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Politikens konst är att lägga sig i lagom mycket. Allt kan inte få sköta 
sig självt, men att lägga sig i detaljer är heller inte bra. För energi-
politikens del är det svårt att dra en annan slutsats än att politiken 
fått för stor roll. När situationen som nu är att ingen vill investera i 
ny produktionskapacitet för el, om de inte får subventioner, då har vi 
inte längre en elmarknad värd namnet.

Samtidigt sticker Finland ut i sammanhanget. I alla de större län-
der som påverkar elpriset hos oss – Sverige, Norge, Danmark och 
Tyskland – har politikerna subventionerat in stora mängder förny-
bar el, i huvudsak vindkraft. Föga förvånande har normalläget blivit 
ett kompakt elöverskott och med det prisdumpning.

Skillnaden för Finlands del är att vi gjort oss beroende av elimport, 
och även utan knot accepterar import av prisdumpad el. Energiom-
ställningens banérförare Tyskland gör inte det, utan stänger förbin-
delserna norrut till Sverige och Danmark när prispressen därifrån 
blir för jobbig.

På sikt är situationen ohållbar för alla parter. Marknadsekonomins 
idé är att prissignaler ska skapa effektiva löden och ge incitament 
för nyinvesteringar. Men dagens elmarknad fungerar alltså inte så, 
och den självklara slutsatsen är att all subventionering bör avslutas.

En annan trend inom elsystemet är att effektsäkerheten försvagas, 
genom att en allt större del av elproduktionen inte är planerbar. När 
Sverige efterhand stänger ner sin kärnkraft, blir det svenska elöver-
skottet beroende av att det blåser. Vad kommer de svenska elprodu-
centerna framöver att ha ett erbjuda Finland när ett vinterhögtryck 
över norra Europa stillar ner vindkraften?

Jag är övertygad om att politikerna inte hade tänkt sig denna ut-
veckling. Finland behöver återskapa sin energisäkerhet (”oavbruten 
tillgång till energiresurser till ett överkomligt pris”, enligt den poli-
tiska ordboken), och då kan bulkvaran inte vara elproduktion som 
beror på väder och vind. Vi har i landet två utmärkta energikällor 
som motsvarar kravet, biomassa och torv. Båda förnyar sig i snab-
bare takt än vi använder dem och båda genererar arbetsplatser 
och ekonomisk aktivitet där de mest behövs, på Finlands 
landsbygd.

Katternökoncernen har nu en ny vd, Roger Holm, som 
tillsammans med styrelsen står inför att göra upp 
en strategi för koncernbolagen. Hur energipoliti-
kerna navigerar ut ur dagens subventionsmiljö, 
och hur vi i detta styr skutan inom Katternö-
gruppen, avgör om Katternö fortsatt ska kunna 
utveckla sin roll som samhällsbyggare och re-
gional identitetsskapare.

Stefan Storholm, som under närmare sex-
ton år som vd ledde Katternö i en anmärk-
ningsvärd utveckling, kan lämna företaget 
med stolthet.

PETER BOSTRÖM
styrelseordförande, Katternö 
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Politikens konst

Karolina Isaksson

Karolina Isaksson

Har du någon gång 
funderat på att emigrera?

u Doris Lindgren, 

      Kantlax

Nej, men jag ska snart fl ytta 
20 kilometer norrut till 
Nykarleby för att komma 
närmare mina syskon och 
syskonbarn. Jag har haft 
världens bästa granne där 
jag bor och jag hoppas vi 
kan fortsätta hålla kontak-
ten trots att jag fl yttar. Ut-
landet har aldrig lockat mig, 
jag trivs bra här.

u Thomas Byggmästar,  

      Larsmo

Jag har fl era vänner i Sve-
rige eller Norge som trivs 
bra där och jag har själv vid 
olika tillfällen funderat på 
att fl ytta dit. Det är omväx-
lingen som lockar, men min 
fru har inte varit av samma 
åsikt. Det ser ut som att 
det kommer det att förbli 
en dröm, vi håller nu på att 
bygga vårt fjärde hus.

u Marita Hartvik, 

      Nykarleby

Nej, men i början av vårt för-
hållande drömde min man 
om att fl ytta till Australien. 
Så långt borta, kan ni tänka 
er? Jag är väldigt hemkär av 
mig så jag sade bestämt nej. 
När vi är ute på resor kan 
jag njuta av andra platser, 
men det är alltid skönast att 
komma hem. Det känns så 
tryggt här.

u Christer Blomqvist, 

      Jakobstad

Utlandet har inte direkt 
lockat mig, men jag bodde 
33 år i södra Finland. Jag 
fl yttade dit i min ungdom 
för att spela fotboll, men 
jag blev kvar där av andra 
skäl än fotbollen. Sedan jag 
blev sjukpensionär har jag 
fl yttat hem till Jakobstad 
igen och nu trivs jag bra här.

Hur klarar sig de österbottniska teknologiföretagen i en 
inhemsk jämförelse och på den internationella markna-
den?

Liksom övriga österbottniska företag klarar de sig bra tack 
vare en stark entreprenörsanda, långsiktighet, kunnande 
och en tro på sig själva, sina företag och sina produkter. 
Regionens tvåspråkighet är en stor fördel på de internatio-
nella marknaderna. 

En stor utmaning är däremot avstånden till kunder, 
samarbetspartners och huvudmarknader, men här har in-
formationsteknologin underlättat situationen avsevärt och 
minskat behovet av affärsresor. Det har i sin tur förbättrat 
kostnadsstrukturen och konkurrenskraften. Teknikbola-
gens lönekostnader skenade i väg i början av 2000-talet, 
när Nokia med underleverantörer växte och hettade upp 
efterfrågan på teknisk kompetens. Tyvärr har vi i det avse-
endet ännu inte helt återgått till ett normalläge.

Vilka är de största skillnaderna mellan näringsliv och 
kommun?

Det kommunala beslutsfattandet är utspritt och långsamt, 
men detta minskar också på behovet att korrigera beslut. 
I Vetil har vi skapat en vision och en strategi som förverkli-
gas i hela kommunkoncernen. Vi håller också på att förnya 
kommunens administrationsregler för att snabba på be-
slutsfattandet och minska byråkratin.

Kommunerna behöver också ta ett stort digitalt språng, 
det vill säga dra nytta av de senaste möjligheterna inom 
digitala tjänster. Här ligger näringslivet klart före kommu-
nerna.

Vad betyder livskvalitet för dig?

Livskvalitet för mig är hälsa, meningsfullt arbete, tid till-
sammans med familjen och att ta hand om sin egen kondi-
tion och sin sinnesfrid.

… till HANNU JYRKKÄ 

som är Vetils kom-

mundirektör sedan 

februari 2016. Han är 

uppvuxen i Vetil och 

har under sin yrkes-

karriär skaffat sig en 

gedigen kunskap både 

inom teknologibran-

schen och inom strate-

giskt ledarskap.
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användning när det inte blåser. Man 
subventionerar dyrt in vindkraft och 
måste ändå hålla de gamla anlägg-
ningarna kvar. Vad är vinsten med 
det?

Det tydligaste exemplet är Tysk-
land, vars energiomställning länge 
hyllades som en stor grön fram-
gång. Vad har man fått? En enorm 
överproduktion av el när det blåser, 
till astronomiska kostnader, och en 
kader av kolkraftverk som får går på 
tomgång för att ta över elproduk-
tionen när blåsten avtar. Och Tysk-
lands koldioxidutsläpp – ja, de har 
inte sjunkit efter 2009.

Det här enkla faktumet, att vind-
kraften fungerar bara ibland, försö-
ker man ofta dölja genom utsagor 
av typen att ”vindkraften försör-
jer si eller så många hem med el” 
– man lägger inte till den nödvän-
diga bisatsen ”när det blåser”. Man 
utnyttjar människors okunskap.

Stefan: Hur ser du på fossila 
bränslen?

Det är bra om de kan ersättas, men 
man måste erkänna svårigheterna. 
Fossila bränslen utgör i dag över 

80 procent av världens energian-
vändning, även i ett land som Tysk-
land, det krävs generationer för att 
bygga ett helt fossilfritt energisys-
tem. Satsa på forskning, typ energi-
lagring. Det här är inte en fråga som 
avgörs genom åsikter, utan med ny 
teknik som är tillräckligt billig.

Stefan: Hur stort är klimathotet?

Det beror på vad man lägger in i 
begreppet. Världen är full av hot, 
men de behöver bedömas enligt en 
skala. De mest reella är i min värld 
sådant som pandemier och kärnva-
penkrig. Ser man till hur människor 
uppfattar saken globalt, inte bara i 
Sverige och Finland, rankas klimat-
frågan lågt jämfört med annat. Se 
FN:s globala undersökning i saken 
här intill.

Min erfarenhet är att hotbilderna 
falnar i takt med att kunskaperna 
växer. I fråga om klimatet fi nns 
numera empiriska fakta som ger 
en hygglig vägledning. Under indu-
strisamhället har växthusgaserna i 
atmosfären ökat med en samman-
lagd koldioxidekvivalent (när alltså 
effekten av alla växthusgaser kon-

verteras till en koldioxideffekt) på 
80 procent. Trots det har tempera-
turen globalt stigit med bara 0,8-1 
grader, och då kan också naturliga 
variationer (uppvärmningsrekyl 
efter ”lilla istiden”) behöva räknas 
in som en temperaturhöjande fak-
tor. Detta indikerar inte en hög kli-
matkänslighet och motiverar inte 
ett högt alarmistiskt tonläge.

Stefan: Varför säger klimatexper-
terna i TV inte så?

Därför att dessa ”experter” inte är 
representativa för den vetenskap-
liga debatten. Jag har följt den till-
räckligt noga för att veta att kon-
sensus bara fi nns i vokabulären hos 
dem som driver politiska agendor. 
Tvärtom förs en tuff debatt bland 
klimatforskare, och trots enorma 
forskningsinsatser råder stor osä-
kerhet i centrala klimatfrågor. Om 
vetenskapen är avgjord, kan IPCC 
inte behöva 1535 sidor i sin veten-
skapliga rapport för den osäkra 
slutsatsen att klimatkänsligheten 
troligen ligger någonstans i inter-
vallet 1,5–4,5 grader.

Ingen kan begära ensamrätt  till sanningen

Stefan: Minns jag rätt, var det jag 
som engagerade dig i klimatfrå-
gan när jag 2007 undrade om du 
kunde presentera den då aktuella 
fjärde IPCC-rapporten i Katternö-
tidningen. Den gången sade du 
nej och hänvisade till att du hade 
för lite kunskaper i frågan.

Precis, men det blev startskottet till 
att börja fall läsa in mig på ämnet. 
Redan tidigare hade jag reagerat 
på att man på en del håll så frene-
tiskt försäkrade att science is sett-
led, att diskussionen var över. Det 
var inte ett sunt förhållningssätt, 
och ett par år senare visade Clima-
tegate inför öppen ridå att klimat-
forskarsamhället hade väsentliga 
inslag av fuskkultur och var starkt 
politiserat.

Samtidigt blev Climategate ett 
exempel på att många medier abdi-
kerat som kritiska granskare. Hade 
det gällt något annat ämne hade 
rubrikerna varit stora och de ansva-
rigas huvuden krävts på fat. Fram-
för allt nonchalerades Climategate 
av media i länder som Sverige och 
Finland, uppenbart har man här 
svårt att ta till sig tanken att också 
”goda” krafter kan vara korrumpe-
rade.

Stefan: Har media ett särskilt 
ansvar, menar du?

Ja. Att människor drivs av opportu-
nism är förståeligt, likaså att fors-
kare vill ha uppmärksamhet för 
forskningsanslag, och att politi-
ker söker argument som gör att de 
får röster i val. Därför är det så vik-

tigt att de granskas i det de säger, 
förutsättningslöst, och särskilt när 
de menar sig ha ensamrätt till san-
ningen.

Stefan: Varför har media svikit?

Ett svar är säkert att ytterst få jour-
nalister har en naturvetenskaplig 
utbildning. Ett annat att journalist-
kåren präglas av grupptänkande. 
Särskilt yngre journalister verkar 
ha svårt att se igenom den ”gröna” 
ramberättelse (”narrativ” med ett 
fi nt ord) som uppenbart präglat 
många av dem.

Jag har inte sett motsvarande 
siffror för Finland, men i Sverige 
visade journalistprofessorn Kent 
Asps senaste undersökning att 
65 procent av journalisterna med 
bevakningsområdet politik/sam-
hälle sympatiserade antingen med 
Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. 
För radions och tv:ns del var siff-
ran ännu högre. Sådant återspeg-
las självklart när journalisterna 
bestämmer vad som är en nyhet. 

Jag hävdar också, mot bakgrund 
av vad jag själv upplevt, att journa-
lister med aktivistisk läggning ofta 
söker sig till positioner där de kan 
sätta sin prägel på miljö- och kli-
matbevakningen. Journalister stör 
inte gärna kolleger med kritik, så 
den som mutat in ett område kan 
ofta agera informationspolis inom 
det.

Dessutom agerar även media opp-
ortunistiskt. Att presentera nyheter 
som alarm, hot och katastrofer sän-
ker tröskeln för att de ska bli lästa. 
Man berättar egentligen samma 
historia om och om igen, bara byter 
ut namnen på hoten och dem som 
uttalar sig. Men allvarligast är att 
medier portar dem som ifrågasätter 
– man bryter fl agrant mot de press-
etiska regler man själv hänvisar till.

Stefan: Har vi i Katternötidningen 
också varit ensidiga?

Jo, efterhand har det blivit en sådan 

effekt. Vi har bjudit in gröna politi-
ker, men det verkar vara en taktik 
från den sidan att undvika debatt. 
Vägrar man att möta åsiktskonkur-
renter, tänker jag att man får stå sitt 
kast.

Suomen Kuvalehtis artikel nyli-
gen uppfattar jag som ett rent över-
grepp. Man försöker med en stor-
stadsarrogant attityd skrämma 
landsbygdspolitikerna att stoppa 
sådant som inte bekräftar den 
”gröna” världsbilden.

Stefan: Varför kopplas klimatfrå-
gan ihop med energifrågan?

Klimat- och energipolitiken har 
efterhand blivit olika sidor av 
samma mynt. I stort sett allt inom 
energipolitiken motiveras med 
klimatargument, så energibran-
schen är så illa tvungen att försöka 
tolka sin egen verklighet med den 
utgångspunkten.

Stefan: Du har som journalist lärt 
känna energibranschen väl. Hur 
uppfattas klimatpolitiken i ener-
gibranschen?

Min bild är att man framför allt är 
uppgiven. Inte för att man kan-
ske ifrågasätter klimathotet, utan 
för att man ser att logiken i kli-
mat- och energipolitiken inte stäm-
mer. Till exempel genom subven-
tioner som inte är rationella eller 
förutsebara och som slår sönder 
fungerande strukturer. För ener-
gibranschen handlar den dagliga 
och mycket konkreta utmaningen 
om att få energisystemet att fung-
era effektivt varje dag, timme och 
minut, men ofta gör politiken detta 
omöjligt.

Stefan: Kan du ge ett exempel?

Ta vindkraften. Den har absolut för-
delar i vissa lägen, men den ofrån-
komliga nackdelen är att den pro-
ducerar el slumpmässigt. Med 
andra ord måste man ha annan pro-
duktionskapacitet i beredskap för 

Svenolof Karlsson: Medierna har abdikerat i klimatdiskussionen

Vad är viktigast i världen?

Siffror från FN:s globa-
la surveyunderökning. 
Drygt 9,7 miljoner 
människor har rankat 
förslag för hur världen 
kunde förbättras. Om-
kring 2 400 fi nländare 
deltog.

SVENOLOF KARLSSON
Född i Larsmo, äger del av ett 
hemman i Purmo, där båda för-
äldrarna har släktrötter sedan 
medeltiden. Matematikintres-
serad humanist från Åbo Aka-
demi. Journalist i Finland och Sve-
rige, i fl era repriser på Jakobstads 
Tidning. Har specialiserat sig på 
energifrågor, skrev 2013–2015 
omkring 250 artiklar som energi-
redaktör vid Dagens industri. 

Vid sidan om detta har Svenolof 
Karlsson skrivit eller redigerat 
omkring 50 böcker, särskilt inom 
områdena näringslivshistoria, 
telekom, ledarskap och äventyr 
till bergs och sjöss. Tretton av 
böckerna gäller österbottnisk 
historia. 

Pendlar ständigt mellan Fin-
land och Sverige och påträffas 
däremellan ofta på träningspass 
på Friskis & Svettis. Grundande 
ledamot av Finska Akademien i 
Stockholm och denna akademis 
första ordförande. Var i sju år sty-
relseledamot i Sveriges författar-
förbund.

Stefan: Vid sidan av din journa-
listiska erfarenhet har du också 
erfarenhet av det politiska livet…

Jag arbetade i närmare sju år som 
tjänsteman på Nordiska rådets pre-
sidiesekretariat; mitt anställnings-
kontrakt skrevs på av den tidigare 
norske statsministern Jan P. Syse. 
Min uppgift var att läsa allt som 
politikerna sade i talarstolen och 
att redigera deras texter. Jag skrev 
också en del underlag till tal som 
politikerna höll. Det gav mig res-
pekt för att politikeruppdraget är 
svårt. Men också lärdomen att poli-
tik förutsätter en opportunism där 
fakta ibland blir mindre viktiga. 
Med den här erfarenheten i bagaget 
är jag kanske inte så lättduperad av 
fagert politiskt tal.

Svenolof Karlsson är välkänd som journalist i energibran-
schen i Finland och Sverige, efter många artiklar inom energi-
området i den svenska affärstidningen Dagens industri och 
energibranschens egen nyhetssajt Second Opinion.

För Katternötidningen har han skrivit sedan det första 
numret 2005 och varit ett viktigt bollplank för mig i de redak-
tionella frågorna. Här vänder vi på rollerna, så att jag inter-
vjuar honom i stället för han mig. Hur ser han som professio-
nell journalist på kritiken att Katternötidningen gett plats åt 
kritiska röster i klimatfrågan?                                       STEFAN STORHOLM
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Tillbaka till  framtidenTillbaka till  framtidenTillbaka till  framtiden
Karl Vilhjálmsson

Åsa Allan styr över ett område större än 
Österbotten. Med sitt ledarskap ska hon 
ta Pajala, som drabbades av Sveriges 
största industrikonkurs i modern tid, 
tillbaka till framtiden.
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”De var ute efter ett nytt sätt att tänka… det var modigt     av dem att anställa mig” 
Karl Vilhjálmsson

G odmorgon, hyvää huomenta!” hörs 
det utanför kafferummet när de an-
ställda stampar av sig snön. Det är 

en riktig vinteridyll i Pajala och utanför 
kommunhuset står både bilar och spark-
stöttingar parkerade. 

Informationstavlorna är på tre språk: 
svenska, inska och meänkieli. Bred-
vid varje kontorsdörr inns laggdeka-
ler som visar vilka språk tjänstemannen i 
fråga behärskar. På kommunchef Åsa Al-
lans dörr längst bort i korridoren inns en 
svensk och en insk lagga, men hon för-
står också meänkieli rätt bra.

”Inte hade jag väl trott när jag lyttade 
till Sverige att jag skulle få nytta av min 
skol inska, men här i Pajala kommun går 
förvaltningen på tre språk”, säger Åsa Al-
lan som blev utnämnd till kommunchef i 
september .

Intresset för språk och kulturer är en av 
de röda trådar som har gått genom Åsas 
liv, och det saknas inte mångfald i Pajala. 
Hemma talar hon engelska med sin man 
Lionel Allan och svenska med sina två 
barn, Viggo åtta och Adina tio år. I grann-
huset talas ännu ler språk eftersom det 
fungerar som asylmottagning för en del 
av de cirka  lyktingar som kommit till 
kommunen sedan .

”Barnen talar Pajaladialekt, men har 
inga problem att kommunicera med släkt 
och vänner när vi åker hem till Oravais 
på somrarna. Ja, för mig är Oravais hem, 
men barnen känner nog att Pajala är de-
ras hem.”

Om en vecka kommer Lionels släkting-
ar från Sydafrika på besök och då blir det 
internationella inslaget i byn Erkheikki 
ännu större.

”Det blir roligt när barnen får leka med 
sina jämnåriga kusiner. Hoppas bara att 
vädret håller i sig, för kusinerna har ald-
rig sett snö.”

Från London till Pajala
Att Åsa Allan från Oravais hamnat i Paja-
la ser hon inte som något självklart, men 
samtidigt är det inte heller helt ologiskt. 
Pajala är en gruvort, nu visserligen utan 
aktiv gruvverksamhet, men Åsa Allan har 
ägnat en stor del av sin yrkeskarriär åt 
malmgeologi.

 disputerade hon, när hon ännu het-
te Åsa Edfelt, vid Luleå Tekniska Univer-
sitet med en avhandling om malmfyndig-
heter i Tjårrojåkka nära Kiruna. Hon blev 
i Luleå sedan avdelningschef på Hifab, ett 
av Nordens ledande företag inom projekt-
ledning.

”Ledarskap är en annan sak som jag 
verkligen brinner för. Personalens välmå-
ende är så viktig för att hela organisatio-
nen ska fungera framgångsrikt. Det gäller 
i alla branscher.”

Steget till Pajala följde efter den gruv-
boom som följde med Kinas och andra till-
växtländers sug efter metaller. Runtom i 
Norden öppnades gamla nedlagda gruvor 
och nya byggdes upp. Geologer blev åter 
en eftertraktad yrkesgrupp.

I Pajalatrakten väcktes förhoppning-
ar när börsbolaget Northland Resources 
meddelade om sin avsikt att bygga en jär-
nanrikningsanläggning i Kaunisvaara. Vå-
ren  körde produktionen i gång och då 
hade Åsa Allan värvats som senior geolog. 
Inom kort utsågs hon till planeringschef 
för gruvans geologiska verksamhet.

”Jag hade ingen anknytning till Pajala, 
förutom att jag kört förbi här på väg upp 
till jällen”, berättar hon när vi satt oss i bi-
len för att ta en titt på landskapet och gru-
van i Kaunisvaara.

Gruvan var Pajalas nya stolthet, och 
många ortsbor hade satsat stora delar av 
sina besparingar på aktier i Northland Re-
sources.

”Personalen hade en otroligt stark ar-
betsmotivation. Gruvan gav en kick för 

alla i kommunen och en möjlighet att bo 
kvar i Pajala. Den kategori som ökade mest 
var invånare i åldern –  år, en dröm för 
varje glesbygdskommun.”

Men så sjönk priserna på metaller på 
världsmarknaden. Bolaget ick lönsam-
hetsproblem. Efter endast två år i drift var 
det hösten  slut med Northland Re-
sources gruvverksamhet. Sveriges största 
industrikonkurs i modern tid var ett fak-
tum.

Med det föll också Northland Resources 
planer på att återöppna den gamla gruvan 
i Hannukainen i Kolari.

Något för Österbotten?
Åsa Allan har endast på avstånd följt med 
malmfyndigheterna i Österbotten, men 
ser potential såväl i litiumfyndigheterna i 
Kaustby och Ullava som i nickelfyndighe-
terna under Oravais järden.

”Fördelen med gruvindustri är att den 
är platsbunden och skapar lokala arbets-
platser. Samtidigt måste man komma ihåg 
att all metallutvinning är ekonomiska 
högriskprojekt. Många faktorer spelar in, 
och det inns ingen garanterad avkastning 
på investeringarna.”

Hon nämner gruvan i Keivitsa, som 
köpts upp av Boliden, som exempel på en 
lyckad gruva.

”Den är ganska lik Kaunisvaara i fråga 
om teknik och verksamhet och de starta-
de ungefär samtidigt, men i Keivitsa bryts 

koppar, nickel och guld som haft en lite an-
nan prisutveckling än järn.”

Förhoppningar om nystart
Halvvägs ut till gruvan tvingas vi sakta in 
för två älgar som tar god tid på sig att kor-
sa vägen.

”Vi hade tre allvarliga viltolyckor på vä-
garna i kommunen under . De som ar-
betar i hemtjänsten har fått en särskild ut-
bildning i hur man undviker viltkrockar.”

Älgarna tar några långa kliv och för-
svinner in i skogen. En stund senare ser vi 
den enorma anrikningsanläggningen resa 
sig mellan träden. En handfull anställda 
håller i gång de vitala funktionerna, för att 
gruvan ska kunna startas igen när mark-
nadsläget blir gynnsammare. –  måna-
der krävs för att få full drift i verksamhe-
ten igen, när ett beslut väl fattas.

En spikrak och bred, men dåligt plogad 
väg leder fram till det inhägnade området. 
Innanför är byggnaderna och de stora ar-
betsmaskinerna insvepta i tjocka snötäck-
en.

Anrikningsverket ägs numera av bola-
get Abecede, som i sin tur ägs av fem fram-
gångsrika industrimän, däribland Carl-
Henric Svanberg, uppvuxen i grannkom-
munen Jokkmokk. De nya ägarna köpte 
gruvan och omlastningsstationen i Svap-
pavaara för en bråkdel av anläggnings-
kostnaderna och har gett svaga förhopp-
ningar om återstart inom överskådlig tid.

”Efter konkursen har priserna på järn 
åter gått upp, och sjötransporterna har 
blivit billigare. Jag tror personligen att det 
skulle ha lönat sig att köra produkterna 
över älven till Kolari och frakta ner dem 
med tåg på inska sidan, i stället för att ta 
dem via Svappavaara till Narvik”, säger 
Åsa Allan, som också hann arbeta för kon-
kursförvaltaren en tid efter att de anställ-
da sagts upp.

Större än Österbotten
Konkursen var ett dråpslag för kommu-
nen, men vardagen fortsatte. Sommaren 

 sökte Pajala ny kommunchef och Åsa 
Allan kunde inte motstå utmaningen. Fa-
miljen hade rotat sig och börjat trivas i Pa-
jala och ledarskapsuppgifter är, som sagt, 
något som Åsa går i gång på. Hon ick job-
bet utan någon tidigare erfarenhet av 
kommunal administration.

”Det var modigt av Pajala kommun att 
anställa mig. Jag tror de var ute efter ett 
nytt sätt att tänka.”

Det var också modigt att ta över ledar-
skapet för kommunen med Sveriges hög-

Åsa Allan
Med en magisterexamen på fi ckan från Åbo 
Akademi var det lockande för dåvarande Åsa 
Edfelt att fortsätta forska. Luleå Tekniska 
Universitet, med högt anseende när det gäl-
ler gruv- och naturresursteknik, blev nästa 
hemvist.

”Jag fi ck en doktorandtjänst som det var 
lätt att tacka ja till. Det var inget stort steg 
att fl ytta till Sverige. Däremot fi ck jag ett nytt 
perspektiv på Finland när jag fl era år senare 
åkte på tjänsteresa till hemlandet. Det kändes 
som att komma till ett främmande land, jag 
tänkte att ahaa, det är så här som utlänningar 
uppfattar Finland.”

Under studietiden vistades Åsa i både Spa-
nien och England för utbytesstudier i geologi, 
och som doktorand fi ck hon genom ett Marie 
Curie-stipendium möjligheten att arbeta med 
mineralanalyser på Natural History Museum i 
London.

”Det var verkligen häftigt att uppleva det 
som ung forskare. På museet fi nns så enormt 
mycket att se. Som gästforskare fi ck jag följa 
med bakom kulisserna, där det fi nns helt otro-
liga historiska skatter. Som Charles Darwins 
originalteckningar.”

På en nyårsfest i London träffade Åsa sin 
blivande man, Lionel.”Han är från Sydafrika, 
men hade bott i London fl era år. Efter en tid 
fl yttade han till Luleå och nu trivs han så bra 
i Norrland att han inte skulle fl ytta härifrån. 
Han ser livskvalitet i att folk här bara ställer 
kvasten mot dörren för att visa att de inte är 
hemma, i stället för att låsa och larma varje 
gång de åker hemifrån.”

Emma-Sofi a Olsson, SvD/TT

Gruvlastbilar på rad vid Northland Resources ned-

lagda gruva i Kaunisvaara vintern 2015. 
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Pajala efter beskedet om nedläggning av gruvan. Åsa Allan går längst framme i demonstrationståget tillsam-

mans med dåvarande kommunalrådet Bengt Niska.

sta skatt. Detta i ett skede när arbetslös-
heten steg och de som lyttat in åter bör-
jade söka sig bort. Samtidigt anlände  
lyktingar på kort tid till Pajala.

”Man måste vara realistisk och ärlig när 
man gör upp prognoser. Åren –  
kommer vi att tvingas till hårda priori-
teringar. Vi räknar med en befolknings-
minskning på  invånare per år. Men det 
skulle se ännu värre ut om vi inte hade så 
många storfamiljer i Pajala och nu fått ett 
tillskott av lyktingar.”

De geogra iska realiteterna sätter sär-

skilda krav. Med en yta på   kvadrat-
kilometer för de drygt   invånarna är 
kommunen större än landskapet Öster-
botten. Pajalas hemtjänst kör varje må-
nad en sträcka motsvarande två varv runt 
jordklotet.

”Vi är generösa med hemtjänsten så att 
de äldre ska kunna bo kvar i sina byar. Ty-
värr försvåras ambitionen av att det är 
svårt att rekrytera personal.”

Möjligheterna då? Gruvan med sin infra-
struktur och sin högteknologiska utrust-
ning inns kvar, och om malmbrytningen 

”Det är samma frågor som diskuteras, om kommunerna    så heter Kolari eller Jokkmokk”
Karl Vilhjálmsson

”Pajala har haft sitt sorgeår. 

Nu ser vi framåt igen”, säger 

Åsa Allan.

inte återupptas inns andra affärsmöjlig-
heter. För en tid sedan kontaktades Åsa Al-
lan av sin gamla professor från Luleå med 
förslaget att gruvan skulle bli testmiljö för 
forskning och utveckling.

”Företag inom gruvindustrin är väldigt 
intresserade av att höja automatiserings-
graden och tillverka ännu mer hållfasta 
produkter. De skulle kunna hyra in sig för 
att testa allt från fetter och borrar till fö-
rarlösa fordon och Virtual Reality-utrust-
ning i arktiskt klimat.”

I slutet av  ick projektet statliga an-
slag för en förstudie. I den kommer gruv-
branschens aktörer att höras om behovet 
av ett arktiskt forsknings- och utveck-
lingslabb.

”Det är ett projekt som ligger rätt i tiden 
och i linje med den forskningsstrategi som 
Sverige antagit”, säger Åsa Allan.

Ny vår för landsbygden?
Förutom i gruvan ser Åsa Allan potential i 
traktens träindustri och i turistindustrin.

”Inom turismen inns framgångsrika fö-
regångare på båda sidorna av gränsälven. 
Vi har en egen lygplats i kommunal regi 
och entreprenörer som håller på att byg-
ga ut tjänstenätverket inom upplevelse-
turism”, berättar Åsa Allan när vi kommit 
tillbaka till kommungården.

Närheten till Finland är påtaglig, och 
lera samprojekt pågår med kommuner på 

andra sidan riksgränsen. I stort sett är det 
samma frågor som diskuteras, om kom-
munerna så heter Kolari eller Jokkmokk.

”Frågor som berör människors vardag 
är alltid de som väcker störst engagemang, 
från vårdreformer till kommunsamman-
slagningar. En skillnad är att Finland sat-
sat mer på landsbygdsfrågor än Sverige. 
Glesbygdsfrågorna kommer att bli en stor 
fråga när Sverige går till val hösten .”

I början av det här året presenterade re-
geringen ett landsbygdspolitiskt betän-
kande, där det bland annat föreslås att 

  statliga arbetsplatser ska utloka-
liseras från Stockholm till  glesbygds-
kommuner. Pajala nämns som en av dem. 

”Vi lobbar hårt för att få nya arbetsplat-
ser till kommunen. Många tjänster kan ut-
föras var som helst där det inns bredband 
och kompetent personal.”

Om ett par minuter börjar hennes möte 
med kommunens pensionärsförening. 
Bäst att inte låta dem vänta.

”Vi kommer som vanligt hem till Oravais 
på semestern igen”, lovar Åsa Allan.

JOHAN SVENLIN

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel på besök i Kaunisvaara. 

Kenneth Paulsson/SCANPIX

Erland Segerstedt/TT
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På Torneälvens is för 280 år sedan gavs svaret på 
en av dåtidens stora vetenskapliga frågor. Liknar 
jordklotet en citron eller en mandarin?

T vå ingenjörer står på Torneda-
lens is och skrapar sig i huvudet: 
Var det verkligen så här det gick 

till?
Hur mäter man en grad med en 

stång som är fem famnar lång? När-
mare bestämt: hur mäter man den 
triangelbas, vars längdmått behövs 
för att en breddgrad i Tornedalen ska 
kunna beräknas?

Veli-Markku Korteniemi och Kari 
Kallio syftar på det tillfälle i december 

, då ett antal ledamöter i Franska 
Vetenskapsakademin stod på samma 
ställe på isen i färd med att avgöra jor-
dens igur. Var denna tillplattad eller 
spetsig vid polerna? Liknade den en 
mandarin eller en citron?

Resultatet av denna gradmätnings-
expedition sågs på sin tid som en stor 
bedrift och avgjorde en långvarig ve-
tenskaplig tvist. Efter hemkomsten 
till Paris blev expeditionsledaren 
Pierre Louis Maupertuis och hans kol-
leger europeiska berömdheter, och 
Tornedalen ick en rejäl skjuts framåt 
som tidigt turistmål.

Veli-Markku Korteniemi och Kari 
Kallio har vuxit upp vid Torneälven, 
i den miljö där gradmätningsexpedi-
tionen gjorde sina mätningar.

Det dessa ingenjörer behöver över-
tyga sig om är att fransmännen med 
den tidens mätmetoder verkligen 
kunde uppnå ett tillräckligt exakt 
resultat. Hur noggrant kan man med 
hjälp av egenhändigt tillverkade 
måttstänger, som läggs i rad över isen, 
beräkna avståndet mellan byarna 
Närkki och Niemi, som ligger inemot 

 kilometer från varandra?
(En närmare beskrivning av grad-

mätningsexpeditionen ges längre 
fram i tidningen, i den historiska arti-
keln på sidorna – .)

Så här gjorde man
Fransmännens egen reseberättelse 
ger en handledning. 

• Man hade i resebagaget med sig 
ett franskt famnmått i järn, och 
dessutom en så kallade likare, som 
famnmåttet förvarades i. Båda 
hade i Paris kalibrerats i  gra-
ders temperatur   med det of iciella 
famnmått   som förvarades där.

• Inledningsvis tillverkades sedan 
fem lika långa måttstockar av gran-
virke. Detta skedde hos kyrkoher-
den i Övertorneå, Erik Brunnius.
Måtten armerades i vardera ändan 
med en grov avrundad spik, som 
ilades ner tills famnmåttet exakt 
ick plats i likaren. Precisionen 

drevs fram till ett pappersblads 
tjocklek.

• Nästa steg var att tillverka det läng-
re mått på fem famnar som skulle 
användas vid mätningen över isen. 
För det gjordes en ny likare, där de 
fem nyss tillverkade famnmåtten 
precis ick plats i rad.

• Av åtta långa furustammar tillver-
kades slutligen på motsvarande 
sätt åtta femfamnsmått, med spi-
kar i ändarna som ilades ner tills 
måtten mätte exakt fem famnar.

På Torneeäällvveennss iiss fföörr 228800 åårr sseddan gavvss svaret på 
en av ddååttiiddeennss storaa vveetteennsskkaapplliiga ffrågor. Liknar 

Hur mäter man 
   en grad?

1.  Eftersom järn, som andra metaller, utvidgar sig 
vid värme, behöver man veta vid vilken temperatur 
måttet visar den exakta längden.

2. En fransk famn (”toise”) vid denna tid motsva-
rade 1,949 meter. En fransk fot (”pied”) var 35 centi-
meter och en tum (”pouce”) 27,07 millimeter.

3. Kyrkoherden Erik Brunnius var vid fransmännens 
besök 76 år gammal och blind. Han assisterades av 
sin prästvigde son med samma namn. Dennes son, 
även han vid namn Erik, skulle 1788 tillträda som 
kyrkoherde i Pedersöre.

Karl Vilhjálmsson

Hur gjorde Maupertuis och hans kolleger 

egentligen? Veli-Markku Korteniemi 

och Kari Kallio har båda vuxit upp intill 

Torneälven. Båda är ingenjörer och 

imponeras av den precision de franska 

forskarna visade.



14  – K ATTERNÖ K ATTERNÖ – 15

Karl Vilhjálmsson

“Berättelserna har allt: dristiga hjältar, exotism,     kärlek och en och annan pinsamhet”

Sedan gällde det att göra mätningarna 
med dessa femfamnsmått precis längs lin-
jen mellan Närkki och Niemi. Denna linje 
stakades ut med störar strax före mät-
ningen med hjälp av de medhavda instru-
menten, bland annat en  tums kvadrant. 
Synkontakt kunde fås mellan Närkki och 
Niemi, men avståndet var alltså närmare 

 kilometer.

analytiker), VTT (produktutveckling och 
marknadsföring), varefter han varit med 
och drivit fram nya företag både i egen och 
andras regi.

Maupertuis gradmätningsexpedition 
blev han fascinerad av redan som barn. 
Som tioåring följde han hur minnesmärket 
efter expeditionen restes vid Kittisvaara 
nära hemgården. I skolan i Pello hängde 
tavlor som beskrev expeditionen.

 tog Veli-Markku Korteniemi till-
sammans med några andra Tornedalspro-
iler initiativet till Maupertuis-stiftelsen, 

vars syfte inte bara är att bevara ett histo-
riskt arv, utan också att lägga en grund för 
kulturturism.

”Många människor intresserar sig för 
historiska händelser, och de berättelser 
som vuxit fram genom gradmätningsex-
peditionen har alla ingredienser man kan 
begära: ett uppdrag som utförs i mänsk-
lighetens tjänst, dristiga hjältar, exotism, 
kärlek och en och annan pinsamhet”, säger 
han.

Under –  genomfördes ett EU-
inansierat projekt, som tog fram en lång 

rad idéer för kulturturism. Målgruppen 
uppskattas i projektrapporten till om-
kring  miljoner människor, kategorise-
rade som ”moderna humanister”, intresse-
rade av människans historia och framsteg.

Veli-Markku Korteniemi har ett långsik-
tigt mål: att miljön för gradmätningsexpe-
ditionen ska klassi iceras som ett världs-
arv till -årsminnet – .

SVENOLOF KARLSSON

Mätningarna över isen inleddes den  
december . Under de få timmarna med 
dagsljus mättes första dagen  famnar. 
Fram till den  december, då hela sträck-
an var uppmätt, skulle dagsgenomsnittet 
i mätningarna komma att vara ungefär 

 famnar.
För varje -tal famnar sattes en num-

rerad pinne ned. Som en sista kontroll 
mättes sedan hela sträckan igen med ett 

 fot långt rep.
”En imponerande prestation”, är Veli-

Markku Korteniemis och Kari Kallios en-
hälliga omdöme.

Son av Korteniemi
Veli-Markku Korteniemi är sjunde gene-
rationens barn till den bonde Mikko Kor-
teniemi, som -  inkvarterade de 
franska forskarna. Mikkos hustru Marga-
reta Grape var sondotter till Arendt Grape, 
som grundade det berömda Kengis bruk i 
Pajala.

Gårdsbyggnaderna inns inte längre så 
som de förevigades av gradmätningsex-
peditionen (se s. ). Bygghelheten splitt-
rades när egendomen delades av senare 
generationer, och den sista ursprungliga 
byggnaden brändes ner av tyskarna under 
deras reträtt i Lappland .

Veli-Markku blev diplomingenjör ef-
ter studier i teknisk fysik vid Uleåborgs 
universitet. Hans yrkeskarriär inklude-
rar perioder hos Kemira i Vasa (där han 
specialiserade sig på skyddsutrustning), 
utvecklingsfonden KERA (som företags-

Kari Kallio är en blandning av Tornedalen 
och Österbotten, uppväxt i huset bakom 
honom i Kaulinranta vid Torneälvens 
strand på den inländska sidan av Övertor-
neå. 

Fadern Kalle Kallio var född i Ylihärmä 
(granne till Rannanjärvi), men växte upp 
i Manninen, Kortesjärvi. Till Övertorneå 
kom han som polis  och gifte sig med 
den elva år yngre Elma, av den kända Tor-
nedalssläkten Niva.

Efter fyra döttrar ick de Kari och sedan 
två söner till. I dag förestår Kari släktgår-
den, byggd . 

Kari Kallio blev den första inlända-
ren med civilingenjörsexamen från Luleå 
Tekniska Högskola och har bakom sig en 
framgångsrik yrkeskarriär, bland annat 
som börsbolagschef i Sverige och Finland 
(Calor, Ramirent, m. l.).

Kari är full av historier om livet kring 
Torne älv, där den insk-svenska gränsen 

närmast uppfattades som ett skämt och 
smuggling var en del av brödfödan.

”Var gräsen går i älven varierar, eftersom 
huvudfåran hela tiden förändras. Simmar 
du  meter ut, är du i dagsläget i Sverige.”

Karis far var en polis av den gamla stam-
men, orädd och respekterad, inte olik den 
berömda länsmannen i Kauhava, Adolf 
Hägglund, som satte fast både Isontalon 
Antti och Rannanjärvi.

Kari är en stor vän av Purmo, där han 
vistats mycket genom åren, framför allt 
hos sin faster Aili, som gifte sig med pur-
mobon Väinö Höglund, vars två söner Lars 
och Erik hör till Karis goda vänner. 

Efter att Väinö stupade i vinterkriget 
gifte Aili om sig med en annan purmobo, 
Alfred Emaus.

”Speciellt min syster Kirsti och jag vis-
tades mycket hos Aili. Där fanns en vänlig 
stämning, och det gav oss en bra träning i 
svenska”, säger Kari Kallio.

Elina Söderström, här tillsammans med 
sin man Esa Rautiainen, hör till dem som 
fascinerats av berättelserna om grad-
mätningsexpeditionen. 

Hon är uppvuxen i Torneå, utbildad 
till landskapsarkitekt vid Sveriges Lant-
bruksuniversitet utanför Lund, men bor 
nu åter i hemstaden, där hon vid sidan av 
yrket är mångsidigt verksam som kultu-
rell utövare och entreprenör.

”Framför allt väcktes mitt intresse ge-
nom Anders Hellant, som bara var  år 
gammal när han blev vägvisare och tolk 
åt Maupertuis”, berättar hon.

Trots sina unga år hade Anders redan 
hunnit studera i Uppsala för så berömda 
lärare som Carl Linnaeus och Anders Cel-
sius. Han skulle senare komma att skriva 
den första akademiska avhandlingen på 
svenska, Et nyt sätt at iska i the norländ-
ska elfwer, och gjorde under sitt liv en 
betydande insats i forskaruppdrag och 

som ledamot i den svenska Vetenskaps-
akademien.

Inte heller systrarna Elisabeth och 
Christine Planströms öden (se artikeln 
på s. – ) har kunnat undgå att intres-
sera Elina. 

”De var lika gamla som Anders Hellant, 
i – -årsåldern. Det var ett stort och 
modigt steg av dem att åka i väg på egen 
hand till Paris. Man vet att de hade hem-
längtan, men efter att de konverterat till 
katolicismen var de inte längre välkom-
na till Sverige.”

Elina och Esa har skapat både böcker 
och musik om den Tornedalsvärld som 
Maupertuis besökte och uppträder ofta 
på temat. De arbetar just nu med en läng-
re musikberättelse om Anders Hellant.

SVENOLOF KARLSSON

Karl Vilhjálmsson

Karl Vilhjálmsson

Veli-Markku Korteniemi vid den ladugård som 

byggdes på hemgården Korteniemi i Pello efter 

tyskarnas förstörelse 1945.

Kari Kallio framför släktgården i Kaulinranta i 

Ylitornio. Gården är en av få som inte brändes 

av tyskarna, då man fi ck dem att tro att byn till-

hörde Sverige.
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u Snålblåsten viner över slätten. 
Uppe i lyftkorgen, som sitter fast på 
fl aket på Kronoby Elverks lastbil, är 
två gulklädda personer sysselsatta 
med att klippa av uttjänta luftled-
ningar. Korgen svajar lite när den 

sakta sänker sig ner igen. Ut ur kor-
gen stiger de två montörerna, Ras-
mus Libäck och Mikael Holmqvist.

”Vi har meddelat de berörda kun-
derna om att strömavbrottet pågår 
mellan klockan 12 och 13. Nu är den 
12.47, vi är som vanligt före vår tid”, 
säger Holmqvist med ett fi nurligt 
leende, innan han skyndar i väg 
för att göra en mer markbaserad 

arbetsinsats hundra meter längre 
bort. Kvar blir kollegan Libäck.

Han konstaterar att humor är 
bra att ha när man är ute i regn och 
rusk. Kronoby Elverk har fyra linje-
montörer, och de åker nästan alltid 
ut parvis på jobb. 

”När man tillbringar åtta timmar 
varje dag med samma personer, blir 
man nästan som en familj. Man hin-

u ”Vi var fyra fl ickor, alla med egna 
distrikt, som gick runt till kunderna 
och tog in betalt för deras elförbruk-
ning. Betalningen skedde kontant”, 
berättar Irmeli Käldström, som bör-
jade som inkasserare på Jakobstads 
energiverk i oktober 1945.

Trots att det gått mer än 70 år 
kommer hon tydligt ihåg sin första 
arbetsdag.

”Ja, det var kallt, men solen lyste 
och jag hade på mig hemstickade 
bruna ullstrumpor.” 

Måndag till lördag gick inkasse-
rarna runt i sina distrikt och samla-
des varje dag klockan 15 i kontors-
rummet i Rådhuset för att redovisa 
dagens intäkter.

”Det stämde alltid på pennit, fast 

vi var barn. I dag är det otänkbart 
att man skulle låta unga fl ickor gå 
med så mycket pengar i portföljen”, 
säger Ragni Wiklund, som började 
som inkasserare 1943, när hon var 
13 år.

För deras generation var det van-
ligt att man började arbeta på heltid 
i de nedre tonåren.

”Jag hade i mitt distrikt Alhol-
men, Skata, Östanpå och Björnhol-
men, där det bodde många fi nsk-
språkiga. På den tiden kunde jag 
väldigt dåligt fi nska, men det gick 
bra ändå”, minns Ragni Wiklund.

I Irmeli Käldströms distrikt ingick 
mest adresser inne i centrum.

”Min första kund var en damfri-
sering på Visasbacken. De fl esta 
var vänliga, och i vissa hem hade de 
väntat på mig och lagt undan peng-
ar för elräkningen.”

”Ja, men nog hände det också 
ibland att kunder uppmanade mig 
komma igen på fredag när de har 
fått lön”, tillägger tidigare kollegan 
Wiklund.

Kände kunderna
Kunder som bodde utanför stads-
gränsen skulle själva komma in till 

kontoret och betala för sin elför-
brukning, senast den tionde varje 
månad. När någon missat betal-
ningen skickades en inkasserare ut 
för att samla in beloppet, plus en 
straffavgift på 20 penni.

”Jag kommer ihåg en vinterdag 
när jag hade fått låna en sparkstöt-
ting och for över isen till Pirilö för 
att samla in pengar. Det tog nästan 
hela arbetsdagen”, berättar Irmeli 
Käldström.

Ragni Wiklund kontrar med en 
lika detaljerad beskrivning om när 
hon åkte omkring med sin trögtram-
pade cykel i Björnholmen.

”Vi började ju känna våra kunder. 
För en tid sedan kom en kvinna fram 
till mig och frågade om jag minns 
henne från tiden när jag knackade 
på hos dem. Hon var en liten fl icka 
då, nu gick hon med rollator, men 
visst kände jag igen henne”, skrat-
tar Ragni Wiklund.  

Ännu på 1940-talet var elförbruk-
ningen en bråkdel jämfört med i 
dag. Elnäten var ofta utsatta för 
störningar och ytterst få hem var 
utrustade med eldrivna kylskåp el-
ler tvättmaskiner.

”Alla kunder hade inte elmätare. 

Vissa hade bara en lampa i taket 
och betalade en taxa för 40 Watt el-
ler 60 Watt.”

Utrustningen på kontoret i rådhu-
set var också ganska enkel.

”Det fanns en skrivmaskin, en 
additionsmaskin och en Facit som 
kunde räkna de fyra räknesätten”, 
minns damerna.

Lägger patiens
För Ragni Wiklund blev den första 
arbetsplatsen ganska kortvarig. 
Hon bytte jobb redan 1946 när hon 
fi ck anställning som kontorist på 
Schaumans fabrik, där lönen var 
högre. Irmeli Käldström stannade 
däremot i 43 år på energiverket och 
arbetade där ända till sin pensione-
ring 1988.

”En gång sade jag faktiskt upp 
mig och skulle börja på Strengbergs 
tobaksfabrik, för att det var bättre 
betalt där. Men när de upptäckte att 
jag ännu inte hade fyllt 16 år tog de 
en annan i stället. Som tur var fi ck 
jag gå tillbaka till energiverket ef-
tersom en av kvinnorna där skulle 
gå på mammaledigt.”

Många förändringar hann ske un-
der de 43 år som hon arbetade på 
energiverket. Inkasseringen ersat-
tes småningom av elräkningar som 
skickades ut till kunderna. Arbets-
platsen fl yttades 1957 från Råd-
huset till Schaumansesplanaden 
och både kundkretsen och elnätet 
växte. 

”Den största förändringen för 
mig kom 1982, när vi började använ-
da datorer. När jag blev pensionär 
tänkte jag att någon dator skaffar 
jag mig inte, men sedan köpte jag 
en i alla fall. Nu lägger jag patiens 
på den när vädret är så dåligt att jag 
inte kan gå ut”, säger Irmeli Käld-
ström.

JOHAN SVENLIN

Underhållare i elbranschen Ragni Wiklund och Irmeli Käldström 
minns hur de på 1940-talet knackade 
dörr hos elkunderna.

Flinka fl ickor inkasserade elräkningarna

För inte så länge sedan 
inkasserades elräk-
ningen personligt. Ir-
meli och Ragni var två 
av dem som knackade 
på.

u Under årets mörka månader be-
höver vi alla få hjälp att synas. Herr-
fors har under fl era år försett dag-
hem och förskolor med refl exväs-
tar, prydda med elbolagets logotyp. 

Senast i december fi ck Tallmo 
daghem i Jakobstad och Kållby för-
skola och daghem i Pedersöre var-
sin uppsättning med refl exvästar.

”Vi vill att barnen ska synas, 
både när de ger sig ut på utfl ykt och 
när de leker utomhus på gården. 
Refl exväst är ett bra sätt att höja 

säkerheten för barn och vuxna”, 
säger Siv Granqvist, sekreterare för 
Herrfors ledning.

Daghem och förskolor som behö-
ver en uppsättning refl exvästar till 
sina barn kan höra av sig till Herr-
fors.

REDO FÖR UTELEK. Siv Granqvist de-

lade ut refl exvästar åt barnen på Tallmo 

daghem i Jakobstad.

Refl exvästar som 
lyser upp vardagen

Jasmine Edfelt

UPPLYFTANDE. Rasmus Libäck och 

hans kollegor odlar vardagshumor i 

lastbilshytten.

ner prata om allt i lastbilshytten. Ib-
land kan vi kanske bli lite trötta på 
varandra, men så är det väl också i 
familjer.”

Hans riktiga familj bor sedan 
2015 i Larsmo. Den består av honom 
själv, hans fru och två barn. I maj 
väntas tillökning, och Rasmus ser 
fram emot en pappamånad hemma. 

Han var pappaledig också i septem-
ber 2014, och då for tankarna ibland 
till snacket i lastbilshytten.

”En månad ska jag nog klara av, 
jag får hålla kontakten genom vår 
slutna Facebookgrupp, där vi skick-
ar olika grabbiga internskämt.”

Ett av hans största intressen är 
fotografering, något som han också 
får utöva på jobbet genom att doku-
mentera elnätsprojekt.

”Den här sommaren kommer jag 
att ta en paus med privata foto-
graferingar, som annars brukar ta 
mycket av min fritid.”

Så kommer kollegan tillbaka och 
de sätter sig i lastbilshytten och 
åker iväg, samspelta som ett radar-
par i en polisfi lm.

JOHAN SVENLIN



18  – K ATTERNÖ K ATTERNÖ – 19

Illustrationer: Terese Bast
Text: Svenolof Karlsson

I kväll får ni vänta 
med att lägga er. 

Men mamma 
och pappa sa… 

Men jag är er pappas pappa, 
så han får lyda mig.

Följ med mig ut!

Har ni sett vilket häftigt 
norrsken! Det är solvinden 
som hälsar på oss. 

Läraren sa att det är 
partiklar från solen som 
krockar med atmosfären. 

Titta ett stjärnfall! 

Den där stjärnan som 
rör på sig måste vara 
en satellit.

Naturen är vacker som i en sagobok. 
Men plötsligt blir Elly orolig.

Vad är det som 
fl yger omkring? 

Det är något som fräser. 
Det ser ut som en spökfågel. 

Vad ni pratar. Det 
fi nns inga spöken.  

Du sa att du ställt in 
drönaren så att den 
skulle följa dig. Jag 
tänkte att drönar-
kameran skulle fi lma 
er där ute.

Det blev en sen natt för alla, 
för alla ville titta på fi lmen.  

Vad är det för ett 
väsande ljud?

Förlåt, jag ville 
inte skrämmas. Men varför tog du 

fram min drönare? 
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Samlarnas  landskap

Barbro Enholms mini-SWOT om det österbottniska landskapet:

På två generationer har vi gått 
från knappa materiella resur-
ser till ett vräkigt överfl öd. 
Loppisborden svämmar över 
av saker, och nu fi skar också 
utländska samlare i vårt hav 
av leksaker.

Karolina Isaksson

Österbotten
del 15

 F
örr räckte det med en kotte och fyra 
stickor, sedan ick fantasin ta över. 
Nu matas barnen med färdiga berät-

telser som ständigt måste kompletteras 
med nya igurer. Just när samlingen börjar 
närma sig fullständig, rullar leksaksindu-
strin ut nästa stora grej. Som om det inte 
vore nog, får barnen en ny leksak varje 
gång de köper en hamburgare.

”Jag tycker synd om dagens barn som 
växer upp med det här över lödet. I min 
barndom hade jag nästan inga leksaker, 
men jag saknade heller inget. Vi använde 
fantasin och skapade egna världar”, säger 
Barbro Enholm, samlare som specialiserat 
sig på leksaker.

Numera är hon omgiven av leksaker från 
golv till tak i ett av rummen i lägenheten i 
Jakobstad, där hon bor med sin man Reijo 
Luoma. Hon ser sitt samlande som ett sätt 
att förvalta ett kulturarv, snarare än som 
en kompensation för bristen på leksaker i 
barndomen.

”Leksaker är kultur och som samlare 
vill jag ta vara på de ina saker som annars 
riskerar att bli kasserade. Jag ser det som 
en viktig uppgift att ta hand om dem för 
framtiden”, förklarar hon.

Speglar tidsandan

På -talet började de mer slitstarka 
dockorna av plast ersätta de bräckliga 

dockor som dittills mest fungerat som 
prydnadsföremål. Det inns också en bit 
lokalhistoria i plastdockorna. I Barbro 
Enholm samling inns bland annat de fyra 
olika modeller av de PVC-dockor som till-
verkades vid Forss & Govenius fabrik i Ja-
kobstad åren - .

”Förr var det vanligt att dockorna för-
svann i september, för att sedan komma 
fram igen med nysydda kläder på julafton. 
På den tiden hade barnen ofta en eller ett 
par leksaker som följde med dem under 
hela barndomen.”

Vi står framför ett stort skåp som är 
fyllt med dockor. Innanför glasdörrarna 
poserar karriärkvinnan Barbie och hen-
nes kollegor i olika yrkes- och fritidsmun-
deringar.   

”Det är så roligt när man tittar på Bar-
biedockornas kläder och accessoarer och 
ser hur de avspeglar den tidsanda som 
rådde och de världshändelser som var ak-
tuella när de tillverkades.”

Till skillnad från många andra samlare 
bryr sig Barbro Enholm inte om origi-
nalförpackningar. Ibland tar hon med ett 
urval och gör besök i skolklasser, och hon 
lånar gärna ut dockor för utställningar på 
ålderdomshem.  

”Det är förstås viktigt att skydda dem 
mot ljus och damm, men dockorna är trots 
allt leksaker och då ska man också få röra 

vid dem. Jag hoppas innerligt 
att min samling någon dag kan 
ställas ut, så att alla som vill 
får se den.”

Dammar av gamla minnen

De olika samlingarna växer 
ständigt, och det har krävts 
mycket tid och möda att bygga 
upp den. Men Barbro beskriver 
det inte som en möda.

”Jag bara ramlar över roliga 
föremål, och mitt liv har blivit 
så mycket intressantare tack 
vare alla saker som jag sam-
lat på mig. Jag har fått lära 
mig mycket. Den stora behåll-
ningen är alla underbara män-
niskor som jag träffat genom 
samlandet.”

Det senaste samlartemat 

kretsar kring sjukhus och 
gamla läkarinstrument. Inne 
i ett glasskåp inns en del be-
kanta föremål, som sprutor, 
saxar och medicin laskor. 
Glasmontern innehåller också 
en del saker som man med lite 
fantasi kan gissa sig till, och 
så inns det några saker som 
man (svälj) helst betraktar på 
avstånd.

”Jag växte upp på Östanlids 
sanatorium. Det har präglat 
mitt förhållande till allt som 
har med sjukhus att göra.”

Också i fråga om sjukhus-
samlingen är hon noga med att 
kombinera de fysiska föremå-
len med berättelser som hon 
samlar in av personer som var 
med när de användes.

”Jag har i efterhand intervju-
at många som låg inne på Öst-
anlid, och de har för det mesta 
ljusa minnen från den tiden.”

Stort kontaktnät

Under åren har Barbro Enholm 
byggt upp ett eget kontaktnät 
med andra samlare. En stor del 
av föremålen har hon hittat i 
hemtrakterna, men en del har 
blivit inskaffade på olika resor.

”Som samlare ska man ha 
tur, vara på rätt plats vid rätt 
tid. Det roligaste är att byta 
föremål och kunskap mellan 
samlare utan att pengar är in-
blandade.”

Fortfarande inns goda 
chanser att göra loppisfynd i 
våra trakter, men på senare år 

har även handeln med samlar-
objekten, som så mycket an-
nat, lyttat ut på nätet. Det har 
visserligen gjort det lättare 
för samlare att lokalisera det 
man är ute efter, men i många 
fall har även prisnivån trissats 
upp. Exempelvis Muminföre-
mål är hett eftertraktade i Ja-
pan och säljs för höga priser.

”Det är en tråkig utveckling, 
eftersom vi inte får behålla 
våra egna leksaksklenoder i 
hemlandet. Dessutom håller 
mänskliga kontakterna mellan 
samlare på att suddas ut och 
penningtransaktionen blir det 
viktigaste.”

JOHAN SVENLIN

HOT

• folk fl yttar bort 

från landskapet

• åldrande befolk-

ning

STYRKOR:

• sociala nätverk

• utbildning

• naturen

SVAGHETER:

• att åldringsvården 

inte får de resurser 

den skulle behöva

MÖJLIGHETER:

• företagsamhet

Karolina Isaksson

Barbro Enholms önskan är tydlig: “Jag hoppas in-
nerligt att min samling någon dag kan ställas ut, så 
att alla som vill får se den.”

INTRESSANTARE LIV. “Jag bara 
ramlar över roliga föremål, och det 
har gett mig mycket”, säger Barbro 
Enholm vid några av sina Muminfö-
remål.
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Det är lördag eftermiddag den  oktober 
, en till synes alldeles vanlig höstdag 

i Pirilö. Vid den dåvarande havsviken (i 
dag en del av Larsmosjön) ligger Gäddviks 
torp och några stenkast norröver en liten 
gårdsgrupp med fem boningsstugor och 
en rad uthus.

I den sydligaste boningsstugan bor Karl 
Granroth med familj. Han är  år, från 
en ansedd släkt av präster, beskrivs som 
vältalig med bra sångröst och brukar leda 
pietistiska möten.

Karl är gift för andra gången och far till 
sju barn, varav fem är i livet. Fem av bar-
nen föddes av första hustrun Kajsa Stina, 
död sedan fyra år. Två av barnen har fötts 
i det senare äktenskapet med Brita Kajsa. 
Utöver Karls fem barn bor i familjen även 
Brita Kajsas barn från hennes tidigare äk-
tenskap, Henrik, , och Augusta,  ½.

På gården denna eftermiddag inns 
Karl, hans mor Anna Greta och pigan Ma-
ria Lena. Drängen Gustaf Storgård är i färd 
med att plöja en närbelägen åker. Ett antal 
grannar manglar linnekläder i ett lider på 
gården. Brita Kajsa har tillsammans med 
gårdens andra piga Anna Lisa rott i väg på 
ett ärende till smeden Matts Granholm.

Barnen i gårdsgruppen hörs leka i om-
givningen, frånsett Karls äldsta barn, Gus-
taf, , och Johan, , som av fadern skick-
ats till det närbelägna skeppsbygget för 
att hämta spånor. 

Vid ½ -tiden återvänder Brita Kajsa 
och Anna Lisa från sin roddtur. Redan en 
halv timme senare lägger Brita Kajsa sig 
till vila för natten. Hennes barn Henrik 
och Augusta syns inte till, det är dock pi-
gornas sak att se till att barnen kommer i 
säng. Vid ½ -tiden lägger sig också Karl 
för natten.

Söndag morgon är Henrik och Augusta 
fortfarande borta. Syskonen vet berätta 
att de två på lördagseftermiddagen gett 
sig i väg för att trots årstiden plocka 
”pumpor” (vattenliljor). Barnen efterhörs 
i granngårdarna och söks i näromgivning-
en under hela söndagen, utan resultat. 

På måndagen vid ½ -tiden gör Jakob 
Bagarnäs, svåger till Karl Granroth, den 
hemska upptäckten. Barnen ligger fram-
stupa med huvudena nedtryckta i ävjan i 
Hemträskbäcken, där denna rinner ut från 
Hemträsket, omkring  meter hemifrån.

Det är uppenbart fråga om mord. Misstan-
karna faller genast på Karl och Brita Kajsa. 
Skälet är att de har ett motiv, nämligen att 
komma över de döda barnens del av hem-
manet. 

Tidigare har Karl och brodern Gustaf ge-
mensamt ägt /  av Pirilö skattehemman. 
Så dog Karls hustru Kajsa Stina, och kort 
därefter Brita Kajsas man Gustaf, varefter 
Karl och Brita Kajsa efter ett sorgeår gifte 
sig med varandra. Brita Kajsa hade då fått 

en tredjedel av Gustafs hemmansandel i 
arv, medan Henrik och Augusta fått var 
sin tredjedel. 

Sedan hamnade Karl och Brita Kajsa 
på obestånd, vilket Karl tillskrev förlus-
ten av en skuta som han ägt. Dagen före 
Henriks och Augustas försvinnande hade 
deras förmyndare hos häradsrätten fått 
tillstånd att sälja barnens fasta och lösa 
egendom på offentlig auktion, för att för-
hindra att egendomen skingrades. 

Den 5–7 december kom mordmålet till 
behandling vid urtima ting i Pirilö. Läns-
mannen Fredrik Fahler hade gjort förun-
dersökningen och utgick från att Brita 
Kajsa och Karl gjort dådet i samråd. 

Brita Kajsa förklarade omgående att hon 
misstänkte sin man för dråpen. Dagen ef-
ter att barnen hittades hade hon upptäckt 
att ärmarna på makens lärftskjorta, som 
han lagt i tvätten på söndagsmorgonen, 
hade ovanliga vatten läckar. Hon hade vi-
sat upp skjortan för gårdens övriga kvin-
nor och även för Karl, som inte mindes hur 
läckarna uppkommit.

Karl ansåg sig i de inledande förhören 
ha alibi för lördagseftermiddagen i fråga. 
Han hade vid -tiden gått till Gäddviks 
torp för att återfå en yxa som han lånat 
ut. Torparsonen Petter där hade påmint 
honom om att yxan redan var återläm-
nad. Karl hade därefter gått för att se hur 

Terese Bast

Morden i Pirilö

drängens plöjning fortgick, varefter han 
sågat takved till -tiden. Resten av kvällen 
hade han vistats inne i stugan. Han hade 
under kvällen inte fått vetskap om att 
styvbarnen saknades. Vad gällde skjort-
ärmarna hade de enligt Karl läckats av en 
blå blus som han burit under skjortan.

I rätten ställde den här redogörelsen nu 
Karl inför ett problem. Hans husfolk be-
rättade att barnens frånvaro diskuterats 
på lördagskvällen i Karls närvaro och att 
han kommenterat ”att nog hava de förut 
varit så länge borta”. Karls förklarade att 
det han sagt tidigare varit ”obetänkt”.

Obduktionsprotokollet, sammanställt 
av provinsialläkaren Carl Wilhelm Fontell, 
beskrev hur nackarna på barnen knäckts 
innan de lagts i bäcken.

Nya indicier mot Karl radades upp. Pigan 
Anna Lisa intygade att de båda skjortär-
marna hade varit ”i brunt stötande, såsom 
efter neddoppning i träskvatten” och att 
de även hade luktat ävja. Hon berättade 
att Karl under sökandet efter barnen på 
söndagen uppmanat henne att söka längs 
Hemträskbäcken och längs Hemträskets 
stränder, men inte vid bäckmynningen – 
alltså där barnen påträffats – med moti-
vering att Karl med sin hustru själv skulle 
leta där. 

Pikanta detaljer framkom ur Karls och 
Brita Kajsas liv. Dagen före morden hade 
pigan skickats in till Jakobstad för att köpa 
ett stop rom ( ,  liter), varefter makarna 
Granroth hade legat rusiga till middagstid 
på lördagen. 

Maria Lena, husets andra piga, berätta-
de att hon suttit hela den ifrågavarande ef-
termiddagen vid spinnrocken i stugan. Vid 

-tiden hade den tolvårige Johan kommit 
in, nyss tillbaka från skeppsvarvet med 
spånor. Maria Lena hade skickat honom 
att hämta in sin far, för att servera kaffe. 
Men Karl hade inte varit där han sagt att 
han skulle vara. En stund senare hade 
Maria Lena och Johan genom fönstret sett 
Karl komma gående längs Hemträskbäck-
en med armarna i kors över bröstet.

Angående yxan visste Maria Lena att 
torparsonen Petter torsdagen före mor-
den återställt verktyget. Karl hade då le-
gat på sängen, nykter, och efteråt nämnt 
yxan för hustrun. Med andra ord var det 
märkligt att han skulle ha glömt saken två 
dagar senare.

Karls son Gustaf berättade att han vid 
½ -tiden på morddagen, på väg hem från 
skeppsbygget, hade mött fadern vid Hem-
träskbäcken. Vid samtalet mellan dem 
hade fadern vänt bort ansiktet.

Karls dotter So ia, , hade hört sin far 

berätta för Henrik att det fanns mycket 
”pumpor” i träsket. När hon ville följa med 
Henrik för att plocka sådana, hade fadern i 
sträng ton förbjudit henne det.

Trots omfattande förhör uppgav dock 
inga vittnen att de sett Karl följa barnen 
till bäcken. Någon faktisk bevisning i må-
let fanns därför inte.

När rättegången återupptogs sex veckor 
senare började det emellertid hända sa-
ker. Torpardottern Katharina Klippholm 
berättade att hon under mordeftermid-
dagen ensam i skogen hade plockat lingon 
mellan Gäddviks torp och Hemträskbäck-
en.

Plötsligt hade hon hört ett klagande 
”barnläte”, och därefter en hög barnröst: 
”Hvad tänker Pappa nu göra med oss.” En 
röst Katharina väl kände – Karls – hade 
strängt svarat: ”Var tyst!”

Katharina hade blivit skrämd och ge-
nast gått hem. Av fruktan för Karl hade 
hon inte vågat berätta om saken tidigare. 
Rättegångsprotokollet berättar att Karl 
under vittnesmålet bleknade märkbart.

Nästa besked var ett rykte att Karl ge-
nom ”förgift” tagit livet av både sin förra 
hustru Kajsa Stina och sin bror Gustaf. 

Kajsa Stina och Gustaf hade avlidit i 
häftiga plågor tätt inpå varandra. Båda 
hade fått medicin antingen av Karl eller 
hans tjänstefolk. Bara några veckor efter 
hustruns död hade Karl gjort Brita Kajsa 
”anbud af äktenskap”. Detta hade i henne 
först väckt ovilja, men till sist hade hon 
”beqvämt sig” att gifta sig med Karl.

Rättegången ajournerades på nytt och 
kropparna efter Gustaf och Kajsa Stina 
grävdes upp. Läkaren Fontell fann det 
ställt utom allt tvivel att de hade dött i ar-
senikförgiftning. Samtidigt med den hög-
gravida Kajsa Stina hade hennes  ½ må-
nader gamla foster dött.

Karl förnekade alla beskyllningar. Han 
hade visserligen vistats mycket hos de sju-
ka, men framför allt i syfte att läsa högt för 
dem ur religiösa skrifter, vilket hade hjälpt 
dem i deras frälsning. En piga kunde dock 
tillägga att Karl samtidigt haft ”lösaktigt 
och kättjefullt prat” med Brita Kajsa.

En granne berättade att han i bastun 
sett Karl omfamna vad han trodde var 
Kajsa Stina. Senare hade det framgått att 
kvinnan var Brita Kajsa. Konfronterad 
med detta förklarade Karl att han bara 
hade hjälpt Brita Kajsa med en örring. 
Brita Kajsas version var att Karl vid detta 
tillfälle hade frestat henne till otrohet.

Längre fram bekände Brita Kajsa att 
hon redan under andra året av sitt äkten-

skap med Gustaf ”dukat under” och för-
övat hor med Karl. 

Ännu ett vittne, glasmästaren August 
Holländer, försämrade nu Karls position. 
August var barndomskamrat med Karl 
och hade på Forsbacka fångförarstation i 
Nykarleby frågat hur det kom sig att Karl 
hamnat i järn. Karl hade förklarat att han 
var misstänkt för sju mord, men med ner-
fällda ögon sagt: ”det är åtta inalles som 
jag tagit lifvet af”.

August hade påmint Karl om hur denne 
var ”väckt”, alltså pietist, och hade före-
brått honom för hans ”hycklande och öf-
vermod”. När Karl vid ett senare tillfälle 
som fånge åter passerade Forsbacka, hade 
August träffat honom på nytt. Karl hade 
ångerfull gråtit, sagt att han inte ville neka 
till brottet och tillagt att det var bättre att 
få sitt straff här i tiden än i evigheten.

Karl hade då för August i detalj beskri-
vit hur han genomfört morden. Vad gällde 
styvbarnen Henrik och August ”hade fan 
fått makten över honom” och han hade 
brutit nacken av dem i skogen och sedan 
burit ned dem till bäcken. 

Hur slutade denna historia, som i stor de-
talj kan följas i domstolshandlingarna?

Karl bekände sist och slutligen ingen-
ting, men dömdes av häradsrätten mot 
sitt nekande för mord på styvbarnen, sin 
första hustru och sin bror och skulle ”mis-
ta lifvet, genom halshuggning, hvarefter 
hans döda kropp skall steglas”. Hovrätten 
fann att ”fullt bevis” saknades i fråga om 
mord på hustrun och brodern, men fällde 
Karl för mord på barnen.

Saken fördes vidare till det kejserliga 
majestätet, som i sin nåd enligt dåtidens 
norm omvandlade straffet till fyrtio par 
spö, tre slag av paret, och livstids tvångs-
arbete vid gruvorna i Sibirien. Genom att 
Karl hänvisade till bråck omvandlades 
spöstraffet till  dagars fängelse på vat-
ten och bröd. Till Sibirien kom Karl aldrig. 
Under transporten dog han i Perm, strax 
väster om Uralbergen.

SVENOLOF KARLSSON

De åtta som Karl Granroth skulle ha mördat kan 
baserat på vittnenas uppgifter ha varit: brodern 
Gustaf, hustrun Kajsa Stina och hennes foster, 
styvbarnen Henrik och Augusta, torparen Johan 
Gäddvik (som tillverkade likkistan till Kajsa 
Stina och ska ha förgiftats även han, efter att 
han börjat misstänka att allt inte stod rätt till), 
och två av Kajsa Stina barn.

Rättsfallet är utförligt beskrivet av juristen Lars-
Otto Backman.

”Det är inalles åtta 
som jag har tagit 
livet av.”



24  – K ATTERNÖ K ATTERNÖ – 25242424242424242422424244 ––––––––– K AK AK AK AK AK AK AAAK AK AK AK AK TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEERERERERERRRRRRRRRRRRRRRREEEEREERRRRRREEERERRRRERRRRERRRRRRERREERERRERRRRRERNÖNÖNÖNNÖNÖNÖÖÖÖÖÖÖNÖÖÖÖÖÖNÖÖNÖÖNÖÖÖ K AK AK AK AK AK AK AK AK AK AK AKK AK AK AK AK AAAAAAK AAAAAK AK AK AKK AK AK AK AAK AK AAAAK AAKK AKK AAAAAK AAAK AAKK AAK AAAK AKK AK AK AK AK AK AAAK AK AK AAAAAK AAAKKK AK AAK AK AAAAK AAK AAK AK AAK AK AAAK AAAAAAAK AK AK AAKK AAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT EREREREREREEREREREREREEERERRERERRERERERRRRERERERERERRERERERRERERERERRRRRERERRERRRRREERRERRRERRREREERRRRRREERRRREEEERREREEEERRRREEEEEERRREEEEEERRRREEEERRREEEEERRREEERRRNÖNÖNÖNÖNNÖNÖNÖÖÖÖÖÖÖÖÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖNNÖNÖÖNNÖNÖÖÖÖÖNÖNÖNNÖNÖNÖNÖNÖNÖÖÖNÖÖÖÖÖNNÖNNNÖNÖNÖÖÖÖNÖÖNÖNÖNNÖÖÖÖNÖNÖÖNÖNÖÖÖÖÖNÖNÖNNNÖÖÖNÖÖNNNÖNÖÖÖNÖNÖNÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖNÖÖÖÖÖNÖÖÖÖNÖNÖÖNÖÖÖÖÖÖNÖNNÖNNNNNÖÖNÖÖ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  22222225252522252525525555225252522552252252525525252525522252552

En kär lekshistoria
Två konstnärssjälar kom från ”södern” till Kaustby. 
I dag lever Juha Kuurajärvi och Anthoni Levonsaari 
som registrerade partners. Kärleken frågar inte 
efter könsidentitet, är deras budskap.

Jan Sandvik
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D et här är en kärlekshistoria. Men 
inte någon “annorlunda” kärleks-
historia fast det kanske verkar så i 

mångas ögon. Det är frågan om något trivi-
alt och naturligt: två människors kärlek till 
varandra. Det är allt. Inget märkvärdigt. 

Hur reagerar människor då de inser att 
Anthoni Levonsaari och Juha Kuurajärvi är 
gifta med varandra? 

”Vanligtvis positivt. Det händer att folk 
ropar efter oss då vi går hand i hand på 
offentliga platser. De gånger man får vara 
på sin vakt är när man träffar på berusade 
män i grupp”, säger de.

”Vardagen ser mer eller mindre likadan 
ut i alla förhållanden, har jag förstått. Jag 
tror inte att det inns något mönster för 
hur man lever i till exempel ett homoäk-
tenskap”, säger Anthoni. 

”Två män behöver nödvändigtvis inte 
förstå varandra bättre än en man och en 
kvinna. Det som behövs är en äkta vilja att 
möta den andra, lyssna och vara närvaran-
de. Behovet av ömhet och beröring samt 
acceptans och stöd är förmodligen viktigt 
i de lesta relationer. Man kan inte dra slut-
satser baserat på könsfördelningen om hur 
förhållandet fungerar”, säger Juha.

Anthoni och Juha träffades på nätet för 
cirka sex år sedan, på det sociala nätver-
ket Qruiser. Juha hade nyligen lyttat från 
Träskända till Karleby och studerade på 
Mellersta Österbottens konservatorium. 
Anthoni som är född och uppvuxen i Åbo 
bodde i Tammerfors då de träffades. För-
hållandet avancerade i rask takt.

Året därpå lyttade Anthoni till Juha i 
Karleby och började studera till dramain-
struktör på yrkeshögskolan Centria. Juha 
studerade även musikpedagogik med sitt 
huvudinstrument tramporgel i samma lä-
rosäte.

Juha spelar också melodika, block löjt 
och ramtrumma med violin som biinstru-
ment. Han utexaminerades från Mellersta 
Österbottens konservatorium  och ick 
samma år fast anställning som produk-
tionskoordinator för folkmusikfestivalen i 
Kaustby, där han fortfarande arbetar.

Från stad till landsbygd

För tre år sedan köpte paret hus i Kaustby 
och lyttade dit. 

”Det är en lyx att ha egna arbetsrum och 
plats för egna saker. I en liten lägenhet i 
stan skulle inte det vara möjligt. Vid behov 
kan jag dra mig tillbaka till ensamheten på 
övre våningen och koncentrera mig på ar-
betet eller konsten”, berättar Anthoni. 

tänkte att det var Gud som satte dessa tan-
kar i mitt huvud för att testa mig.”

På högstadiet blev Juha mobbad. Han 
hade endast några få vänner. Senare ge-
nomgick Juha även ett skede då han trodde 
sig vara bisexuell. Vid  års ålder visste 
Juha med säkerhet att han var gay. Sedan 
dess har han låtit sina känslor och begär få 
utlopp på ett sätt som är naturligt för ho-
nom. Juha är glad över att han klarade av 
att tala ut om detta med sina föräldrar.

”På -talet och ännu in på -talet 
fanns inte adekvat information om könens 
mångfald och sexualitet i böcker. I skolan 
skrattade man åt ’transpersoner’ och ho-
mosexuella”, berättar Anthoni.

Bort från det svartvita

Hur skulle Anthoni och Juha beskriva sin 
könsidentitet, om den borde uttryckas of-
fi ciellt? 
”Jag är en man även om jag inte vill placera 
in min könsidentitet i något könsfack”, för-
klarar Juha.

”Vissa anser att jag ibland agerar på ett 
kvinnligt sätt, ibland på ett manligt. Det 
stör inte mig.”

Det förvånar dock Juha att folks tankar 
så ofta kretsar kring vad paret gör i sov-
rummet.

”Det är märkligt eftersom ingen går fram 
och frågar heterosexuella par vad de gör i 
sovrummet. Varför kan vi inte bara tänka 
att det är frågan om två människors kärlek 
till varandra? Ett par som tillhör en sexuell 
minoritet känner precis samma sorts kär-
lek gentemot varandra som ett heteropar”, 
säger han.

”Ingen är helt och hållet manlig eller 
kvinnlig. Alla placerar sig någonstans på 
en skala manligt-kvinnligt. Vi träffar på 
olika sorts människor i våra liv. Inför vissa 
känner vi en sexuell dragning och inför 
andra inte. Vi borde inte begränsa oss vid 
tankar som att ’inte kan jag ju känna så här 
gentemot den här människan’. Ju mer vi be-
gränsar våra egna sexuella känslor, desto 
mer snedvridna blir vanligtvis våra sexu-
ella handlingar”, säger Juha. 

Vårt tvåpoliga system

Anthoni beskriver sig som pansexuell, vil-
ket betecknar en sexuell och emotionell 
dragning till personer oavsett kön.

”Jag har sedan barnsben blivit förtjust i 
olika slags människor och varit mer eller 
mindre androgyn eller könlös, det har va-
rierat. Jag ser mig själv som en levande var-
else, inte entydigt som man eller kvinna. 

Men de inierad enligt det rådande tvåpoli-
ga systemet är jag en man”, säger Anthoni.

Han berättar att han som barn var både 
ett energiskt busfrö och en bokmal och 
konstnär som trivdes för sig själv.  

”Jag var väldigt aktiv och för min ål-
der och storlek var jag relativt stark. Min 
pappa brukar berätta hur jag som sjuår-
ing lyfte upp honom i luften. Jag var med 
i scouterna och tränade friidrott på di-
striktsmästerskapsnivå. Övriga hobbyer 
som läsning och handarbete ägnade jag 
mig åt på egen hand.”

Anthoni blev intresserad av heavy me-
tal- och maskinmusik och gick på konser-
ter och ravepartyn.

”Jag brukade också vandra runt för mig 
själv i mörka skogar, även nattetid. Det 
kändes spännande och en aning förbjudet.”

I Tammerfors präglades Anthonis liv av 
en “gotisk” fas. Sedan började ungdoms-
årens intresse för heavy metal-musiken 
svalna och följdes av ett intresse för gotisk 
estetik. 

”Jag ansåg mig vara fri att klä mig hur 
jag ville – om så sminkad, i korsett och 
högklackat. Atmosfären kändes fri, krea-
tiv och uppmuntrande. Det var vanligt att 
man avvek från normen. Kärlek gentemot 
killar eller tjejer eller könsrollspel var i 
allmänhet inget konstigt. Jag ick vara mig 
själv”, berättar Anthoni.

En vanlig vidsynt ung man

Under en period misstänkte Anthoni att 
han var transsexuell. Men det visade sig 
att den de initionen var alltför snäv för ho-
nom. 

”Det inns ingen kon likt mellan min 
kropp och min identitet. Jag är det som 
känns rätt vid varje tidpunkt.” 

Har du blivit negativt behandlad för att du 
varit dig själv?

”I regel har jag fått vara i fred. Men jag har 
stött på en hel del osakligt bemötande. 
I herrarnas wc på en bar kom en gång en 
okänd man, som antog att jag var en kvin-
na, och tog mig på brösten. Då han insåg 
sitt misstag bad han ödmjukast om ursäkt. 
Tydligen skulle det ha varit okej att ta en 
kvinna på brösten. Situationen gick lyck-
ligtvis snabbt över och ledde inte till våld”, 
minns Anthoni. 

Förutom glåpord har främlingar ibland 
slängt saker och ropat efter honom, tagit 
honom i grenen, högljutt skällt ut honom 
och slagit honom med knytnävarna. 

”Men ingen gång har jag provocerat fram 
situationen, utan strävat efter saklig dis-

kussion eller avlägsnat mig från platsen. 
Det verkar som om vissa människor har 
större problem med min sexuella läggning, 
min könsidentitet och mitt uttryckssätt än 
jag själv har.” 

Anthoni berättar att han blir mest led-
sen över människors attityder och samhäl-
lets begränsningar.

”Jag uppfattar mig själv som en rätt van-
lig vidsynt ung man, inte som ett freak el-
ler en sjuk person. Men uppenbarligen är 
det i dagens Finland fortfarande tillåtet att 
utagera sina egna frustrationer och osä-
kerhet på personer som avviker från nor-
men”, säger han. 

Registrera kärleken

Anthoni och Juha registrerade sitt part-
nerskap i november . Det sköttes en-
kelt och snabbt på magistraten. 

”Registreringen var ingen omvälvande 
händelse för oss, vi gjorde det till stor del 
av praktiska skäl. Vi ville att man skulle 
behandla oss som äkta makar från sam-
hällets sida”, förklarar de.

Registrering av partnerskap motsvarar 
för närvarande i stort sett en civil vigsel 
och medför bland annat inbördes arvsrätt. 

”Ett undantag enligt den nuvarande 
lagstiftningen är att vi inte automatiskt 
har rätt till ett gemensamt efternamn. Vi 
tycker att det i dagens Finland borde vara 
självklart med en könsneutral äktenskaps-
lag”, säger Anthoni.

Ett registrerat partnerskap motsvarar 
heller inte äktenskapet i fråga om erkän-
nande av föräldraskap. Barnet måste ännu 
tillsvidare adopteras inom familjen för att 
båda i parförhållandet ska erkännas som 
förälder. 

”Vi har diskuterat möjligheten att få ett 
barn till familjen. Det är dock inte aktuellt 
just nu. Arbetssituationen är åtminstone 
under de närmsta två åren osäker för min 
del. Det skulle vara svårt att inkludera 
barnuppfostran i vår livsstil”, säger Anth-
oni. 

Juha ger ett rakare svar på frågan.
”Vi har kommit fram till att vi inte vill ha 

barn. Om vi ändå någon gång skulle vilja 
ha barn, måste lagstiftningen vara sådan 
att barnet skulle vara vårt gemensamma 
precis som i nyfamiljer, där en av oss skulle 
vara den biologiska pappan och den andra 
styvpappa som skulle adoptera barnet 
inom familjen”, säger Juha.

”Fortfarande är det rätt ofta så att två 
mäns förmåga att fostra ett barn ifråga-
sätts. De lesta fullvuxna människor är 
dock mycket kapabla att vara föräldrar 

”Alla placerar sig någonstans på en skala manligt-    kvinnligt... Vi borde inte begränsa oss.”
Jan Sandvik

Organisatören Juha ger kommunikatören 
Anthoni skjuts.

Hur blev ni som nykomlingar från ”södern” 
bemötta i Kaustby?

”Alla verkade genast vänligt inställda. Det 
gjorde det lättare för oss att börja tala med 
okända människor. Jag är positivt över-
raskad över att vi som manligt par oftast 
har fått ett tolerant bemötande”, säger An-
thoni. 

Juha tillägger: ”I Kaustby blir man inte 
förvånad över kvinnliga eller manliga par 
eftersom det alltid har bott par som till-
hört sexuella minoriteter här. Vi har fått 
nya djupa vänskaper. Och det måste de i-
nitivt innas något i dricksvattnet här, ef-

tersom man hör musik överallt”, skrattar 
Juha.

Förneka känslor och begär

Som barn kunde Anthoni inte förstå sig 
på uppdelningen av lick- och pojksaker. ”I 
fantasilekarna kunde jag vara både licka 
och pojke beroende på vad jag hade lust 
till.”

Han förstod att han avvek från normen 
redan i lågstadiet, utan att det bekom ho-
nom. 

Juha var tretton år då han började ana 
att han var gay. ”Jag förnekade då alla så-
dana känslor och begär för mig själv. Jag 
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”Då jag känner att en glöd lyser upp tillvaron om   kring mig, är jag lycklig.”

oberoende av familjekonstellation eller 
sexuell läggning”, kommenterar Anthoni 
och fortsätter: 

”Man har forskat om barn i regnbågsfa-
miljer i varje fall under – -års tid och 
inget har framkommit som skulle tyda på 
att barnet hindras i sin utveckling. Barn i 
regnbågsfamiljer växer upp till balanse-
rade individer i lika hög grad som i andra 
familjer.”

”Lagstiftningen borde vara tydlig och 
beakta att familjer ser ut på olika sätt. I en 
värld av ensamförsörjar-, ny- och lerlings-
familjer borde familjens individuella lös-
ningar respekteras”, säger Anthoni.

Varifrån får detta kreativa och konstnärliga 
par sin livskraft och njutning? 

Anthoni: ”Jag njuter särskilt av att dansa. 
Dans innebär självacceptans och kärlek till 
sig själv, jag duger som jag är. Jag behöver 
inte underhålla någon eller föreställa nå-
got jag inte är.”

”Som bäst är dansen ett meditativt själs-
ligt arbete. Det kan innebära en dykning 
ner i det inre landskapet. Jag kan röra mig 
fritt från en form till en annan – jag är inte 
fängslad bara i människogestalten. Det 
jag upplever re lekteras utåt i rörelsen. Då 
jag dansar kan jag gå igenom olika sinnes-
stämningar från vild glädje till stor sorg el-
ler genomträngande fasa. Allt som sker är 
tillåtet och viktigt. Även de stunder då jag 
känner smärta, stelhet eller klumpighet.”

Vad dansar du? 

”För tillfället ofta orientalisk dans. Mest 
koncentrerar jag mig nu på Butoh, en ja-
pansk nutidsdans, och på skapande, fri 
dans. Jag har även dansat rullstolsdans på 
insk mästerskapsnivå.”

Även Juha har lagt en fot framför den an-
dra: han har folkdansat och pardansat. 

”Vi dansar knappt alls tillsammans, det 
har hänt sig någon enstaka gång på natt-
klubb. På bekantas bröllop har vi ibland 

dansat en vals. Enligt mina erfarenheter är 
Juha bra på att leda en vals. Han kommer 
ihåg stegen bättre”, skrattar Anthoni.

Musikens glädje och kraft

Juhas huvudinstrument är tramporgeln 
och den egna rösten. 

”Att musicera är att dyka ner i en lödan-
de värld. Vibrationer hörs och känns från 
alla håll. Det är som att lyga i en värld där 
färgerna sprakar och toner vibrerar och 
lätas samman”, beskriver Juha sin kärlek 

till musiken. 
”Vår relation får nog livskraft av att vi 

utövar den individuella konsten”, säger 
Anthoni. Juha håller med och tillägger: ”Då 
jag känner att en glöd brinner inom mig 
och lyser upp tillvaron omkring mig, är jag 
lycklig. Och den lyckan smittar av sig.”

SUSANNE STRÖMBERG

  Anthoni Levonsaari, 34

Motto: Utför vänliga och vansinnigt 
vackra gärningar på måfå.

Har studerat bland annat grafi sk 
design, grafi sk kommunikation och 
klädsömnad. Fick papper på att han 
är utbildad anstaltvårdare 2007. Blir 
snart klar med en utbildning till dra-
mainstruktör vid yrkeshögskolan 
Centria. 

Arbetar vid sidan om konstnärska-
pet som städare, fri grafi ker och il-
lustratör. Har sporadiskt arbetat som 
ljudtekniker, producent och regissör. 
Hoppas i framtiden kunna arbeta 
som dramainstruktör i Mellersta Öst-
erbotten. Skulle ännu vilja utöka sin 
yrkeskompetens på olika sätt.

Vilka egenskaper uppskattar du hos 
en människa?
”Ömhet, vänlighet, förmåga att kän-
na de egna gränserna och vänligt 
men tydligt förmedla dem.”

SÅ HÄR SÄGER JUHA OM ANTHONI:
”Anthoni är en älskvärd, klok och 
vacker man. Han blir glad av roliga 
händelser, överraskningspresenter 
och uppmärksamhet. Han blir arg om 
någonting inte fungerar eller om han 
blir störd då han koncentrerar sig på 
något. Han blir ledsen om ett husdjur 
dör.”

”Anthonis bästa sidor är hans kom-
munikationsförmåga, förmåga att 
lyssna, känsla för skönhet och hu-
mor.”

Vad har Anthoni lärt dig?
”Att sticka yllesockor och halsduk 
samt att använda bildredigeringspro-
gram. Också att se det existerande 
livet från både insidan och utsidan. 
Jag har lärt Anthoni datateknik, mat-
lagning och trädgårdsskötsel.”

”Anthoni har fått mig att känna mig 
accepterad precis för den jag är och 
att jag nu är i en relation som jag vill 
vara i resten av mitt liv.”

Vad bråkar ni om?
”Vi bråkar egentligen inte om något, 
för det fi nns inget som skulle kunna 
orsaka bråk. Om vi snäser åt varan-
dra, beror det ofta på att vi är trötta 
efter dagens eskapader.”

Jan Sandvik Jan Sandvik

  Juha Kuurajärvi, 43

Motto: Lev i nuet, varken det förfl ut-
na eller framtiden fi nns.

Har arbetat som trädgårdsmästare, 
datanom, musiker, produktionskoor-
dinator och it-specialist och handhar 
vid sidan av arbetet sekreterar- och 
fondförvaltaruppgifter för folkmusik-
föreningen Truba.

Komponerar egen musik med infl u-
enser från fi lmmusik och folkmusik. 
Skulle vilja lära sig att dirigera en 
orkester. Spelar i Ostrobothnias Folk 
Orchestra och grupperna Rätyväk-
kärä och Rosa Latva Uni.

”Livet har lärt mig att man måste 
kunna älska sig själv och förlåta sig 
själv. Ingen kan älska någon annan 
som inte älskar sig själv.”

SÅ HÄR SÄGER ANTHONI OM JUHA:
”Juha är en positiv, öppen och varm-
hjärtad person. Han har lätt för att 
sätta andra i första rummet.”

”Han är begåvad, mångsidig och en 
effektiv diplomat, skicklig på att or-
ganisera saker och inspirera männis-
kor att delta i olika projekt. Han kan 
närma sig problem på ett pragmatiskt 
sätt och kommer oftast snabbt på 
en fungerande lösning. Juha är i sitt 
rätta element i sociala situationer, till 
exempel då han är värd för ett evene-
mang.”

”Jag har påmint Juha om att han 
först och främst måste ta hand om 
sitt eget välmående och ta sig tid att 
göra sådant som han själv gillar. Han 
å sin sida har lärt mig att förhålla mig 
mer avslappnat och accepterande 
mot mig själv.”

Deras konstnärliga samarbete har 
fungerat bra. 

”Vi är båda frispråkiga, men kan 
motivera våra åsikter och vid behov 
även utmana varandras tankesätt. 
Vi har klara roller då vi arbetar till-
sammans. Som dramainstruktör har 
jag exempelvis djupare förståelse 
för den konstnärliga processen och 
grupphandledningen än Juha. Juhas 
styrka är musik- och ljudbearbetning 
och där litar jag på hans erfarenhet”, 
säger Anthoni.

”Som bäst är dans en dykning 
ner i det inre landskapet”, 
säger Anthoni.
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Att mäta en  grad

Franska spjutspetsforskare på Torneälvens is juletid 
1736. Deras gradmätningsuppdrag kryddas av galant 
umgänge och pikanta kärleksäventyr, men de förändrar 
världsbilden för gott.

Suggestiv, men inte sakligt 
korrekt illustration av Mau-
pertuis och hans kolleger i 
arbete. Gravyr av J. Ansseau 
efter G. Férat, publicerad i 
Louis Figuiers bok “Vies des 
Savants Illustres du XVIIIe 
Siecle” 1874.

MVphotos
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Det blåste rejält och alla på det 
lilla fartyget var sjösjuka. I Hel-
singör steg några därför av och 
tog landvägen till Stockholm. Out-
hier fortsatte båtledes och ankom 
till Stockholm den  maj, efter  
dygns sjöresa. 

Det franska sällskapet presen-
terades för den svenske kungen, 
den då -årige tyskfödde Fredrik 
I, som ansåg den resa fransmän-
nen avsåg att göra som fruktans-
värd, kungen skulle själv hellre 
gå ut i den grymmaste batalj. På 
kungens befallning försågs gäs-
terna med kartor över Bottniska 
vikens kuster.

Outhier undersökte under vän-
tetiden Stockholm. Han note-
rade hur kyrkväktare under pre-
dikningarna gick omkring med 
en lång käpp och knackade dem 
som somnat i huvudet. På gatorna 
vid -tiden på kvällen gick kar-
lar omkring och ropade ut vad 
klockan var, även de utrustade 
med en stång: 

”… i ena änden har den en meka-
nism med en jädrande tång. Med 
denna griper de om halsen eller i 
benet dem som de vill arrestera 
eller dem som kan vilja okväda 
dem, och ingen kan ta sig lös 
därur.”

Den 6 juni inleddes resan norrut 
från Stockholm. Utrustningen 

och de lesta betjänterna skicka-
des i väg med båt, de franska fors-
karna föredrog hästdragna vag-
nar landvägen. Redan norr om 
Uppsala passerades platser täckta 
av smältande snö, trots det sena 
datumet. Efter nio dagar var säll-
skapet i Umeå, där Maupertuis 
bytte färdmedel till båt.

I Luleå kunde man se hela sol-
skivan ännu .  på kvällen, 
berättar Outhier:

”Herr le Monnier och jag klätt-
rade upp i träd, och vi skulle 
gärna ha velat vänta och se solen 
vid midnatt, men det var omöjligt 
att uthärda myggen, som höll på 
att äta upp oss.”

Den  juni anlände sällskapet till 
Torneå, Maupertuis hade ankom-
mit två dagar före dem. De var 
trötta av resan, men eftersom 
detta var sommarsolståndets tid-
punkt, väntade de ny iket för att 
få se solpassagen i norr vid mid-
natt. Oturligt nog skymde ”dun-
ster” sikten på himlen.

Maupertuis var mer lycko-
sam. Ute på havet hade han kun-
nat iaktta hur åtminstone en del 
av solskivan varit synlig över 
havet natten igenom. I Torneå 
hade han genast sammanträffat 
med landshöv dingen i Västerbot-
tens län (som inbegrep Lappland), 
Gabriel Gyllengrip, som var på 
väg vidare norrut. De gjorde säll-
skap till Övertorneå, där Mauper-
tuis rekognoserade uppe på Aava-
saksa, innan han återvände till 
Torneå för att möta sina kolleger.

I Torneå fanns bara två perso-
ner som kunde franska, överste-
löjtnanten Carl Magnus du Rietz 
(bosatt på Haapaniemi major-
ställe), och en ung man som 
rekommenderats som tolk av 
lands hövdingen, Anders Hellant. 
Denne kom härefter att bistå 
expeditionen under hela dess tid i 
Tornedalen.

Under 1700-talets början var 
frågan om jordens ” igur” en 
vetenskaplig stridsfråga. Att 
jorden i sin grundform var rund 
var ett erkänt faktum, men var 
den – som Descartes hävdade – 
svagt äggformad (eller som en 
citron), och alltså något spetsig 
vid polerna, eller var den – som 
Newton hävdade – något tillplat-
tad och uppsvälld vid ekvatorn 
(som en mandarin)?

Några år in på -talet beslöt 
Franska vetenskapsakademin 
att saken skulle avgöras genom 
mätning av dels en breddgrad 
långt norrut på jordklotet och 
dels en breddgrad nära ekva-
torn. Om jorden var exakt rund, 
skulle breddgraderna ju vara 
lika långa, annars skulle längden 
på breddgraderna skilja sig åt.

Som bekant uttrycker en 
bredd grad (latitud) en positions 
läge i nordsydlig led på jorden, 
med värdet ° vid ekvatorn, ° 
nord vid Nordpolen och ° syd 
vid Sydpolen. Alla breddgrader 
är parallella med varandra och 
det nordsydliga avståndet mel-
lan varje hel breddgrad är  
nautiska mil eller omkring ,  
km.

Hur mäter man en breddgrad?
Antingen drar man en exakt 

rät linje i nordsydlig riktning 
och använder måttbandet – 
det förutsätter en helt plan yta 
(jämn is på ett hav är idealiskt). 
Eller så använder man triangu-
lering – man beräknar indirekt 
avståndet med hjälp av trigono-
metri. 

För triangulering i den verk-
liga geogra in behöver man med 
andra ord fasta punkter för tri-
anglarna och vinkelmätning-
arna i terrängen och möjlighet 
att exakt mäta längden av en tri-
angelbas. 

Det if iga är att man genom 
att bygga en kedja av trianglar 
– alltså foga ihop många triang-
lar, så att var och en av dem har 
minst en sida gemensam med en 
annan triangel – kan beräkna 
avstånd över hela triangelsys-
temet. Fortfarande bara med en 
enda faktiskt uppmätt triangel-
bas som utgångspunkt.

Franska vetenskapsakademins 
två gradmätningsuppdrag var 
prestigeprojekt, som inan-
sierades av kungen Ludvig XV 
och engagerade de duktigaste 
vetenskapsmännen. Den första 
expeditionen, till Peru (nuva-
rande Ecuador) vid ekvatorn, 
kom i väg  under ledning av 
matematikern Louis Godin. Den 
andra, mot Cercle polaire, polcir-
keln, inleddes  och leddes av 
astronomen och geodeten Pierre 
Louis Moreau de Maupertuis.

Vilket område kring polcir-
keln man skulle välja föranledde 
debatt. Nordnorge och Island 
föreslogs, men genom Anders 
Celsius agerande blev valet Tor-
nedalen. Celsius var professor i 
astronomi vid Uppsala univer-
sitet, trots sin ungdom (  år) 
redan en internationell berömd-
het och vistades vid denna tid 
bland annat i Paris. Anders Cel-
sius skulle själv följa med till 
Tornedalen.

De modernaste mätinstru-
menten anskaffades. Tre av 
Mau pertuis kolleger i den fran-
ska vetenskapsakademin utsågs 
att följa med, astronomen och 
matematikern Alexis Claude 
Clairault, astronomen Pierre 
Charles Lemonnier och mate-
matikern Charles Étienne Louis 
Camus. Dessutom en sekrete-
rare, de Sommereux, en teck-
nare, d’Herbelot och en präst, 
abbén Reginald Outhier, som 
tillika kom att vara expeditio-
nens journalskrivare.

Givetvis medföljde betjänter, 
sex stycken, och en kock. Under 
expeditionens gång kom utöver 
det ett större antal människor 
att städslas för olika uppdrag, 
inte minst tolkar.

Berättelsen i det följande 
baseras i huvudsak på Reginald 
Outhiers journal. 

Vid avfärden från Paris den 
 april  var Dunqerque 

vid Engelska kanalen det för-
sta etappmålet. Där anslöt sig 
Anders Celsius, som varit i Lon-
don för att ordna med några spe-
cialinstrument. Den  maj inled-
des sjöresan norrut.

Vilken är jordens fi gur – liknar den en citron eller   en mandarin?

TRIANGULERING. Kan man mäta avståndet på en sida i en triangel (av-
ståndet mellan A och B), och de två triangelvinklarna vid denna sidas 
hörnpunkter (α och β), kan man genom cosinussatsen och sinussatsen 
beräkna avståndet (d) till triangelns tredje hörn.

Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698–1759) så som han är 
porträtterad på stadsmuseet i sin födelsestad Saint-Malo i Bretagne. 
Maupertuis hade varit militär, med dragonkaptens grad, och var inte 
ovan vid strapatser. 

Anders Celsius (1701–1744), professor 
i astronomi, mest känd för den hund-
ragradiga termometerskala som bär 
hans namn. Han beskrevs som alltid 
glad och munter med ett rikt mått av 
humor. 

Det område som omfattades av de 
trigonometriska undersökningarna 
med triangelsystemet inritat. Den röda 
linjen visar den triangelbas som upp-
mättes. Karta uppgjord av Maupertuis 
expedition i september 1736. 
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Det viktigaste var inlednings-
vis att identi iera lämpliga tri-
angelpunkter. Maupertuis ha-
de på Aavasaksa sett några 
berg som skulle kunna vara 
gynnsamma, men de lesta av 
topparna skymdes tyvärr av 
skog.

Maupertuis beslöt att in spek -
tera den österbottniska kus-
ten, i hopp om att upptäcka 
berg och öar lämpliga för tri-
angelmätning. Västerbottens 
kust hade Maupertuis ju redan 
hunnit se, och den dög inte.

Rekognoseringen söderut 
gjordes som två expeditio-
ner, varav den med Outhier 
ick uppdraget att undersöka 

området ner mot Brahestad. 
De lastade en båt med provi-
ant för två veckor, tog med sig 
två betjänter och sju roddare. 
Tack vare god nordlig vind 

nådde de Uleåborg inom ett 
dygn. 

Outhier fäste sig vid att 
gatorna löpte snörrätt och var 
mycket långa. På rådhuset satt 
ett ur. Skeppen kunde komma 
helt in i staden. Ett skeppsvarv 
fanns. På en liten ö norr om 
staden låg Uleå slott. Det var 
helt av trä, liksom alla andra 
byggnader i staden. 

Följande morgon klockan 
 fortsatte färden. Nu mötte 

de hård motvind och grov sjö. 
Fem mil söder om Uleåborg 
blev beslutet att vända till-
baka mot Torneå – de hade 
hunnit registrera tillräckligt 
av den österbottniska kustens 
lackhet. Av ny ikenhet tog de 

omvägen förbi Karlö, som kom 
att bli deras vistelseort i två 
dagar på grund av hård vind. 

Kaplanen på ön, Mikael All-

gén, gladde sig åt det. Som 
präst talade han latin, och med 
Outhier utspann sig ett långt 
samtal, där kaplanen ofta åter-
kom till frågan varför katol-
ska präster inte ick gifta sig. 
Mikael Allgén räknade själv 
med att snart få ingå äkten-
skap med en dotter till Karlös 
nyligen avlidne kyrkoherde 
Simon Solinius. 

(I efterhand vet vi att det 
inte blev så. Karlöborna hade 
problem att acceptera kap-
lanens radikalism och lev-
nadssätt.  avsattes han 
från sin tjänst på Karlö, men 
ick behålla prästämbetet och 

tjänstgjorde därefter i andra 
församlingar. Först tolv år efter 
samtalet med Outhier gifte han 
sig, med köpmansdottern Kris-
tina Sporman.)

Maupertuis och hans kolle-
ger insåg att det inte skulle gå 
att bygga något triangelsystem 
längs kusten. Anders Celsius 
föreslog att de skulle invänta 
vintern och göra mätningar 
på Bottenvikens is. Men vad 
skulle sällskapet i så fall företa 
sig fram till dess? 

Ett annat förslag var att låta 
hugga upp en rät linje i skogen 
från norr till söder, och så göra 
mätningarna omedelbart. Men 
också det skulle innebära stora 
svårigheter, då man skulle 
behöva ta sig över en mängd 
sjöar, loder och myrar.

Maupertuis beslut blev att 
genomföra uppdraget genom 
triangulering med fasta mät-
punkter på ett antal bergshöj-
der. Det gällde då att på varje 
mätpunkt ha fri sikt till minst 
två andra mätpunkter, för att 

kunna gör vinkelobservatio-
ner. 

Johannes Wegelius, skolmäs-
tare i Torneå skola och för 
eftervärlden känd genom den 
inska postilla han skrev, gav 

den viktiga upplysningen att 
Torneälven rinner mer i nord-
sydlig riktning än de dåtida 
kartorna angav.

Överstelöjtnanten du Rietz 
gav några av sina soldater 
order att assistera de franska 
gästerna. Det var indelta sol-
dater som vistades hemma 
och arbetade med jordbruk, 
”mycket käcka karlar som inte 
skyr några ansträngningar”, 
enligt Outhier:

”De vägrade aldrig att utföra 
sitt arbete, även då detta blev 
utan alla raster. Trots det mest 
plågsamma arbete behöver 

dessa innar mycket litet mat: 
litet torkad isk, som de har i 
en väska av björknäver, som 
de bär vid sidan, och en kagge 
med syrad mjölk, det är all 
deras mat och dryck.”

Småningom stod det klart 
att de enda kala bergstoppar 
lämpliga som mätplatser var 
Nivavaara, Kaakamavaara och 
Huitaperi (”Vita berget”). På 
övriga bergstoppar måste en 
mängd skymmande träd fällas. 

För mätpunkterna uppe på 
bergen lät Maupertuis göra 
koner av avkvistade trädstam-
mar resta mot varandra och 
upptill sammanfästa med rem-
mar. Under konerna gjordes 
exakt på medelpunkten plats 
för de instrumentet som skulle 
göra vinkelobservationerna.

”Vi var fria från konvenansens krav… vi gick om  kring i tröjor och fi nnpjäxor”   
Naturligtvis väckte fransmän-
nen uppmärk samhet. Ortsbe- 
folkningen kom i mängd för 
att titta på besökarna, och 
många var ivriga att erbjuda 
sina båtar och tjänster. Man 
bar mjölk, fårkött och isk till 
gästerna. På Huitaperi köpte 
fransmännen en  centime-
ter lång lax för det obetydliga 
priset  livres. 

Som man kunde gissa var 
myggen en plåga:

”För att skydda oss tog vi på 
ett lor. Om detta kom lite för 
nära ansiktet eller om det inte 
slöt till riktigt fullständigt, 
blev vi ögonblickligen ner-
blodade i ansiktet av mygg-
bett. […] På kvällen var man 
noga med att jaga myggorna 
ur tälten och därefter tillsluta 
dessa noggrant. Runt om täl-
tet hörde man ständigt deras 
surrande, men eftersom de 
inte kunde komma in, hjälpte 
det oss blott att somna.”

Outhier såg fördelarna med 
den tornedalska klädkoden, 
som gästerna tillät sig även vid 
möten med landshövdingen:

”Om vi plågades av lugorna 
och av hettan, så var vi åtmins-
tone fria från konvenansens 
krav. Vi gick omkring i tröjor 
och innpjäxor, ett slags läder-
skor. Vi klädde oss som det var 
mest bekvämt, och ingen fann 
detta egendomligt.”

Emellanåt krävdes trädklätt-
ring för rekognoseringarna. En 
gång var trädet avkvistat allt-
för långt upp:

”Våra innar högg då genast 
ned ett annat träd, de högg 
bort dess grenar och gjorde 
inskärningar längs det på en 
sida, och dessa tjänade oss 
som fotsteg då vi klev upp 
till det förstnämnda trädets 
nedersta grenar.”

Sökandet efter lämpliga mät-
punkter innebar rejäla stra-
patser. Med en breddgrad 
norrut från Torneå hamnar 
man i Pello, dit expeditionen 
anlände den  augusti. Norr om 

Pello upphörde civilisationen, i 
vart fall den som skattlades av 
den svenska kungen. Den väl-
beställda Korteniemi gård blev 
ett naturligt centrum för arbe-
tet i området, där berget Kittis-
vaara utsågs bli det nordligaste 
berget i triangelsystemet. 

Outhier berättar att frans-
männen småningom lärde sig 
en del ord på inska, så att de 
till exempel kunde köpa mat-
varor utan tolk. Han upply-
ser om att Lombele, Jerfwi 
och Ripi är tre ord för ”sjö”. 
Jerfwi är helt enkelt en sjö, 
Lombele en mycket lång 
sådan, och Ripi är en liten sjö.

Färden genom Tornedalens 
forsar beskrivs förstås, sär-
skilt farlig är Vuennonkoski. 

”Det gäller lika mycket att 
hålla båten uppe över vågorna 
och hålla den undan från de 
sjöar som förföljer den. Av de 
tre männen i varje båt ror där-
för två allt vad de orkar, under 
det att den tredje med hjälp 
av sin åra oupphörligt låter 
båten svänga än åt den ena, än 
åt andra sidan för att undvika 
att den ska stöta på stenar. […] 
Från stranden verkar båtarna 
ibland vara till hälften svä-
vande i luften, andra gånger 
ser det ut som om de var upp-
slukade av vågorna.

Trots riskerna åker Mauper-
tuis och Camus en gång nedför 
en fors, med Torneås borgmäs-
tare Petter Pipping som mot-

Utsikt över Niemivaara, betraktat från söder. 
På toppen har en signal rests. Men ser expedi-
tionsdeltagare, ett tält och trädstammar som 
fällts, för att göra signalen bättre synlig.

Maupertuis. 
Gravyr av John Daulle 1755.

Societé Suisse de Physique
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villig tredje passagerare. Mau-
pertuis roar sig med att iaktta 
de bildningar som uppstår i 
vattnet då det snabbt störtar 
sig ned, men Pipping, som följt 
med endast av artighet, är rädd 
och konstaterar att detta ing-
enting är att skratta åt. 

En gång betraktar de en lång 
stund ett stort djur som sim-
mar långt ifrån dem:

”Vårt sjöfolk sa att det sanno-
likt var en stor gädda. De var 
inte så inbillningssjuka som 
många ortsbor, som tror att 
det är fråga om andeväsen 
som de kallar haltios. Andra 
säger att det är björnar som 
simmar mot båtarna för att 
stjälpa omkull dem och upp-
sluka dem som inns ombord.”

Outhier återkommer ofta till 
landskapets skönhet längs 
Torne älv. Ängarna grönskar, 
på många små åkerstycken ser 
man vackert korn med runda 
ax och råg. Humle odlas för 
ölbrygd, några odlar hampa.

På berget Pullinki fäster 
han sig vid en stor mängd bär 
som kallas blober. Han beskri-
ver också ett bär, okrubere, 
som frambringar en röd frukt 
av mycket angenäm smak, och 
hiouteron, som har en stjälk lik 
åkerbärets, men vars frukt blir 
gul då den mognar.

Sommaren  beskrivs 
som varm och det brinner 
enligt Outhier ”överallt i sko-
garna”. På många år har det 
inte varit så litet vatten i älven 
och en så svår torka. På Horli-
ankero förstör en skogsbrand 
den signalkon som man tidi-
gare satt upp.  man arbetar 
med att släcka elden, varefter 
signalen åter sätts upp.

En viktig sak var att få fram 
gradskillnaden längs meridi-
anen mellan ändpunkterna i 
triangelsystemet, alltså Kit-
tisvaara och Torneå stadskyr-
kas torn. Detta genomfördes 
genom astronomiska observa-
tioner från de båda ändpunk-
terna hösten . Det tillgick 
så att distansen mellan zenit 

och en utvald stjärna (Delta i 
Drakens stjärnbild) mättes på 
båda ställena och sedan jäm-
fördes. 

En annan sak, helt avgö-
rande, var att fastställa en 
triangelbas, för att kunna 
göra beräkningar baserat på 
vinkelmätningarna. Längden 
på denna triangelbas måste 
mätas mycket noggrant. 

En bra plats lokaliserades i 
trakten av Aavasaksa, där Tor-
neälven är mycket bred. Bas-
linjen gick mellan byn Närkki 
vid älvens östra strand och 
byn Niemi på den västra stran-
den, en sträcka på ungefär ,  
kilometer. Viktigt var att änd-
punkterna kunde göras syn-
liga från både Aavasaksa och 
Huitaperi.

Med det stod det klart att 
fransmännen måste över-
vintra i Torneå, eftersom en 
exakt mätning av triangelba-
sen bara kunde göras när älven 
var isbelagd.

När sällskapet i slutet av 
augusti återvände till Torneå 
återstod två vinkelobservatio-
ner. En av dem handlade om 
att från klockstapeln ta vink-
larna mellan Nivavaara, Kaa-
kamavaara och Huitaperi. Det 
sistnämnda berget gäckade 
dem länge, på grund av ogynn-
samt väder, och de stördes av 
att de ständigt omsvärmades 
av ny ikna människor. Till sist 
lyckades de en klar dag smyga 
upp i klocktornet och få den 
nödvändiga synkontakten 
med Huitaperi.

Triangelbasmätningen  ge-
nomfördes den –  decem-
ber. Outhier beskriver hur 
fransmännen med stor nog-
grannhet tillverkade åt sig de 
mått som användes – exakt 
fem (franska) famnar långa, 
uthuggna av tallstammar, 
baserade på ett famnmått av 
järn som i Paris hade juste-
rats vid +  grader. Med hjälp 
av en präktig brasa ick de upp 
samma temperatur i det rum 
där måtten tillverkades.

Mätningen skedde genom att 
stängerna ( ,  meter) lades 

så exakt längs baslinjen som 
man kunde. Ställvis plogades 
isen med en hästdragen plog. 
Två mätlag med fyra uppmä-
tare i varje gjorde var sin mät-
ning. 

Kylan var tidvis stark, och 
Monnier drack oklokt nog 
brännvin i kölden, så att hans 
tunga fastnade i silverkåsan 
med följd att ett stycke hud 
blev kvar på den. Fransmän-
nen åkte ackja men välte hela 
tiden, vägen visades av en inne 
som fäst ”långa och smala brä-
der vid sina fötter”. 

När de två mätlagen jäm-
förde sina resultat, skiljde  
centimeter. Det ena resulta-
tet var   famnar och  fot 
jämnt, det andra   fam-
nar  fot  tum. Omräknat till 
meter motsvarar resultaten 

 ,  respektive  ,  
meter.

Hur var det med kärleksaffä-
rerna?

Enligt Outhier förde frans-
männen ett behagligt liv i de 
borgarhem där de var inkvar-
terade. Stadslivet blev ”oerhört 
stimulerat av de eldiga och che-
valereska fransmännen. Gäst-
friheten i de välbärgade och 
i några fall högt kultiverade 
hemmen var sedan gammalt 
ryktbar. Flyktiga amorösa för-
nöjelser var för de franska 
ynglingarna något självklart 
som krydda på trivseln under 
den långa, stränga och hän-
delselösa vintern”, enligt Arne 
Nordberg, som översatt Outhi-
ers journal.

Den franska charmen ick 
emellertid konsekvenser som 
Maupertuis inte förutsåg. När 
sällskapet till sist avreste mot 
Paris, den  juni , efter 
nästan ett år i Tornedalen, 
gjorde nämligen handelsman-
nen Jacob Planströms två dött-
rar Christine och Elisabeth 
fransmännen sällskap i båten 
till Stockholm.

Planströms hade hemma 
hos sig härbärgerat herrarna 
Camus och Herbelot, och Mau-
pertuis hade hyllat Christine i 

egenhändigt förfärdigade ver-
ser, som:

Dans les frimas 
de ces climats 
Christine nous enchante. 
Oui, tous les lieux, 
où sont tes yeux, 
sont la zone brulante

(I dessa frostiga luftstreck för-
tjusar oss Christine. Ja, över-
allt, där dina ögon lyser, är vi i 
den heta zonen…)

Efter ett år i Stockholm åkte 
systrarna Planström vidare till 
Paris för att söka upp Mauper-
tuis och hans expeditionskol-
lega Clairaut. Situationen blev 
extra pinsam efter att Jacob 
Planström hade åkt till Paris 
för att få hem döttrarna, utan 
framgång. Maupertuis lydde 
för en tid till Bretagne för att 
försöka slippa skandalen.

Systrarna blev i Paris snabbt 
kända som de exotiska skönhe-
terna från Lappland. Då de var 
protestanter följde allvarliga 
förvecklingar på högsta nivå 
i relationerna mellan Sverige 
och Frankrike. Till sist konver-
terade de till katolicismen och 
ick kunglig pension.

Elisabeth gifte sig små-
ningom med en fransk markis. 
När äktenskapet sprack, tving-
ades markisen i den efterföl-
jande rättegången att betala 
Elisabeth ett större under-
håll. Christine slutade sitt liv 
i ett kloster i Normandie, det 
är oklart om hon också blev 
nunna.

Maupertuis och hans kolle-
ger återkom till Paris den  
augusti . De rapporterade 
om sina resultat för Ludvig XV, 
resultat som gav Newton rätt. 
Maupertuis mätningar visade 
att jorden är något tillplattad 
vid polerna.

När den andra expeditionen 
återvände, efter tio jobbiga 
år i Sydamerika, där expe-
ditionsmedlemmarna råkat 
ordentligt i luven på varandra, 
bekräftades resultatet.

SVENOLOF KARLSSON 

”Ja, överallt, där dina ögon lyser, är vi i den heta  zonen…”

Den franska bildtex-
ten förklarar vad bil-
den visar: en ren drar 
en pulka, i bakgrun-
den en lappkåta, en 
man åker skidor, han 
“färdas på snön med 
en furubräda under 
vardera foten och har 
en käpp till hjälp, vil-
ken nedtill är försedd 
med en kringla av trä, 
så att den inte ska 
sjunka ned i snön”. 
På bergstopparna i 
bakgrunden syns ob-
servationssignaler. 

Daterat den 27 de-
cember 1736.

Korteniemi gård, i 
bakgrunden Kittis-
vaara med både ett 
”stort” och ”litet” 
observatorium på top-
pen. Till vänster Torne 
älv, intill en hässja för 
korn. ”Bain” står för 
bastu, ”Commodités” 
för hemlighuset. 

Daterat den 20 sep-
tember 1736.
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Jag vill tacka alla medarbe-
tare av allt mitt hjärta! Det 
känns skönt att lämna bo-

laget i bra skick”, säger han.
När Stefan Storholm tillträd-

de som vd för Katternö den  
januari  var företaget litet 
jämfört med i dag och skul-
derna efter köpet av Albäck Ab 
tretton år tidigare tärde fort-
farande.

”För mig var det själv-
klart att vi måste växa, få 
en kritisk massa. I Helsing-
fors beskrev man oss som 
“kyläkauppa’[bybutiken]. Men 

alla var inte övertygade om att 
tillväxt var rätt väg att gå, inte 
ens i vår egen styrelse.”

”Man kan jämföra med Kar-
leby Energi, som valde att hålla 
sig vid sin läst och i dag käm-
par med ekonomin. Genom att 
växa kunde vi utveckla stor-
skalsfördelar och synergier.”

Tillväxt kan ske så att man 
skapar nya affärer eller köper 
andras affärer. Stefan har, med 
styrelseordföranden Peter Bo-
ström som parhäst, varit dri-
vande i båda avseendena.

De största köpen under Ste-
fans vd-tid har gällt Katternös 
övertagande av affärsverk-
samheten i dåvarande Vieska 
Energia ( ), ett köp med en 
lång förhistoria, majoritets-
ägandet i Härjeåns Ab i Här-
jedalen ( ) och övertagan-
det av Jakobstads Energiverk 
( ). I pengar har de affä-
rerna handlat om ungefär , 

 respektive  miljoner euro. 

Ny produktion
Nya egna affärer har Katternö 
skapat framför allt genom att 
bygga el- och värmeproduk-
tion. Före millennieskiftet 

producerades på årsbasis som 
mest bara  GWh el och 
värme i anläggningar som 
Katternö ägde, det allra mes-
ta på järran ort (av Pohjolan 
Voima). Elnätet var inte ens 
konstruerat för elleveranser ut 
från Katternöområdet.

Redan  producerade 
Katternö närmare   GWh 
och har därefter haft egen ka-
pacitet för att, om det skulle 
knipa, kunna producera all el 
och värme som efterfrågas av 
kunderna som ödrift i egna an-
läggningar.

Framför allt gjorde Alhol-
mens Kraft skillnad, taget i 
kommersiell drift ett år efter 
Stefans tillträde, och från  
även Kanteleen Voima, värl-
dens största kraftverk utfor-
mat för att bränna torv. Under 
de senaste åren har Katternö 
vuxit snabbt som vindkrafts-
producent.

En grundbult i energisyste-
met är också elnäten, som står 
för en stor del av kostnadsmas-
san i elsystemet. Även här har 
Katternö under Stefans led-
ning agerat expansivt, utgå-
ende från att det är en fördel 

att själv äga och styra över el-
näten.

Ett område där Katternö 
tydligt markerat en egen väg 
är strategiska samarbeten, i 
syfte att stärka lokalsamhäl-
let. Exempelvis genom att bo-
laget gått in som storägare i 
JNT och lygbolaget Nextjet.

”Det är ingen slump att vi i 
vår region har Finlands bäst 
utbyggda ibernät”, säger Ste-
fan.  

Grundläggande idéer
Grundläggande idéer för Kat-
ternö var redan vid Stefans 
tillträde att bidra till att ut-
veckla lokalsamhället, att 
söka miljömässigt acceptabla 
lösningar och att ta ansvar för 
hela kedjan från el- och värme-
produktionen till leveransen 
till slutkunden. 

De här idéerna styr fortfa-
rande. Men idéerna ska också 
genomföras, i alla sina detal-
jer, i en komplex värld av sam-
hällsplanering, regleringar, 
tekniska utmaningar och ma-
növrer gentemot en ständigt 
växlande lagstiftning.

”Ett område där vi jobbat 

En miljard euro Stefans   facit
Efter sexton år lämnar 
Stefan Storholm Kat-
ternö som en miljard-
vd. Så mycket i euro 
har omsättningen ökat 
under hans tid jämfört 
med nivån då han till-
trädde. Och Katternö är 
grönare än någonsin.

Mats Sandström

hårt gäller satsningarna i för-
nybar energi. Jämfört med 
likvärdiga bolag har Katternö 
i dag den grönaste elmixen”, 
säger Stefan.

Speciellt under senare delen 
av Stefans vd-tid har utma-
ningarna ändrat karaktär. Fi-
nanskrisen  gav ett tvärt 
hack i elanvändningen. Mas-
siva subventioner till ny vind-
kraft i grannländerna slog sön-
der marknadsmekanismerna. 
Elpriset har fallit till en nivå 
som gjort mängder av anlägg-
ningar olönsamma.  

Ständigt spårbyte
Ingen kunde tänka sig att po-
litikerna skulle byta spår så 
ofta. 

”Som ung ingenjör gick jag 
med knappen ’Nej tack till 
kärnkraft’. Jag trodde då att 
vi skulle klara oss med torv, 
som bär mer energi än vad som 
fanns samlat i Nordsjöoljan 
och -gasen. Men våra politiker 
valde att klassa vår torv som 
fossil.”

”Under min tid på Wärt-
silä verkade decentraliserad 
gasdieselproduktion vara ett 

alternativ. Men med dagens 
målsättning att koldioxidut-
släppen ska gå mot noll är bio-
bränsle vårt enda inhemska 
bränsle. Och då har politiker-
na valt att i stället favorisera 
vindkraft.”

Denna politik har drabbat 
det tidigare lönsamma Alhol-
mens Kraft hårt. I dagsläget 
är detta pionjärprojekt en för-
lustaffär.

”Bristen på förutsägbarhet 
i energipolitiken är det helt 
dominerande problemet. Po-
litikerna talar gärna om håll-
barhet, men deras egen ener-
gipolitik är motsatsen till det”, 
säger Stefan Storholm.

Överhuvudtaget störs han av 
en dubbelmoral i synen på en-
ergibranschen.

”Jag undrar över vår huvud-
stad, med dess höga gröna 
svansföring, samtidigt som 
Helsingfors är storanvändare 
av fossila bränslen för sin el-
produktion. Stora naturgas- 
och kolkraftverk inns inom 
stadsgränsen, bara  procent 
av Helens (Helsingfors energi-
bolag) elproduktionen är för-
nybar. Man kammar tydligen 

utan moraliska problem hem 
den ekonomiska vinsten av 
låga priser på fossila bränslen 
och koldioxid.” 

Egen tidning
Ett exempel på Stefans sätt att 
leda är också den här tidning-
en. Huvudsyftet är att visa att 
Katternö intresserar sig för 
den österbottniska värld där 
kunderna bor, ett annat att 
beskriva och diskutera frågor 
som energibranschen ställs 
inför.

”Vår redaktionella val var 
från första början att belysa 
energi-, resurs- och klimatfrå-
gor öppet och ärligt. Vårt mål 
var att få sakkunniga i Norden 
att dela med sig av sin kunskap 
och att få beslutsunderlaget 
genomlyst.”

Många namnkunniga ex-
perter har medverkat, som 
klimatprofessorn Lennart 
Bengtsson, statsmeteorolo-
gen Anders Persson, iloso ie-
doktorn Eija-Riitta Korhola, 
tidigare miljöministern Ville 
Niinistö, fysikprofessorn Peter 
Lund, klimatprofessorn Atte 
Korhola, chefen för Meteorolo-

giska institutet Petteri Taalas, 
Greenpeacegrundaren Patrick 
Moore och andra.

”Det positiva mottagandet 
har överraskat oss. De allra 
lesta har uttryckt respekt vår 

seriositet”, säger Stefan Stor-
holm. 

På senare tid har en grupp 
krävt att bara sådant som står 
i överensstämmelse med of i-
ciell politik borde ges plats.

”När jag refererat IPCC:s rap-
port om att extremvädret inte 
ökat, har man stämplat mig 
som klimatskeptiker. Liksom 
när jag ifrågasatt stödet till 
vindkraften i Finland med ,  
miljarder euro, trots att bio-
bränsle vore nationalekono-
miskt och tekniskt överlägset.”

”Jag förstår inte ett sådant 
beteende som när tryckfrihe-
tens representant [Suomen 
Kuvalehti] ryckte ut för att 
tysta oss. För mig är öppen 
diskussion en självklarhet och 
ropet efter att tysta menings-
motståndare obegripligt.”

SVENOLOF KARLSSON 

Aktuell storsatsning: ”Vi är på 
slutrakan med investeringarna i 
Härjedalen, där vi bygger ett Al-
holmens Kraft i mindre skala. Vi 
får ett kostnadseffektivt energi-
kombinat som producerar också 
träpellets. Dessa kan ersätta 
brännolja i husuppvärmning och 
minska på koldioxidutsläppen. I 
klimatstrategin för Jakobstad är 
målsättningen en minskning med 
30 000 ton koldioxid.

Misslyckanden: ”Införande av 
fjärravlästa mätare gav elbo-
lagen en möjlighet att erbjuda 
elektroniska gårdskarlstjänster. 
Tyvärr fi ck vi inte energiklustret 
i Vasa med på denna satsning, 
en vidareutveckling av mätarna 
skulle ha behövts.”

Något som gläder dig? ”Att vi 
lyckats så väl i vårt värdeskapan-
de. I fjol var Herrfors dividend 
till Jakobstad lika stor som det 
avkastningskrav staden tidigare 
hade på sitt energiverk.”

”Man måste våga”, är Stefan Stor-

holms sammanfattning av vad hans 

år som Katternös vd lärt honom. Här 

inspekterar Stefan ägorna 2005 i 

den ryktbara jeep som, då den kom i 

Katternögruppens ägo, fortfarande 

hade skottskador från andra världs-

krigets strider i Sahara.
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EU:s vision är en energimark-
nad som omfattar hela Europa 
och där el kan löda fritt över 

alla gränser. Men man är långt från 
målet:

Överföringskapaciteten över 
landsgränserna och inom länder-
na räcker ingenstans. Ländernas 
regelverk fungerar inte ihop. Län-
derna vill skydda den egna ener-
gibranschen, ofta med argumentet 
att elförsörjning nationellt är stra-
tegiskt viktig. Hälften av EU:s län-
der har fortfarande reglerade elpri-
ser för slutkunden. 

Och inte minst har varje land för-
behållit sig rätten att besluta om 
sin egen elmix. Till exempel må-
nar många länder, i praktiken även 
Tyskland, om att kolet ska innas 
kvar. Tyskland stänger ner kärn-
kraft, medan Storbritannien satsar 
stort på ny sådan. Alla länder an-
vänder varierande styrmedel för 
att få fram sin speciella elmix.

Bakom retoriken om en ener-
giunion inns en mer krass ambi-
tion att försöka gå stegvis fram, så 
att olika regioner till att börja med 
bygger ihop sina elsystem. Norden 
är i det stjärnan i klassen.

Många har föreslagit en ny design 
av elmarknaden i Norden, bland an-
nat för att säkerställa att produk-
tionskapacitet alltid fi nns tillgäng-
lig. Är det en bra idé?

Nej, säger Bettina Lemström och 
Asta Sihvonen-Punkka. Både talar 
för att hålla fast vid den nuvaran-
de energy only-modellen, men för-
bättra den.

Bettina: ”När elproduktionen 
med ökande andel vind- och sol-
kraft blir mindre regler- och pla-
nerbar, behöver elanvändningen 
bli mer lexibel och anpassa sig mer 
till det momentana utbudet.”

Asta: ”Marknadsmodellen bör 
förbättras så att den smidigare 
kan ta emot förnybar variabel pro-
duktion. I praktiken så att elhan-
deln sker närmare den faktiska 
tidpunkt då elen används och så 
att marknadsaktörerna bättre än 
nu kan förutse variationerna i för-
brukningen.”

En förutsättning är att alla har 
samma marknadsdesign. Olika län-

I motsats till grannländerna förlitar sig Finland i 
dag i sin elförsörjning på import. Vi klarar oss vid 
högförbrukning inte på egen hand. Detta har skett 
efter att en rad kraftverk har stängts av lönsamhets- 
och åldersskäl utan att ersättas av nya.

Sverige och Norge har som kontrast byggt ut sin 
elproduktion kraftigt och har ett närmast konstant 
elöverskott.

Eftersom grannländernas överutbud pressar ner 
elpriset på hela den nordiska marknaden, får de fi n-
ländska konsumenterna billigare el än om allt skulle 
produceras i hemlandet. Och eftersom grannländer-
nas elöverskott är resultat av subventioner, är det 
alltså så att grannländernas medborgare subventio-
nerar Finlands elkonsumenter.

Detta kan ju vara bra så långt. Men vilka är konse-
kvenserna i övrigt? 

Den anknytande frågan är hur väl elproduktionen 
kan styras efter det ständigt varierande behovet. 
Elen måste produceras samtidigt som den används. 
Marginalen för att elsystemet inte ska haverera 
handlar om sekunder.

Bara två typer av elproduktion klarar att följ-
samt anpassas efter elförbrukningen: vattenkraft 
och gasturbiner. Kärnkraft och kolkraft producerar 
stabilt, man vet vad man får, men dessa två produk-
tionsmetoder är olämpliga för reglering. Vindkraft 
och solkraft beror helt på vädret.

Med andra ord går det i planeringen inte att lita 
på vindkraft och solkraft. Ju större andel av elpro-
duktionen som är väderberoende, desto större blir 
behovet av kompletterande kraftproduktion som är 
väderoberoende.

Det är framför allt därför som Sveriges sak har blivit 
vår. Den dag Sverige och andra grannländer inte har 
mer väderoberoende produktionskapacitet än för 
det egna landets behov, kommer tillfällen att uppstå 
när överskottsel inte fi nns tillgänglig. Kommer Sve-
rige då att släcka ner det egna landet för att Finland 
ska få el?

Frågan aktualiseras av att Sverige är i färd med att 
ersätta kärnkraft med förnybar el, framför allt vind-
kraft. Enligt politikerbeslut ska Sverige (räknat från 
och med 2003) till 2030 bygga 48 nya TWh (tera-
wattimmar) sådan el på årsbasis genom det subven-
tionerade elcertifi katsystemet.

Men vem kommer att vilja ha denna enorma 
mängd ny el? I Sverige har elanvändningen inte ökat 
sedan 2008, den enda kund som köpt svensk över-
skottsel i större skala är Finland. 

Mot bakgrund av elöverskottet tog de svenska 
kärnkraftsägarna 2015 beslutet att till 2020 stänga 
ner fyra av Sveriges reaktorer, trots att dessa nyss 
uppgraderats för miljarder. Med nedläggningen för-
svinner 2 860 megawatt väderoberoende produk-
tionskapacitet, vilket motsvarar omkring 20 TWh el 
per år.

Nettoöverskottet av el minskar därmed, men är 
fortfarande stort. Produktionsmarginalerna för vä-
deroberoende el minskar däremot kraftigt.

Svenska kraftnät bedömer att Sverige även efter 
2020 normalt ska klara den egna elproduktionen 
själv, också vid vinterhögtryck med kyla och stiltje. 
Men Finlands behov ingår inte i den ekvationen. 

Vad händer om en eller fl era stora produktionsen-
heter i det läget dessutom oplanerat måste stoppas?

Den tredje Olkiluotoreaktorn kan förväntas för-
bättra läget för Finland efter 2018. Men denna räck-
er inte på långa vägar till, om Finland vill kunna klara 
sin elproduktion själv.

SVENOLOF KARLSSON

Sveriges sak är vår
Finlands är i sin elförsörjning i dag 
beroende av grannländerna. Kan vi 
lita på att Sverige och Ryssland ska 
förse oss med el?

Om all produktionskapacitet i Finland används 
samtidigt, kan Finland i dag producera omkring 
11 600 megawatt el. Till detta kommer 300 me-
gawatt som Fingrid håller i reserv. Toppförbruk-
ningen i fjol var 15 105 megawatt. Den 5 januari 
i år var förbrukningstoppen i Finland 14 300 
megawatt, som mest stod importen den dagen 
för 4 750 megawatt. Teoretiskt kan Finland som 
mest importera 5 100 megawatt el.

”Dags att sluta subventionera”
Det enda håll-
bara är att 
avsluta subven-
tionerna inom 
elmarknaden, 
enligt Bettina 
Lemström, 
överinspektör 
vid arbets- och 
näringsmi-
nisteriet, och 
Asta Sihvonen-
Punkka, Fin-
grids elmark-
nadsdirektör.

När kunde Finlands elmarknad rea-
listiskt sett vara subventionsfri?
Bettina: ”Det ett politiskt beslut. 
I den pinfärska nationella energi- 
och klimatstrategin förslås fort-
satt stöd för förnybar elproduk-
tion, dock som ett teknologineu-
tralt stöd som konkurrensutsätts 
och inte i form av fasta stödta-
riffer till utvalda energislag. En-
ligt strategin är målet att investe-
ringar i framtiden görs på mark-
nadens villkor och utan stöd.”

Borde Finland klara sin egen elför-
sörjning i alla lägen (utan beroende 
av import)?

Asta: ”Leveranssäkerhet förut-
sätter inte självförsörjning. Över-
föringskapaciteten mellan våra 
grannländer är stor, därför kan vi 
för tillfället importera en tredje-
del av elbehovet vid toppförbruk-
ningen även en kall vinterdag. Det 
inns dock inget större utrymme 

för att saker ska gå fel.”
Bettina: ”Vi får inte ta för lätt på 

att marknaden ixar allt. Staten 
måste följa läget och ständigt till-
sammans med grannländerna och 
branschen utveckla marknaden, 
så att den fungerar och är effektiv. 
Hela idén med en gemensam el-
marknad är att produktions- och 
nätresurserna kan utnyttjas bätt-
re, vilket alla vinner på.”

Finlands regering hade när den-
na tidning gick i tryck ännu inte 
meddelat sin ståndpunkt till EU:s 
aktuella vinterpaket. Den svenska 
regeringen meddelar i sitt ställ-
ningstagande att det är ”viktigt 
med ett nationellt in lytande i 
frågor som har bäring på försörj-
ningstrygghet och driftsäkerhet”. 

Den svenska Energimyndighe-
tens enhetschef för förnybar el, 
Gustav Ebenå, gick mera rakt på 
sak på en konferens nyligen: ”  
procent förnybart i Sverige [i för-
hållande till elbehovet] vore per-
fekt. Om tyskarna bara någon 
gång får till stånd sin kabel mellan 
norr och söder i landet, satan vad 
vi [i Sverige] skulle tjäna pengar.”

SVENOLOF KARLSSON

der kan inte ha olika system.
Kapacitetsmekanismer (sub ven-

tioner för att hålla planerbar pro-
duktionskapacitet i beredskap), 
som införs av olika länder, är enligt 
Asta och Bettina ”att möta subven-
tioner med motsubventioner”.

Bettina nämner den kapacitets-
avgift som Ryssland påförde sin el-
export :

”Det blev alldeles knasigt. Kapa-
citetsavgiften gäller vissa timmar 
av dygnet, då elbehovet prognose-
rats vara stort i Ryssland, och gör 
export av el till Finland olönsam 
för de ryska elproducenterna, även 
om elpriset skulle vara högre hos 
oss”, säger Bettina.”

Importkurvan till Finland ser 
därför ofta ut tvärtemot vad man 
marknadsmässigt skulle förvän-
ta sig. När elpriset är som högst 
hos oss, är exporten från Ryss-
land minst. Och när vårt elpris är 
lågt, exporterar ryssarna ibland så 
mycket som ledningarna klarar.”

Bettina och Asta formulerar 
samma slutsats:

”Det enda hållbara är att av-
skaffa subventionerna. De sned-
vrider konkurrensen och motver-
kar rationella lösningar. Till exem-
pel börjar vindkraften i dagsläget 
ha samma förutsättningar för lön-
samhet som andra energislag.”

Deras budskap är 

tydligt: avskaffa 

subventionerna! 

Bettina Lemström, 

överinspektör vid 

arbets- och närings-

ministeriet, tillika 

ledamot för Finland i 

Elmarknadsgruppen 

under Nordiska mi-

nisterrådet, och Asta 

Sihvonen-Punkka, 

Fingrids elmark-

nadsdirektör.

Karl Vilhjálmsson

Ögonblicksbild en vardag med milt väder i januari i år. 

Finlands elbehov är omkring 11 500 MW. 2 452 MW impor-

teras och 353 MW exporteras.
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Mycket byråkratiskt arbete 
kring energiunionen har 
utförts bakom EU-kom-

missionens kulisser. Det märktes 
på det kanske viktigaste energi-
mötet i Bryssel : ENTSO-E:s 
(stamnätsoperatörernas europeis-
ka organisation) ”vintermöte” den 

 december.
På mötet lät EU:s energikommis-

sionär Maros Sefcovic höra av sig i 
stor stil. Han är en lysande estra-
dör, med den övertygande stjärn-
säljarens alla kännetecken. 

Budskapet inför Bryssels ener-
gielit var att den nya marknads-
design man skissar på i EU-kom-
missionens så kallade vinterpaket 
skapar in ina affärsmöjligheter 
för energisektorn (”om ni bara gör 
som jag säger”):

Här är Sefcovics fem säljargu-
ment:

– I stället för att passivt förse 
konsumenterna med energi kan 
ni bli innovativa market makers 
som förser konsumenterna med 
ett brett utbud av nya tjänster för 

drift av byggnader och styrning av 
hemmen.

– Ni borde behandla konsumen-
terna inte bara som era kunder, 
utan även som era affärspartners. 
Kom ihåg, de kan också sälja energi 
tillbaka till er, och till konkurrens-
kraftiga priser.

– Ni kunde ha mycket bättre kva-
litet i era kundtillgängliga data-
mängder, för att därigenom kunna 
kartlägga kundernas behov och 
förbättra era tjänster och er kost-
nadseffektivitet.

– Ni kan rida på den nya vågen av 
digitala landvinningar. Den järde 
industriella revolutionen handlar 
precis om detta: med hjälp av Big 
Data skapas smarta tjänster. 

– Några av de största bolagen på 
Nasdaq har i dag mycket få fysiska 
tillgångar; i stället tillhandahåller 
de digitala tjänster, nödvändiga för 
det moderna samhället. Data och 
energiautomatisering kommer att 
stärka era varumärken.

Maros Sefcovic förespeglade en 
”New Deal” för kunderna och pe-

kade på de förändringar som kan 
skönjas på distributionssidan:

”Mellan transmissionsföretagen 
och slutkunderna inns en mycket 
viktig länk, elnätsföretagen. Det 
är anledningen till att vinterpake-
tet även fokuserar på förhållandet 
mellan de systemansvariga och 
elnätsägarna, och vill säkerställa 
att det inns en strukturerad och 
konstruktiv kommunikation mel-
lan dessa två.”

Men frågan är om de europeiska 
energimarknaderna, trots stjärn-
försäljaren Sefcovic, kommer att ta 
till sig alla hans ina visioner, i ett 
läge när hela EU-projektet är satt 
under lupp, med stundande val i 
medlemsländer som Nederländer-
na, Frankrike och Tyskland.

Den  februari inleder Sefcovic 
en lång roadshow till EU:s med-
lemsländer för att sälja in sina vi-
sioner. ”Alla ska med”, deklarerade 
han vid mötet i Bryssel.  

 BENGT MAGNUSSON

Ny roll för elnätsföretagen 
EU:s energi-
kommissionär 
utlovar fi nfi na 
affärsmöjlighe-
ter för Europas 
energisektor.

Bengt Magnusson

Slovaken Maros Sefco-

vic, till höger, EU:s ener-

gikommissionär, i aktion 

i Bryssel. Till vänster 

EU-parlamentets starke 

man i industri- och ener-

giutskottet, Jerzy Buzek, 

tidigare polsk premiär-

minister.

Subventioner slår sönder marknaden

EU vill få till stånd en 
gemensam inre mark-
nad för el, men detta 
hämmas av de beslut 
om energikällor som 
fattats av de enskilda 
medlemsstaterna.

Bengt Magnusson

 Medan EU-kommissio-
nen arbetar för att sy 
ihop en skapelse som 

ska ”sätta energikunden i cen-
trum” och skydda medborgar-
na mot allehanda hot, händer 
saker också ute i verkligheten.

Vintern runt Svarta havet 
har varit ovanligt kall och en-
ergibehovet har ansträngt län-
dernas produktionsresurser 
till det yttersta. Med det har 
en bärande idé i energiunio-
nen – att medlemsländerna ska 
hjälpa varandra – testats. 

Exempelvis var elbehovet i 
Bulgarien   MW under de 
mest kritiska timmarna kring 
den  januari. Det var rekord 
för den senaste -årsperio-
den. Temperaturen i landet låg 
på minus  grader, snöstor-
mar orsakade strömavbrott i 
mer än  bulgariska tätorter. 
I det kritiska läget begärde Bul-
garien brådskande import av el 
från grannlandet Rumänien.

Men i Rumänien pendlade 

temperaturen samtidigt mel-
lan minus  och minus  gra-
der. Elbehovet översteg   
MW, och gasanvändningen 
slog ett historiskt rekord med 

 miljoner kubikmeter/dag. 
Just då blev det nödvändigt att 

stoppa leveranserna från ena 
reaktorn (  MW) i landets 
kärnkraftverk Cernavodă till 
stamnätet, efter att tung blöt-
snö blockerat ledningarna. 

Den rumänska energiminis-
tern Florian-Toma Petcu med-

Verkligheten tog över En av många långtradare som inte klarade 

vintervädret i Bulgarien, några kilometer 

från gränsen till Turkiet den 11 januari i år.

EU vill ett, men medlemsländerna 

gör något annat, enligt EU-kommis-

sionens toppchef Marie Donnelly.

Hristo Rusev/NurPhoto, Getty Images

delade att ingen elexport skulle 
ske, och att man i Bulgarien 
ick klara sig på egen hand. Den 

enkla lärdomen är att i kritiska 
situationer vinner egenintres-
set. 

BENGT MAGNUSSON

Marie Donnelly, en av de 
högsta tjänstemännen 
i EU:s energidirekto-

rat, är chef för avdelning C som 
handlägger förnybart, energi-
effektivisering och frågor om 
utveckling och forskning. Hon 
är irländska och känd för sin 
frispråkighet.

”En normal marknad fung-
erar så att de minst lönsamma 

konkurrenterna helt enkelt 
försvinner. Men detta är inte 
fallet på Europas kraftmark-
nad, där ineffektiva företag är 
statligt subventionerade av po-
litiska skäl”, sade hon nyligen 
på ett seminarium i Bryssel. 

Tvärtom står EU nu inför 
ännu en ny stödform, kapaci-
tetsmekanismer, förklarade 
hon och hänvisade till beslut 
i lera länder om stöd för kol- 
och gaseldade kraftverk, för att 
dessa ska fungera som backup 
för sol- och vindkraft.

”Jag ska vara brutalt ärlig: 
mycket av kraftmarknaden 
var redan statligt inansierad. I 
Norge gäller det vattenkraften, 
den byggdes inte på marknads-
villkor. Kärnkraftsystemet, det 
har vi egentligen aldrig kunnat 
få någon verklig information 
om, men statsstödet var bety-
dande.”

Marie Donnelly vill framöver 
diskutera med EU-länderna om 

att avbryta subventionerna för 
”mogna förnybara energikäl-
lor”, som landbaserad vind-
kraft och solceller. De är på god 
väg att bli konkurrenskraftiga 
jämfört med fossila bränslen, 
om de inte redan är det.

På ENTSO-E:s möte kommen-
terade Marie Donnelly klyftan 
mellan vad Bryssels energielit 
spekulerar och vad den enskil-
da energikunden faktiskt vet:

”Kunden förstår – ingenting! 
Och kunden bryr sig egentligen 
inte ett dugg om hur och varför 
kraften kommer till uttaget i 
väggen. Ställ er i kraftindustrin 
tre frågor: Hur når ni kunder-
na? Vad ska de informeras om? 
Vad erbjuder ni dem?”

”Vad vi från kommissionen 
framför allt vill med vinterpa-
ketet är att rasera reglerings-
mässiga hinder för ert ageran-
de. Varsågoda och sätt i gång!”

BENGT MAGNUSSON
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Vad är en skälig avgift för 
eldistributionen till kunden? 
Frågan avgörs för vart och ett 
av Finlands  elnätsföretag 
av Energimyndigheten vart 
järde år. 

Inom kort väntas Energi-
myndighetens beslut i saken 
för tillsynsperioden – . 
Saken avgörs alltså i efterhand.

I princip ska beskedet inte 
innebära dramatik, eftersom 
myndigheten i sitt beslut byg-
ger på en tydlig beräkningsmo-
dell som meddelats elnätsföre-
tagen i förväg och som dessa 
har att beakta i sin planering.

Men givetvis är det högin-
tressant för företagen att se 
hur väl myndigheten veri ierar 
deras beräkningar. Det ger ett 
riktmärke på effektiviteten i 
företaget och viktig informa-
tion inför planeringen av de 
framtida tarifferna.

Har elnätsföretagen debite-
rat för mycket, måste de fram-
över minska sin marginal mot 
kunden. Har de inte debiterat 

fullt ut, har de rätt att öka mar-
ginalen.

Beslutet baseras på vad nät-
företagen uträttat under till-
synsperioden. 

”Myndigheten tittar på hur 
’nätmassan’ utvecklats. Hur 
mycket ny kabel har lagts ned, 
hur många nya transformato-
rer har byggts, och så vidare? 
Sedan räknar myndigheten ut 
värdet på elnätet genom att 
tillämpa samma enhetspris 
på komponenterna för alla 
nätföretag. På detta nätvär-
de bestämmer myndigheten 
sedan den skäliga avkastning-
en”, säger Tony Eklund, vd för 
Nykarleby Kraftverk.

Han uppfattar detta som ett 
neutralt och i stort sett bra 
system, som tar sikte på lång-
siktighet. För att kunna jäm-
föra bolagen likvärdigt, tilläm-
par myndigheten till exempel 
sin egen metod för att beräkna 
avskrivningar och tittar inte 
på hur elnätsföretagen valt att 
bokföra dem. 

Men sedan tillkommer verk-
ligheten. Elnätsföretagen har 
ett tufft krav på sig att öka 
driftsäkerheten i elnätet, vil-
ket förutsätter att en mycket 
högre andel av elledningarna 
än i dag läggs i kabel under jor-
den, inte uppe i stolpar. 

Kravet tvingar under många 
år framåt elnätsföretagen 
till stora investeringar. I jol 
utgjorde dessa  miljoner 
euro, vilket motsvarade  
procent av företagens kostna-
der.

De här frågorna behöver 
kommuniceras med kunderna, 
och både Tony Eklund och Sep-
po Tupeli, vd för Herrfors Nät, 
tycker att det är en pedagogisk 
utmaning. 

”Vi har i grunden ett positivt 
budskap: vi säkrar kundernas 
elnät mot störningar och möj-
liggör nya tjänster i nätet. Men 
samtidigt ingår i budskapet att 
kostnaderna i slutändan åter-
faller på kunden”, säger Seppo 
Tupeli.

Det pedagogiska uppdraget 
försvåras av att  procent av 
elnätsfakturan utgörs av skatt, 
enligt senaste statistik. Dels 
elskatt, dels moms – momsen 
läggs också på elskatten (skatt 
på skatt, alltså). Skatterna 
har med åren visat en obrutet 
ökande trend.

En kostnad som elnätsföre-
tagen inte heller kan påverka 
är avgiften till Fingrid, för 
nyttjande av det rikstäckande 
elnätet. Avgiften har höjts 
kraftigt i takt med den pågå-
ende energiomställningen.

”Betalningarna för stamnä-
ten står i dag för  procent av 
Nykarleby Kraftverks elnäts-
omsättning, en lika stor post 
som våra lönekostnader för 
elnätet”, säger Tony Eklund.

Tar elnätsföretagen ut över-
priser? Energimyndighetens 
egna dokument ger detaljerat 
besked.

Från och med , då sys-
temet togs i bruk, har myn-

Staten tar mest av kakan
digheten på det kalkylerade 
nätvärdet räknat med avkast-
ningsprocenter som genom 
åren varierat över en skala på 

, – ,  procent, räknat som 
realvärde efter skatt. 

Utjämnat över de olika till-
synsperioderna var den tillåt-
na avkastningen ,  procent 
under perioden – , 

,  procent under –  
och ,  procent under –

. Preliminärt räknar myn-
digheten med ,  procent för 

– .
Den tillåtna avkastnings-

procenten var alltså markant 
lägre under den tillsynsperiod 
vars beslut nu inväntas. Att så 
är fallet tillskrivs främst det 
extremt låga ränteläge som 
ingen hade väntat sig.

Detta återspeglas i Ener-
gimyndigheten preliminära 
besked att elnätsföregen 
under –  sammantaget 
överdebiterat sina kunder med 
omkring  miljoner euro.

Under perioden –  
underdebiterades kunderna i 
Finland med  miljoner euro.

Regeln är att ett elnätsföretag 
inte får hamna i ett skuldför-
hållande till sina kunder när 
resultatet (= de siffror som ges 
i Energimyndighetens beslut) 
av de två senaste tillsynsperio-
derna sammanräknas.

I Nykarleby Kraftverks fall 
tyder Energimyndighetens 
pre li minära besked på att 
bolaget överdebiterat sina 
kunder med omkring   
euro/år under perioden –

. Under –  låg debi-
teringen däremot under den 
tillåtna nivån med omkring 

  euro/år.
”Eftersom myndighetsö-

vervakningen beaktar två 
perioder, har vi över en åtta-
årsperiod underdebiterat med 
omkring   euro/år”, 
säger Tony Eklund.

Sett till tarifferna ligger 
Nykarleby Kraftverk i dag 
kring landsmedeltalet.

”Vi har i Nykarleby höjt 
elnätsavgiften från nyår med 
omkring  procent, på grund 
av Fingrids högre nätavgifter 
och kraven att satsa allt mer i 
elnätet. Det var den första höj-

När staten höjer skatten, får elnäts-

företagen ta stöten. Seppo Tupeli och 

Tony Eklund tar mått på varandra.

Valet står mellan billig eldistribution och hög leveranssäkerhet. Man 
kan inte få båda samtidigt, förklarade Energimyndighetens chef Simo 
Nurmi, när han i fjol mötte riksdagens ekonomiutskott.

Han beskrev hur landets 80 elnätsföretag är mycket olika varandra:

•  Årsomsättningen varierar mellan 0,8 och 230 miljoner euro

•  Kundantalet varierar mellan 750 och 460 000

•  Antalet anställda varierar mellan 2 och 300

•  Ägarna varierar över en skala från internationella pensionsbolag till 
kundägda andelslag

Även de fysiska förutsättningarna växlar stort: från tätort med nästa 
bara jordkabel till extrem glesbygd med nästan bara luftledningar.

Oberoende av förutsättningarna ska alla elnätsföretag bemötas 
jämlikt. Samhället är helt beroende av högklassig el till skäligt pris, och 
Energimyndighetens mål är att trygga en hög servicenivå i hela landet, 
sammanfattade Simo Nurmi.

”Omöjligt få båda samtidigt”

ningen i Nykarleby på tre år”, 
förklarar Tony Eklund.

För Herrfors Näts del tillkom-
mer en speciell komplikation. 
Med Herrfors köp av Jakob-
stads Energiverk  blev 
Herrfors ägare till ett prisom-
råde (Jakobstad och Larsmo) 
som är mycket mera kompakt 
än det övriga Herrforsnätet.

Med andra ord: genom att 
Jakobstad och Larsmo är tätbe-
byggda behövs inte så mycket 
ledning per kund. Det åter-
speglas i de lägre prisnivåer 
som Energimyndigheten tidi-
gare fastställt.

”Mot den här bakgrunden 
har Energimyndigheten gett 
Herrfors Nät tillstånd att 
under en övergångstid, till 
augusti , använda olika 
tariffer för Jakobstad-Larsmo 
och det övriga Herrforsområ-
det”, säger Seppo Tupeli.

Det hör till saken att Jakob-
stads Energiverk före  
hade överdebiterat sina kun-
der, enligt Energimyndighe-
tens beslut, och därför var 
tvunget att underdebitera dem 
under den period som inleddes 

 och som pågick när Herr-
fors tog över som ny ägare.

”Jakobstads Energiverks 
gamla skuld till sina kunder 
återbetalades alltså via lägre 
tariffer under åren – . 
När Herrfors Nät i oktober  
och januari  höjde tarif-
ferna i Jakobstad och Larsmo, 
var det början av en normalise-
ring till den nivå där avgifter-
na egentligen ska ligga”, säger 
Seppo Tupeli.

I början av  höjdes 
elnätsavgiften med –  pro-
cent inom Herrfors Näts hela 
område, med liknande motive-
ringar som Tony Eklund ger för 
Nykarleby.

”Stamnätsavgifterna har 
höjts, och de investeringar i 
elnätet som behövs för att vi 
ska klara kraven på ökad drift-
säkerhet ger oss inte mycket 
val”, säger Seppo Tupeli.

SVENOLOF KARLSSON

Elnätsföretagen får ofta stryk för sina avgifter, men mer än hälften är skatt. 

Skatten tar allt större andel av totalkostnaden för el. Finländskt genomsnitt.

Genomförda och planerade investeringar i Herrfors Näts område. Medelnivån 

är nu drygt 5 miljoner euro/år, en ökning med omkring 30 procent. Den röda 

linjen visar den förväntade utvecklingen av andelen högspänningskablar.

Kasper Dalkarl
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Undvik elbilar, om du 
vill hålla koldioxidut-
släppen nere. Det blir 
den generella slutsat-
sen när man jämför 
olika bilalternativ, 
enligt ny forskning.

Sedan tidigare fi nns analyser 
som tyder på att elbilar medför 
ett så kallat större klimatav-
tryck än vanliga fossilt drivna 
bilar, om man inte bara räknar 
med bilarnas utsläpp under 
drift, utan även de utsläpp som 
uppstår när bilarna byggs.

Tillverkning av elbilar ger 
nämligen betydligt mer miljö-
påverkan och koldioxidutsläpp 
än tillverkning av traditionella 
bilar, enligt forskaren Katja 
Tasala Gradin vid Kungl. Tek-
niska Högskolan i Stockholm.

”Det som är mest miljöför-
störande är de många olika 
materialen som krävs för el-
motorn. Det är många jord-
arts metaller som behövs 
– när de bryts krävs enorma 
mängder energi och vatten, 
och brytningsprocessen frigör 
även radioaktiva ämnen som 
ligger i jordlagren. Så det krävs 
mycket specialtekniker, vilket 
är enormt miljöpåfrestande”, 
säger hon i en intervju i Dagens 
industri.

Annan forskning ger lik-
nande besked, bland annat den 

som presenterats av Mike Ber-
ners-Lee, professor vid Lan-
caster universitet, med namn 
om sig att vara världsledande 
i forskningen om koldioxidav-
tryck.

Illustrationen upptill bygger 
på Berners-Lees beräknings-
metod. Den blå delen av stap-
larna visar hur stora koldiox-
idutsläpp som uppstår vid till-
verkning av fyra typer av bilar. 
Den röda delen av staplarna 
visar koldioxidutsläppen vid 

  kilometers körning för 
dessa bilar. Som jämförelse vi-
sas även utsläppen för motsva-
rande körning av tre bensin- 
eller dieseldrivna bilar som är 
tio år gamla.

Hur stora utsläppen blir från 
körningen för el- och laddhy-
briderna (de två staplarna till 
höger) beror på vilken typ av el 
de använder.

Enligt uppgift drar en Tes-
la vid blandad körning ,  
kWh/km. Laddas en sådan 
bil med kolkraftsproducerad 
el ger det utsläpp på  gram 
koldioxid per kilometer. För 

  kilometer motsvarar 
det ganska precis  ton koldi-
oxid bara det. Även med Fin-
lands elmix behöver utsläppen 
för denna el räknas i ton.

Till detta kommer att elbilar 
i drift är mer miljöbelastande 
än vanliga bilar även i fråga 
om partikelutsläpp, nämligen 
genom att de är tyngre. Med 
det ökar de väsentligt slitaget 
på däck, asfalt och bromsar.

Katja Tasala Gradins slutsats 
är att elbilar kan motiveras 
ekologiskt bara om de körs 
långa sträckor och på utsläpps-
fri el. Att köra korta sträckor i 
stadsmiljö med elbil är inte 
hållbart. 

”Att byta en fullt funktionell 
[fossilt driven] bil mot en ny-
tillverkad är inte ekologiskt 
hållbart. Ur ett miljöperspek-
tiv bör vi försöka använda våra 
be intliga bilar så länge som 
möjligt”, enligt Katja Tasala 
Gradin.
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Elbilar ökar koldioxidutsläppen

Den tidigare energiministern
Jens Stoltenberg var klar över 
sin ståndpunkt i ett tidigt 
skede. Vid ett regeringsmöte i 
februari , några månader 
efter att han för andra gången 
tillträtt som statsminister, tog 
han bladet från munnen:

”Jag har inget emot tyskar, 
men jag begriper inte varför 
vi ska bygga ut dyr el i Norge 
för att sälja den billigt till tyska 
elbolag. Den vattenkraft vi har 
bör inte slösas bort på miljard-
överföringar till europeiska 
elkunder.”

Trycket på Stoltenbergs al-
lians var stort att Norge skulle 
införa sådana ”gröna certi i-

kat” som Sverige hade haft se-
dan .

”Att bygga ut förnybar elpro-
duktion låter som om det var 
miljövänligt. Men i Norge pro-
duceras så gott som all el med 
förnybar vattenkraft. Under 
år med normala temperaturer 
och nederbörd producerar vi 
mer el än vi använder och säl-
jer överskottet till utlandet”, 
förklarar Stoltenberg i sin bok.

”Att exportera subventio-
nerad el betyder att vi säljer 
en vara till utlänningar till ett 
pris som är lägre än det kostar 
att producera den. Vi skickar 
rätt och slätt pengar ut ur lan-
det till exempelvis tyskarna 

och holländarna. De är ina 
folk, men varför Norge ska sub-
ventionera deras elräkningar 
är för mig obegripligt.”

Han noterar att de stora 
elanvändarna i industrin var 
anhängare av subventionerad 
el, eftersom det pressade ner 
elpriserna och de slapp betala 
subventionerna.

”Men industrin bör vara lön-
sam utan att den är beroende 
av att norska konsumenter 
betalar dyrt för att subven-
tionera den med billig el. Det 
mesta av utbyggnaden skulle 
dessutom komma att bestå av 
små vattenkraftverk och vind-
möllor – helt onödiga ingrepp 
i orörd natur. Vi skulle få nya 
fördämningar, vägbyggen till 
kraftverken och stora vindpar-
ker som är en fara för hotade 
fågelarter.”

Trots allt trodde Stoltenberg 
länge att han skulle lyckas 
stoppa de gröna certi ikaten i 
Norge. Men kritiken haglade.

”Jag ville inte ge efter för de 
orimliga kraven, och försökte 
gång på gång förklara varför 
gröna certi ikat inte minskar 
utsläppen av växthusgaser. 
Men det är aldrig lätt att säga 
att miljörörelsen har en miljö-
ientlig ståndpunkt. Jag nådde 

helt enkelt inte fram. Till sist 
gav jag upp.” Det var hösten 

.
”I dragkampen upplevde 

jag att vi mötte ett miljöindu-
striellt komplex, en intresse-
gemenskap mellan industri, 
näringslivsorganisationer och 
delar av miljörörelsen. De har 
ett gemensamt intresse: att 
få samhället att betala”, sam-
manfattar Jens Stoltenberg.

SVENOLOF KARLSSON

Gav upp mot det miljö-
                industriella komplexet
Hade Jens Stoltenberg 
som statsminister fått 
sin vilja igenom, hade 
Norge aldrig gått med 
i det gemensamma el-
certifi katsystemet med 
Sverige. Men han kla-
rade inte att stå emot 
det miljöindustriella 
komplexet, berättar 
han i sin nyutkomna 
självbiografi , Min his-

torie (Gyldendal).

Jens Stoltenberg, socialdemokrat, var norsk statsminister i närmare tio år. I dag är 

han generalsekreterare för Nato.

KTH

Nato

Använd din gamla bil så länge som möj-

ligt, är Katja Tasala Gradins råd.

Själva biltillverkningen skapar stora utsläpp. I normalfallet ger det minst miljöeffekter att fortsätta köra den gamla bilen. Baserat på Mike Berners-Lee.
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Stamnätsoperatörerna Fingrid
och Svenska kraftnät har beslu-
tat om en tredje växelströms-
förbindelse mellan Finland och 
Sverige. 

Kraftledningen förväntas 
öka kapaciteten mellan län-
derna med  megawatt och 
ska byggas mellan det stora 
vattenkraftverket i Messaure 
på svenska sidan och Pyhän-
selkä, en sträcka på cirka  
kilometer.

Till bakgrunden hör att Fin-
land vid högbelastning numera 
är beroende av elimport.

”Elöverföringen mellan Fin-
land och Sverige hör till de 
mest belastade i Europa. Elim-
porten från Sverige har ökat 
och de senaste åren har man 
endast under drygt hälften av 
tiden haft tillgång till tillräck-
lig gränsöverföringskapacitet 
för elmarknadens behov”, sägs i 
Fingrids pressmeddelande.

På grund av laskhalssitua-
tionerna har Finland straffats 

med högre elpriser än i omvärl-
den.

Ännu för ett par år sedan 
bedömdes behov av en tredje 
växelströmsförbindelse inte 
innas, men med den aktu-

ella utbyggnaden av vindkraft 
(norra Sverige) och kärnkraft 
(Fennovoima) har förutsätt-
ningarna förändrats.

Enligt Fingrid kan en ny för-
bindelse jämna ut elprisskill-
naderna mellan länderna, för-
bättra driftsäkerheten i kraft-
systemet i Finland och möj-
liggöra en effektivare reserv-
marknad. 

Sedan tidigare inns alltså 
två växelströmslinjer mellan 
länderna, som framgår av kar-
tan här intill. Utöver dem är 
Finlands och Sveriges elnät via 
Raumo förenade med två lik-
strömsförbindelser (Fenno-
Skan  och ) med sammanlagd 
effekt på  megawatt.

Kostnaderna för projektet 
uppskattas till nära  miljo-

ner euro. Då elmarknadsnyttan 
till största delen beräknas till-
falla Finland, är parterna över-
ens om att drygt  procent av 
kostnaderna ska tas av Fingrid.

Fingrid avser hos EU ansöka 

om att projektet ska få status 
som så kallat Project of Com-
mon Interest, vilket skulle 
öppna för ekonomiskt stöd. 
Målet är att förbindelsen ska 
tas i bruk senast .

Tredje kraftledning Finland-Sverige

Den nya linjen, med svart färg, planeras mellan Messaure och Pyhänselkä. Två al-

ternativa dragningar utreds närmare för en del av sträckan. De röda linjerna visar 

befi ntliga 400 kilovolts ledningar.

Olkiluoto 3 ett undantag
 Den utdragna byggproces-

sen för kärnkraftsreak-
torn Olkiluoto  sticker 

ut. Förutsatt att det senaste 
beskedet håller kommer kom-
mersiell drift att inledas i slu-
tet av , och den effektiva 
byggtiden blir därmed drygt 
jorton år.

Som jämförelse tar det i Ki-
na –  år från byggstart tills 
nybyggda kärnreaktorer tas i 
kommersiell drift. Sedan  
har  nya reaktorer tagits i 
bruk i Kina, och räknar man 
bort den lilla bridreaktorn 
CEFR har den effektiva byggti-
den för dem varit i genomsnitt 
fem år och fyra månader. 

I jol var kärnkraften den 
snabbast växande energikäl-
lan i Kina, i dag är  reaktorer 
i bruk och  under byggnad.

Korea med fem nya kärn-

reaktorer sedan  ligger 
på en genomsnittlig byggtid 
på fem år och tio månader. Då 
dras medeltalet upp av den 
första generation- -reaktorn 
Shin Kori , som togs i kom-
mersiell drift i slutet av  
efter en byggtid på åtta år.

För tre av de kinesiska byg-
gena och två av de koreanska 
har byggtiden underskridit 
fem år, ”rekordet” har kinesis-
ka Qinshan –  med byggtiden 
fyra år fem månader.

När Sverige i tiden tog i bruk 
tolv nya reaktorer på tretton 
år ( – ) var byggtiderna 
ungefär de samma. Finlands 
fyra reaktorer krävde –  år 
från byggstart till kommersiell 
drift.

Som kontrast har sedan  
tagits i bruk också reaktorer 
med mycket lång byggtid – för 

de fem som tagit längst tid hade 
det gått –  år sedan bygg-
starten. Förklaringarna är i 
tre fall politiska: två sovjetiska 
byggen (Rostov  och Kalinin ) 
avbröts med Sovjetunionens 
fall, ett (Bushehr ) avbröts av 
revolutionen i Iran . Ett 
kärnkraftsbygge (Watts Bar ) 
avbröts i USA som följd av bris-
tande elefterfrågan, ett i Ar-
gentina (Atucha ) efter att i-
nansieringen svek.

Ett parallellfall till Olki-
luoto  är den franska reak-
torn Flamanville , som enligt 
senaste information kommer 
att kräva närmare tolv års 
byggtid. Båda bygger på nya 
reaktorkoncept. Den så kall-
lade Analysgruppen i Sverige 
kommenterar saken så här:

”Inga nya reaktorer har 
byggts i Europa eller USA på 

cirka  år, och det är därför 
naturligt att de första projek-
ten uppvisar höga kostnader 
och förseningar. Detta är en 
naturlig re lektion av att sä-
kerheten har prioritet vid ge-
nomförande av projekten och 
att det inns många faktorer 
som tillkommit under dessa  
år som komplicerar projektge-
nomförandet.”

Exakta siffror över kost-
naderna för de kinesiska och 
koreanska kärnkraftverken är 
svåra att få tag på, men en åter-
kommande schablonsiffra för 
standardstorleken –   
megawatt eleffekt är  miljar-
der euro.
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Kina och Korea bygger kärnreaktorer på fem år Den olösta frågan är hur energi 
kan lagras storskaligt på ett 
tillräckligt billigt sätt. 

En idé som just nu testas i Bo-
densjön, som gränsar till både 
Tyskland, Schweiz och Öster-
rike, är hur det fungerar att 
lagra energi i ett betongklot på 
sjöbotten. Idén går ut på att vid 
elöverskott pumpa betongklo-
tet tomt på luft och sedan, vid 
elunderskott, öppna ventiler i 
klotet, så att vatten strömmar 
in. Detta inströmmande vat-
ten kan då driva en turbin, som 
producerar el.

De tyska professorerna Horst 
Schmidt-Böcking och Gerhard 
Luther har patent på metoden 
sedan . I det aktuella testet 
sänktes ett betongklot på tre 
diameter, med vikten  ton, 
ner till  meters djup i Boden-
sjön.

Energilagring enligt denna 
metod uppskattas dock behö-

ver helt andra dimensioner för 
att vara meningsfull. Enligt 
kalkylen skulle ett klot med  
meters diameter på -  
meters djup – genom det tryck 
som där inns – kunna lagra en-
ergi motsvarande  GWh (gi-
gawattimmar).

En större park av sådana be-
tongklot skulle kunna lagra en-
ergin från till exempel en större 
vindkraftspark till havs.

Frågan är om kostnaden kan 
hållas rimlig. Forskarna tror 
inte själva att metoden kan bli 
lönsam i Tyskland, med dess 
grunda havskuster, men even-
tuellt kunde metoden vara eko-
nomiskt försvarbar vid branta 
kuster av den typ som inns i 
Norge, Spanien och Japan.

Lagra energi på havsbotten?

Så här föreställer sig forskarna lagringsmetoden i stor skala.

Rengöring av ång- och vatten-

kretsen mellan reaktorn och 

ånggeneratorerna i det aktuella 

bygget Olkiluoto 3.
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Klotillustrationerna har gjorts av pro-

fessorn i fysisk geografi  Ole Humlum 

på basis av dataleverantören GISS. 

Kloten visar månadens medelavvikelse 

från medeltalet 2007–2016.

Allt färre skador

Framtidens energi

u Naturkatastrofer förorsakar 
allt mindre skador räknat som an-
del av BNP. På 27 år har trenden 
globalt gått ner från 0,29 till 0,18 
procent. Detta enligt en samman-
ställning baserad på statistik från 
försäkringsbolaget Munich Re, 
FN och den världsledande forska-

ren i ämnet Roger Pielke Jr. Under 
2015 drabbades 43 procent färre 
människor av naturkatastrofer än 
årsgenomsnittet för det föregå-
ende årtiondet. För USA:s del har 
de i särklass största skadorna de 
senaste åren förorsakats av de 
hårda vintrarna.

u Användningen av förnybar en-
ergi växer snabbt de kommande 
25 åren, men användningen av 
fossil energi växer också. Det in-
ternationella energiorganet IEA 
ger den här prognosen fram till 
2040. Det mått som används, 
Mtoe, står för miljon ton oljeek-
vivalenter. Som synes beräknas 

de utsläppsfria energikällorna 
(förnybart och kärnkraft) stå 
för nästan hälften av ökningen, 
medan gasen ökar mest av de fos-
sila bränslena. Om inget drastiskt 
händer, uppskattas fortfarande 
närmare 80 procent av världens 
energianvändning vara fossil 
2040.

Omväxlande fjolår

Källa: Daily Caller

Källa: IEA

Dödsgräns för örnar i USA
Den amerikanska myndighe-
ten för bevarande av landets 
artrikedom, U.S. Fish and 
Wildlife Service, kan accep-
tera att   kungsörnar och 

  vithövdade havsörnar 
dödas av vindkraften i landet 
på årsbasis. Detta enligt ett 

beslut som nyligen trädde i 
kraft.

Beslutet följer efter krav 
från vindkraftsbranschen, 
som i USA hittills inte fått 
drifttillstånd för längre pe-
rioder än fem år i taget, vil-
ket setts som hämmande av 

Den amerikanska 

myndigheten säger 

ja till högst 4 200 

dödade vithövdade 

havsörnar om året.

Förnybar energiteknik är inte 
alltid hållbar. Solceller och 
vindkraft i stor skala inne-
bär storskalig användning av 
resurser som inte är förny-
bara, enligt Simon Davidsson 
i hans doktorsavhandling vid 
Uppsala universitet nyligen.

”Sol- och vindenergi växer 
i dag mycket snabbt. Men 
även om energin är förny-
bar, tillverkas varje solpanel 
och vindkraftverk till stor 
del av icke-förnybara resur-
ser. Dessa energitekniker har 
dessutom en begränsad livs-
längd”, säger han.

Om klimatmålen ska nås, 
måste förnybar energi skalas 
upp snabbt, och be intlig tek-
nik måste då stå för en stor 
del av utbyggnaden.

”Med det ökar efterfrågan 
på mängder av olika material 
och grundämnen, som kan 
komma från mer eller min-
dre sällsynta resurser. Ut-
vinningen av dessa resurser 
orsakar miljöproblem, oftast 
i andra delar av världen, och 

framtida tillgänglighet är 
osä ker för många av dem.”

Det är inte heller givet att 
industrierna är kapabla att 
återvinna materialet i solcel-
ler och vindkraftverk effek-
tivt.

”Verkligt hållbara energi-
system kräver att industrier 
skapas som inte bara kan ta 

fram stora mängder förnybar 
energiteknik, utan också kan 
upprätthålla ett fungerande 
system i längre tidsperspek-
tiv, och göra detta på ett 
resurseffektivt sätt”, enligt 
Simon Davidsson i pressmed-
delandet från Uppsala uni-
versitet.

Förnybart inte alltid hållbart

Många av de sällsynta jordartsmetallerna, som neodym, terbium, yttrium, dys-

prosium, europium, cerium och lantan, har stor efterfrågan i dagens vind- och 

solkraftslösningar. Även andra metaller som indium och tellur behövs. Simon 

Davidsson refererar i sin avhandling bland annat den här uppställningen, gjord 

av USA:s energiministerium, som visar risken för att olika grundämnen ska bli 

en bristvara inom förnybarhetsindustrin redan på kort sikt.

I framtiden kommer ultratunna 
organiska solceller att kunna er-
övra världen, tror forskare vid 
Syddansk Universitet. 

Strax före årsskiftet gick de ut 
med nyheten att de tagit fram 
solceller som är tunna som pap-
per (tjocklek / -dels millime-
ter), genomskinliga och lätta att 
böja. På sikt ska cellerna som 
folie kunna rullas ut över hustak 
och bilar utan att man ska behö-
va kompromissa med estetiken, 
enligt Morten Madsen, som an-
svarar för projektet.

Solcellerna ska också kunna 
integreras i kläderna, så att bä-
raren har energi tillgänglig, till 
exempel för att ladda mobila ap-
parater.

Solcellerna kommer enligt 
Morten Madsen inte ens att vara 
dyra att tillverka. De ska inte be-
höva politiskt beslutade subven-
tioner, utan på egna premisser 
kunna konkurrera med energi-
källor som olja och gas, säger han.

Utmaningen handlar i dagslä-
get om livslängden på solceller-
na. När dagens prototyp utsätts 
för sol och luft, oxiderar den ef-
terhand. Men Morten Madsen har 
tilltro till att solcellerna med rätt 
sorts tillsatser ska kunna göras 
stabila. 

I följande steg handlar det där-
efter om att utveckla metoder för 
att trycka ut solcellerna i stort 
format och i stor skala. De solcel-
ler man inledningsvis tagit fram 
är, som bilden visar, bara centi-
meterstora.

Dessa första organiska solcel-
ler klarar att omsätta  procent 
av solenergin. Morten Madsen 
tror att siffran kan bli avsevärt 
högre i takt med att storleken på 
cellerna ökar.

Ny organisk
solcellstyp

Framtidens solceller?

u Året 2016 var i Finland vädermäs-
sigt omväxlande med en mycket 
kall inledning, en mestadels varm 
vår, en sommar utan extremer, en 
kall november och varm december. 
Temperaturavvikelsen i landets 
södra delar var knappt en grad 
varmare och i Lappland knappt två 
grader varmare än jämförelsevärdet 
(perioden 1981–2010).

Som helhet var nederbörden nära 
normalnivån, men lägre än vanligt 
i landets sydvästra del och högre i 
västra Lappland med Torppi i Tor-
neå i topp med 847,6 millimeter.

Vädret i januari 2017 har för Skan-
dinavien och Finland präglats av en 
tunga av varmluft in från Nordatlan-
ten, medan en stor del av övriga Eu-
ropa haft sibirisk kyla, med minus-
grader och snö långt ner i Afrika.

2016 har i media lyfts fram som 
det globalt varmaste året i modern 
tid. Enligt den satellitmätta atmos-
färtemperaturen (som mäts av UAH 
och RSS), var 1998 och 2016 tempe-
raturmässigt likvärdiga (skillnaden 
0,02 grader är för liten för att skill-
naden ska vara signifi kant).

Den oförklarade frågan är varför 
de satellitmätta och landbaserade 
temperaturserierna sedan 2003 
börjat divergera allt mer, så att de 
senare nu visar mer än en tiondels 
grad mer än de förra. Problemet blir 
synligt i temperaturkloten för no-
vember och december (till vänster), 
där den interpolerade marktempe-
raturen över den 80:e breddgraden 
(den konstiga cirkeln) sannolikt vi-
sar för höga värden (mätstationer 
fi nns inte så långt norrut).

Om 1998 och 2016 kan påpekas 
att de var extrema El Niño-år, vilket 
markant drev upp temperaturen 
globalt. Enligt RSS har tempera-
turen tio månader efter toppnivån 
2016 fallit snabbare än man någon-
sin förr uppmätt.

En annan medienyhet, att tem-
peraturen över Nordpolen vid en-
staka tillfällen varit 20 grader över 
genomsnittet (–15 i stället för –35 
grader), kan vägas mot att andra 
delar i världen (Sibirien, Nordame-
rika) periodvis varit 20 grader kall-
lare än vanligt, och att snömängden 
över Grönland efter sommaren vuxit 
snabbare än någonsin sedan mät-
ningar inleddes.

många investerare. Femårs-
gränsen hade satts av myn-
digheten just på grund av 
oklarhet om vindkraftens 
konsekvenser för fåglarna.

Nu bedömer myndigheten 
att USA:s kungsörnsbestånd 
på ungefär   fåglar ska 
klara att förlora   indi-
vider per år, utan att det ska 
hota populationen. Beståndet 
av vithövdade havsörnar på 

  anses tåla ett bortfall 
av   individer per år.

Den nya tillståndsperioden 
kan härefter bli så lång som 

 år.
Hur många örnar som verk-

ligen dödas av vindkraften 
i USA vet myndigheten inte 
med säkerhet, men ger som 
en uppskattning att antalet 
för kungsörnarnas del med 
dagens vindkraftsutbyggnad 
är  om året. 
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Då Frugan skaffade smarttelefon och fastnade i Facebookaddiktion 
lovade jag att aldrig svika min gamla Nokia för dylika rackerier. Jag 
köpte två extra Nokia-ackumulatorer för att kunna hålla den lilla 
söta telefonen med riktiga knappar i liv i all framtid. 

Men julafton förändrade mitt liv. Då jag vecklade upp silkespapp-
ret från det sista hårda paketet såg jag ett blått ljus lysa i en liten 
låda. Blek av chocken plockade jag fram en smarttelefon. Det var 
min svärson i Moskva som (för att retas) köpt en sådan till julklapp 
åt mig.

Då jag slutat kallsvettas tog jag ut SIM-kortet från Nokiatelefo-
nen. Det av alldeles för stort för den nya telefonen, men eftersom 
metalldelen i mitten av kortet var av rätt storlek, klippte jag helt 
enkelt bort lite plastkanter och pillade in kortet i den nya telefonen. 
Det borde ju vara samma standard och fungera.

Men nej, det fungerade givetvis inte. Hur skulle jag få tillbaka kor-
tet in i min Nokia? De 300 telefonnummer jag hade på kortet fi ck för 
allt i världen inte gå förlorade! 

Efter en stunds klippande av kartongremsor och tejpande fi ck 
jag tillbaka kortet in i den gamla telefonen, men det fungerade inte. 
Dags för mera kallsvett och hjärtklappning och paus med extra 
julskinka och chokladpraliner till tröst. Sedan, efter en stunds extra 
pillande, satt jag där med min gamla telefon som lyckligtvis fung-
erade igen och med en ny som saknade SIM-kort.

Första vardagen efter jul besökte jag en fackbutik som ordnade 
SIM-kort till min nya telefon. Gossen bakom disken var vänlig men 
road över mitt klippande och tejpande. Han var säkert van med 
smarttelefonidioter.

Sedan var det bara att genom 
försök och misstag lära sig använda 
smarttelefonen. Hur kan man vänta 
sig att åldringar med fumliga fi ng-
rar ska lära sig att använda dessa 
grejer, då det är svårt redan för en 
rask violinspelande frisk teknologie 
doktor att pricka rätt bokstäver och 
förstå vad man ska trycka på i olika 
situationer?

Nu har jag som bilist redan navige-
rat med min telefon som pratar riks-
svenska och, med hjälp av telefonens 
terrängkarta, hittat till fots i vinter-
natten från Kampen i Helsingfors till 

Estlandsfärjan i Västra hamnen. Båda dessa funktioner följde med 
telefonen. 

Sedan har jag ringt med gratis nättelefon till Moskva och kollat 
nyheter och skidväder på nätet. Samt skickat e-post.

Hör och häpna, man kan även ringa vanliga telefonsamtal med 
mackapären! Men Facebook börjar jag aldrig med. Nån måtta får det 
vara på all modern idioti. Och Twitter får Donald Trump ha för sig 
själv.

Varför var Sahara
grönt förr?

Jarl Ahlbeck

Jarl Ahlbeck är docent i miljövårdsteknik vid Åbo Akademi. 
Du kan ställa frågor till honom på www.katterno.fi . 

Nqugen Truong Son/Handout

Wikipedia

justyle /Shutterstock

Jalle: Att Sahara en gång var grönt 
berodde på riklig nederbörd. Det 
fi nns nu siffror för hur nederbörden 
sett ut där de senaste 25 000 åren. 
Informationen har en forskargrupp 
tagit fram genom kemiska analy-
ser av forntida löv i borrprover från 
havsbotten utanför Västafrikas 
kust. Som syns på illustrationen har 
det under långa perioder regnat re-
jält i Sahara, på de mörkgröna par-
tierna över 1 000 millimeter per år.

I studien sägs att forntidens var-
mare somrar förstärkte den västaf-

rikanska monsunen och levererade 
mer regn. Sahara var då hem för jä-
gare och samlare som levde på djur 
och växter på savanner och trädbe-
vuxna gräsmarker.

Enligt studien klarar ”de fl esta 
av dagens klimatmodeller inte att 
korrekt simulera expansionen av 
den västafrikanska monsunen un-
der perioden för det gröna Sahara”. 
Studien publicerades i tidskriften 
Science Advances, rubriken är 
”Rainfall regimes of the Green Sa-
hara”.

Diagram över nederbörden i västra 

Sahara 25 000 år tillbaka i tiden. Noll-

värdet på skalan står för medelvärdet 

av nederbörden under de senaste 

2 500 åren.

Issjön Rofener avbildad 1601.

Blått sken i julpaketet

Jalle: För min del får var och en 
själv utse sitt favoritklimat. Det 
har varierat så stort bara under de 
senaste ettusen åren att det fi nns 
många varianter att välja på. Men 
lika gärna kunde man fråga vad 
som är det värsta klimatet. I Finland 
i närtid ligger i så fall nödåren på 
1860-talet, med sin svält och tyfo-
idfeber, väl till. Runeberg beskrev ju 
förutsättningarna: 

’Våren kom, och drivan smalt av 
tegen,  
och med den fl öt hälften bort av 
brodden;  
sommarn kom, och fram bröt ha-
gelskuren,  
och av den slogs hälften ned av 
axen;  
hösten kom, och kölden tog vad 
övrigt.

Janne Sibelius (som Jean hette före 
namnbytet) far dog av smitta då 
han som stads- och militärläkare i 
Tavastehus skötte tyfoidpatienter 
1868. Familjen fl yttade sedan till 
Jannes mormor i samma stad – hon 
var en sträng pianolärare som slog 
lille Janne på fi ngrarna om han spe-
lade fel. Så vi har kanske det hårda 
klimatet att tacka för Finlandia och 
violinkonserten.

Klimatet satte extra fart även på 
järnvägsbyggandet. Sträckningen 
från Riihijärvi till S:t Petersburg, in-
vigd 1870, byggdes i hög grad som 
nödhjälpsarbete av dem som blev 
medellösa under nödåren. Efter det 
kunde vi få spannmål österifrån till 
Finland när det blev missväxt. 

I Alperna kan man tack vare gam-
la dokument följa det elände som 
det kallare klimatet förde med sig 
där. De växande glaciärerna ”åt” 
upp hela byar, och de issjöar som 
bildades fi ck ofta förödande följ-
der. Den äldsta bilden av en issjö i 
Alperna lär var den här (se upptill) 
från augusti 1601 av Rofener Eissee 
i Ötzdalen (där “ismannen” Ötzi hit-
tades infrusen). Sjön bildades när 
glaciären Vernagtferner växte, och 
när sjön bröt igenom ismassorna 
dränktes den nedanförliggande 
Inndalen och hus och kyrkor slets 
med. Det här upprepades fl era 
gånger, de värsta skadorna ska ha 
skett 1678. Vid det senaste tillfället 
1845 drog en tio meter hög fl odvåg 
genom delar av dalen.

Under perioden 1850–1970 mins-
kade alpglaciärererna med ungefär 
en tredjedel av sin utbredning och 
hälften av sin volym. Ännu in på 
1980-talet beskrev man allmänt 
uppvärmning som ”klimatförbätt-

ring” och nedkylning som ett hot. 
På nätet kan man lätt hitta gamla 
tidningsartiklar om detta. Här intill 
exempel från New York Times och 
tidskriften Time.  

Vilket klimat är det bästa?

New York Times skriver 1978 att ett 

internationellt team av specialister inte 

ser några tecken på att nedkylnings-

trenden sedan 30 år skulle närma sig 

sitt slut. 

Time frågar 1974 om en ny istid är på 

gång. ”Forskare har hittat nya indika-

tioner på en global nedkylning”, sägs 

inledningsvis. 

Jalle: Nya arter upptäcks varje år. 
Till exempel kom Världsnaturfon-
den nyligen med den positiva rap-
porten att 163 nya arter upptäcktes 
enbart i Mekongområdet förra året. 
Av dem var tre däggdjur, nio grod-
djur, elva fi skar, fjorton reptiler och 
126 växter. Sedan 1997 har man 
redovisat 2 409 nyupptäckta arter 
i området. I det är nyupptäckta in-
sekter inte medräknade. 

Hittas fortfarande 
nya däggdjursarter?

Den här fl addermusarten (Murina kon-

tumensis) med ullig päls på huvudet 

och armarna hittades i Vietnam. 

WikipediaWikipedia
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VD Ingvar Kulla

VD Roger Holm

VD Glen Ahlskog

VD Tony Eklund

VD Juha Kauppinen

Esse Elektro-Kraft
Levererar el till delar av Pedersöre, Kauhava, Nykarleby 

(Markby) och Kronoby (Jeussen)

Kunder: 3 700  

Årsleverans: 50 GWh

Telefon växel: 020 766 1900

Felanmälningar, utanför kontorstid:  766 2023

Kundtjänst: 020 766 1912 , 020 766 1911

Fakturafrågor: 020 766 1912, Johanna Stubb

www.eekab.fi 

Herrfors
Levererar el till Alavieska, Jakobstad, Larsmo, Maxmo, 

Oravais, delar av Pedersöre, Terjärv och Ylivieska

Kunder: 32 000 

Årsleverans: 610 GWh el, 284 GWh värme

Telefon växel: Jakobstad (06) 781 5300, 

Ylivieska (08) 411 0400, Kållby (06) 766 7242, 

Oravais (06) 385 0050, Terjärv (06) 867 5001 

Felanmälan, utanför kontorstid: 

Jakobstad och Larsmo (06) 723 0079, 

Oravais, Pedersöre och Terjärv (06) 723 4521, 

Ylivieska el (08) 426 350, Ylivieska fjärrvärme 044 781 5375

Fakturafrågor: 

Jakobstad (06) 781 5312, Ylivieska (08) 411 0401 

www.herrfors.fi 

Kronoby Elverk
Levererar el till delar av Kronoby, Pedersöre och Karleby 

Kunder: 3 220  

Årsleverans: 45 GWh

Telefon växe: 824 2200

Felanmälan: 824 2200, 0400 126 005

Fakturafrågor: 824 2200,  Å. Hagnäs, M. Käld

www.kronobyelverk.fi 

Nykarleby Kraftverk
Levererar el inom staden Nykarleby

Kunder: 5 100  

Årsleverans 110 GWh

Telefon växel: 785 6252 

Felanmälan: 722 0050

Felanmälan, utanför kontorstid: 722 0050, 781 0632

Fakturafrågor: 785 6252, 785 6251

www.nkab.fi 

Vetelin Energia
Levererar el till Vetil (utom Polso, Kivikangas och Nykänen)

Kunder: omkring 2 300  

Årsleverans: 28 GWh

Telefon växel:  (06) 866 3600  

Felanmälan: 0400 262 261

Fakturafrågor: (06) 866 3600

www.venergia.fi 

Garderar sig 
för elavbrott

Karolina Isaksson

Karolina Isaksson

Karolina Isaksson

Karolina Isaksson

u VETELIN ENERGIA
Elnäten blir mer och mer fjärrstyrda 
och därför måste också funktioner-
na i kontrollrummet vara säkrade 
för elavbrott. I början av året instal-
lerar Vetelin Energia ett dieseldrivet 
reservaggregat, som ska hålla hela 
fastigheten med elförsörjning om 
elnätet slocknar. 

”Hittills har vi lyckats hålla uppe 
elförsörjningen här i Vetil centrum, 
trots att vi haft avbrott ute i elnä-
tet, men det är bra att gardera sig 
för alla eventualiteter”, säger Juha 
Kauppinen, vd på Vetelin Energia.

Också bland bolagets lantbru-
karkunder har det blivit allt vanli-
gare med egna reservaggregat.

”Dels är landsbygden mer utsatt 
för elavbrott än tätorter och dels 
fi nns det många viktiga funktioner 
på en lantgård som är eldrivna. Om 
mjölkningsmaskiner, ventilations- 
och bevattningssystem plötsligt 
stannar, uppstår det allvarliga pro-
blem på gården.”

Vetelin Energia kommer att hålla 
sig med ett diesellager som räcker 
för ett dygns förbrukning. Under 
den tiden borde elstörningen ha 
reparerats, annars får de ta sig till 
macken för att fylla på.

FJÄRRSTYRT. När elnätet drabbas av 

störningar är det viktigt att brytare och 

frånskiljare fungerar, förklarar Jussi 

Leppäniemi på Vetelin Energia.

u KRONOBY ELVERK
Det är mycket på gång kring Ollis-
backen i Nedervetil. Daghemmet 
Solrosen har redan fått en tillbygg-
nad, numera värms både kyrkan 
och församlingshemmet upp med 
bergvärme i stället för som tidigare 
med olja, och snart kommer den nya 
hälsovårdscentralen att resa sig 
där. Dessutom planeras ett nytt bo-
stadsområde och fl era industritom-
ter i närheten.

”Allt det här har gjort det angelä-
get att ersätta den gamla transfor-
matorn för luftledningar med en ny 
jordkabelsträckning och tillhörande 
transformator”, berättar Johnny 
Haga på Kronoby Elverk.

Den nya jordkabellinjen drogs 
under hösten 2016 och blev tagen i 
bruk redan i slutet av året.

”Området har inte varit speci-
ellt utsatt för elavbrott, men den 
gamla transformatorn hade sina år 
på nacken och stod dessutom på en 
plats som behövdes för tomtmark 
till den nya hälsovårdscentralen.”

Klart för 
byggstart
i Nedervetil

STÄDAR UPP. Den gamla transformatorn 

hade gjort sitt, konstaterar Johnny Haga 

på Kronoby Elverk.

u ESSE ELEKTRO-KRAFT AB
Ett nytt informationsblad, Energi-
nen, delades ut till Esse Elektro-
Krafts kunder i december. Där kan 
kunderna läsa om nya tjänster och 
annat som är på gång inom bolaget.

”Vi hade mycket nytt att berätta 
för kunderna på vår förnyade webb-
plats, men alla går inte in där och 
läser. Därför valde vi att också göra 
ett tryckt informationsblad”, förkla-
rar Johanna Stubb.

Responsen har varit positiv och 
trafi ken till webbplatsen har ökat 
tack vare infobladet.

”Nu har fl er kunder börjat an-
vända Min elmätare-tjänsten för att 
följa med sin egen elförbrukning.”

I det nya bladet fanns också en 
tävling som gick ut på att deltagare 
skulle inreda ett hus med möbler 
och belysning.

”Det var inte så många som skick-
ade in tävlingsbidrag, men de som 
kom in var väldigt fi na. Vi lägger ut 
alla bidrag på vår webbplats och 
meddelar vilka som vann priser”, 
säger Johanna Stubb.

Inrednings-
tävling i nytt 
infoblad

NYA TJÄNSTER. Johanna Stubb vill ha 

välinformerade kunder.

u HERRFORS
Larsmo centrum växer så det kna-
kar. Lagom till invigningen av det 
nya centrumhuset Equity har Herr-
fors tagit i bruk ett nytt fjärrstyrt 
elcentrum i Larsmo. Det fi nns inn-
anför väggarna på den nybyggda 
bruna byggnad som står snett mitt-
emot kommungården i Holm.

”Vi har byggt ut jordkabelmat-
ning från Storströmmen och även 
fl yttat transformatorn för lågspän-
ningen till jordkabelskåpet i Holm. 
Driftssäkerheten kommer att för-
bättras avsevärt med den här ut-
byggnaden”, lovar Peter Nyman, 
planeringschef på Herrfors.

Utbyggnaden av elnätet i Larsmo 
fortsätter norrut, och inom kort 
kommer ytterligare en transforma-
tor för jordkabel att byggas i Ger-
truds.

”Våra egna arbetsinsatser har 
gjorts främst under 2016, men pro-
jektet började egentligen 2014, när 
det grävdes ett kabeldike för fi ber 
mellan Karleby och Jakobstad. Det 
lönar sig för alla parter att samar-
beta kring kabeldiken”, säger Peter 
Nyman.

u HERRFORS
Första generationens fjärravlästa 
elmätare av märket Iskra kommer 
att bytas ut mot Kamstrups mätare 
hos elkunder i Jakobstadsområdet. 
De nya mätarna har funktioner som 
den första generationens fjärrav-
lästa mätare saknar.

”Vi bygger vidare på det system 
som Herrfors tog i bruk åren 2011–
2014. Det nya systemet har högre 
driftsäkerhet och erbjuder oss 
bättre möjligheter att övervaka el-
kvaliteten hos kunderna”, förklarar 
Kristian Finell, nätchef på Herrfors. 

Projektet inleds vintern 2017 
och kommer att fortgå cirka fyra år 
framåt, främst vintertid när det är 
uppehåll i jordkabelbyggandet. I 
första skedet koncentreras arbetet 
på de områden där prestandan i det 
gamla systemet inte varit tillräckligt 
hög.

För kundernas del innebär bytet 
inga stora besvär.

”Det tar fem–tio minuter att byta 
en mätare och under den tiden är 
kundens el avstängd. Vi sätter upp 
lappar i trappuppgångar och med-
delar när vi kommer och utför by-
tet”, säger Andreas Sundqvist, en 
av de elmontörer på Herrfors som 
utför mätarbyten.

Elmätare 
uppdateras
i Jakobstad

UPPDATERAR. I första skedet byter An-

dreas Sundqvist mätare i höghus.

Fjärrstyrd el 
i Larsmo

SKÅP MED SPÄNNING. Peter Nyman lo-

var färre elavbrott i Larsmo.

Karolina Isaksson Karolina Isaksson

u NYKARLEBY KRAFTVERK
I januari gick Nykarleby Kraftverk 
ut med sina planer om att anlägga 
en ljuspark på området mellan vat-
tenkraftverket och Topeliparken. 
På stadsbiblioteket har invånarna 
kunnat titta närmare på arkitekten 
Juho Rajaniemis preliminära plan 
över hur området skulle kunna se 
ut.

”Ja, allmänheten har visat ett 
stort intresse för planerna och 
många vill vara med och påverka. 
Det är trevligt, men det kan bli 
knepigt att kombinera allas önske-
mål”, säger Janne Öhman och Tony 
Forsbacka på Nykarleby Kraftverk.

Inför sommaren kommer utbygg-
naden av vattenkraftverket att gå 
in i en viktig fas, det väntas stå 
klart till vårfl oden 2018. Nästa år 
infaller också jubileumsåret för sta-
dens stora son, Zacharias Topelius.

”Turbinbyggets tidtabell går i 
första hand, men när det är klart 
kommer vi att behöva städa upp 
hela området. Ljusparken står 
knappast helt klar 2018, men vi har 
nog kommit i gång med byggan-
det”, tror Öhman och Forsbacka.

Idéerna fl ödar
om ljusparken

I NYTT LJUS. Tony Forsbacka och Janne 

Öhman ser ljust på framtiden.
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Karolina Isaksson

Som bloggare måste man skriva nya inlägg fast man kanske 
inte har så mycket nytt att berätta. Det är inget problem när 
man är föräldraledig, för man fi nner sig i nya surrealistiska 
situationer varje dag. Om man tänkt ta sig själv på allvar, får 
man problem. Det är lika bra att spela med och skratta åt 
det.

De som är ute i arbetslivet brukar se fram emot fredag 
eftermiddag. Här hemma kan jag hitta en motsvarande 
känsla på eftermiddagarna, när ungen somnar och jag får 
tid att reda upp i kaoset.

Det gäller att ha rimliga krav. Jag tror att det är lite som 
man hört att pensionärer har det – ett projekt per dag är 
fullt tillräckligt. Dagens projekt blir att baka något 
till i morgon, när jag ska stå värd för 
mammagruppen för första gången.

Sebastian Holmgård, aktuell i 
sin blogg Pappamonologerna 
där han humoristiskt be-
skriver sin vardag som 
föräldraledig med 
sonen Egon.


