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100 år 2009

med Hemvändarprogram 1–8 juli

www.porjus.se



Porjus 100 år  
– Hemvändarvecka 1–8 juli 2009
Dagliga aktiviteter du kan göra på egen hand under veckan

•  Besök i Porjus gamla kraftstation, visning alla dagar 10.00–17.00 
Andra tider och större grupper tfn 0973-776 00.

•  Vandra kulturstigen med Rallardalen, Kraftbyggarland, klockstapeln,  
kyrkan, Milles ”Guds Hand” och Porjusgården.

•	 Spela	golf	på	Porjus	golfbana,	boka	tid	på	tfn	0973-105	50.

•		 Flygtur	med	Fiskflyg	över	Porjus	med	omgivning,	för	mer	information	 
tfn	0973-102	46	eller	www.fiskflyg.se

•  Besöka Stora Sjöfallet, mer information kan lämnas på Sjöfallets Fjäll- 
anläggning, tfn 0973-400 70 eller www.storasjofallet.com.

• Besök på Ájtte museum i Jokkmokk, www ajtte.com, 0971-170 70

• Besök i gruvorna och gruvmuseet. Kontakta Gällivare Taxi AB,  
tfn 0970-100 00

Träffpunkt	Porjus	–	LaponiaPorten är samlingspunkt och informa-
tionsplats för alla ankommande. ”Get together/Träffas” kl. 17–19 på onsdag, 
torsdag, fredag samt måndag, tisdag och onsdag – kort aktuellt tema men 
framförallt gott om tid att umgås. Sommarservering.

Guidade turer med start kl. 11.00 från LaponiaPorten
(transport	kan	ordnas	vid	föranmälan	på	tfn	0973-105	20)

Onsdag 1 juli, fredag 3 juli, måndag 6 juli och onsdag 8 juli

• Naturområdet på Porjusberget, Porjustallen, utsikten och sydtoppen

• Harsprångsfallet och Harsprångets samhälle

•	 Lancasterbombarens	nödlandingsplats,	skogspromenad	på	spångad	stig	 
ca 2 km enkel väg.

Fredag den 3 juli är det öppet hus i Porjus bagarstuga och vävlokal.

Lördag	den	4	juli	Rallarmarschen

Söndag	den	5	juli	Fallens	Dag,	mer	information	finns	under	Fallens	dag	2009.
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söndag	den	5	juli

Fallens	Dag

Fallens	Dag	lördag	4	juli	–	söndag	5	juli

lördag 4 juli  

Rallarmarschen
44 km Gällivare–Porjus med tre  
matkontroller. Start kl. 6.00–7.00

23 km start efter Gällivarevägen med två mat-
kontroller. Start 9.00–10.00

För anmälan och mer information, ta kon-
takt	med	Porjus	IK	tfn	0973-415	50.

Roger	Pontare	med	Top	of	the	Pop	•	Dammluckorna	öppnas	12.15	
och 16.oo • Helikopteruppstigningar och mycket mer.

Grillkväll på festplatsen, underhållning ”Izterbandet”



Jubileumsåret firas med olika 
aktiviteter under året. För vissa 
aktiviteter finns inget bestämt da-
tum idag. Hemsida www.porjus.se 
kommer att uppdateras med datum 
och tider under hela året.
Januari
Jubileumsåret 2009 invigs med ett fyrverkeri vid 
LaponiaPorten.	
Februari
Trivselkväll	i	LaponiaPorten	
Onsdag 11 februari kl. 19.00
I Vattenfallarnas spår, Porjus då och nu. Före-
läsare:	Professor	Staffan	Hansson.	Trubaduren	
Hans Hörnqvist sjunger rallarvisor.
Porjus	Arkivkommitté	bjuder	på	fika
Mars
Fredag 6 mars Ungdomsdisco 
Lördag	7	mars	Norrskensupplevelse
April 
2 april kl. 19 Norrbottens teatern: ”Man ska ju 
vara två”
Trivselkväll i	LaponiaPorten 
”Samerna förr till nu”

Maj
11–13 maj Museidagar i Porjus, Norr-
bottens museum 
Måndagen den 11 maj, kl. 19.00  
Professor	Staffan	Hansson,	Ltu,	om	
tillkomsten av kraftverket i Porjus
12–13 maj.  Skolklasser från Jokkmokk 
kommer att besöka Museidagarna 
under tisd- och onsdagen mellan 8.00 
och 14.00. Under den tiden är även 
allmänheten välkommen. 
17 maj: Årets golfhändelse i Norr-
botten. Golfproffset	Robert	Karls-
son, berättar om sin resa, från 220:e i 
världen till de 10 bästa. Föredrag och 
”clinic”	hela	dagen	i	Laponia	Porten	
och	på	Porjus	Golfbana.
Läs	mer	på	Porjus	GK	hemsida:
www.porjusgk.se

23 maj Utflykt till fågeltornet i Lus-
pen, invigning av Gällivare kommun
24 maj; Invigning av Stora Sjöfallets nya 
helrenoverade	fjällanläggning.
Juni
16–17 juni Vattenkraftsseminarium
Juli
1 juli premiär av bildspel ”Förr och nu”
1–8 juli Hemvändarvecka
4 juli Rallarmarschen
4 juli Pensionärsdag
Vattenfall bjuder in alla sina pensionärer 
i Norrbotten till hemvändardag i Porjus. 
Man bjuder på bussresa, lunch, under-
hållning	och	utflykter	i	Porjusområdet.	
Även vattenfallspensionärer från övriga 
Sverige är välkomna.
5	juli	Traditionsenligt Fallens Dag 
firande. I år med bland annat Roger 
Pontare.
Augusti
29 augusti kommer det att brinna eldar 
längs Luleälven
30 augusti Utflykt till Muddus
September
Trivselkväll	med	musik	i	LaponiaPorten
Oktober
Rallartider - Föredrag med historiskt 
perspektiv
November
Ungdomsdisco	i	LaponiaPorten
December
Arrangemang med julen som tema
Fotodagbok
Fototavla - Bilder av alla barn i Porjus
Isljus längs E45
Utgivning av ”Porjus Kraft” över jubi-
leumsåret 2009
Fyrverkeri

Händelser under jubileumsåret 2009



Fotodagbok – en bild  
säger mer än tusen ord

Porjus 100 år – 2009.
Det blir ett år fyllt av spännande  

arrangemang! Vi behöver din hjälp  
med bilder av livet i Porjus. 

Det	kan	vara	bilder	som	berättar	om	 
dina nära och kära, hus, miljöer, naturen,  

arrangemang och sevärdheter i Porjus.

Dina	bilder	kommer	att	bli	en	fotodagbok	
över	firandet	i	Porjus	under	året.	Några	av	
bilderna vill vi använda i tidningen Porjus-
kraft,	i	utställning	i	LaponiaPorten	samt	på	
vår hemsida. Men det viktigaste är att du får 

en egen fotodagbok över ett år i Porjus.

Bilderna skickas till info@porjus.se

Starta nu  
med att ta 
bilder till 
din egen 
fotodag-

bok.

Jubileumskommittén för Porjus 100 år

Porjushänder  
– historia och framtid.
Foto: Patricia Cowern

Ett hopp  
för framtiden i Porjus.
Foto: Patricia Cowern

Porjus 100 år
Samhället Porjus utveckling startade 
den 26 december 1910 när Kungliga Vat-
tenfallstyrelsens representanter köpte 
en del av Porjushemmanet, Fallstrand 
1,1, av Erik Abraham Olsson och genom 
detta blev ägare till fallrätten i Pojus-
fallet.	Därmed	var	allt	igång,	även	
om riksdagen inte tog det slutgiltiga 
beslutet om utbyggnaden av Porjusfall-
et förrän i maj 1910.

1909 bodde sju personer i Porjus, 
Erik Abraham Olssons familj. 1910 bör-
jade järnvägsbygget från Gällivare till 
Porjus. I april 1911 var järnvägen framme 
på fullt bärig bana och då startade den 
egentliga samhällsutvecklingen. I bör-
jan på 1911 bodde det cirka 
1 000 personer i Porjus.
Porjus Arkivkommitté
Alf Wallbing, 070-676 01 71

Vattenfall 100 år!
Utbyggnaden av den svenska vatten-
kraften blev starten på Vattenfalls 
spännande	historia.	Då	la	vi	grunden	
till den kompetens och erfarenhet som 
Vattenfall har byggt under lång tid och 
som idag utgör en viktig del av framti-
den. 

Ett jubileum är ett tillfälle att min-
nas, blicka tillbaka och känna stolthet 
över vad vi har åstadkommit. Men det 
är också ett tillfälle att titta framåt mot 
de nya utmaningar som väntar. Genom 
lokala aktiviteter och seminarier kom-
mer Vattenfall att på olika sätt mani-
festera sitt jubileum och rikta blickarna 
mot de kommande 100 åren där energi- 
och miljöfrågor kommer att stå i fokus 
för vårt arbete. 

Vattenfalls 100-årsjubileum kommer 
att pågå under hela 2009 och genom-
föras	i	Sverige,	Finland,	Danmark,	
Tyskland och Polen.
Monica Nordlund
Vattenfall AB, Vattenkraft



Arctic Colors Vandrarhem, Porjus.

Stationshuset, 982 60 Porjus. Tel: 0973-103 06 
info@arctic-color.com • www.arctic-color.com

Arctic Colors vandrarhem finns vid Porjus 
järnvägstation vid Luleälven. Vandrarhemmet har 
fyra lägenheter med två-, tre- och fyra-bäddsrum. 

Öppet året runt.

Fotoutställning • Norrskensbilder

Porjus Bya- och Intresseförening

Öppettider
Vardagar 10.00–20.00

Helgdagar 14.00–19.00

Mat
Kiosk

Bensin
Post

Mjukglass Titta in för veckans materbjudande!

Sommarcafé LaponiaPorten. 15 juni – 15 augusti. Öppet dagligen.

Strömgatan 28, Porjus
0973-102 55
www.hotelporjus.se

0973-400 70
www.storasjofallet.com
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Tfn/fax 
0973-102 38 


