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Järkvissle Kraftverk byggdes under åren 1954-
1959. Som mest arbetade 700 personer på byg-
get. Ett mindre samhälle uppstod plötsligt ur 
intet. Bostäder för familjer och ensamstående 
växte upp som svampar ur jorden. Men lika 
snabbt som kraftverksbyn uppkom lika fort 
för-svann den. Hus, baracker, utrustning, for-
don m.m. flyttades till andra kraftverksorter.
Kraftverket i Järkvissle har två stora generato-
rer som alstrar elenergi. Den första generatorn 
sattes i drift fredagen den 25 september 1959 
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Järkvissle Kraftverk under byggnad. Foto 1958: Arne Johansson.

och den andra generatorn onsdagen den 9 de-
cember 1959. Vill man minnas en dag för fär-
digställande av Järkvissle Kraftstation så är den 
9 december 1959 det riktiga datumet. Denna 
dag kopplades hela kraftverket in på riksnätet. 
För datumfreaks så är motsvarande händelse 
för Sillre kraftverk fredagen den 3 mars 1933 !!!

Färdigställandet av Järkvissle Kraftverk fira-
des med en slutfest i traditionsenlig stil med 
andra vattenkraftanläggningar i landet. Det 
stora evenemanget 1959 var emellertid Sta-

I maskinhallen i Järkvissle hölls en av 
flera 50-årsfester i landet till Statens 

Vattenfallsverks ära. Foto: Paul Nilsson.

tens Vattenfallsverks 50 års jubileum. År 
1909 grundades Kungliga Vattenfallsstyrel-
sen, som senare blev Statens Vattenfallsverk 
och idag Vattenfall AB, med avknoppade 
Svenska Kraftnät AB. Det hölls 50-årsfester 
över hela landet och den välbesökta festen i 
Järkvissle hölls för dagen i den synnerligen 
välstädade maskinhallen (numera riven). 

Festmenyn bestod av fläskkarré och po-
tatis. Klockan 24.00 bjöds på varm korv 
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Honnörsbordet med den imponerande 
dekorationen på väggen. Statens Vat-
tenfallsverk firade en av många 50-

årsfester. Här i Järkvissle numera rivna 
maskinhall. Foto: Paul Nilsson.

och dricka. Kvällen bjöd på lokalteater och 
dansmusik till fyramannaorkester med vo-
kalissa. Festen slutade kl. 01.00 på natten 
med snöyra utanför maskinstationens portar. 

Nu har Järkvissle Kraftverk uppnått mogen 
ålder och Vattenfall har blivit 100 år. En 
100 års-fest i Järkvissle kommer i år att lysa 
med sin frånvaro, men en fest till minne 
av kraftverkets 50 första år hölls onsdagen 
den 2 september 2009. Det var glest med 
nestorer från anno dazumal men de 23 gäs-
terna trivdes gott i det vackra höstvädret.

Vattenfall AB har efter avregleringen av 
El-marknaden år 1996 blivit ett av Eu-
ropas största energiföretag. Så stort att 
Järkvissle Kraftverk numera endast är en 
bokstavs- och sifferkombination – IK 9.

Arne Johansson, Järkvissle

Järkvissle Kraftverks 50-årsfest 2009.
Längst fram: Tommy Eriksson. Främre ledet fr vä: Peder Östman, Torbjörn Bergström, Pier-re 

Johansson, Anders Linne, Torbjörn Jonsson, Jan-Erik Ekman, Tomas Kilander. Andra le-det fr vä: 
Jan Westling, Magnus Forström, Bengt Jonsson, Carl-Gustaf Andersson, Eric Lid-berg, AnnMari 

Lidberg, Hans Oskarsson, Mats Jonsson.  Bakre ledet fr vä: Jonas Esbjörns-son, Evert Forström, 
Jim Lundahl, Tommy Hansson, Sven Andersson, Per Skoog, Kjell Hansson. 

Foto 2009-09-02: Arne Johansson.


