsJ: Försurningen pä dagordningen, 1991
Lundgren, LarsJ och Thelander.Jan: Upptäckt och etableringav miljöproblem,

1983
Lundgren, LarsJ och Thelander .Jan: Nedräkningpågår, 1989
Lundqvist, Lennart: Miljövårdsförvaltning och politisk struktur, 1971

97



Lowing, Folke: / Kraftverkens skugga, 1955
Naess, Arne: Ekologi, samhälle och livsstil, 1981 (norskt original 1973)
Nilsson, Kjell: Industri möter landskap, 1988
Nilsson, Macke: Striden om Vindelälven, 1970
Palmstierna, Hans: Plundring, svält, förgiftning, 1967
Regeringens proposition 1983/84: 160 om fortsatt vattenkraftsutbyggnad
Rolén, Mats: "Vattenkraft och naturskydd", Bygd och natur, årsbok 1991, s 187-

210
Rosén, Bo: Den glömda miljödebatten, Naturvårdsverket, 1987
Sehlin, Halvar: "Vattenkraftsutbyggnad och naturvårdsopinion", Ymer, 1970, s

137-49
Strand, Hans-Urban: "Vattenkraftsutbyggnaden i Lule älv", Daedalus, 1984, s

239-260
Sundborg, Åke: Älv, kraft, miljö, Naturvårdsverket, 1977
Sundström, Åke: Vattenkraften - vårt vita guld?, Naturvårdsverket, 1986
Sörlin, Sverker: Naturkontraktet, 1991
Vattenfall under 75 år, Statens Vattenfallsverk, 1984
Vattenkraft, SOU 1983:49
Vattenkraft och miljö, SOU 1974:22
Vattenkraft och miljö 3, SOU 1976:28
Vattenkraft och miljö 4, SOU 1979:39
Vedung, Evert: "Exploateringshotei mot våra älvar", Miljö o Framtid, 1985:7/8, s

28-29
Vedung, Evert: "Miljöpartiet, nedfrysningsteorin och den järnhårda oligarki-

lagen", i Människa Miljö Samhälle (red.) Gustafsson, Bo, 1989-90
Vedung, Evert: "Striden om de strömmande vattnen", Daedalus, 1984, s 105-

161
Weber, Max: Ekonomi och samhälle, del 1, 1983 (tyskt original 1922)
Återblickar, Samfundet för Hembygdsvård 75 Jr (red.) Rolén, Mats och Lindberg,

Gunilla, 1991
Älvarnas bok, Älvräddarnas Samorganisation, 1979
Älvboken, Fältbiologerna, 1985

98



Selektiv förteckning över svenska
tidskriftsartiklar om vattenkraftut-

byggnad och naturskydd 1950-1990

1950
Anrick, Calla: "I Våffelfjäll, i Harsprånget", STF:s tidning, h 2, s 55-59
Curman, Sigurd: "Kraftstationen och landskapet", Vi i Vattenfall, h 4, s 14-15
Dahlstedt, Karl-Hampus: "Paus i forsdöden", Bygd och Natur, årsbok, s 77-84
"Halt inför Siljan", Bygd och Natur, årsbok, s 137
Malm, Sven: "Kraftverksbygge 1950", STF:s årsskrift, s 209-29

1951
Borenius, Gustaf och Sundius, Sven: "Hejda förstörelsen avvara vatten", Till

Fjälls, s 10-17
Selander, Sten: "Vatten i fara", STF årsskrift, s 231-40
"Vattnen (skrivelse till konugen)", STF:s tidning, h 2, s 44-46
Wibeck, Edvard: "Vattenmål i Lagan blev värdefullt naturskyddsprejudikat",

Bygd och Natur, årsbok s 90-101

1952
"Legaliserad rovdrift", Sveriges Natur, h 3, s 70
Mellquist, Sven: Två aktuella naturskyddsfrågor", Sveriges Natur, h 1, s 3-5
Rusck, Åke: "Norrland och Vattenfall", Norrländsk Tidskrift, h 1/2, s 33-38
Segerros, Henning: Två omdiskuterade kraftverksprojekt", Bygd och Natur,

årsbok s 67-78
Sjögren, Bengt: "Skall Mörmmslaxen vittskövlas", Sveriges Natur, h 6, s 149-51
"Så hår byggs Kilforsen ut", Norrländsk Tidskrift, h 4, s 36-38
Walin, Gösta: "Ny naturskyddslag och nya arbetsuppgifter", Sveriges Natur, h 6,

s 152-53.

1953
Andersson, Bengt: "Det norrländska landskapets dilemma", Sveriges Natur,

årsbok, s 45-51
Anrick, Calla: "Vi blir allt rikare och får det allt fulare", STF:s tidning, h 3, s 171-

72
Balgård, Mats: "Problem i jätteformat", Norrländsk Tidskrift, h 4, s 46-50
Bredberg, C. D.: "Norrland och vattenkraften", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 26
Esping, Lars-Erik: "Nytt hot mot Mörrumsån", Sveriges Natur, h 1, s 14-15
Lidman, Hans: "Naturskyddsproblemen i Hälsingland", Sveriges Natur, årsbok, s

65-72
"Mörrumsån", Sveriges Natur, h 6, s 216
"Norrlands vackraste kraftverk", Norrländsk Tidskrift, h 3, s 21

99



Park, Gustav: "Vad är innebörden avsamernas renskötselrätt?", Samernas egen
tidning, h 4, s 3-4

Segerros, Henning: "Landskapsvård vid kraftverk och dammanläggningar",
Bygd och Natur, h 2, s 43-45

V. F.: "Landskapsvård vid kraftverksbyggen", Bygd och Natur, h 4, s 216-18
Viksten, Kurt: "Kraften och skönhetsvärdena", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 15-16
"Älven och bygden", Sveriges Natur, h 6, s 177-192

1954
A. R. och R. P.: "Röster från fjällvärlden", Bygd och Natur, h 4, s 216-18
Balgård, Mats: "Lärorik historia om vattenkraft", Norrländsk tidskrift, h 3, s 22-24
Balgård, Mats. Tekniskt fälttåg mot naturen", Bygd och Natur, årsbok, s 90-97
Bergsten, Per: "Vattendragens utbyggnad", Sveriges Natur, h 1, s 9-14
Boberg, Torsten: "Jämtländska naturskyddsfrågor", Sveriges Natur, årsbok, s 49-

62
Boberg, Torsten: "Varför just Ottsjön?", Till Fjälls, s 56-57
Borenius, Gustaf: "Kampen om vattnen förs vidare", TiUFjälls, s 6-14
Ekengren, Sture: ""Vattenfallen - Norrlands smycken", Norrländsk Tidskrift, h 4,

s 23-24
Faxén, Lars: "Ännsjön", Sveriges Natur, årsbok, s 63-80
"Filosofi vid en fors", Bygd och Natur, h 4, s 232
"Fridlys Tånnforsen", Norrländsk Tidskrift, h 4, s 16
Grimsås, Ulf: "Något om lax och laxodling", Sveriges Natur, s 145-49
Johnsson, Ludvig: "Forsen vid grannbyarna", Sveriges Natur, årsbok, s 81-83
"Kultsjön får inte offras!", Sveriges Natur, h 3, s 105-107
"Jämtland vill behålla Ottsjön", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 19
"Kan Nämforsens sista naturvärden räddas?", Norrländsk Tidskrift, h 3, s 24
Muller, Karl: "Naturen och den nationalekonomiska nyttan", Sveriges Natur, h

6, s 193-94
"Naturen 'föredömligt omskapad vid' Storfinnforsens kraftverk", Norrländsk

Tidskrift, h 4, s 22-23
Nilsson, Erik: "Deltat", STF:s tidning, h 6, s 170-71
"Norrlandsmässan utlöste besked om kraftutredning", Norrländsk Tidskrift, h 4,

17-18
"Nåmforsen utbygges ytterligare", Bygd och Natur, h 2, s 40
"Ortsborna vann andra omgången i kampen om Ottsjöns reglering",

Norrländsk Tidskrift, h 3, s 21
"Ottsjön räddas?", Sveriges Natur, h 3, s 105
Segerros, Arne: "Hjältabygden hotad. Aktuellt vattenårende i Norrland", Bygd

och Natur, h 4, s 222-225
Segerros, Henning: "Studieresa i Tyskland, Österrike och Schweiz", Bygd ork

Natur, årsbok, s 166-175
"Sollefteåfprsen och naturvärdena", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 19
Sparring, Åke: "Sank levnadsstandarden", Provins, h 2, s 17-20
T-ér: "De norrländska skönhetsvärdena", Bygd och Natur, årsbok, s 176-77
"Vatten vi vill behålla. Inventering verkställd för att skydda vissa vattendrag

mot exploatering", Svriges Natur, h 6, s 176-78, 194

100



Veronica: "Funderingar kring Mörrumsån", Bygd och Natur, h 1, s 17-18
Vikslen, Albert: "Alltjämt rikets skräpvrå?", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 16
Wahlström, Sture: "Icke av bröd allenast", Bygd och Natur, h 1, s 2-7

1955
Alm, Gunnar: "Vattenkraften och fisket", Sveriges Natur, h 5, s 147-49
Balgård, Mats: "Staten, vattenkraften och naturvärdena", Sveriges Natur, h 1, s

22-25
Bredberg, C. D.: "Elkraften och bygden", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 34
"Den otidsenliga vattenlagen", Sveriges Natur, h 3, s 75-77
Engström, Kjell: "Ottsjön räddad?", Sveriges Natur, h 5, s 136-37
Esping, Lars-Erik: "Exploatering av Lule älvar", Sveriges Natur, 1955, s 111-16
Folkwar, Erik: "STORBOFALLET i blickpunkten", Norrländsk Tidskrift, h 4, s

4849
Trågor och svar kring naturskydd och atomkraft (intervju med Åke Rusck)",

Vi i Vattenfall, h l ,s8-9
Hansson, Gunnar: "Indalsälven", STF:s tidning, h 6
Hult, Jöran: "Vattenkraftexploateringen och fisket", Sveriges Natur, årsbok, s 9-

22
Mellquist, Sven: "Halt inför Siljan", Sveriges Natur, årsbok, s 40-54
Moraeus, Björn: "Västerbottens naturvårdsproblem", Sveriges Natur, h 1, s 3-4
"Naturskyddarna kräver besked", Norrländsk Tidskrift, h 1, s 35
"Naturvård och kraftverk", Sveriges Natur, h 3, s 93-94
Nilsson, Tore: "Vattenfalls arbeten och planer i Västerbotten", Sveriges Natur, h

l,s5-10
Norrby, Jonas: "Brev till en nyanställd sjöreglerare", Vt i Vattenfall, h 2, s 2 och

Sveriges Natur, h 1, s 90-91
"Norrland frågar: Hur snart kan atomkraften bli 'naturskyddare'", Norrländsk

Tidskrift, h 3 , s 18
Osvald, Hugo: "Spel om kejsarkrona", Sveriges Natur, h 6, s 168-70
"Ottsjön bevaras", Norrländsk Tidskrift, h 3, s 57
"Ottsjön räddad?", Bygd och Natur, h 4, s 139
Segerros, Henning: "Nya problem i Faxälven", Bygd och Natur, h 4, s 136-37
Sjögren, Bengt: "I stället för vattenkraft...?"; Sveriges Natur, årsbok, s 102-14
"Sjöreglerare också naturvårdare", Vi i Vattenfall, h 2, s 23
Sundius, Sven: "Akkajaure", Sveriges Natur, årsbok, s 115-23
Thomasson, Erik: "Två sjöar", Sveriges Natur, h 5, s 140-42
"Önskelista om naturskydd", Norrländsk Tidskrift, h 1, s 33-34

1956
Bolin, Lorentz: "Vattenproblemet", Bygd och Natur, årsbok s 41-53
Ebeling, F.: "Skogsbruket och Luleälvarnas vattenkraft", Sveriges Natur, h 5, s

130-36
Esping, Lars-Erik: "Ottsjöbornr vunno - Naturskyddet vann Ottsjön", Sveriges

Natur, h 6, s 162-64
Gustafson, Bosse: "Ett naturligt inslag", Vi i Vattenfall, h 3, s 59
Jannes, Elly: "Som en långsam halshuggning", Vi, h 14, s 11-13

101



Lundgren, Svante: "Lilla Lule älv", STF:s tidning, h 4, s 112-14
Roos, Tage: "Ammerån och Solbergavattnet", Sveriges Natur, årsbok, s 19-37
Rosén, Bo: "Byn som dränks", Sveriges Natur, h 4, s 98-103
Rosén, Bo: "Den väldiga dammen", Sveriges Natur, h 1, s 14
Rusck, Åke: Ett 20-årsprogram för 2 miljarder", Jorden, skogen, malmen och

vattenkraften i morgondagens Norrbotten, s 203-224
Segerros, Henning: "Hos schweiziska kraftbyggare", Norrländsk Tidskrift, h 2, s

59-61
Segerros, Henning: "Ottsjön räddad efter 5-årig strid", Bygd och Natur, h 3, s

184-85
Segerros, Henning: "Våra vatten", Bygd och Natur, årsbok s 106-111
"Skona Lilla Lule älv", Bygd och Natur, h 3, s 138-39
"Vattenkraften i atomåldern", Vi i Vattenfall, h 6, s 2
Walin, Gösta: "Vattenkraftsexploateringarna och naturskyddet", Sveriges Natur,

h l , s 2
Östman, C. J.: "KLIMATET och sjöregleringarna", Norrländsk Tidskrift, h 2, s

57-58

1957
"Befolkningen protesterar...", Sveriges Natur, h 5, s 156-59
Delin, Håkan m fl: Tärnasjön...", Sveriges Natur, årsbok, s 136-56
"Ett försök att rädda Kultsjön", Norrländsk Tidskrift, h 4, s 20
"Lilla Lule älvdal måste bevaras!", Sveriges Natur, h 6, s 177-192
Manker, Ernst: "Inte bara en åder av vatten...", Sveriges Natur, h 2, s 35-40
Naeselius, Knut: "Kraftverksbyggen och sjöregleringar i Tårna", Bygd och Natur,

h l , s 12-14
"Naturvården i atomåldern", Norrländsk Tidskrift, h 4, s 55
"Naturvård=nyskapa", Vi i Vattenfall, h 4, s 6-7
Nilsson, Tore: "Statens vattenkraftplaner'', Teknisk Tidskrift, s 689-92, 795-96
"Norrlandsförbundet vill slå vakt om Tännforsen", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 43
"Norrländska vattenkraftutredningen", ERA, s 129-130
Petri, Folke: "Försörjningsläget för elenergi". Vi i Vattenfall, h 7, s 2-3
Torsiforsen räddas?", Sveriges Natur, h 6f s 203
"Regionplan för kraftbyggep.", Norrländsk Tidskrift, h 1, s 23-24
Segerros, Henning: "Kraftverken i landskapet", Bygd och Natur, årsbok, s 142-44
Sundius, Sven: "Atomkraften gör nya framsteg", Sveriges Natur, h 5, s 144
Sundius, Sven: "Atomkraften och våra vattendrag", Sveriges Natur, h 3, s 67-78
Sundius, Sven: "Atomkraften och våra vattendrag", Svensk Fiskeritidskrift s 155-

59
"Vattenföroreningar och atomkraft", Bygd och Natur, årsbok, s 116
"Vattenkraft måste kompletteras med atomkraft redan på 6O-talet", Vi i

Vattenfall, h 7, s 7
Westrup, Zeaon P : "Brev", Bygd och Natur, årsbok, s 117-122

1958
Beskow, Gunnar: "Hyfsa den svenska kolonialpolitiken", Bygd och Natur,

årsbok, s 44-51

102



Dahlbeck, Nils: "Angrip samhällskravet på mera kraft men ej
vattenkraftbyggarna", Vi i Vattenfall, h 2, s 2

Gimstedt, Olle: "Dagens kraftfrågor", ERA, s 53-55
Grafström, Erik: "Förhandling med naturvårdare om ömtåliga ut-

byggnadsobjekt?", Vi i Vattenfall, h 9
Hvarfner, Harald: "Levande bygd och människor - inga museiföremår, Vi i

Vattenfall, h 5, s 2
Ivermark, W: "Ett kraftverk", Värmland vår hembyggd, s 47-56
"Kraftbyggena och laxfisket", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 35
"Kraft och skönhet i förening", Bygd och Natur, h 1, s 14-17
"Kultsjön offras", Sveriges Natur, h 1, s 2
"Naturvården och vattenkraften", Sveriges Natur, h 2, s 56-57
"Naturvårdens två tungor", Vi i Vattenfall* h 3, s 2
"Naturvärnet gör akuon", Norrländsk Tidskrift, h 3, s 64
Nilsson, Tore: "Lösa naturvårdens problem är vår allvarliga strävan", Vi i

Vattenfall, h 1
"Nordiskt jätteprojekt i elkraft berör Torne träsk och två älvar", Norrländsk

Tidskrift, h 3, s 22
"Norrlandsförbundet godtar i stort kraftutredning men ogillar detaljer",

Norrländsk Tidskrift, h 1, 56
"Ny framstöt om Tånnforsen", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 40
Park, Gustav: "Hur skall det gå för samerna?", Sveriges Natur, h 1, s 8-12
Petri, Folke: "Blir det kris inom kraftförsörjningen", Frän departement och

nämnder, s 61-67
"Porsi kraftverk dömt!", Bygd och Natur, h 1, s 22-23
Rosén, Bo: "Kultsjön in memoriam", Sveriges Natur, h 2, s 48-51
Quennerstedt, Nils: "Vattenvegetation och sjöregleringar", Sveriges Natur,

årsbok, s 79-89
"Samfundet för Hembygdsvård frågar ... Vattenfall svarar...", Vi i Vattenfall, h 1
Segerros, Henning: "Hur mycket kan vi rädda vid Skellefte älv?", Bygd och

Natur, h l .s 10-11
"SNF-yttranden: Ängen, vattenkraft, blomplockning", Sveriges Natur, h 2, s 58
Tännforsen i farozonen", Sveriges Natur, h 3, s 93
Utsi, Inger: "Vattnet över bräddarna", Sveriges Natur, h 4, s 118-20

1959
Berglund, T 8c Larsson, S: "Sveriges tillgång på naturenergi i vattenkraft",

Teknisk Tidskrift s 593-96
Bergquist, W: "Utvecklingen 1915-1947 av riktlinjerna för Vattenfalls

kraftförsörjning", Teknisk Tidskrift s 329-332
Beskow, Gunnar: "Vattenkraften och naturen", Svensk Lantmäteritidskrift s 439-

446
Dahlskog, Sten: "Deltaland i övre Ume", Sveriges Natur, årsbok, s 147-157
Forsen, Olof: "Snart dags att bygga Vattenfall", Bygd och Natur, h 3, s 209-10
Gimstedt, Olle: "Räkna med naturvårdsproblemet från början", Bygd och Natur,

årsbok, s 144-45

103



Grafisiröm, Erik: "Kraftförsörjn ingen i framtiden". Industriförbundets
Meddelanden, s 280-285

Jannes, Elly. "Skall de offras för välfärden?", Vi, h 13/14, s 18-20, 38-39
"Kan några vatten räddas?", Bygd och Natur, årsbok, s 155-56
"Lapplands paradis räddas, Sollefteåforsen byggs ut", Norrländsk Tidskrift, h 1, s

24
Lundberg, Erik: "Landskapsvård - planläggningsfråga eller städningsåtgård?",

Bygd och Natur, h 2, s 119-124, 167
"Ny diskussion om Nämforsen", Norrländsk Tidskrift, h 1, s 24
Olsson, Holger: "Ljungan stöps om i stort projekt", Norrländsk Tidskrift, h 2, s

27-28
Park, Gustav. "De bästa renbetena spolieras", Vi i Vattenfall, h 5, s 2
Persson, Yngve: "Stopp för Vattenfall", Arbetaren, h 15, s 5, 12; diskussion, h 20,

s l l
Petri, F & Lalander, S: "Vattenfall 50 år", Teknisk Tidskrift, s 125-133
"Riskabelt spel med naturvärden", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 27
Rydberg, Sven: "Naturen, industrin och kraften", Industriförbundets

Meddelanden, s 178-187
Segerros, Henning: "En attraktion mindre vid Lule älv", Bygd och Natur, årsbok,

s l 5
Segerros, Henning: "Samarbete över gränserna", Bygd och Natur, årsbok, s 153-

55
Tiopunktsprogram i vattenfrågor från 34 norrländska kommuner", Norrländsk

Tidskrift, h 2, s 24
Walin, Gösta: "Naturskydd och kraftproduktion", Teknisk Tidskrift, s 1-4;

diskussion, s 5-14
Wikman, Åke: "Anklagelsen för brist på samarbete förvånar", Vi i Vattenfall, h

5 ,s3 #

Wikman, Åke: "Kulturmord eller utveckling?", Vi i Vattenfall, h 3, s 2-3
Wikman, Åke: "Renägarna år aldrig rättslösa!", Vi i Vattenfall, h 4, s 2-3
"Önkselista över vatten som främst bör skonas", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 57
"Överläggning med naturvården i höst", Vi i Vattenfall, h 4, s 9

1960
"Allt starkare opinion för naturvården", Norrländsk Tidskrift, h 3, s 64
Anrick, Calla: "Brev till Moder Svea", STF.s tidning, h 6, s 174-75
"Bör Torneträsk regleras? - Nej!", STF.s tidning, h 6, s 170-73
"Bör Torneträsk regleras?", Sveriges Natur, h 5, s 178-79
Trist för ömtåliga naturområden", Vi i Vattenfall, h 6, s 4
Grafström, Erik: "Synpunkter på vattenkraftutbyggnad och turism i

Norrbotten", STF:s tidning, h 6, s 176-78
Grafström, Erik: "Vattenfall föreslår 'karenstid' för angelägna na-

turvårdsobjekt", Vi i Vattenfall, h 6, s 2-3
Kleman, Carl: "Vattenkraftfrågor", ERA, 1960, s 68-71
"Kommuner och kraftbyggen", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 39
"Kraftbygget i Sollefteå", Norrländsk Tidskrift, h 3, s 39
Lalander, Sven: "Analys av energiförsörjningen", Kosmos, 1960, s 17-33

104



"Lule Älv - var bästa kraftkälla", Vi i Vattenfall, h 8. s 2
Lundberg, Erik: "landskapsvård vid kraftverksbyggen", Dalarnas hembygdsbok, s

21-36
"Mindre vatten i Stora Sjöfallet", STF:s tidning, h 6, s 176
"Mörumslaxen räddad!" (ledare), Sveriges Natur, h 1, s 1
"Naturvårdspionjär reser runt. Eftervård nödvändig anser Sigurd Curman", Vi i

Vattenfall, h 7, s 12
"Naturvärnets öppna fråga", Norrländsk Tidskrift, h 3, s 75
"Regionplan för Stora Lule älv får följder för natur, renbeten, turism",

Norrländsk Tidskrift, h 4. s 68
Rosenqvist, Gunnar: "Dramatik kring kraftkällan Indalsälven", Norrländsk

Tidskrift, h 3, s 25-26
Segerros, Henning: "Nya kraftverk i mellersta Norrland", Norrländsk Tidskrift, h

l,s 47-49
Sehlin, Halvar: "Vaksamhet av nöden", STF:s tidning, h 6, s 163-65
Sundman, Per-Olof: "Min syn på bygden och vattenbyggandet", Bygd och Natur,

årsbok, s 86-94
"Tännforsen räddas - och mer", Norrländsk Tidskrift, h 3, s 14
"Vattenfalls optimalutredning", Teknisk Tidskrift, s 1000-1001
Walin, Gösta: "Naturvård på lång sikt", STF:s tidning, h 6, s 178-79

1961
Beskow, Gunnar: "Från källorna till havet", Sveriges Natur, årsbok, s 132-47
"Fjällvärld i fara", Sveriges Natur, h 2, s 57-58
"'Fred' med naturvården 28 objekt lämnas orörda", Vi i Vattenfall, h 7,2
"Fred med Vattenfall", Bygd och Natur, h 4, s 243-45
Grafström, Erik: "Vattenkraften och naturskyddet", Vi i Vattenfall, h 7, s 2
"Klart för Padjelanta nationalpark" (ledare), Sveriges Natur, h 6, s 187
"Kritiskt läge för naturvård", Norrländsk Tidskrift, h 1, s 27-28
"Naturvärden bevaras genom samarbete", Norrländsk Tidskrift, h 4, s 31-32
Nilsson, Olle W.: "Vattenkraften och naturvården", Norrländsk Tidskrift, h 1, s

26-27
Norman, Birger: "Kulturen kring älven", Sveriges Natur, årsbok, s 99-109
Rasmusson, Gunnar: "Exploateringarna av vatten" Sveriges Natur, årsbok, s 29-

40
Rosén, Bo: "Vandring långs en älv", Sveriges Natur, årsbok, s 41-51
"Sarek-Padjelanta, Fjällvärld i fara", STF:s tidning, h 1, s 7
Scherman, K. A.: "Vattenkraften och dess pris", Teknisk Tidskrift, s 1070-1073
Walin, Gösta: "Ett steg framåt!", Sveriges Natur, h 6, s 188-203
Walin, Gösta: "Ohämmad exploatering...", Sveriges Natur, årsbok, s 7-17
"Äventyren i Sarek och Padjelanta", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 45-46

1962
"Andrum för Torne, Kalix och Pite älvar" (ledare), Sveriges Natur, h 3, s 75
F. Nils: "Snäll debatt om naturvård", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 21
"Fjolårets 'fredsavtal' vägledande för långsiktsplanering om naturen", Vi i

Vattenfall, h 6, s 2

105



"Freden i Sarek", Bygd och Natur, h 1,5 14
Grafström, Erik: "Apropå CDL-utredningen", Vi i Vattenfall, h 9, s 2
Grafström, Erik: "Regionplan för Vindclälven", Vi i Vattenfall, h 4, s 2
Gustavsson, Sigurd: "Forsarna sjunga", Värmland vår hembygd, s 87-91
"Långsiktig plan för Vindelälven", Norrländsk Tidskrift, h 3, s 62
Malmström, Carl: "Det svenska naturskyddets historia", Svensk Tidskrift, s 92-98
"Naturvårdspionjär berättar ur sina minnens bok", Vi i Vattenfall, h 6, s 8
"Naturvärn stöds av SNF och fler", Norrländsk Tidskrift, h 3, s 60
"Naturvärnet vill skydda Vindelälven", Norrländsk Tidskrift, h 4, s 59
Norrby, Jonas: "Överenskommelse vattenkraft-naturskydd", Teknisk Tidskrift, s

21-24; diskussion, s 559-60
Rosén, Bo: "Fåttjaur - en sjö att bevara", Sveriges Natur, årsbok, s 173-78
"Staden och forsen", Bygd och Natur, h 1, s 8-9
Tännforsen anses räddad", Norrländsk Tidskrift, h 1, s 73

1963
Sjöstrand, Bertil: "Helgeåns hästkrafter. Något om kraftproduktion och

landskapsvård", Skånes Natur, s 47-62
Stålberg, Nils: "En vädjan för Vindelålven", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 3*40
"Uppskov med utbyggnaden i Vindelälven. Norrlandsförbundet nådde

etappmål", Norrländsk Tidskrift, h 1, s 20
"Vatienkraft-oljekraft-atomkraft?", ERA, s 15-16, 24-25

1964
Treden i Sarek kompletteras", Bygd och Natur, s 143
Grafström, Erik: "Orörd älv?", Vi i Vattenfall, h 1, s 2
Iveroth, Axel: "För renare stadsluft: bygg ut vattenkraften", Vi i Vattenfall, h 3, s

2
"Lax, lax - eller elkraft"', Sveriges Natur, h 5, s 173-74
Rosén, Bo: "440 vattendrag att rädda...", Sveriges Natur, h 4, s 123-26
Wahlberg, Sven: "Katastrofen i Stora Sjöfallets nationalpark", Sveriges Natur, h

5, s 176-77
Söderlind, Ake: "Vattenkraftexploateringen - bondfangeri på högsta nivå?",

Norrländsk Tidskrift, h 1, s 4-6

1965
Bergman, Anders: "Ökad vattenkraftutbyggnad ökar statsnyttan?", Vi i

Vattenfall, h l , s l 2
Grafström, Erik: "Generaldirektören svarar", Vi i Vattenfall, h 1, s 12
Grafström, Erik: "Vindelålven", Vi i Vattenfall, h 2, s 2
Johansson, Folke W.: "Hur används 'vattenkraftspengarna'?", Norrländsk

Tidskrift, h 2, s 6-7
Moraeus, Björn: "Vindelålvens utbyggande", Sveriges Natur, h 4, s 149-154
Moraeus, Björn: "Vindelälven i farozonen", Norrländsk Tidskrift h 1, s 64-65
Rosén, Bo: "Ett ålvstråk måste räddas!", Sveriges Natur, h 6, s 219-222
"Vetenskapliga intressen bör gå före företagsekonomiska", Norrländsk Tidskrift,

h l , s 6 4 i

106 !'



Wanhainen, Väinö: "Modern landskapsvård", Vi i Vattenfall, h 4, s 11

1966
Armant, Rune: "Besvärligaste vattenmålet", Norrländsk Tidskrift, h 3, s 12, 62
Balgård, Mats: "Vindelälvens elfte timma", Medicinska föreningarnas Tidskrift, h

5, s 231-33
Funegård, Gustaf: "Vindelälven - Naturtillgång eller bara natur?", Vi i

Vattenfall, h 2, s 2-3
Grafström, Erik: "Hur skall det bli med Vindelälven?", Vi i Vattenfall, h 7, s 2
Grafström, Erik: "Överenskommelsen om Vindelälven", Vi i Vatten/all, h 5, s 2
Häggström, Matti: "Fall av, vattenfall", Svensk Linje, h 7, s 22-24
"Kraftförsörjning och naturvård" (ledare), Sveriges Natur, h 2, s 33
Lewan, Nils: "Strand i fara", Sveriges Natur, h 3, s 102-95
Lindblad, Tord: "Att tämja naturkrafter", Byggnadsindustrin, h 7, s 39-47
Lundberg, Allan: "Inte bara vatten", Hem och fritid, h 2, s 5-6
Moraeus, Björn: "Vindelälven", Vertex, h 5, s 12-14
Moraeus, Björn: "Aktuellt i fallet Vindelälvens utbyggnad", Sveriges Natur, h 5, s

173-76
"Stora Sjöfallet - en nationalpark?" (ledare), Sveriges Natur, h 6, s 203
Thomasson, Erik: "Naturvård och vattenkraft", Norrländsk Tidskrift, h 1, s 12-13,

24
Wachtmeister, Hans: "Mörrumsån", Sveriges Natur, h 5, s 170-176
Walin, Gösta: "Landskapsvård", Sveriges Natur, h 6, 226-29

1 1967
• Brinck, Per: "Vindelälven...", Forskning och framsteg, h 5, s 32

Enestig, Harry: "Uppsalagruppen har krut kvar i Vindelålvsfrågan", Norrländsk
\ Tidskrift, h 2, s 6-7
i Eriksson, T: "Suorvaregleringen i riksdagen", Samefolket, h 1, s 11-15

Grafström, Erik: "Låt oss ta Er med u p p till Vindelålven"; Vi i Vattenfall, h 7, s 3
Grafström, Erik: "Vindelälven - problem med slagsida", Vi i Vattenfall, h 9, s 2
Hagman, F & Rowell, D: "Energiförsörjning och naturresurser", WS, h 10, s

565^8
Larsson, Lars-Gunnar: "Vindelä! i", Turist, h 6, s 3
Moraeus, Björn: "Vindelälven - okiober 1967", Sveriges Natur, h 5, s 209-13
Rosén, Bo: "Låt Vindelålven vara ifred", I alla väder, h 4, s 2021
Rosén, Bo: "Rädda Vindelålven", Vår skola, h 4, s 155-58
Schaefer, Helmut: "Bevara Laisdalen!", Sveriges Natur, h 5, s 214-16
"Vattenfall vill bygga i Piteå, Kalix och Torne älvar (intervju med Erik

Grafström)", Norrländsk Tidskrift, h 3, s 6-7, 75-76

1968
ff Arnberg, Wolter: "Vindelålven åter hotad", Fältbiologen, h 3, s 3
$j "Bedöm Vindelålven mot övriga outbyggda älvar", Vi i Vattenfall, h 9, s 2
r Brinck, Per: "Fortsatt strid om Vindelålven", Forskning och framsteg, h 4, s 26-27

Grafström, Erik: "Energiförsörjning, konkurrens och miljövård", Vi i Vattenfall,

i- »'2. »2

107



Grafström, Erik: "Klarnar det?", Vi i Vattenfall, h 4, s 2
Grafström, Erik: "Hur skall vi disponera de två naturtillgångarna?", Vi i

Vattenfall, h 7, s 2
"Hotet mot Sjaunja", Sveriges Natur, h 4, s 153
Landeli, Nils-Erik: "Varning för teknokratisamhållet", Sveriges Natur, h 6, s 268-

70
Moraeus, Björn: "Vindelålven - ännu inte räddad", Sveriges Natur, h 3, s 123-26
"Nu är Sjaunja också i farozonen!", STF:s tidning, h 5, s 17-19, 31
Palmstierna, Hans: "De klarsyntas revolt", Tidssignal, h 33, s 11
Rosén, Bo: "Naturvårdsalternativ för Vindelälven", Sveriges Natur, h 3, s 127-28
Rosén, Bo: "Vindelälvens rätta användning", / alla väder, h 4, s 8-9
Sjörs, Hugo: "Vad händer med Kaitum och Sjaunja?", Forskning och framsteg, h

5, s9-ll
Sjöstrand, B: "Om landskapsplanering vid Sollefteå kraftverk", Bygd och Natur,

årsbok, s 19-28
Sundius, Sven: "Framtidens elförsörjning", Sveriges Natur, h 6, s 289
Ulfstrand, Staffan: "Vindelålven och behov av ekologisk forskning", Fauna och

flora, h 4, s 130-36
"Vindelälven räddas", Bygd och Natur, h 1, s 8
Wanhainen, Väinö: "Landskapsvård vid Luleälvens kraftverk", Bygd och Natur,

årsbok, s 29-44

1969
Arnberg, Wolter: "Tal framfört på Sergels torg den 16.3 1969 vid

Fältbiologernas demonstration mot vattenkraftutbyggnaden i fjällen",
Fältbiologen, h 3, s 4-5

Berg, Sten E.: "Kraftverksålven", STF:s årsskrift, s 223-240
Erichs, Sverker: "Planering och naturvård", Sveriges Natur, årsbok, s 99-116
Grafström, Erik: "Sveriges energiförsörjning...", Bergshanteringens vänner,

årsbok, s 39-52
Hedgren, Stellan: "Mest mygg - Kaitum", Fältbiologen, h 5, s 4ff
Hermansson C. H.: "Hur ska vi göra med Vindelälven", Tidssignal, h 47, s 4-5
Holger: "Unga fältbiologer inbjöds till diskussion: Krävde stopp för Kaitum-

Vmdelälven", Vi i Vattenfall, h 3, s 10
Isakson, Erik: "Sluta reglera våra älvar", Fältbiobgen, h 3, s 5-6
Liljelund, Lars-Erik och Bråvander, Lars-Gunnar: "Sitas Auta Suorke",

Fältbiologen, h 6, s 6-8
Norhammar, Ulf: "Vindelålven - vinst eller förlust?", Ny teknik, h 3, s 14-15
Markgren, Gunnar: "Piteålven - en av våra sista stora", Sveriges Natur, h 5, s

257-59
"Outbyggda älvar", (ledare), Sveriges Natur, h 6, s 273
Swegen, H: "Kaitum - naturskyddsområde eller vattenkraftprojekt?"; Sveriges

Natur, h 2, s 62-69
Uisk, Ahto: "Vindelålven - för och emot", Arbetaren, h 23, s 7
"Vattenlagen revideras" (ledare), Sveriges Natur, h 4, s 161
Walin, Gösta: "SNF 1959-69, Sveriges Natur, årsbok, s 7-16
Walin, Gösta: "Vindelälven" (ledare), Svenges Natur, h 3, s 113

108



Wik, Harald och Åman Karl E.: "Fel paketlösa älvexploateriiigen", Norrländsk
Tidskrift, h I, s 59

Ödmark, L: "Ljungan totalförstörs", Svenskt Fiske, h 5, s 144-45

1970
Alenius, Gunnar: "En ändrad syn", Fältbiologen, h 3/4, s 3-6
Arvidsson, Lennart: "En fredad plats", Fältbiologen, h 3/4, s 13-15
Bråvander, Lars-Gunnar: "Ritsemprojektet", Fältbiologen, h 3/4, s 21-23
Bråvander, Lars-Gunnar: "Sjaunja - sameland", Fältbiologen, h 3/4, s 25-27
Bråvander, Lars-Gunnar: "Älvdalarna - naturliga ekosystem", Fältbiologen, h

3/4, s 19-20
Grafström, Erik: "Striden om Vindelälven", Vi i Vattenfall, h 10, s 2
Granström, Börje: "Kommer Nancy att reda ut stormarna? Folket vid

Vindelälven väntar", Norrländsk Tidskrift, h 5, s, 17-19
Haglund, Bertil: "De stora rovdjuren i dagens läge", Fältbiologen, h 3/4, s 7-12
Hoppe, Gunnar: "Att värdera natur", Sveriges Natur, årsbok, s 49-62
Labba, Andreas: "Hjälp oss rädda Kaitum", Fältbiologen, h 6
Liljelund, Lars-Erik: "Kaitum - fjällvärldens pärla?", Fältbiologen, h 3/4, s 28-29,

31
Liljelund, Lars-Erik: "Vad är det som förstörs?", Fältbiologen, h 2
Lindberg, Peter: "Suorva-Ritsem-Kaitum", Sveriges Natur, h 5, s 155-161
Nilsson, Edvin: "Pårlålven", Fältbiologen, h 3/4, s 17-18
Norrby, Jonas: "Efter Vindelälven", Vt i Vattenfall, h 5, s 2
Norrby, Jonas: "Kraftutbyggnader under 1970-talet", EM, h 5, s 88-93
Norrby, Jonas: "Ökad vattenkraftutbyggnad", Vi i Vattenfall, h 6, s 2
"Norrlandsälvarna" (ledare), Sveriges Natur, h 4, s 117
"Norrlandsälvarna och vattenkraften", Statens Naturvårdsverk, årsbok, s 93-100
Person, Bengt-Ola: "Spelet om Byforsen", Sveriges Natur, h 6, s 209-13
Sehlin, Halvar: "Vattenkraftsutbyggnad och naturvårdsopinion", Ymer, 1970 s

13749
Sehlin, Halvar: "Vindelälven", Turist, h 1, s 16-18
Sehlin, Halvar: "4 älvar att spara", Turist, h 1, s 3
"Sjaunja får inte förstöras!", Sveriges Natur, h 4, s 118-19
"Sjaunja får inte förstöras!", Sveriges Natur, h 5, s 154
Sundfeldt, Jan: "Att strypa forsen vore som att skjuta...", Vi, h 35, s 29-33
Söderqvist, Thomas: "Politisera miljövårdsdebatten!, Fältbiologen, h 3/4, s 30
"Vindelälven" (ledare), Sveriges Natur, h 2, s 53
"1970-talets vattenkraftutbyggnader i Norrland", Vi i Vattenfall, h 6, s 5-6

1971
"Bygg reningsverk före kulturhus" (ledare), Norrländsk Tidskrift, h 6, s 1
Frydén, Einar: "Ritsemprojektet och miljödebatten", Moderat debatt, h 3, s 12-

13; diskussion, h 3, s 14-15, h 4, s 24-25, 26-29
Grafström, Erik: "Vindelälven, Ritsem och Kaitum", Vi i Vattenfall, h 4, s 2
Haglund, Gustaf: "Nu får Hälsingland sin egen Vindelälv", Norrländsk Tidskrift,

h 8 , s 2 3

109



Johansson, Sture: "Första vattenkraftsstationen blir fornminne när vi går in i
kärnkraftsåldern", Byggnadsindustrin, h 26, s 26-29

"Kaitum nu i Vattendomstolen", Vi i Vattenfall, h 1, s 4
Nilsson, Macke: "Vattenkraften byggs ut planlöst", Norrländsk Tidskrift, h 6, s 21
Norrby, Jonas: "Elkris eller miljökris" (ledare), Vt i Vattenfall, h 1, s 2
Norrby, Jonas: "Ritsempolitik" (ledare), Vi i Vattenfall, h 5, s 2
"Ritsem", Vi i Vattenfall, h 5
"Ritsem byggs ut", Vi i Vattenfall, h 6, s 5
"Ritsem och Kaitum", Statens Naturvårdsverks Årsbok, 1971, s 172-74
Salomonsson, Åke: "Ritsems och Skjomens kraftverk", Turist, h 5, s 12-13
Segnestam, Mats: "Den sista förlusten?" (ledare), Sveriges Natur, h 3, s 105
Thomasson, Erik: "Debatten fortsätter om Vindelälvs-beslutet", Norrländsk

Tidskrift, h 7, s 13
"Är Ljusnan dödsdömd?", Svenskt Fiske, h 12, s 44,62
Öhman, Richard: "De dolda kraftsverksutbyggnaderna", Svenskt Fiske, h 12, s

42-44
Öholm, Sieweru "Använd er egen naturtillgång. Bygg ut Vindelälven",

Norrländsk Tidskrift, h 6, s 18-19; diskussion, h 8, s 14-15

1972
Borenius, Gustaf: "Vindelälven - och sedan?", Turist, h 1, s 20-21, 28-29
Bruce, Cecilia: "Standardhöjare kontra miljövårdare i Ljusnandebatten", Vår

Industri, h 8, s 8
Claesson, Ulf: "Det galler att rädda Ljusnan!", Arbetaren, h 14, s 3
"Debatt och principbeslut" (ledare), Norrländsk Tidskrift, h 1, s 1
Fichtelius 8c Sandstedt: "15000 människor vid Ljusnan kräver rädda älven",

FIB, h 7, s 16-19
Hamdahl, Bengt: "Energipolitiken ifrågasatt" (ledare), Sveriges Natur, h 1,1-2
Horney, Nils: "Vindelälvsområdet - Sveriges största folkpark", Motor, h 17, s 40-

42
Jolin, Christopher: "Ska Ljusnan 'räddas' från kraftverksbyggen?", Vår Industri,

h 6, s 33-35
"Kraftindustrins lokaliseringsbehov analyseras i remissvar från CDL", Vi i

Vattenfall, h 8, s 5
Landell, Nils-Erik: "Ödemarken verkar oförstörbar och oändlig men

illavarslande tecken finns...", Vi i Vattenfall, h 7, s 12
Norrby, Jonas: "Kraftindustrin ser framåt", Affärsvärlden, h 47, s 1412,1414,

1416
"Om Vindelälvsprojektet", Turist, h 6, s 7
Rolfmark, Kjell: "Än har inte sista ordet sagts om Vindelälven",

Byggnadsindustrin, h 30, s 7-9
Rosen, Bo: "Lämna Ljusnan i fred", I alla väder, h 2, s 10-11
Rosén, Bo: "Rädda Ljusnan!", Sveriges Natur, h 1, s 5- 8
Rosén, Bo: "Vattenkraftsexploateringarna och människan", Sveriges Natur, h 3,

i 137-40
Rosén, Bo: "Älvstråk, räddade och prisgivna", TillFjälls, s 8-11
Sjöberg, Anita; "Ett fall för miljövården", Vi, h 35, s 18-20

110



"Striden om Ljusnan", Svenskt Fiske, h 6, s 36, 38
Wahlberg, Sven: "200 tappade miljoner", Sveriges Natur, h 1, s 3f
Walin, Gösta S.: "Sveriges energipolitik", Sveriges Natur, h 1, s 2
Öhman, Richard: "Sölvbackaströmmarna i farozonen", Svenskt Fiske, h 6, s 38

1973
Bryntse, Göran: "Älvräddare och kärnkraftkritiker börjar samarbeta", Miljö o

framtid, h 11, s 13
Cohn, Helge: "Fy fan det år våran älv, era jävlar", Arbetaren, h 49, s 5
Gillberg, Björn: "Energikrisen och framtiden", Miljö o framtid, h 12, s 10-11
Gustafsson, Bengt: "Vattenkraften högaktuell", ERA, h 10, s 184-88
Hagtorn, Gunnar: "Vattenfall har plats i täten...", Veckans Affärer, h 23, s 120-23
Hildebrand, Curt: "Vattenkraften oförstörbar, men lätt att missköta",

Beklädnadsfolket, h 12, s 16-17
Jansson, Sverker: "Gamla stan en förebild för Vindelälvens bevarande",

Kommunal Tidskrift, h 4, s 170-72
Johanson, Roland: "Våsterdalålven nästa?", Turist, h 1, s 20, 29
Leiler, Tor-Erik, "Ny naturskövling vid nedre dalälven?", Sveriges Natur, h 1, s

29-31
Lindberg, Peter: "Ritsem 1972 - Ritsem 1973", Fältbiologen, h 6, s 6
Lundwall, Ulf: "Kraftintressenternas undersökning: Reglera älven - trivseln

ökar". Fältbiologen, h 4, s 8
Lundwall, Ulf: "Ännu en älv offras?", Fältbiologen, h 2, s 3-4
Nylén, Harry: "Än är slaget inte vunnet", Miljö o framtid, h 11, s 14
"Ritsemprojektet, Sitasjaure reglering och Ritsems kraftstation", ERA, h 1, s 14-

16
Rosén, Bo: "Stoppa Hålla!", Sveriges Natur, h 2, s 66^8
"Rädda våra älvar", Miljö o framtid, h 11, s 11-15
"Vilka miljövärden har Mellanljusnan?", Kommunal Tidskrift, h 17, s 770-73
Wahlberg, Sven: "Lat dem leva!", Norrländsk Tidskrift, h 7, s 10-11

1974
Almer, Brodde: "Hotet mot Ivösjön", Svenskt Fiske, h 4, s 26-27
Bruce, Cecilia: (Om Ljusnan), Norrländsk Tidskrift, h 1, s 20
Claesson, Alf: "Visst bör älvarna sparas", Arbetaren, h 23, s 8
Ekström, Sören: "Bevara eller bygga ut?", Kommunal Tidskrift, h 11, s 489-91
Ivarsson, Ulf: "Sydkraft hotar kulturlandskapet", Miljö o framtid, h 1, s 8
"Konsten att rädda älvar", Fältbiologen, h 4, s 12
Landell, Nils-Erik: "Sjaunja tillhör hela Sverige", Miljö o framtid, h 6/7, s 14-15
Landell, Nils-Erik: "Vad skall hända med Sjaunja?", Sveriges Natur, h 2, s 70-72
Lindström, Thorolf: "Specialisterna i regleringsmagasinen, Sveriges Natur, h 2, s

65^9
Ljung, Lars: "Många fördelar med fortsatt utbyggnad av vattenkraften",

Fackföreningsrörelsen, h 4, s 11
"Lägesrapport om vattenkraftutbyggnad", Departementsnytl, h 31, s 2
Norrby,Jonas: "Vår vattenkraft" (ledare), Vi i Vattenfall, h 5, s 2

111



Oscarsson, Gösta: "Vattenkraftsutbyggnadens effekter på sysselsättning och
kommunal ekonomi", Kommunal Tidskrift, h 11, s 493-95

"Rangordning av eventuella vattenkraftutbyggnader", Departementsnytt, h 18, s
2-3

Risberg, & Ivarsson: "Valfrid Paulsson" (intervju), Miljö o framtid, h 4, s 9-11
Stierna, Stig: "Byske älv byggs ut", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 12-13
Sundin, Gösta: "Effektutbyggnad av vattenkraft - ambitioner och

begränsningar", ERA, h 6/7, s 106-11
Sundman Per-Olof: "Skydda vårt land från oss själva", Veckojournalen, h 20, s 3
"Utbyggnad av Kalixälven", Vi i Vattenfall, h 3, s 10
"Utbyggnadsplanerna för Byske och Aby älvar", Sveriges Natur, h 1, s 34-36
Walin, Gösta: "Vattenkraft och miljö", Sveriges Natur, h 4, s 165-67

1975
Abrahamsson, Tore: "Till minne av Stora Sjöfallet", STF:s årsbok, s 274-310
Liljelund, Lars-Erik: "Vattenkraftsexploateringens följder i svenska fjällen", Till

Fjälls, s 29-32
Mellberg, Gerd: "Nya hot mot våra älvar", Vi, h 26/27, s 16-19
Nyström, Örjan: "Vattenkraft i fjällvärlden", Till Fjälls, s 22-28
Olsson, Gösta: "Berättelsen om en älv", Turist, h 5, s 16-17
Olsson, Käre: "Fortsatt försvar för lågenergisamhället", Sveriges Natur, h 3,113-

14
Olsson, Kåre: "Försvar för lågenergisamhället", Sveriges Natur, h 1, s 21-27
Sundfeldt, Jan: "Oviss framtid för vattenrallare", Vi, h 26/27, s 3-5
Sundin, Lennart: "Älvråddarna", Arkitekttidningen, h 16, s 9
Sundius, Sven: "SNF och energin", Sveriges Natur, h i s 19-21
Svensson, Bengt Y. E.: "Vi behöver kärnkraften", Sveriges Natur, h 2, s 67-69
Thofelt, Lars: "Vindkraft och svänghjul", Sveriges Natur, h 1, s 28-31
Törne-Westman, Ann-Marie von: "SNF och kärnkraften", Sveriges Natur, h 1, s

31-32
Wiinka, Bertil: "Rennäringen skadas av dammbyggena i nationalparkerna",

Miljö o framtid, h 3, s 5-6
Wiklund, Christer: "Assuandammen - framtidshopp eller teknokratiskt

magplask?", Fältbiologen, h 4, s 6-7

1976
Forsman, Harry: "Spara småälvarna - vi behöver dem", På fritid, h 8, s 29-30
Gardh, Sven-Inge: "Ljusnankämparna har uppvaktat riksdan med 100 kilo

argument", Norrländsk Tidskrift, h 2, s 4647
Jannes, Elly: "Nu forsar vattnet i Cabora Bassa", Vi, h 19, s 2-5
Laqvist, Anne: "Och människan forsar vidare på jakt efter energi", Norrländsk

Tidskrift, h 6, s 6-7
"Naturvård i samband med vattenkraftutbyggnad," Statens Naturvårdsverks

Årsbok, s 31-34
Norrby, Jonas: (orubricerad ledare), Vi i Vattenfall, h 6, s 2
Sjöberg, Göran: "Vad händer med älvarna?", Fällbiobgen, h 1, s 3
Sjöberg, Göran: "Gideälven - en skogsälv", Fältbiologen, h 1, s 4

112



Sunditi, Lennart: "Rädda våra älvar", Turist, h 4, s 16-17
"Vattenkraften - ett måste", Vi i Vattenfall, h 6

1977
Andersson, Hans: "Vad händer med Sitojaure?", Turist, h 4, s 20-21
Hamdahl, Bengt: "De sista vattenfallen och energifrågan" (ledare), Sveriges

Natur, h 1, s 1
Hubendick, Bengt: "Dubbelriktade dämningar", Fältbiologen, h 2, s 14-15
Lundström, Kenneth: "Älvarna och framtiden", Byggnadsarbetaren, h 35
Norrby, Jonas: (orubricerad ledare), Vi i Vattenfall, h 3, s 2
"Är vattenkraftsepoken slut?", Samefolket, h 12, s 356-362

1978
"Edvin Nilsson: - Förstör inte mera natur!", Vi i Vattenfall, h 2, s 10
Ekner, Reidar: "Verkligheten bakom", Arbetaren, h 15, s 16
Forsman, Harry: "Vart tog satsningen på Vindelälven vägen?" SIA, h 8, s 34-35
"Fortsatt satsning på vattenkraft och kärnkraft", Vi i Vattenfall, h 6, s 10
Holm, Jens Chr.: "Aluminiumet mördar våra forsar", Fältbiologen, h 4, s 12-13
Holmstedt, Stig: "Nedre Dalälven. Nu krävs ordentlig satsning på bevarande",

Sveriges Natur, h 6, s 386-89
"Kalixälven (vädjan till Socialdemokratiska partiet)", Sveriges Natur, h 5, s 328
Labba, Nils-Gustav: "Kalix älvs utbyggnad", Samefolket, h 15, s 4-19, 42
Lundström, Kenneth: "Älvarna och framtiden", Byggnadsarbetaren, h 2, s 16-21,

h 4, s 10-12, h 6, s 12-13, h 8, s 13-19, h 10, s 11-14, h 16, s 7-9, h 19, s 6-9,
28, h 26, s i 1-13, h 31, s 8-11

"Miljarder KWh slumrar i vattendragen", Verkstäderna, h 4, s 44-47
Nilsson, Christer: "Ska sista storälven offras?", Sveriges Natur, h 8, s 482
"Nya SNF-protester mot utbyggnad av Kalixälven", Sveriges Natur, h 8, s 479
Perlström, Roland: "Granboforsen försvinner", Norrländsk Tidskrift, h 5, s 40-41
"Samhällsbeslut som gynnar naturvården - kan vi lita på dem?" (ledare),

Sveriges Natur, h 7, s 413
Segerros, Henning^ "Energisparprogrammet", Sveriges Natur, h 2, s 58-63
Segnestam, Mats: "Älvdans", Sveriges Natur, h 5, s 328
"Solbackakonferensen 77", Vi i Vattenfall, h 8, s 4
"Stor oenighet om vidare utbyggnad", Vi i Vattenfall, h 2, slO
"Varför bevara våra älvar?", informationsskrift från Älvräddarnas

Samorganisation
Westerstrandh, Björn: "Bygg ej ut kalix älv", Miljö o framtid, h 10, s 4-5

1979
Kullinger, Benny: "Lokalbefolkningen och miljökämpar enas i Älta", Arbetaren,

h 40, s 8-9
Kyrkjeeide, Haakon: "Moderat utbyggning i Älta älv", Statsbyggnad, h 9, s 161-

62
Labba, Nils-Gustav: "Slaget om Älta", Samefolket, h 9/10, s 20-26
Landeli, Nils-Erik: "Hur gick det med Sjaunja-debatten?", Sveriges Natur, h 7, s

274-80

113



Lundström, Kenneth: "Älvarna och framtiden", Byggnadsarbetaren, h 2, s 8-12
"Naturligt att utnyttja Vattenfall på nya områden", Vi i Vattenfall, h 1, s 3
Nilsson, Christer: "Floraförändringar vid vattenkraftutbyggnad", Svensk

Botanisk Tidskri/t, s 266-74
Nilsson, Christer: "Vegetauonsförhållanden i kraftverksälvar", Svensk Botanisk

Tidskrift, s 257-65
Nordmalm, Pelle: "Låt älvarna strömma fritt", Sveriges Natur, h 2, s 53
Nordmalm, Pelle: "Vattenkraftutbyggarnas önskedröm", Sveriges Natur, h 6, s

226-27
Norrby,Jonas: (orubricerad ledare), Vi i Vattenfall, h 7, s 2
"Rädda Vindelälven", Fältbiologen, h 5, bilaga, s 3
Rönnelid, Johan: "Och här hemma - Sölvbacka strömmar", Fältbiologen, h 6, s 4
Sydow, Ulf von: "Nedre Långan - utbyggnadshotad jämtländsk älv", Sveriges

Natur, h l , s i 1-14
"SNF och Älvräddarna: Nu måste älvarna räddas!", Sveriges Natur, h 2, s 54
Thofelt, Lars: "Långan skall leva!", Sveriges Natur, h 1, s 14-15
Torvanger, Asbjörn: "Dammen måste stoppas", Fältbiologen, h 6, s 2-4
"Vattenkraft kan ersätta kärnkraft", Vi i Vattenfall, h 7, s 2
"Vattenöverledning avråds från Vmdelålven", Från riksdag och departement, h 23,

s6-7

1980
Brundenius, Lena: "Brasilien - Asea satsar på kritiserat jätteprojekt",

Kommentar, h l , s 26-29
Bäckstrand, Göran: "SNF och folkomröstningen" (ledare), Sveriges Natur, h 1,

1-3
Elmqvist, Thomas och Nilsson, Magnus: *Ja till kärnkraft: Dödsstöten för

älvarna", Fältbiologen, h 1, s 2-3
Flodin, Ulf: "Räddar kärnkraften älvarna?", Sveriges Natur, h 2, s 92
Hamdahl, Bengt: "Lämna nationalparkerna i fred!", Sveriges Natur, h 7, s 273-

74
Nordmalm, Pelle: Tygla energihökarna", Sveriges Natur, h 1, s 5
"Rädda Storforsen" (annons), Norrländsk Tidskrift, h 2, s 7
"Sanningen om den 'miljövänliga' vattenkraften", Fältbiologen, h 1, s 4
Torvanger, Asbjörn: "Altaålvens framtid fortfarande oviss", Fältbiologen, h 3, s 8-

9
Westerlund, Staffan: "SNF och energidebatten", Sveriges Natur, h 1, s 4546
Älvräddaren, h l *

1981
Bengtsson, Gunnar: "Striden om Älta. Det finns alternativ till utbyggnad",

Miljötidningen, h 10/11, s 8-9
Christoferson, Ivan: "Vattenkraften omprövas 1983", Vi i Vattenfall, h 4, s 7
"Den långa vågen till Älta kraftverk", Vi i Vattenfall, h 1, s 3
Elmberg, Johan m fl: "Stora Sjöfallet - nationalpark eller exploateringsmark?",

Fältbiologen, h 3, s 2-4
Hamdahl, Bengt: "Energi för 1980-talet", Sveriges Natur, h 2, s 49-50

114



Hjelm, Klas: "Stora Sjöfallet naggas igen...", Sveriges Natur, h 2, s 50
"Kraftverksbygget gav oss ett snyggare Asele", Vi i Vattenfall, h 8, s 8-9
Norrby, Jonas: "Vattenkraftens betydelse för Norrland", Norrländsk Tidskrift, h

2, s 34-38
Norrby, Jonas: "Vägvisare för energipolitiken" (ledare), Vi i Vattenfall, h 2, s 2
Persson, Thorild: "Bygg ut mer av vattenkraften", Affärsvärlden, h 52, s 51, 53
Sundin, Gösta: "Om vattenkraft", Svensk Tidskrift, h 8, s 414-22
Älvräddaren, h 1-3*

1982
Andersson, Hans: "Jaurekaska nästa?", Turist, h 4, s 4041
Bokalders, Våris: "Sveriges energiförsörjning i framtiden", Veckans eko, h 4, s

12-13
Boström &: Hultin: "Vattenkraftutbyggnad ger 15000 jobb", Väg och

vattenbyggaren, h 3, s 19-20
Christoferson, Ivan: "Jonas Norrby: Ekonomiskt bättre bygga ut Vindelälven än

Pite- och Kalixälven", Vi i Vattenfall, h 9, s 2
Cuny-Lindahl, Kai: "Konspiration mot norrlandsälvar och riksdagsbeslut",

Svensk Tidskrift, h 1, s 47-49; diskussion, h 1, s 49-50
Dahlberg, Anders: "Vattenkraft eller regnskog", Fältbiologen, h 5, s 16-17
Fick, Göran P.: "Vattenkraften från grodperspektiv", Affärsvärlden, h 8, s 59
Grelsson 8c Nilsson, C: "Förändringar i en älvdals vegetation", Svensk Botanisk

Tidskrift, h 6, s 368-379
Hanneberg, Peter: "Hoten mot fjällen", Sveriges Natur, årsbok, s 52-69
Hjelm, Klas: "Sitoälven räddad!", Sveriges Natur, h 2, s 14-15
Hultin & Klöfver: "Itaipu kraftverk...", Väg och vattenbyggaren, h 9, s 4043
Markgren, Gunnar: "Kalixälven - ännu orörd men ständigt utbyggnadshotad

storålv", Sveriges Natur, h 6, s 14-17
Nilsson, Olle W.: "Valfrid Paulsson, naturvårdsverket: Slut på

vatten utbyggnadsepoken. Älvarna har gjort sitt", Svenskt Fiske, h 6, s 4648
Ollevik, Nils-Olof: "Industriförbundet: Bygg ut vattenkraften", Vi i Vattenfall, h

3,s5
Pettersson, Bosse: "Kraftbolagen vill offra älvarna och slippa kolet", Veckans

Affärer, h 23, s 4447
Segnestam, Mats: "Vidsynt om älvaina", Sveriges Natur, h 5, s 3
Väste, Lars: "Ska nytt lagförslag rädda våra sista älvar?", Sveriges Natur, h 1, s 10-

13
VViik, Georg: "Jobb till vattenrallare - också i framtiden". Vi i Vattenfall, h 6, s 3
Älvräddaren, h 1-3*
Öström, Paul: "Ska vi bara åka slalom i oubyggda älvar", Vi i Vattenfall, h 7

1983
Arnqvist, Göran m fl (Fältbiologernas Vattenkraftsgrupp): "Bevara de sista

outbyggda älvarna...", Fältbiologen, h 3, s 15
Arnqvist, Göran: "Messaure", Fältbiologen, h 5, s 2-7
Bergkvist, Peter: "Nytt förslag om vattenkraften. De stora älvarna går säkra -

nu år det åarnas tur", Land, h 35, s 12-13

115



Christoffersson, John: "Sydkraft hour Emåns framtid", Sveriges Natur, h 3, s 36-
39

Dahl, Kristin: "Kluven inför vattenkraften", Forskning och framsteg, h 5, s 32-33
Ericson, Bo: "Vattenkrafiberedningen: Klippen och Vojmån åter aktuella", Vit i

Vattenfall, h 6, s 2
Göransson & Iliste: Tehri-dammen - indiskt Älta", Sydasienbullentinen, h 1, s 6-

7
Haage, Sigvard: "Vi har råd att rädda våra vattendrag", Turist, h 5, s 5
Ivansson, Mariana: "Forsen får inte tystna", Turist, h 5, s 8-9
Korpi, Solveig: "'Att få bygga ut en ny älv skulle ge oss en kick'", Vi i Vattenfall,

h9, s6
Korpi, Solveig: "Byggnads till kraftberedningen: Bygg ut småälvarna först", Vi i

Vattenfall, h 4, s 2
Lofterud, Curt: "Vårt ansvar för Ammerån och för livet", Land, h 38, s 28-29
Löfgren, Claes: "Har vi råd att spara fyra älvar?", Nyhetsmagasinet 7 dagar, h 44, s

6-9
Nilsson, Christer: "Det biologiska priset på vattenkraft", Forskning och framsteg,

h 5, s 34-38
Nilsson, Christer: "Förstörda älvar kan aldrig repareras", Ny Dag, h 33, s 21
Nilsson, Christer: "Låt älvarna leva", Liberal debatt, h 5, s 14-15
Nyman, Norbäck, Skogsberg, Nilsson och Waldau: "Vår energi: Vattenkraften",

Byggnadsarbetaren, h 12, s 8-10, h 26, s 8-10, h 27, s 8-10, h 28, s 8-12, h 31, s
14-16

Olofsson, Rolf: "Efter utbyggnad - förstörd natur", Land, h 39, s 16
Petersson, Agneta: "Vattenkraften förändrar vattnet", Forskning och framsteg, h

5, s 28-33
"Saltfjell-Svartisen kan bli nästa Älta", Samefolket, extranummer, s 10-11
Stem, Ingrid m fl: "Älvreglering", Fältbiologen, h 3, s 10-11
Sundberg, Nils: "Utbyggnad och sedan", Forskning och framsteg, h 5, s 3842
Sundin, Gösta: "Mer vattenkraft", Svensk Tidskrift, h 2, s 87-92; diskussion, h

5/6, s 296-97
Uisk, Ahto: "Kalix älv", Arbetaren, h 24, s 6-7
Utbult, Mats: "Byggnadsarbetarna och kraftindustrin trycker på. Vi måste offra

orörda älvar", Statsanställd, h 35, s 6-7, 17
Utbult, Mats: "Livet förändras i älvdalen når vi tar kraft ur forsen",

Statsanställd, h 37, s 12-14
"Vattenkraftberedningen får med viss tvekan godkänt", Sveriges Natur, h 6, s 10-

13
"Vi och krafdandskapet", Vi i Vattenfall, h 6, temabilaga
Wrenfelt, Birgitta: "Döm dammen, exemplet Itaipu", Arbetaren, h 39, s 19
Älvräddaren, h 1-3*
Öste, Bengt: "Klarälven, det hotade harrparadiset", Svenskt Fiske, h 4, s 3,67
Öste, Bengt: Tankar vid en döende älv", Svenskt Fiske, h 11, s 16-17
Ösding, Stellan: "Biståndsbygget som blev för stort", Nyhetsmagasinet 7 dagar, h

34, s 37-38
Ösding, Stellan: "Kotmale...", Impuls, h 9, s 9-13

116



1984
Abrahamsson, Tore: "Det rar en gäng en nationalpark...", Suenges Natur, h 4, s

5-9
Anderson, Hans: Tankar på ett berg", Sveriges Natur, h 5, s 3-5
Axelsson, Katarina: "Naturvårdsverket svarar energikommittén. Rör inte

älvarna", Miljöakluellt, h 10, s 10
"Bygg ut mera. Starta tidigare", Byggnadsarbetaren, h 12, s 3
Ekvall, Birgitta: "Kommunalrådet vid Pite älv: - Låt Vattenfall projektera!", Vi i

Vattenfall, h 3, s 14
Ekvall, Birgitta: "750 får jobb i 15 år om Pite älv byggs ut", Vt i Vattenfall, h 2, s

16
Ericson, Bo och Jonsson, Helge: "Vattenkraften och det lokala samhället", Vi i

Vattenfall, h 2, s 8-9
Hamdahl, Bengt: "Naturresurslagen måste stärka, inte försvaga naturens

ställning" (ledare) Sveriges Natur, h 4, s 11-12
Hedström, Hasse: "Oförenliga intressen vid Kymmen strand",

Byggnadsarbetaren, h 24, s 16-17
Heikka, Gustaw: "Bygg ut älven! Uppmaning i en märklig rapport", Samefolket,

h 8, s 10-12
Hjelm, Åke: "En fri älv, en av de sista", Turist, h 3, s 4-6
Hjulström, Svante: "Mr Vattenfall", Kommunaktuellt, h 27, s 16-17; diskussion, h

30, s 19, h 32, s 22, h 33, s 23, h 36, s 18, h 37, s 18
Hjulström, Svante: "Riksdagsbeslut stoppar inte kravet på att bygga ut älvarna",

KommunaktueUt, h 33, s 20-21
"Istället för kärnkraft år 2010", Från riksdag och departement, h 2, s 13-20
Korpi, Solveig: "Älvarnas växt- och djurliv undersöks", Vi i Vattenfall, h 2, s 10
Lindqvist, Håkan: "Levande älvar och elektricitet", Ny dag special, h 44, 15-18
Lundby, Fredrik: "De spränger för kraften", Ny teknik, h 33, s 11-13
Neijmann, Eva-Lena: "...det år ändå droppen som urholkar stenen...",

Fältbiologen, h 5, s 5-8
Nilsson, Olle W.: Två bröder...", Svenskt Fiske, h 3, s 50-51
Nilsson, Olle W.: "Valfrid Paulsson: Exploatörerna borde inse att också

riksdagens miljövårdsbeslut skall respekteras", Svenskt Fiske, h 4, s 38, 67
Norbåck, Roland: "Birgitta Dahl svarar... - Vi ska satsa på Vojmå", Vi i

Vattenfall,h3,s4
Nordstedt, Gudrun: "Öppet brev till energiminister Birgitta Dahl", Arbetaren, h

20, s 19
Norrby, Jonas: "Mera vattenkraft", Vi i Vattenfall, h 3, s 2
Norrby, Jonas: "Vattenkraftens värde varar", Vi i Vattenfall, h 4, s 2
Nyman, Kaj: "Vår energi, vattenkraften", Byggnadsarbetaren, h 3, s 12-13, h 10, s

14
(Orubricerad ledare), Fältbiologen, h 5, s 2-3
Paulsson, Valfrid: "hit, men inte längre", Vi i Vattenfall, h 6, s 16
Rosén, Bo: "På utflykt. Räddad älvsträcka blir naturreservat", / alla väder, h 4, s

32-34
Ryriherg, Sven: "Kraft i samverkan", Daedalus, s 261-287

17



Siren, Anders och Westman, Per: "Intervju med Birgitta Dahl", Fältbiologen, h 5,
s4

Slutbetänkande från EK 81: "Politisk oenighet, stor osäkerhet", ERA, h 9, s 28-
29, 42

Stern, Ingrid: "Älvreglering", Fältbiologen, h 3, si0-11
Stern, Ingrid: "Älvreglering - naturligt sett", I alla väder, h 5, s 30-31
Ström, Håkan: "Ammerån offras - men till vilken nytta?", Land, h 21, s 14-15
Utbult, Mats: "Energiverkets råd till Birgitta Dahl", Statsanställd, h 8, s 4-5
Utbult, Mats: "Jonas Norrby och Valfrid Paulsson är oense...", Statsanställd, h 4,

s4-5
Vedung, Evert: "Striden om de strömmande vattnen", Daedalus, 105-161
Waldau, Lena: "Spara forsen...", Byggnadsarbetaren, h 17, s 18-19
Westerberg, Bengt: "Stoppa skövlingen av fjällnära skogar. Skydda de sista

oreglerade älvarna", Samefolket, h 8, s 20-24
Älvråddarrn, h 1-3*

1985
Andersson, Anders: "Lit vann striden om Långan", Bygd och Natur, h 4, s 9-12
Delin, Anders: "Älven kantas av 322 olika växtarter", Sveriges Natur, h 5, s 49-50
Ekvall, Birgitta. "Det här stod inte i DN", Vi i Vattenfall, h 6, s 4
Ekvall, Birgitta: "- Vi hoppas på Sikfors och Råne älv", Vi i Vattenfall, h 4, s 6
Enström, Karl-Axel: "Är festen över?" Vi i Vattenfall, h 1, s 21-23
Ericson, Bo: "Allt lugnt i Älta", Vi i Vattenfall, h 1, s 19
Ericson, Bo: "Utbyggnad i Vojmå åter aktuell", Vi i Vattenfall, h 4, s 17
Ericson, Bo: "Öppet för vattenkraften", Vi i Vattenfall, h 2, s 9
Ericsson, Stefan: "Älvboken", Fältbiologen, h 6, s 8-10
Fogelqvist, Jonas: "Nu hotas Laisälven", Arbetaren, h 25, s 7-9
Haag, Sigurd: "Vi har råd att rädda våra vattendrag", Turist, h 3, s 5
Hanneberg, Peter: "Hotas Piteälven av Sikforsbygget?", Sveriges Natur, h 5, s 50-

51
Han»«eberg, Peter. "Låt resten av älvarna bli nationalälvar!", Sveriges Natur, h 1,

s43
Hanneberg, Peter: "Miljövänlig vattenkraftutbyggnad finns inte", Miljöaktuellt,

h 7, s 10-11
Hanneberg, Peter: "Naturvården kritisk mot flera vattenkraftprojekt";

Miljöaktuellt, h 7, s 9
Hanneberg, Peter: "Nog med vattenkraftutbyggnaden - hit men inte längre",

Miljöaktuellt, h 7, s 8
Hanneberg, Peter: "Råne älv måste skyddas", Sveriges Natur, h 6, s 26-27
Hanneberg, Peter: "Så gick det i Edånge", Sveriges Natur, h 5, s 37
Hanneberg, Peter: Trots alla tidigare beslut om skydd - politiskt rävspel hotar

Edångeforsen", Sveriges Natur, h 4, s 24-27, h 5, s 37
Ivansson, Maria: "Forsarna får inte tystna", Turist, h 3, s 8-9
Jonsson, Helge: "Vattenfall blev mitt liv (intervju med Jonas Norrby)", Vi i

Vattenfall, h 3,11-12
Lindqvist, Håkan: "Låt älven leva", Ny dagspeäal, h 40, s 15-18

118



Nordlund, Monica: "Kämpaglöd och hårda ord i Hemavan", Vi i Vattenfall, h 9,
s 10-11

Norstedt, Gudrun: "Byskeälven", Fältbiologen, h 3, s 15-16
Norstedt, Gudrun: "Vattenfall enligt vattenfall", Fältbiologen, h 5, s 16-17
Södergren, Karin: "Slutet är nära för gruvan - men älven kan ge frist", LO-

tidningen, h 47, s9-12
Thorén, Roger: "En älvdödare förklarar sig: Vi kände flåset från industrin i

nacken", Ny teknik, h 42, s 28-29
Wännström, Britta: "Sädvajaure - människan och vattenkraften", Norrbotten,

1985, s 5-14
Äh/räddaren, h 1-3*
Öberg, Thomas: "Uttern försvinner när Lullekietjeforsen torrläggs", Sveriges

Natur, h l . s 40-41 )
Österlund, Åke: "Ny lag stärker skyddet av älvarna", Veckans Affärer, h 37, s 28-

30

1986
Baer, Karin: "Kulturdagar i Umeå: kraftig protest mot vatten-

kraftutbyggnaden", Samefolket, h 3, s 16-18
Bernes, Ann: "Framtidens sköna blå Donau", Ny teknik, h 42, s 18-20
Bronner, Nils: "Vad år skonsam utbyggnad?", Vi i Vattenfall, h 8, s 5
Ericson, Bo: "Nästa storjobb: Råneälven", Vi i Vattenfall, h 3, s 12-13
Ericson, Bo: "Rikt djur- och växtliv också i utbyggd älv", V» i Vattenfall, h 9, s 3
Gabrielsson, Magnus: "Råneålven nästa offer", Fältbiologen, h 3, s 21-23
Hanneberg, Peter: "Carl Bildt: Råne älv måste skyddas!", Sveriges Natur, h 6, s

26-27
Hanneberg, Peter: "Tysta inte Emåns Finaste forsar", MiljöaktuelU, h 7, s 10-11
Hanneberg, Peter: "Vattenfall döljer sanningen om miljöskador i Råne älv",

Sveriges Natur, h 2, s 14-15; diskussion, h 3, s 52-54
Korpi, Solveig: "Utbyggnad - och sedan?", Vi i Vattenfall, h 7, s 14
Larsson, Kajsa: "Tystnadens dal", Ny teknik, h 36, s 32-34
Läth, Roger: "Djup oeninghet om Råneälven", Statsanställd, h 18, s 8-10
Neiman, Eva-Lena: "Rör inte Ammerån!", Sveriges Natur, h 6, s 24-26
Nyquist, Carl-Eric: "Vt måste börja nu", Vi i Vattenfall, h 8, s 2
Nyquist, Carl-Eric: "Värdeladdad miljö", Vi i Vattenfall, h 4, s 2
Samuelsson, Lars: "Nyquist hos fältbiologerna: 'Vi värnar om miljön'", Vt i

Vattenfall, h l . s 20
Älvräddaren, h 1-4*
Öste, Bengt: "Vad är en älv värd?", Sportfiskaren, h 1/2, s 14-17

1987
Ericson, Bo: "Utbyggnad gynnar turistande familj", Vi i Vattenfall, h 1, sista i

sidan
Forsman, Harry: "Vildmarksån Paubäcken - nytt offer för minikraften",

Sportfiskaren, h 12, s 18-20
Hanneberg, Peter: "Naturvårdsverket kräver: Spela inte bort Edånge",

MiljöaktuelU, h 8, s 7

119



Holmstedt, Stig: "Skall 15 års naturvårdskamp krönas med framgång?" Svenges
Natur, h 3, s 20-23

Lundgren, Stefan: "Vattenkraften vårt vita guld", Ekonomisk debatt, h 6, s 523-24
Nilsson, Christer: "Europas sista orörda älvar", Sveriges Natur, h 5, s 3-9
Norrman, Jan: "Kraftverksutbyggnad och arkeologi vid Lule älv", Norrbotten, s

67-72
Nyquist, Carl-Eric: "Kärnkraftens ersättning", Vi i Vattenfall, h 8, s 4
Pierrou, Ulf: "Varför tiger de stora kraftbolagen", Sportfiskaren, h 12, s 20-21
Sydow, Ulf von: "Ge Sverige nationalälvar!", Sveriges Natur, h 5, s 11
Ålvräddaren, h 1-4*

1988
Bengtsson, Håkan: "Miljöministern om minikraftverk", Sveriges Natur, h 4, s 20-

21
Bengtsson, Håkan: "Sösjön nästa?", Sveriges Natur, h 2, s 11-13
Bengtsson, Håkan: "Varning för Baggböleri", Sveriges Natur, h 2, s 2-13, h 3, s

11
Engberg, Helene: "Dalälvsgruppen nonchalerar de viktigaste problemen",

MiljöaktueUt, h 10, s 20
Eriksson, Gunnar: "Hur mycket ström finns det i våra älvar?", Fältbiologen, h 3, s

26-27
"Forsarna tystnar, en efter en", Sveriges Natur, h 2, s 13
Holmquist, Carl-Eric: "Naturens gudomliga ordning", V» t Vattenfall, h 8, s 14
Laquist, Anne: "Emån offras i slingriga turer", Sveriges Natur, h 6, s 3-11
Lidzell, Maria: "Vattenkraften - populärt alternativ", Vi i Vattenfall, h 7, s 6
Norstedt, Gudrun: "Dumt att konsekvent säga nej till minivattenkraftverk",

Fältbiologen, h 6, s 20-21
Nyquist, Carl-Eric: "Elförsörjningens dilemma", Vi i Vattenfall, h 7, s 2
Odin, M-B: "Nu har Birgitta Dahl många bollar i luften", Ny teknik, h 7, s 20-21
"Regeringen föreslå-Vattenfall kommenterar- LO protesterar", Verkstäderna,

h 4, s 31-32
Rosén, Bo: "Dags att sona gamla synder", Vi i Vattenfall, h 9, s 23
Älvräddaren, h 1-1*
Öste, Bengt: "Har sportfisket en framtid?", SIA, h 6, s 26-27

1989
Bergqvist, Lars: "Litet hopp för Gullspångslaxens gener", Sveriges Natur, h 6, s

2-11
Bergqvist, Lars: "Skydda Ammerån", Sveriges Natur, h 4, s 51
Edin, Karl-Axel: "'Låt ej sta' - sudda energitavlan!", ERA, h 10, s 19-23
Eklöf, Göran: "Dammar dränker dalen", SIDA rapport, h 5, s 14-16
Hanneberg, Peter: "Rör inte Ammerån!", MiljöaktueUt, h 1, s 20
Laquist, Anne: "Ombygd minikraft skadar också naturen", Sveriges Natur, h 1, s

18-22
Lundström, Jenny: "Donau...ett vansinnesprojekt", Fältbiologen, h 3, s 19
Nycander, Gunnel: "Dammprojektet vid Narmafloden", Sydasienbullentinen, h

2, s 23-26

120



Nycander, Gunnel: "Narmada - Indiens största planlagda katastrof, Fältbiologen
h 3, s 20-21

Nyquist, Carl-Eric: "Dags att damma av vattenkraften?", Vi i Vattenfall, h 8, s 4
Olsson, Roger: "Kan kommunen rädda Dalslands sista fors", Sveriges Natur, h 4,

s 10-13
Sten, Bo: "Positiva effekter av kraftutbyggnad", Vi i Vattenfall, h 1, s 17
"Ur askan i elden", SM, h 21, s 10-11
Älvräddaren, h 1-4*
Öste, Bengt: "Vad år Ammerån vård?", SM, h 22, s 24-25

1990
Andefors, Reinhold: "Bygg ut Torneälven", Nyrrlåndsk Tidskrift, h 2, s 26-27
Andersson, Margareta: "Debattens vågor går höga i Klippen", Vi t Vattenfall, h

9, s 12-14
Bergqvist, Karin: Till Gigas försvar", Sveriges Natur, h 2, s 37-39
Brunnström, Lasse: "Krångede kraftverk", fämten, s 200-216,239
Edberg, Rolf: "Dags för nationalälvar", Ny teknik, h 46, s 39
"Energi-Sverige 1980-1990", Ny teknik, h 112, s 25-39
Karlsson, Mattias: "Ammerån - resa till en otyglad älv", Fältbiologen, h 1, s 2-8
Larsson, Kjell: "Utbyggd vattenkraft, starkt negativ för uttern" Sveriges Natur, h

2, s 42-45
Nilsson, Annika: "Räddad å ska rädda Ragunda", KommunaktueUt, h 5, s 25
Nilsson, Christer: "Utbyggd älv får kala stränder", Sveriges Natur, h 4, s 13-16
Testfall: Sveriges orörda älvar", Sveriges Natur, årsbok, s 135-137
Älvräddaren, h 1-4

* Då samtliga artiklar i Älvräddaren handlar om vattenkraftsutbyggnaden görs !
ingen separat förteckning över de debattartiklar som ingår i denna tidskrift. !

121

I



I serien Tema T Rapport har följande rapporter hittills utgivits:

1 Ingelstam, L och Schiller, B: Fragmentisering - Komparation -
Helhetssyn. Hur kan man forska i teknik och social förändring,
1982.

2 Andersson, Yoch Waldén, L: Tekniker och icke-tekniker vid
Husqvarna symaskinsfabrik. Levnadshistorier och attityder till tek-
nik, 1983

3 Nordin, I: Vad är teknik? Filosofiska funderingar kring teknikens
struktur och dynamik, 1983.

4 Karlqvist, A: Teknik och Samhälle. En systemanalytisk introduk-
tion, 1983.

5 Alvesson, M: Konsensus, kontroll, kritik. Paradigm i forskning om
förhållandet mellan teknologi, organisation och arbete, 1983.

6 Kaijser, A och Summerton, J: Att välja värmesystem. Motalas fram-
tida värmeförsörjning ur organisatorisk synvinkel, 1983.

7 Richardson, G och Nilsson, G B: Bildningsvägar förr och nu. Två
installationsföreläsningar, 1984.

8 Norberg, L: Stort och Ståtligt eller Smått och Smart. Rationell pro-
duktion vid måttlig produktionsanläggningsstorlek - en forsk-
ningsinitierande studie, 1984.

9 Böhme, G: Coping with Science. Towards a new theory of sci-
ence,1985.

10 Nissen, J och Riis, U: Datalära på grundskolans högstadium. En
ögonblicksbild från tre kommuner och sex skolor vintern 1984/85,
1985.

11 Richardson, G: Hur Örköpings universitet och XTH blev
Linköpings universitet och tekniska högskola, 1987.

12 Beckman, S m fl: Rabalder « människans provins. Fem forskare om
datasamhället, 1987.

13 Norberg, L: Framtidens Östergötland. Frågor kring Östergötland
av år 2010,1987.

14 Andersson, P: Telekommunikation förr och nu - Med exempel
från Östergötland, 1987.

15 Ingelstam, L: Framtidstron och den svenska modellen, 1988.
16 Forchheimer, C (ed): Knowledge and Communication in the

Computer Age. Proceedings from a symposium Nov 2-3, 1987,
Linköping, Sweden, 1988.

17 Edquist, C: Frihetens Rike i Moderna Tider? Ny teknik i teori, pro-
duktion och politik, 1989.

123



18 Edquist, C: The Realm of Freedom in Modern Times? New
Technology in Theory and Practice, 1989.

19 Riis, U: Teknik - för alla? Om introduktion av obligatorisk teknik-
undervisning i grundskolan, 1989.

B

20 Glimell, H: Återerövra datapolitiken! En rapport om staten och in-
formationsteknologin under fyra decennier, 1989.

21 Jeffner, A: Att studera människosyn. En översiktlig problemanalys,
1989.

22 Edquist, C: Utvärdering av stadigt stöd till verkstadsindustrieli tek-
nik, 1991.

23 Ingelstam, L m fl: Informationssamhället och teorien för storatek-
niska system. En förstudie rörande telesystemets dynamik, 1991.

24 Riis, U: Skolan och datorn. Satsningen datorn som pedagogiskt
hjälpmedel 1988-1991,1991.

25 Richardson, G: Att sprida kännedom om forskning och utveck-
lingsarbete. Om FoU-information som merit vid professorstillsätt-
ningar, 1992.

26 Sundin, E: Teknik för jämställdhet genom distansarbete?
Forskningsprogrammet: "Kvinnor och män", Rapport nr 4,1992.

27 Hagberg, J-E, Nyberg, A, Sundin E m fl: KOM-programmets första
år. En studie av Arbetsmiljöfondens program: Kvinnor och män i
samverkan." 1992.

28 Summerton,J: När fjärrvärmen kom till stan. Ett energisystem
växer fram. Översatt och bearbetad av Ingela Björck. 1992.

29 Anshelm, J: Industrisamhället och det folkliga kulturarvet Ett tema
i Martin Kochs författarskap. 1993. (Bokboden, Gagnef)

30 Berner, B: Regeln i undantaget. Om olyckor, kunskap och tekniska
system. 1992.

31 Anshelm, J: Vattenkraft och naturskydd. En analys av opinionen
mot vattenkraftutbyggnaden i Sverige 1950-1990. 1992.

124
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politiskt beslutsfattande och handlande. De upprörda debatterna om den
exploatering av och åverkan på naturen som varit förbunden med den
industriella utvecklingen har blivit allt vanligare och mer genomgripande.

Denna studie handlar om den första stora miljödebatten i Sverige
under efterkrigstiden: striden om utbyggnaden av de svenska älvarna. I
famstäUningens fokus ställs den fascinerande frågan hur det var möjligt att
en utomparlamentarisk naturskydds- och bevarandeopinion med hän-
visning till etiska, estetiska, biologiska och ekonomiska värden kunde vinna
gehör och påverka den svenska energipolitiken trots att dess argumen-
tation befann sig på kollisionskurs med näringslivets, fackföreningsrör-
elsens och socialdemokratins uttalade intressen.

Studien erbjuder således spännande läsning åt var och en som är
intresserad av miljöopinioners möjligheter att göra sig gällande i det
senkapitalistiska industrisamhället.
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