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Genom ett till synes öde landskap färdas 
vi inåt landet. Vi är på en resa med studenter 
på grund- och forskarutbildningsnivå från 
Luleå tekniska universitet samlade kring 
temat Jordens resurser. Vi har lämnat 
universitetets byggnader bakom oss. Vi har 
gått ut ur dunkla föreläsningslokaler och 
halvtomma klassrum.  Vägen passerar det 
flacka kustlandskapet och tränger in i landet 
genom en gles matta av vajande trädkronor. 
Tyngd av gravitationen vandrar älven oss till 
mötes på vår väg långsamt uppför. Stundtals 
öppnar sig landskapet och böljande berg visar 
sina hjässor mönstrade av kala fläckar. 

Vi tar oss ner i det blottlagda berget i 
Bolidens dagbrott där vi finner delar av den 
kopparmalm som blir föremål för spekulation 
i spelhallar på världens marknad. Vi ser hur 
gropens terasshyllor tar form när maskiner 
borrar och gräver både på bredden och på 
djupet. Ett starkt solsken får regnbågens 
färger att gnistra i vattendropparna som 
sprutas ut för att fånga bergets flyktiga 
damm. Vi blickar nedåt i gropen och ser hur 
sipprande och strilande vatten ansamlas på 
bottnen där det pumpas upp och vidare mot 
gruvdrammen. Vi ser bitar av berget på 
truckar med hjul av en omkrets som får oss 
studenter att bli försvinnande små. Jorden 
som motvilligt lämnar ifrån sig sin skorpa 
håller emot med sin dragningskraft när 
truckarna kämpar för att vinna höjd upp ur 
dagbrottet.  

 Färdandes i gamla fotspår från vattnets 
rallare tar vi oss vidare ner mot Lule Älvdal 
där vattnet vandrande på sin väg nedåt 
samlas in på höga höjder av kraftiga 
fundament byggda av sönderdelat berg från 
isarnas krossar. Lule Älv har under förra seklet 

bit för bit omvandlats till gigantiska batterier 
som driver kraftverk insprängda i 
underjorden. Vi stannar vid Porjus gamla 
kraftstation, startskottet för utbyggnaden vid 
seklets början. Den gamla tegelbyggnaden 
ritad av stadshusets arkitekt drar till sig 
ögonen där den står placerad ett stenkast 
från inlandsbanans järnvägsräls. Vi tar oss ner 
i sprängda gångar i berget ner mot roterande 
maskiner som omvandlar och för bort 
vattnets effekt längs utsträckta kraftgator i 
skogarna.    

Vi korsar Stora Lule älv och Lilla Lule älv 
och färdas vidare över utsträckta myrar. När 
vägen sluttar ner igen hamnar vi i Pite älvdal 
vid Storforsen. Bullrande kastar sig älven över 
det barskrapade berget, fallande tvärt över 
skarpa kanter i sina rullande valser där 
skogens timmerstockar under tidigare sekel 
tumlat om varandra. Timmerstockar som i 
lugnt gemak sedan fortsatt sin resa ner mot 
Pite Älvs mynning i havet där 
affärsförhandlingar väntade. Också vi följer i 
timmerstockarnas spår ända ut till 
kustlandskapet och sågverket i Munksund 
utanför Piteå. Dit färdas nu stockarna från alla 
riktningar för att mätas, sorteras och 
kontrolleras och därefter tilldelas sitt 
marknadsvärde.             

Däremellan dessa brukets omvälvningar 
rör vi oss på jakt efter andra spår. Vi letar 
efter andra historier. I Aborrträsk går vi på 
nybyggarnas mark och dricker vatten ur deras 
källa. I Jokkmokk, marknadens plats, lyssnar vi 
till historier. Historier om en annan tid och en 
annan plats berättade av människor med ett 
ursprung och språk skilt från nybyggaren och 
rallaren.  

Vi lyssnar också till marken och vattnets 
historier. Uppe på toppen av Dundret, en 



klump av magmatit, spanar vi i olika riktningar 
och fångar vindens kraft i det motstånd våra 
kroppar utgör på bergets kala yta. Vi lägger 
örat mot bergets kropp för att få höra dess 
röst berätta. Vi går från Storforsens hotell 
över Varjisån på en välvd träbro upp mot den 
torrlagda älvfåran som blottar jättegrytor 
älvens kaviterande bubblor fräst ut i berget. 
Vi vandrar mellan tallarnas stammar och hör 
suset i dess trädkronor.  

Förvirrad av kast mellan dessa olika 
världar funderar jag på om det finns någon 
sammanhängande historia för Norrbotten. 
Finns det någon bild som kan sammanfatta 
vad Norrbotten varit, vad Norrbotten är idag 
och vart Norrbotten är på väg? Är 
Norrbottens historia en brukets historia? Från 
Bolidens dagbrott fraktas ton efter ton med 
kopparmalm. Brottets grannar, Malmberget 
med dess malmkroppar och gruvan i Kiruna 
med en enda massiv malmkropp spottar ut 
sina tillgångar på vagnar som färdas i långa 
tåg utåt kusterna. Fortfarande nyttjas den 
räls, malmbanan, som en gång elektrifierades 
av Porjus kraftstation, pionjärverket i 
ödemarken, som var startskottet för 
ingenjörens bruk av Lule Älv. En älv vars 
nästan all potentiell energi fångas upp i 

dammar för att omvandlas till elektrisk effekt 
som produceras och säljs i samma ögonblick 
på den nordiska elbörsen Nordpol när priset 
är som högst. Vinster ur vattnets kraft som får 
den bruttonationalprodukt som produceras i 
Jokkmokks kommun per invånare att stiga till 
skyarna. Denna vattnets kraft som också gör 
sig påmind hos timmerstockarna som nu 
färdas rullande på hjul istället för att flottas 
fram av män i älvens valsar. Timmerstockar 
som matas in i marknadsekonomiska kalkyler.  

Är Norrbotten en rikedomens gruva där 
maktens män tar vad som behövs för att få 
siffrorna att ticka i ekonomiska kalkyler? De 
ekonomiska värden som skapas i bygden 
härrör från fysiska tillgångar. Mot ett 
nyttjande av dessa fysiska tillgångar ställs ett 
bevarande av andra värden osynliga i 
traditionella ekonomiska kalkyler. Några 
enstaka själar sjunger visor till skogarnas lov 
och knäböjer inför de äldsta träden. På jakt 
efter rödlistade arter och spår av 
fornlämningar försöker trädens väktare 
skydda skogarna från dess bödlar. Någon 
lyssnar till älvens röst som pressat ut sin kraft 
mot roterande hjul.   

I ett sådant perspektiv på Norrbotten där 
ekonomiska mervärden bestäms ur 



naturtillgångar ställs nyttjande mot 
bevarande. Ett nyttjande som i sin extrem blir 
exploatering och rovdrift. Ett bevarande som 
resulterar i reservat och nationalparker. Detta 
tudelade sätt att betrakta vårt landskap 
glimtar ibland fram i våra möten på vår resa. 
Miljösamordnare för Bolidens gruva tar på sig 
rollen att försvara företagets brott när vi 
studenter leker åklagare. En entreprenör från 
Älvsbyn i skogsråvaruindustrin berättar att 
han ogärna för några år sedan avslöjade att 
han arbetade med skogsbruk när han 
presenterade sig av rädsla för att bli anklagad 
att vara en bödel.  

Vari bottnar denna tudelade bild av 
landskapet? Finns svaret att finna i de 
omvälvningar av landskapet som påtvingades 
utifrån? Ett begynnande intresse för 
fjällområdena i Norrbotten av människor på 
besök ledde till nya gränsdragningar av de 
nationalparker som än idag är ett populärt 
turistmål. Detta skeende var samtida med 
uppbyggnaden av de stora råvaruindustrierna 
i Norrbotten. Dessa processer kunde pågå 
parallellt utan upphov till konflikter. Tvärtom 
kunde ingenjören som drog upp linjerna för 
nya kraftverk insprängda i berget med stor 
sannolikhet även påträffas blickandes ut över 
en storslagen vy i egenskap av turist på besök 
i det lappländska fjällandskapet. Tack vare 
Norrbottens utsträckta arealer kunde skilda 
områden få olika funktioner.  

Bevarande av unika värden i landskapet 
och ett nytt sätt att bruka berget, skogen och 
älven var två skeenden som båda innebar nya 
sätt att förhålla sig till landskapet. Vilken roll 
spelar dessa förhållningssätt i dagens 
landskapsrelaterade konflikter i Norrbotten? 
Finns det andra historier i landskapet, andra 
sätt att förhålla sig som inte ryms i detta 
tudelade betraktelsesätt? Vi är människor på 
besök i landskapet. Men hur låter historierna 
från de människor som lever i landskapet? 
Ligger konflikten snarare i vem som har 
makten att skriva landskapets historia än 

mellan bevarande och nyttjande av 
Norrbottens tillgångar?  

Jag tror att vi behöver ett nytt sätt att 
betrakta Norrbottens landskap där vi istället 
för att ställa värna och skydda mot att bruka 
och exploatera tar hänsyn till de olika grupper 
i samhället som har en relation till landskapet. 
Flera konflikter har sitt ursprung i att olika 
grupper inte får komma till tals och att deras 
anspråk inte syns. Den som har makten över 
ordet och att definiera vad som är en 
ekonomisk tillgång är den som kan göra sin 
röst hörd. Även en fjällvandrare och en 
svampplockare gör anspråk på landskapet.  

Vi hittar också landskapets spegel i olika 
konstformer. Landskapet är en källa till 
inspiration för skapande av konst. Ett 
skapande som bidrar till tillväxt för regionen 
utifrån värden som är definierade av 
människor som verkar och bor i Norrbotten. 
Dessa relationer till landskapet kan inte 
betraktas i termer av nyttjande eller 
bevarande. Istället så omskapas och 
definieras värdena i vårt landskap ständigt på 
nytt i konstens olika uttrycksformer. Kan en 
sådan tillgång till landskapet innebära ett 
stärkande av regionen där även människornas 
röster hörs?  

        


