
SEVÄRT I VÄSTERBOTTENS LÄN

Finnforsen power station
The power station of Finnforsen was built 
between 1906–1908. A small community was 
built around the power station where some 
hundred people used to live. There were 
three places of employment here; the power 
station, a carpentry shop and a school. A 
café was opened in 1925. The management 
of the power station built cow-houses where 
the workers could keep cows, pigs and hens. 
Subsistence farming was practiced to as high 
degree as possible. The old power station is 
well preserved and is now a museum.
For more information on guided tours,  
ask in the café or call: 
Skellefteå Kraft AB, +46 (0)910 77 25 00.

VÄLKOMMEN TILL 

En liten by
I byn som växte fram kring kraftstationen 
bodde som mest ett hundratal personer. Här 
fanns tre arbetsplatser: kraftstationen, skolan 
och snickeriet. Ett kafé startades 1925. Kraft-
verket byggde ladugårdar där personalen 
kunde ha kor, grisar och höns. Självhushåll-
ning praktiserades så långt det var möjligt. 
Närmaste större samhälle var och är Boliden 
en mil norrut.

Lästips
”Finnforsens kraftstation” i småskriftserien 
”Sevärt i Västerbottens län”. Finns i länets 
museer och på Café Finnfors.

Finnforsens kraftstation
Åren 1906–1908 byggdes Finnforsens kraft-
station, den första kraftstationen i Skellefte-
älven. Arbetsvillkoren under bygget var hårda 
– allt gjordes för hand med korp, spett, borr 
och spade. Alla hål för tunnelsprängningen 
utfördes med borr och slägga. Kraftverks-
byggnaden är i jugendstil med en tillbyggnad  
från 1930-talet i funktionalistisk stil. En ny 
kraftstation ersatte 1956 den gamla. Finn-
forsens gamla kraftstation öppnades igen 
1985 som museum.

För mer information om museets  
öppettider och guidade turer:
Skellefteå kraft, 0910-77 25 00

Här finns en välbevarad industrimiljö från 

Finnfors kraftverksmuseum. Foto Skellefteå kraft. The power station museum.
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Här hittar du vad du söker 
1. Kraftverksmuseet
Kliv rätt in i en industrimiljö från början av 
 seklet! Huset är byggt i jugendstil.

2. Nya kraftstationen
Gör gärna ett studiebesök här också, för att 
se hur dagens kraftverksteknik fungerar.

3. Teknikboa
Experimentera på egen hand med elektricitet 
och enkel teknik.

4. Smedjan
Här tillverkades lager, lamphållare och 
 specialredskap till driften av kraftstationen 
och skötseln av dammanläggningen.

5. Maskinistbostaden
Huset flottades hit på älven 1906 och 
 byggdes på för att bli ”kasern” åt kraftverks-
arbetarna. Nu finns här en 1920-talsinteriör 
återskapad.

6. Kafé
Detta Kafé är uppbyggt av ”paviljongen” 
från det kafé som 1925 startades av Anna 
 Söderström på andra sidan älven.

7. Lillfallsudden 
Grillplats. Riksantikvarieämbetet undersökte 
platsen på 1950-talet. Då hittades rester av 
forntida redskap, vilket tyder på att en fångst-
plats fanns här under stenåldern.

FINNFORSFALLET 

Sights in the area 
1. Power station from the beginning of the 
century which is now a museum.
2. The modern power station.
3. Here you can carry out technical and 
electrical experiments.
4. A smithy where bearings and special tools  
for the power station were manufactured.
5. Old worker´s dwellings. A home from the 
1920s has been recreated.
6. Café built in a pavilion which has been 
moved from a café that used to be situated in 
Finnforsfallet, established in 1925.
7. Resting place, with a fireplace. Here was a 
place for catching fish, dating from the Stone 
Age. Ancient finds were excavated in the 
1950s.

början av seklet i naturskön omgivning
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Finnforsfallet. Illustration Sören Lundgren 1998.

STIFTELSEN FINNFORS KRAFTVERKSMUSEUM 2010


