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Jan Sandvik

debatt

ANN-CATHRINE 
JUNGAR studera-
de i Åbo och Italien, 
doktorerade vid 
Uppsala universitet 
och arbetar som 
docent och lektor i 
statsvetenskap vid 
Södertörns hög-
skola. 

Politiken och elpriset

Minna Myntti, Ylivieska

Platser i naturen där man 
kan simma på sommaren, 
som ute vid Kalajoki eller 
vid badplatser kring små 
insjöar i trakten. På vintern 
är det inte lika lockande 
att ta sig ut i naturen. Det 
blir inte av så ofta som jag 
skulle vilja, kanske bara 
någon gång i månaden.

Vilket typ av natur 
gillar du?
Gunilla Grönlund, Oravais

Havet är min favorit. Det är 
skönt med vatten runtom-
kring, det är en annan luft 
och så är det ju vackert 
också. Jag har två hundar 
som också behöver mo-
tion. Vi rör oss ofta ute vid 
havet, både på sommaren 
och på vintern, men nu 
måste man ju verkligen se 
upp med isläget.

Hannu Haarala, Ylivieska

Jag bor nästan i skogen, 
och närheten gör att jag 
har lätt för att komma mig 
ut. Vintertid skidar jag och 
på sommarhalvåret tar jag 
gärna en promenad eller 
plockar blåbär och lingon. 
Det är en speciell känsla 
att kunna baka blåbärspaj 
av bär som jag plockat 
själv.

Tor Hedman, Oravais

Jag har genom åren vistats 
mycket ute i naturen, men 
numera blir det mer sällan 
eftersom jag har problem 
men mitt knä. Vargar och 
björnar har kommit alltför 
nära bosättningen här, 
vilket gör att barn inte kan 
röra sig fritt längre. Det 
ska vara rim och reson i 
naturen, djuren ska inte 
stå över människan.

Vad betyder Österbotten för dig?
Österbotten är fri sikt över åkerplättar och havet. En stor himmel 
över karg jordbruksmark. Österbotten är för mig främst Jakobstad, 
Jeppo och Brudsund. Jag växte upp i Jakobstad på sextio- och sjut-
tiotalen. Där fanns industrier – min pappa svarvade på Wärtsilä. 
Och en hamn – där min mamma arbetade på skeppskontoret. Det 
fanns församlingar och föreningar, det talades svenska och fi nska.

Den sociala mångfalden i den lilla kuststaden lade grunden till 
mitt samhällsintresse. Varför röstade grannen på kommunisterna? 
Varför höll inte alla med min mamma om att kvinnor kan vara 
präster? 

Jeppo är så nära mitt geografi ska ursprung man kan komma med 
namn som Jungar, Romar, Fjössmans, Silfvast. Brudsund i Maxmo 
är min eviga sommar med stenkumlingar och lerbotten. 

Hur blir man en bra samhällsforskare?
Man behöver ha ett intresse för människan som samhällsvarelse. 
Hur formar människan de samhällen hon lever i, och hur påverkar 
samhällets olika institutioner individers värderingar och beteen-
den? Vi lever och verkar i komplicerade sociala strukturer – famil-
jen, stater, civilsamhällen och marknader som numera är allt mera 
globalt sammankopplade. 

Man behöver fascineras av skillnader och likheter. Varför är 
vissa länder demokratier och andra auktoritära? Varför är vissa 
samhällen mer jämställda än andra? Hur kan vi förklara att vissa 
stöder extrema politiska partier? Frågorna är oändliga. Nyfi kenhet 
är en förutsättning för att ställa bra frågor, men även förmågan 
och viljan att utforska och problematisera från olika perspektiv, 
till och med från dem man själv tidigare tagit för givna. Det är frå-
ga om kollektiv verksamhet. Man står på tidigare forskares axlar…

Vad är livskvalitet för dig?
Livskvalitet är meningsfullhet, sammanhang och grundtrygghet. 
Det är inte en tillfällighet att de nordiska länderna intar tätplat-
ser när invånarna ange hur tillfredsställda de är med sina liv och 
framtidsutsikter. Vi har fungerande demokratier, välfärdsstater 
och fri utbildning och sjukvård. Dessutom har vi en fantastisk na-
tur, som vi värnar om. 

På det personliga planet trivs jag med att bo i en förort till 
Stockholm med allt vad det erbjuder i form av kultur och mång-
fald, och samtidigt ha nära till naturupplevelser. 

DE TVÅ SENASTE åren har varit exceptionella för energibranschen, inte 
bara i Finland utan i hela Europa. År 2020 var det fi nländska årsmedel-
talet för elens marknadspris 28 och i fjol 72 euro/MWh. Det första rekord-
lågt och det senare rekordhögt. Mer om detta på s. 36–37 i denna tidning.

Så gott som alla faktorer som påverkar elpriset verkade under 2021 i 
samma riktning. Det nya är att vi för första gången på allvar ser eff ekten 
av de energipolitiska beslut som de senaste tio åren fattats av parlament 
och regeringar runtom i Europa, liksom av EU:s styrande organ. 

Ett mönster i många länder har varit att ansvariga politiker lyft fram 
de icke politiska faktorerna bakom de höga elpriserna, som ett regn-
fattigt år i Norge och Sverige och allmänt svaga vindar i Norden. Att 
bortse från politikens roll i sammanhanget visar dock på bristande 
verklighetssinne.

TILLGÅNGEN PÅ ENERGI är en av grundpelarna för varje lands säkerhet 
och försörjningsberedskap. Detta är även orsaken till att energiförsörj-
ningsfrågan under alla år varit starkt politiserad. Omställningen till ett 
fossilfritt samhälle påverkar energisektorn mer än någon annan sektor. 
Att förstå eff ekten av olika politiska beslut i denna kontext är inte lätt, 
ibland till och med omöjligt.

De två politiska beslut, som kanske bidragit mest till det höga elpriset, 
är avvecklingen av den tyska kärnkraften och den europeiska utsläpps-
handeln för koldioxid. Priset på utsläppsrätter, som i praktiken är en 
skatt på fossila bränslen, har ökat mer än 1 000 procent under de senaste 
fem åren. 

Trots enorma tyska subventioner av vind och sol via Energiewende-
programmet, är den fossila andelen el i Tyskland fortfarande nära 50 
procent. Med stängningen av de sista tyska reaktorerna kommer den 
fossila andelen av elproduktionen att öka ytterligare. Resultat är att tys-
ka elkunder sedan fl era år betalar dubbelt högre pris (när energi, över-
föring och skatt räknas ihop) för sin el än vi gör i Finland. 

Genom integreringen av Nordpool-området – där det fi nländska 
marknadspriset på el fastställs varje timme – i det centraleuropeiska 
området slår den tyska prisnivån igenom även hos oss, speciellt de tim-
mar då vi har låg vindkraftsproduktion. Om de norska och svenska 
vatten magasinen samtidigt ligger på låg nivå, kan antalet dyra timmar 
bli många, vilket vi sett denna vinter.

FÖR ENERGIBOLAGEN ÄR det en stor utmaning att manövrera på den 
här kartan. Elmarknaden, både i fråga om försäljning och inköp, påver-
kas kraftigt. Likaså marknaden för produktionsresurserna. 

Det är ingen självklarhet att höga elpriser ger ett bra resultat för ett 
energibolag, eller omvänt vid låga elpriser. Allt 
beror på hur bolaget i fråga är positionerat inför 
prissvängningarna. 

För Herrfors del lyckades vi någorlunda pare-
ra den svängning som skedde då luften gick 
ur elmarknaden år 2020 med rekordlåga priser 
som följd. Herrfors rörelseresultat sjönk från 
11 till 8 miljoner euro mellan 2019 och 2020. I 
skrivande stund är bokslutet för 2021 inte färdigt, 
men vi ser dock att 2021 resultatmässigt blev ett 
bra år för Herrfors.

ROGER HOLM, 
vd, Katternö
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I DE JOBB jag haft – på den svenska 
strålsäkerhetsmyndigheten, den 
svenska stamnätsoperatören och 
i det svenska försvaret – har jag 
ofta ställts inför frågan vad som 
krävs av ett elsystem för att det 
ska vara tillräckligt bra.

Jag har fått en inblick i vad po-
litisk styrning kan innebära för en 
hel sektor. Kärnkraften har i Sverige 
fått känna på både tankeförbud och 
avvecklingsbeslut. Elsystemet har 
förklarats vara färdigbyggt och för-
svaret har kunnat avvecklas, då fred 
härefter skulle råda i vår omvärld. 
Beslut som fått konsekvenser som 
vi nu i nyheterna om höga elpriser 
och Putins maktspel påminns om 
dagligen.

Utvecklingen är förvånande, ännu 
in på nittiotalet låg Sverige långt 
framme inom både försvarstekno-
login och energiteknologin, bland 
annat med egenutvecklad kärnkraft 
(som för övrigt återfi nns i Olkiluoto 
1 och 2). Fram till nyligen var det en 
svensk paradgren att utveckla och 
driva tekniskt komplexa system. De 
senaste decennierna har mest präg-
lats av att nyttja systemen.

Inom elförsörjningen har bristen 
på utveckling gått så långt att man 
inte längre verkar förstå de signaler 
som elsystemet självt ger. Att reserv-
kraften i Sverige körs allt fl er timmar 
per år, att importberoendet ökar och 

att överföringskapaciteten succes-
sivt har minskat är larmsignaler om 
att marginalerna börjar ta slut.

Behovet att utveckla elsystemet 
och tillföra det resurser är av det 
här skälet i dag en kritisk fråga för 
Sverige. Allt fl er samhällsfunktioner 
ska byggas in i ett och samma elsys-
tem, bland annat ska landets indu-
stri ska bli fossilfri, vilket förutsätter 
en elektrifi ering av närmast episka 
dimensioner. Detta i en säkerhets-
politisk omgivning som är oroligare 
än på länge.

HUR SER en bra elförsörjning ut? 
Jag sneglar på Finland. Den fi nländ-
ska ellagen styr bland annat mot att 
inga strukturella begränsningar ska 
fi nnas, så att landet ska slippa att 
delas in i områden med olika elpri-
ser. Det betyder fokus på fysisk över-
föring av el.

Med den utgångspunkten är Fin-
land i färd med att steg för steg byg-
ga upp ett kraftsystem där margina-
lerna ökar, och där de tre grundpe-
larna nät, produktion och förbruk-
ning alla ges plats och möjlighet att 
samverka, vare sig elen handlas på 
en elbörs eller inte. 

I Sverige har mantrat varit att el-
marknaden ska lösa situationen, 
vilket bidragit till att ingen känt ett 
djupare ansvar för elförsörjningen. 
Men sanningen är att det inte spe-

lar någon större roll hur elen säljs, 
om det fysiska kraftsystemet inte 
kan upprätthållas på ett säkert sätt. 
Något som EU-förordningarna om 
unionens inre marknad även tydligt 
betonar.

DEN FÖRSTA läxan att göra för oss i 
Sverige är vilken typ av elförsörjning 
vi verkligen behöver. Börjar vi inte 
i den ändan, kan vi inte veta hur vi 
ska konstruera ett kraftsystem som 
kan köras under årets alla timmar 
och i varje läge möta samhällets be-
hov av el och trygghet.

Det här förutsätter ett helhets-
grepp, och med nödvändighet till-
försel av ny planerbar kraftproduk-
tion. Sådan behövs både för den 
tillkommande kraftens skull och för 
att denna samtidigt ökar elöverfö-
ringskapaciteten i kraftsystemet. 

Lika grundläggande viktigt är att 
vi har ett integrerat system med 
grannländerna, också detta något 
som en del svenska politiker och 
experter ifrågasatt under senare tid. 
Skulle vi tappa denna integration, 
som hela elsystemet är fysiskt upp-
byggt kring, skulle det ha långtgå-
ende konsekvenser både för Sverige 
och grannländerna. Vi skulle bita 
samma hand som – på grund av de 
minskade marginalerna i elsystemet 
– allt oftare föder oss.

KRAFTSYSTEMET KAN utvecklas 
bara i ett samarbete med fysikens 
lagar, en typ av lagar som politiken 
inte styr över. Kompetens går fort-
farande att uppbåda, men politik 
och myndigheter måste ge förut-
sättningarna. Ett lika leveranssäkert 
kraftsystem som vi i Sverige en gång 
hade måste gå att återerövra också 
med 2000-talets verktyg.

Sverige behöver ett modigt ledar-
skap med blick för realiteter. Fin-
lands exempel visar att det går att 
göra.

MAJA LUNDBÄCK, 
chefsingenjör hos svenska försvaret, har 
tidigare arbetat med kärnkraftssäkerhet 

och elförsörjning.

Finland är i hög grad 
beroende av energi-
import. Samtidigt minskar 
det antal energislag som 
energiomställningen till-
låter. Vi står i vårt bered-
skapsarbete inför en stor 
uppgift, säger Pia Oesch, 
direktör för Försörjnings-
beredskapscentralens 
energiavdelning. 

ENERGIN ÄR i högsta grad ett makt-
medel, eftersom dess roll är kritisk i 
ett samhälle som ska kunna fungera 
väl. Därför behöver vi en nationell 
beredskap inför de risker som är för-
knippade med energiförsörjningen, 
både relaterat till den aktuella en-
ergiomställningen och de växlande 
internationella förhållandena.

Finlands beredskap i fråga om 
energiförsörjningen vilar på tre ben. 
Det viktigaste av dem handlar om att 
de branschföretag, som är nödvän-
diga för försörjningstryggheten, ska 
ha gjort en omsorgsfull beredskaps- 
och åtgärdsplanering. Förmågan att 
möta kriser är god, när företagen är 
förberedda för allvarliga störningar 
och undantagsförhållanden och har 
övat sig i att hantera sådana, utan 

att glömma sina centrala värdeked-
jor.

Det andra benet utgörs av en 
fungerande energimarknad. Också 
vid kriser behöver tillgången på 
bränsle och el i så hög grad som 
möjligt bygga på marknadsbase-
rad verksamhet. Den tredje pelaren 
handlar om att ge vårt samhälle 
extra tid för anpassning till en kris, 
till exempel i form av bränslelager 
och reglerad energianvändning med 
stöd av beredskapslagen.

DEN HÄR energiförsörjningsbered-
skapen har utvecklats under decen-
nier i ett brett samarbete mellan 
den offentliga sektorn och närings-
livet inom ramen för försörjningsbe-
redskapsorganisationen. 

Då våra naturresurser är begrän-
sade, har beredskapen byggts på 
sådana styrkor som vi har i landet. 
Vår energianvändning är mångsidig, 
baserad på vattenkraft, kärnkraft 
och vindkraft och en brokig skala 

av bränslen, som vi med undantag 
av trä har klarat att hålla väl i lager 
för de dåliga tiderna. Till exempel 
blev den inhemska torven ett van-
ligt bränsle i början av 1970-talet 
när ekonomin skakades om av olje-
krisen. Syftet då var just att minska 
vårt lands oljeberoende.

Bredden i vår energipalett hål-
ler just nu på att minska. Under det 
pågående årtiondet ska vi avstå från 
stenkolen. Vi strävar till att komma 
ifrån också användningen av olja, 
torv och naturgas. De här energi-
källornas andel utgör närmare 40 
procent av den totala energianvänd-
ningen, så vi står inför en stor utma-
ning.

ATT STÄVJA klimatförändringen krä-
ver ett målmedvetet arbete. Föränd-
rad energianvändning är avgörande 
för att minska växthusgasutsläppen. 
Samtidigt måste vi beakta andra 
hotbilder. Vårt land är beroende av 
energiimport, även om andelen in-

hemsk energi växer genom bland 
annat vindkraften. Vi importerar 
fortfarande kärnkraftsbränsle, na-
turgas, motorbränslen och ener-
gived. Om importen ebbar ut eller 
upphör, måste vi ha beredskap för 
utdragna tillgångsstörningar.  

Trots att trä i dag är vår mest an-
vända energikälla, är även tillgången 
på den förknippad med fl era risker, 
som menföre och svåra avverknings-
förhållanden, dålig lagringsbarhet, 
skogsindustrins konjunkturcykler 
och ökad andel import.

Under den kalla årstiden testas 
om elen och värmen räcker till, fram-
för allt ifall andra störningar uppträ-
der samtidigt. Den här vintern har 
man i många städer och kommuner 
gått in för torv som energireserv, 
trots att det ännu i början av hösten 
såg ut som om torv knappast skulle 
användas alls under den kommande 
värmesäsongen – inte mer än den 
mängd som tekniskt krävs som mi-
nimum i bränslepannorna.

ENERGIBR ASCHEN GENOMGÅR
en omställning mot koldioxidneu-
tralitet över hela fältet, både i fråga 
om el, värme och drivmedel. Även 
vid sidan av el- och värmeproduk-
tionen är energianvändningen i 
stark förändring: inom trafi ken blir 
el vanligare som drivmedel, inom 
industrin elektrifi eras processerna. 
Även i fråga om motorbränslen blir 
det förnybara inslaget allt större. 

Den här förändringen behöver vi 
möta genom att på motsvarande 
sätt utveckla energiförsörjnings-
tryggheten, så att vår nationella sä-
kerhet vilar på en fast grund även i 
framtiden.

PIA OESCH,
direktör, Försörjningsberedskaps-

centralens energiavdelning

Det svenska elsystemet 
förklarades vara färdig-
byggt och försvaret 
kunde avvecklas, då fred 
härefter skulle råda. Be-
slut som fått konsekven-
ser som vi nu påminns om 
dagligen. Sverige behöver 
lära av Finland, säger 
Maja Lundbäck, ingenjör 
med bred erfarenhet av 
komplexa energifrågor.

Energins avgörande roll Vad Sverige har att lära
”Paletten blir allt smalare, vi står inför en stor utmaning” ”Vi behöver ett modigt ledarskap med blick för realiteter”

debatt

Pia Oesch. Maja Lundbäck.

Stamnätet är oumbärligt för 
elöverföring i stor skala.

Ett av beredskapscentralens lager, 
någonstans i Finland.

FingridFörsörjningsberedskapscentralen
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Kasper Dalkarl

Skogen är hennes sovrum, stjärnhimlen 
hennes tak. De tankar som på dagen kanske 
har malt i huvudet drar sin kos. Ingenstans är 
sömnen så god som här. Mia Westerlund har 
blivit en naturens hedersmedborgare.

SSkkooggeenn äärr hheennnneess ssoovvrruumm,, ssttjjäärrnnhhiimmlleenn 
hennes tak. De tankar som på dagen kanskkee 
har malt i huvudet drar siin kkos. Ingenstans är 
sömnen så god som här. Mia Westerlund har 
blivit en naturens hedersmedborgare

Naturens hede rsmedborgare 
Kasper Dalkarl

I Fäbodaskogen en kväll i januari 
i år. Norrskenet har börjat dra 
in, månen lyser upp molnen. Mia 
Westerlund med spanieln Rocky 
förbereder sig för natten.
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I bland på eftermiddagarna, när Mia Wes-
terlund i jobbet efter en djupdykning ner 

i siff ror, analyser och energimarknadsprog-
noser tittar ut genom fönstret och ser att 
skymningen närmar sig, känner hon att nu 
är det dags. Natten ska hon tillbringa under 
bar himmel, med stjärnorna som sitt tak.

Skogen är för Mia ett andra sovrum. Hon 
är van vid att somna omgiven av de många 
ljud som fi nns i naturen, och som nutids-
människor sällan hör eller fäster uppmärk-
samhet vid. I sitt enkla tält sover hon djupt 
och gott och återkommer ofta ur sömnen 
just i den vackra stund då solen går upp och 
naturen byter skepnad från natt till dag.

Olika årstider har olika ljud. Vintern är 
tystast. Tältduken fl addrar kanske till när 
vinden drar förbi, snö faller kanske ner 
från träden, vingslagen kanske hörs när en 
skogsfågel passerar, en ensam uggla kanske 
hoar, Mia kan höra sin hund andas. 

På våren och försommaren däremot blir 
allt en kakofoni. Tranor och spovar skriker, 
småfåglarna försöker överrösta varandra 
så till grad att Mia ibland får ta fram sina 
öronproppar, för att kunna sova en stund 
till. 

Oftast infi nner sig ett lugn och en stor 
klarhet när Mia på detta sätt blir en tillfäl-
lig medborgare i naturens samhälle. När 
hon återvänder till vardagstillvaron och 

siff rorna på jobbet kan hon se saker i en 
pånyttfödd dager och känna en ny nyfi ken-
het. Vad kommer den dag som nyss börjat 
att föra med sig?

HUR HITTADE MIA Westerlund, född och 
uppvuxen i Jakobstad, i dag i tjänst som en-
ergiprocessutvecklare på Herrfors, fram till 
den här livsstilen?

Till en del beror det på de naturintresse-
rade föräldrarna, som tidigt tog barnen ut 
i naturen på bärplockning och annat. Mia 
gick med i scouterna, vande sig vid att täl-
ta ute och sitta eldvakt på nätterna. Sedan 
kom utbildningen till ingenjör vid Åbo Aka-
demi och andra prioriteringar, men även en 
utvidgad världsbild.

”Jag har alltid varit intresserad av geo-
grafi . Som barn fantiserade jag om att åka 
till Alaska. Jag lånade bibliotekets enda 
Lonely Planet-bok och läste den från pärm 
till pärm. Under studietiden fi ck jag höra 
om Nordtek-programmet, och tack vare det 
blev jag under ett halvt år utbytesstudent 
vid Reykjaviks universitet.”

En professor där anordnade resor till Ku-
lusuk på Grönlands östkust. Mia åkte med, 
lärde känna det lilla samhället här nästan 
vid världens utkant och gjorde sin första 
bekantskap med inlandsisen. Sedan fi ck 
hon genom förmedling av Nordjobb arbete 

i Nuuk på en av Grönlands räkfabriker.
”Jag stod vid ett löpande band och fi ck 

ägna mig åt den sista fi nskalningen av rä-
korna innan de frystes in. Det var ett tuff t 
och enahanda jobb, men gav mig en erfa-
renhet som jag inte skulle vilja vara utan.”

MED DIPLOMINGENJÖRSexamen klar 
sökte och fi ck Mia ett arbete som optime-
ringsingenjör hos Skellefteå Kraft, ett av 
Sverige största energibolag med vatten-
krafttillgångar som andra bara kan dröm-
ma om.

Jobbet gick ut på just optimeringsbe-
räkningar gällande vattenkraften och det 
invecklade sambandet mellan mängden 
nederbörd i älvsystemets tillrinningsom-
råde, vattenfl ödena i de olika vattendragen, 
vattenregleringskapaciteten i de olika dam-
marna och kapaciteten hos de många vat-
tenkraftverk som ingår i systemet.

”De här beräkningarna skulle samtidigt 
anpassas till situationen på elmarknaden, 
som ser olika ut varje dag och som var ett 
område som jag inte hade någon förhands-
kunskap om. Men i vart fall blev det en nyt-
tig lektion där jag fi ck träna på kalkyler 
varje dag”, säger Mia.

Med Skellefteå som sin hemort hade Mia 
plötsligt en oändlighet av magnifi k natur 
precis bakom knuten. I början umgicks hon 

”Det blev en härlig natt med praktfullt norrsken.   Det var en befriande känsla.”
mycket inom den fi nländska koloni som ar-
betade på Boliden. Den närmare bekantska-
pen med Västerbottennaturen inledde hon 
genom den välbekanta motionsformen 
skidåkning.

Sedan blev hon vän också med slalom-
skidorna och började träna och även tävla 
på regional nivå i taekwondo, med en inom 
denna kampsport välkänd tränare, Elin 
Johansson, under en period rankad som 
världsetta i sin viktklass. Nästa gren blev 
klättring, gärna den allra svåraste varian-
ten bouldering, först inomhus, sedan också 
mycket utomhus.

Till detta snöskoterkörning, mestadels i 
terrängen runt den skogsstuga där hon och 
den dåvarande sambon ofta vistades. I mot-
sats till Finland behöver man i Sverige inte 
hålla sig till särskilda skoterleder.

Även i umgänget med arbetskamraterna 
på Skellefteå Kraft växte idéer fram.

”Först började vi lite lekfullt tävla om vem 
som skulle bada, eller åtminstone doppa 
sig, utomhus fl est dagar i rad. Jag tyckte det 
var så kul att jag bestämde mig för att göra 
det hundra dagar i sträck. Sedan började vi 
tala om att sova utomhus, och jag tog som 
mitt mål att sova ute minst en natt varje 
månad”, berättar Mia.

DET HÄR VAR 2018. I slutet av det året 
konstaterade Mia att hon klarat uppgiften. 
Hon hade sovit totalt 22 nätter ute, av dem 
21 i tält och en i igloo.

”Jag gillar normalt att analysera, till och 
med att överanalysera”, skrev hon på den 
blogg som hon då aktivt upprätthöll. Men 
hon var nöjd. Kanske inte mest över tältnät-
terna i sig, men för att de hade fått henne att 
komma i väg på fyra fjällvandringar längs 
klassiska leder, den längsta 110 kilometer.

”Det är inte direkt så att jag har känt mig 
starkast i världen varje vandringssteg. Men 
jag har känt mig privilegierad, ödmjuk, 
äkta. Det har defi nitivt varit några av de 
bästa stunderna på hela året”, sammanfat-
tade Mia.

När hon i början testade att sova ensam 
i tält var det ändå inte något självklart en-
kelt. Den första natten handlade det bara 
om att klara av saken. Hon slog upp tältet 
fem meter ute på hemtomten och lade sig 
när natten nalkades där i sin sovsäck.

Nästa gång åkte hon upp till Vitberget, 
ett rekreationsområde mitt i Skellefteå, och 
satte upp tältet medan det ännu var dags-
ljus. Vid sextiden gjorde hon upp eld och 
lagade kvällsmat. 

”Men efter maten hade jag inget att göra. 
Jag gick rastlös omkring runt tältet och lade 
mig till sist i sovsäcken och tittade på fi lmer 

på mobilen. Jag sov inte heller särskilt bra 
och vaknade av att jag var våldsamt kaff e-
sugen.” 

Hon förstod att också konsten att sova ut-
omhus förutsatte sakkunskap. Några av de 
utevana arbetskamraterna gav goda råd.

Den tredje utomhusnatten var det 24 mi-
nusgrader i Skellefteå. Mia åkte åter upp till 
Vitberget och slog upp tältet 200 meter från 
bilen. Cavalier king charles spanieln Rocky 
gjorde henne sällskap.

”Natten blev härlig med ett praktfullt 
norrsken. Jag sov gott. Varken Rocky eller 
jag frös. Det var en befriande känsla.” 

”Det var som alltid fråga om en läropro-
cess. Jag tror att var och en behöver upp-
täcka var ens bekvämlighetszon upphör 
och starta från den nivån. Det gäller att ta så 
små eller stora steg i taget som man klarar”, 
säger Mia.

Det handlar också om högst praktiska sa-
ker som att ha rätt kläder och utrustning, 
varken mer eller mindre än man behöver, 
och vara förberedd på de ofta rätt triviala 
komplikationer som kan uppstå. Hur pla-
cerar man tältet i förhållande till vindrikt-
ningen? Om det blåser upp under natten, 
står tältet då stadigt? Vad behöver man för 
ljuskälla för att se vad man gör i mörkret?

EFTER SITT FÖRSTA år som utesovare 
hade Mia arbetat in rutinerna.

”Vad som ska packas i ryggsäcken behövde 
inte längre ältas. Jag visste hur mycket mat 
jag äter, hur hunden beter sig, hur bra pann-
lampan lyser, hur tältet och sovsäcken tål 
olika väder, och så vidare.”

”Jag upptäckte att jag återhämtade mig 
bättre under nätterna i tältet än hemma i 
sängen, även om jag kunde ligga och vrida 
mig på madrassen och ibland hade svårt att 
somna också utomhus. Sov jag i tält fl era nät-
ter i rad, blev sömnen bättre för varje natt.”

En erfarenhet var att hålla vattenfl askan 
inne i sovsäcken nattetid, för att vattnet inte 
skulle frysa. En annan att det var bra med re-
fl ekterande tältlinor – det gjorde det lättare 
att hitta tältet i skogen i mörkret (”även om 
jag lärde mig spara GPS-positionen med en 
etikett på Google Maps”). En tredje lärdom 
var att trycket i en gasbehållare försämras 
vid kallt väder, vilket kan göra det svårt att 
använda gasköket.

Inför 2019 var Mia så bekväm med att tälta 
att hon tog ett annat beslut: att sluta använ-
da sociala medier och Internet när hon var 
ute. Undantag väderappar och norrskens-
prognoser. Så litet som möjligt skulle störa 
naturupplevelsen.

Är Mia aldrig rädd för något, som björnar 
och våldsmän?

Kasper DalkarlKasper Dalkarl

Var är en lämplig tältplats? 
Rutinerat söker Mia ett öppet 
men ändå skyddat läge.

Pannlampan är en nödvändighet. Extra batte-
rier fi nns självfallet med i packningen.
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”Vi fi rade Finlands 100-årsdag med ett dopp i älv   en där isen ännu inte lagt sig”
”Jag är aldrig rädd för djur… möjligen för 

fästingar då. Men en risk att ta på allvar är 
att man kan halka och skada sig. I stenig 
terräng i fjällen eller på fuktiga berg eller 
våta träspångar så är det lätt hänt.”

Och naturligtvis behöver den som ägnar 
sig åt de tuff are varianterna av friluftsliv 
veta vad den ger sig in på. Vet man var man 
är och hittar vägen hem? Vet någon annan 
var man är? Fungerar mobilen och är den 
laddad?

ETT INTRESSE SOM utenätterna för-
stärkt hos Mia är fotograferingen. Naturen 
erbjuder ständigt nya motiv, och det skif-
tande ljuset ger oändliga nyanser. Som alla 
fotografer nämner Mia ljuset strax efter 
soluppgång och före solnedgång, då solen 
ligger lågt och ljuset blir mjukt och stäm-
ningsfullt, samma tid på dygnet när också 
många djur är som aktivast.

Dimma är ett annat fotografi skt favoritte-
ma. Och nattetid fi nns stjärnorna och norr-
skenet, som i de västerbottniska fjällen kan 
bölja fram på ett spektakulärt sätt.

”Det är omöjligt att inte bli fascinerad av 
norrskenet, som jag lärde känna på allvar 
under vistelserna på Island och Grönland”, 
berättar Mia.

I Skellefteå började hon följa norrskens-
prognoserna och söka upp bra lägen för att 
fotografera norrskenet.

När hon sedan läste i tidningen att jorden 
var på väg in i en meteorsvärm, gavs en möj-
lighet att försöka fånga också ett stjärnfall 
på bild. Detta var i oktober 2018 när jorden 
rörde sig genom det meteorbälte som fått 
namnet Draconiderna, med ursprung i Gia-
cobini-Zinners komet.

Inga moln skymde sikten den kvällen. 
Mia åkte en god bit ut från Skellefteå till en 
mörk plats utan ljusföroreningar. Plane-
ringen fungerade. Hon ställde in slutarti-
den vid fotograferingen på femton sekun-
der. Av närmare hundra tagna bilder fast-
nade stjärnfall på tre. En av bilderna är den 
här intill.

K ANSKE INTE OVÄNTAT har Mia också 
blivit en hängiven vinterbadare. Varje vin-
ter sågar hon numera upp en vak i Larsmo-
sjön och hoppar i, med eller utan bastu före.

Badintresset kom till uttryck också den 6 
december 2017, på Finlands hundraårsdag. 
Tillsammans med en arbetskollega gick 
hon då ner till Skellefteälven till ett ställe 
där isen ännu inte lagt sig. 

”Där tog vi sedan ett dopp som ett sätt att 
fi ra fosterlandet”, berättar Mia Westerlund.

SVENOLOF KARLSSON

Kasper DalkarlMia Westerlund

Norrsken, stjärnhimmel och stjärnfall på samma bild. Foto taget av Mia den 8 oktober 2018 när 
jorden passerade meteorbältet Draconiderna.

Det gäller att genom-
tänkt och organiserat 
ha med sig rätt saker 
i tältet. Belöningen är 
den goda sömnen och 
det lugn som ofta infi n-
ner sig.

• Det äldsta, men bästa tricket är 
lager på lager av kläder och helst 
alltigenom ull, inte bara underställ 
utan även underkläder och sockor. 
Ull värmer också när det är vått.

• Ta aldrig i något med bara hän-
der, utom eventuellt träkåsan och 
cellplast. Det blir väldigt fort kallt 
om fi ngrarna. Jag har alltid två par 
handskar, ett par så varma tum-
handskar som möjligt och ett par 
relativt tunna fi ngerhandskar som 
fungerar som arbetshandskar/pre-
cisionshandskar. Det här viktigt att 
tänka på inte minst när du ska sätta 
upp tältet. Eller hantera en kamera.

• Klä dig inte för varmt i sovsäcken, 
så att du börjar svettas. Jag sover 
oftast i underställ och behåller alla 
de plagg jag vill hålla varma inne i 
sovsäcken. Det är behagligare då 
när du klär på dig igen på morgonen. 
Ytterkläderna brukar jag lägga i en 
packpåse som får ligga i fotändan 
eller bredvid mig i sovsäcken.  

• Jag rekommenderar också en variant 
av vinterskor där innerskon kan tas 
ut och också den hållas varm inne 
i sovsäcken. Om blöta skor fryser 
under natten, kanske de inte ens 
passar på foten på morgonen.

• Sov med mössa och halsduk. Skönt 
även om man bara har ett litet and-
ningshål.

• Hunden sover på ett eget dubbelvikt 
cellplastliggunderlag i ett värme-
täcke under min dunjacka. Det har 
fungerat fi nt alla gånger.  

• Det kan vara bra att röra på sig lite 
strax innan man lägger sig, så att 
man får i gång blodcirkulationen, 
men inte så att man blir svettig. 
Börjar man frysa, så ska man förstås 
också röra på sig.

• Ifall man kan planera, kan det vara 
klokt att stegvis jobba sig neråt i 
temperatur, så att man kanske inte 
gör sin utesovarpremiär vid 20 mi-
nusgrader. Men förstås blir ju vädret 
alltid vad det blir.

Mias tips för utesovare
Här några tips av 
Mia Westerlund 
för den som vill 
testa att sova 
utomhus i vinter-
kyla:
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överhuvudtaget. Det räcker med att man 
går ut i sin egen närmiljö och verkligen 
öppnar ögonen. Jag använder inte alls min 
mobil när jag är ute på vandring. Det har 
hänt att jag fullständigt glömt bort var jag 
lagt mobilen eftersom jag inte saknat den 
på timmar”, säger Lilith. 

”Österbotten har jättefi n natur. Ett bra 
sätt att uppleva den på nära håll är att 
paddla längs åarna och bland öarna i skär-
gården”, säger Alexander.

EN ANNAN MYT som de gärna slår hål på är 
att friluftsliv kräver mycket utrustning och 
att det alltså skulle vara en dyr hobby.

”För en normal tur klarar man sig med 
kläderna i garderoben. Som naturvän vill 
jag också förespråka en allmänt minskad 
konsumtion av varor. Jag hittade nyligen 
bra och billiga begagnade skidor. Hål på 
kläder kan man ofta lappa med silvertejp”, 
säger Lilith.

”Mitt tips är att köpa stryktåliga lågpris-
kläder från en järnaff är och kanske satsa 
mer på vissa plagg som man trivs i, efter-
som dyrare kläder ofta håller många år”, 
tipsar Alexander.

”Det lönar sig att passa på när fjolårets 
modeller säljs ut”, tillägger Rebecka.  

TILL SIST MÅSTE vi reda ut det här med 
årstiderna. När är naturen som bäst?

”Alltid! Varje årstid har sin charm, men 
vintern i Finland är otroligt vacker när hela 
dagen kan vara som en enda lång solned-
gång”, säger Lilith.

”Vintern i skogen har överraskat mig po-
sitivt sedan jag började studera här, men 
jag tycker fortfarande mest om värme, så 
sommaren är min absoluta favorit”, säger 
Rebecka.

”För mig är vintern nummer ett. När snön 
ligger på träden och det är knäpptyst”, säger 
Alexander.

JOHAN SVENLIN

En del saker kan kännas ovant eller till 
och med avskräckande i början, men har 
man väl tagit sig över hindret kanske man 
i stället har ett minne för livet. Rebecka har 
ett personligt exempel.

”Vi paddlade bland stora vågor, och för 
mig som var ovan var det rätt läskigt. Se-
dan fi ck vi lära oss surfa på vågorna, och då 
skrattade jag lycklig som ett litet barn och 
tänkte att det här är livet.”

Hennes tips är att gå in med låga förvänt-
ningar, men med öppet sinne, för att möta 
naturen.

”Det är inte alltid man lyckas återskapa 
samma känsla som man haft vid andra till-
fällen. Men det som alltid slår in är att ma-
ten är godare ute i naturen. En enkel pasta 
med pesto kan smaka underbart när man 
efter en lång vandring slår sig ner vid ett 
vackert ställe.”

PASSIONEN FÖR NATUR har tagit de tre 
friluftseleverna till sceniska platser bland 
annat i Norge, Katalonien och Armenien. 
Även inom utbildningen ingår en hel del 
resor. I höstas var de i Ruka. Nästa läsår bär 
det bland annat av till Lofoten och åländska 
paddlingsvatten. 

Även om de gärna besöker platser med 
olika typer av natur, påminner de om att 
man inte behöver åka långt eller företa sto-
ra expeditioner för att få en naturkick.

”Egentligen behöver man inte åka bort 

D et sägs att om du kan göra en yrkeskar-
riär av något som du älskar att göra, så 

kommer du inte att behöva arbeta en dag 
till i ditt liv. 

Lilith van Amerongen, Rebecka Kron-
qvist och Alexander Kinde är på god väg 
att uppfylla sina yrkesdrömmar. Natur och 
friluftsliv är den gemensamma passionen. 
I höstas inledde de den tvååriga utbildning-
en till naturguider vid Outdoor Academy i 
Kronoby. 

Att naturen lockar allt fl er allt mer är ing-
et som förvånar dem.

”Det känns alltid så bra att komma ut i 
naturen. Den ger ro och en känsla av tack-
samhet över skönheten runt omkring mig. 
Min framtidsdröm är att kunna jobba som 
friluftsguide och få dela med mig av natur-
upplevelserna”, förklarar Lilith.

”Jag njuter av att glömma bort mobilen 
och bara vara här och nu. Efteråt belönas 
man dessutom med en ny pigghet”, säger 
Rebecka.

”Många vetenskapliga studier visar att 
stressnivåerna sjunker när man kommer 
ut i naturen”, konstaterar Alexander. 

DER AS FÖRHANDSKUNSK APER och erfa-
renheter av friluftsliv före utbildningen var 
rätt olika.

”Jag kommer från en familj som vistats 
mycket ute i naturen och har åkt skidor se-
dan jag var sex år gammal. För mig har fri-
luftsliv alltid varit en livsstil”, berättar Alex-
ander, som kommer från Göteborg.

Lilith är uppvuxen i Tyskland och i hen-
nes familj har friluftsliv inte varit någon 
stor sak. ”Mitt intresse för naturen väcktes 
när jag var på studieutbyte i Norge. De vack-
ra vyerna gav mig helt nya upplevelser och 
sedan dess har jag varit begeistrad i frilufts-
liv”, säger hon. 

Även för Rebecka är intresset för naturen 
relativt nyvaknat.

”Jag är uppvuxen här i Kronoby, så visst 
har naturen alltid varit närvarande, men 
jag har inte varit någon jättehurtig skogs-
fantast. Innan jag inledde den här utbild-
ningen gick jag ett år på Base Camp-utbild-
ningen här i samma skola och sedan dess 
har jag varit såld.”

VÄSENTLIGT I UTBILDNINGEN är att lära 
sig hur man klarar sig i naturen utan mo-
derna bekvämligheter, men också att prova 
på sådant som klättring, paddling och skid-
åkning.

 ”I Österbotten är naturen alltid nära. Allt man be  höver göra är att öppna ögonen”
Karolina Isaksson

Karolina Isaksson

Karolina Isaksson

Underbar natur väntar över-
allt i Österbotten. I Outdoor 
Academy fördjupas natur-
intresset till kunskap.

Här blir natur till kunskap

Utbildningen på Outdoor Academy ger blivande 
friluftsguider en gedigen grund att stå på 
för att ta ut stadsbor i naturen. ”Många som 
studerar här har redan ett yrke. Andra kommer 
direkt från gymnasiet. Blandningen gör att 
alla har något att lära av sina studiekompisar”, 
säger Carl-Gustav Gustavsson.

Outdoor Academy
•  Tvåårig yrkesutbildning som upprätthålls 

av Kvarnen i Kronoby.

•  I utbildningen till nordisk friluftsguide 
ingår fem block: paddling, klättring, skid-
åkning, uteteknik samt grupper och ledar-
skap.

•  Tar årligen in cirka 20 studerande, ungefär 
hälften från Österbotten och hälften ut-
ifrån.

Lilith van Amerongen, Alexander Kinde och Rebecka Kronqvist har sökt sig till Outdoor Academy 
i Kronoby för att fördjupa sina kunskaper i friluftsliv, men också för att dagligen få njuta av 
naturen. ”I naturen får vi tillbaka den barnsliga glädjen och nyfi kenheten.”

Lektion i naturguideskolan. ”Många söker 
extrema naturupplevelser på farliga 
platser, men det kan räcka med en kvälls-
promenad i första bästa skogsdunge för 
att få en kick”, säger Lilith van Amerongen, 
Rebecka Kronqvist, Alexander Kinde och 
läraren Carl-Gustav Gustavsson.

LLeLekektioition in in nanaturturrg iguiguiddesde k lkolkolan.n.an ”M”M”MMå gångånga sa sa ökeökeökek r r r
eexxtrema na naturuupplelevellserrs påpå faarlirl gagaa 
ppplaatseer, mmen det kann räcka med enn kvkvvällällällss--s
pppromenm ad i fi örsta bäsästa t skokogsdgsdungunge fe föörörr 
aaatt fåfå en kickk”, ssägeägeg r Lr Lililitth van Ammeroe ngeengenn,, n
RRebebecka Kronqviqvistst,t, Allexae nded r Kr Kindndinde oe ochch ch 
lärärl arearen Cn Carlarl-Gu-Gustastav Gv Gustustavsavssosonn..

Lektion i naturguideskolan. ”Många söker 
extrema naturupplevelser på farliga 
platser, men det kan räcka med en kvälls-
promenad i första bästa skogsdunge för 
att få en kick”, säger Lilith van Amerongen, 
Rebecka Kronqvist, Alexander Kinde och 
läraren Carl-Gustav Gustavsson.
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Ett fullständigt utjämnat 
språk alltså. Utan provinsia-
lismer. Detaljerat går Hugo 
Bergroth igenom vad som är 
rätt och fel. Exempelvis är det 
fi nskinfl uerade ”Åt han redan?” 
oriktigt. Det korrekta är: ”Har 
han redan ätit?”

Ett av hindren var de många 
existerande varianterna av 
svens kan i Finland, av Hugo 
Bergroth grupperade så här: 
fi nsk-svenskan, som talades av 
fi nsktalande som lärt sig svens-
ka; viborgssvenskan, starkt på-
verkad av fi nskan, tyskan och 
ryskan; den savolaksisk-tavast-
ländska herrgårds- och stads-
svenskan, påverkad av fi nskan; 
och slutligen den egentliga fi n-
landssvenskan, idiomet för den 
bildade klassen.

De många svenskdialekterna 
på landsbygden har ingen plats 
i Hugo Bergroths verk.

ENLIGT PETER SLOTTE, tidiga-
re huvudredaktör för den fi n-
landssvenska dialektordboken, 
var Hugo Bergroth inte likgiltig 
för dialekter. Han gjorde dia-
lektuppteckningar på Åland och 
planerade en doktorsavhand-
ling om Kumlingedialekten:

”Tanken förföll på grund av 
att Anton Karsten hösten 1891 
hade publicerat sin avhand-
ling om det närliggande Kökar-
målet. På 1890-talet inriktades 
Landsmålsföreningens huvud-
intresse på skillnaderna mellan 
svenskan i Finland och svensk-
an i Sverige, vilket tydligen ledde 
till att också Bergroth lade om 
kursen – med känt resultat. 
Hans självpåtagna åtagande 
gällde standardsvenska.”

En ledtråd till Hugo Bergroths 
synsätt ges kanske av hans syn 
på språkets föränderlighet. 
Till en del betingas den av ”den 
stigande kulturen”. När män-
niskan ”höjer sig från vildens 
ståndpunkt”, skapar hon nya 
uttryck för nya företeelser och 
insikter, säger Bergroth. Men 
samtidigt splittras språket, först 
i dialekter, sedan i skilda språk.

Hugo Bergroths problemlös-
ning blir att ”med all makt mot-
arbeta den splittrande kraften i 
språkutvecklingen, utan att där-
för lägga hinder i vägen för den 
skapande”.

HUGO BERGROTH ERKÄNDE 
alltså språkets nyskapande di-
mension. Men inte desto min-
dre målade han upp ett Babels 
torn. Vi ska lära oss att tala ut-
jämnat, så att vi inte spårar ur i 
dialekter, utan så att allt känns 
igen och godkänns av varje åhö-
rare.

Med en sådan fi endebild 
framstår dialekterna och hög-
svenskan som oförenliga, lik-
som fi nskan och svenskan, en 
bild som mer eller mindre tog 
kommandot över hela Finland.

Antingen eller. Antingen fi n-
ska eller svenska. Att de kunde 
samexistera och även dra nytta 
av varandra var inte en tanke 
som odlades. 

Och det räckte inte med det. 
Man skulle inte bara tala rätt 
språk, men skulle också tala 
språket i fråga på rätt sätt. Ge-
nom att följa reglerna skulle 
man bli godkänd.

Hugo Bergroth utförde sitt 
livsverk som lektor i svenska 
vid Helsingfors universitet i 
över fyrtio år, 1893-1934, Han 
undervisade stora grupper av 
studenter som sedermera skulle 
få stor betydelse som språkliga 
påverkare. Han höll övningar i 
”korrigering av fi nlandssvenska 
texter”. 

I dag står mångfald högt i 
kurs. Vi ska försöka förstå andra 
och lära av dem. Ju större varia-
tion ett språk har, desto rikare 
är det. Man kan undra hur Hugo 
Bergroth i dag skulle se på sa-
ken.

SVENOLOF KARLSSON
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”HÄR ÄR STIGEN som vi gått” skrev Alexander Slotte i sin 
kända dikt ”Plocka vill jag skogsviol”, men hemma i Nedervetil 

talade han säkert om ”trodå” (med kort vokal), vilket ju är den 
lokala motsvarigheten till standardsvenskans stig. 

Tråda, som ordet skrivs i dialektordböckerna, har sitt 
kärnområde i norra svenska Österbotten, 

från Karleby i norr och ner till Vasa-
trakten. Inom området Kronoby–
Munsala är den kortare varianten 

tråd den vanliga formen. Ordet har genus 
neutrum, i motsats till det vanliga tråd ’sy-

tråd’, som är maskulint och uttalas med lång vo-
kal. De två orden har inget etymologiskt samband 

med varandra. Det långvokaliska ”tro:då” ’slana, stör, stång’ hör förstås inte 
heller hit.

Till grund för ordet ligger verbet tråda, som har många betydelser; 
’trampa’ ligger närmast till. Man kan alltså tråda ner säden på en åker eller 
blommorna i en rabatt, tråda vattnet när man simmar eller tråda höet i en 
lada osv. Mer speciellt är att tuppen sägs tråda hönan när den betäcks.

När det gäller stigar i terrängen är det människor eller husdjur som har 
varit framme och trådat. Kuddtrådan eller -trådet har åstadkommits av kor 
på skogsbete. En fågeltråda kan fi nnas kvar efter fl ockfåglar i snöig ter-
räng. Gångtrådorna är i första hand mänskliga färdvägar. 

Troð är belagt i fornsvenskan och fornisländskan. I medeltida svenska 
kunde trådh beteckna en upptrampad väg. I äldre norska fi nns trod med 
syftning på en väg mellan hägnader. Nutida isländska erbjuder tröð ’stig’.

TÅG ELLER TÅ är benämningar på lite beständigare och bredare stråk. 
Den vanligaste betydelsen i dialekterna är nämligen ’kreatursväg mellan 
gärdesgårdar eller stenmurar, fägata’. ”Tå:gi he er en vä:g så er me stängsle 
på bå: si:dona”, antecknade jag själv i Karleby 1964. Tåg med uttalet ”tå:g” 
är allmänt i norra Österbotten, men längre söderut dominerar varianten tå
(med uttal som ”tå:”,”to:”,”to:w” eller ”tåow”). 

Orden tåg och tå ingår i hundratals genuina namn på österbottniska 
småvägar. De offi ciella vägnamnen med efterleden -tåget är koncentrerade 
till de norra delarna av svenska Österbotten (ett tjugotal namn) och till 
nuvarande Närpes (ett femtiotal). 

Namnen -tået är jämnare fördelade längs kusten, från Stentået i Munsala 
till Sandtået i Sideby. Vid översättning till fi nska har efterlederna normalt 
fått motsvarigheterna -raitti eller -kuja. I södra Finland förekommer -tan-
hua i de fi nska parallellnamnen, vilket språkhistoriskt sett är en perfekt 
lösning. Finskans tanhua, som kan ha betydelsen ’kreatursväg’, återspeglar 
nämligen en urnordisk form av tå.

Det ligger nära till hands att tänka sig att vår vägbeteckning hör ihop 
med verbet tåga. Så är ändå inte fallet. Ordet 
har inte heller något samband med tåg ’rep’, 
tåg ’järnvägståg’ eller tåg ’marsch, procession’. 
I stället tycks vägbeteckningen bygga på en 
gammal germansk ordstam, där ett element av 
trampande eller stampande ingår i betydelsen. 

Tåg och tå är urgamla ord. Fornsvenskans 
tå kunde enligt Elof Hellquists etymologiska 
ordbok beteckna en ”väg som låg utanför 
tomtrösena och omgav bytomterna”. Betydel-
sehistoriskt tycks alltså ”tågen” höra nära ihop 
med ”trådorna” och ”tråden”. Orden vittnar om 
att folk och fä har satt sina spår i våra bygder 
redan i förhistorisk tid.

PETER SLOTTE

heimsprå:t j i

Peter Slotte, tidi gare 
huvud redaktör för den 
fi nlandssvenska dia-
lekt ordboken.Illustrationer Terese Bast

De oönskade 
dialekterna

HUGO BERGROTH ÄR en stark 
kandidat till titeln den fi n-
landssvenskaste fi nlandssvens-
ken någonsin. För hundra år 
sedan skrev han böcker om vad 
som är en riktig svenska i Fin-
land – och vad som inte är det. 

Den fråga som väcks i ett dia-
lektperspektiv är hur den vår-
dade högsvenskan, inpräntad 
som norm, förhåller sig till dia-
lekterna, som ändå utgör den 
autentiska svenskan i Finland.

Är mångfalden av svenska di-
alekter och stadsmål i Finland 
– antalet brukar anges till om-
kring etthundra – något som 
bör tonas ner och undvikas eller 
till och med utrotas? 

KANSKE UTGÖR SJÄLVA Berg-
rothsläkten en ledtråd? Släk-
tens olika grenar har ofta en-
gagerat sig i språkstriden, men 
i olika läger.

En kärngrupp i samman-
hanget är de omkring 30 präs-
ter i Finland som fötts med 
släktnamnet Bergroth. Många i 
prästskrået var eller blev fi nsk-
sinnade. Ett exempel inom den 

här tidningens spridnings-
område är kyrkoherden i 
Vetil åren 1885–1903, Juli-
us Bergroth, vars tre söner 

alla ändrade sina namn till 
Kalliala.

Åt det andra hållet drog 
Julius Efraim Bergroth, 
småkusin till sin nam-
ne i Vetil, bland annat 

rektor för Vasa gym-
nasium och far 

till Karl Hugo 
Bergroth.

En bror till 
Julius Efraim het-

te Emil, kyrkoher-
de i Kauhava. En son 

till Emil, Karl Wal-
ter Bergroth, blev 
forstmästare och 

bosatte sig i Ala-
järvi, där han i sin tur 
blev far till Leopold 
Bergroth, kommunallä-

kare på orten och morfar 
till Jussi Halla-

aho.

KARL HUGO 
BERGROTH har 
både på sin fars 

och mors sida

också en stark koppling till Ja-
kobstad. Efter Vasa stads brand 
förlades Vasa gymnasium näm-
ligen till Jakobstad i oktober 
1852 och verkade där till gymna-
siets nyöppning i den nya Vasa 
stad hösten 1862.

Julius Efraim kom av det skä-
let att bo med sin familj i Jakob-
stad från oktober 1852 till juni 
1864. Åren 1862-1864 var han 
med stöd av ett studiestipen-
dium befriad från tjänstgöring 
i gymnasiet.

I Jakobstad blev Julius Efraim 
ensamstående med två pojkar, 
Henrik och Fredrik, sedan hus-
trun Carolina dött 1855. Följan-
de år blev Charlotta Barker hans 
nya fru och året därefter, 1857, 
föddes sonen Ernst, det vill säga 
Karl Hugos storebror.

Charlotta var född i Gamla-
karleby som dotter till styrman-
nen Johan Barker och Eva Maria 
Marklund. Som släktnamnet 
antyder härstammade Eva Ma-
ria från Västerbotten, dock var 
hon född i Jakobstad. År 1806 
hade hennes föräldrar Daniel 
och Kristina Helena Marklund 
fl yttat över från Skellefteå. 

Hösten 1864 fl yttade Julius 
Efraim med familj till Helsing-
fors, efter utnämning till rektor 
vid den nyöppnade Normal-
skolan. När Karl Hugo kom till 
världen två år senare, 1866, an-
tecknades han därför som hel-
singforsare.

”DET RÅDER INGA tvivel”, skri-
ver den tidigare chefen för Svens-
ka språkbyrån Mikael Reuter, 
”om att Hugo Bergroth genom 
sin mångsidiga verksamhet 
och genom sina skrifter är den 
som har haft störst betydelse 
för utvecklingen av svenskan i 
Finland. Hans iakttagelser om 
språkbruket och hans språk-
vårdsprinciper har varit grund-
läggande ända till våra dagar.”

Hugo Bergroths stora verk 
Finlandssvenska. Handledning 
till undvikande av provinsialis-
mer i tal och skrift (1917) håller 
vad titeln lovar. Boken är av-
sedd att stå ”dem till tjänst som 
önska skriva ett fullständigt 
’utjämnat’ språk, d.v.s. ett språk 
där varje uttryck igenkännes 
och godkännes av varje svensk 
läsare”.

I Hugo Bergroths värld 
var dialekterna oön-
skade. Vi skulle tala ett 
utjämnat språk. Hans 
regler för hur det skulle 
gå till har pinat skol-
elever i hundra år. 

Hugo Bergroth i unga år.

Vägar för 
folk och fä

TI:  FO:R  E 
O  GOTT  JO:L  E!

HE  SKA  DZÄRAS 
TVÄRT!

SO  A:R  TU  O  NA: 
TI  DJÄRA

HE  VIL  INT  LÄTA 
JÄRA  SE.

INT  VEIT  JA 
VA  JA  HA  JÅOTT 

AN  FÖ  SLA:

”HÄR ÄR STIGEN so
kända dikt ”Plocka vill j

talade han säkert om ”tr
lokala motsvarigheten til

Tråda, som ordet sk
kärn

tråd d
neutru

tråd’, som ä
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I FÖRRA KATTERNÖNUMRET be-
rättades att Jacobstads Wapen, den 
replik som byggdes på nittiotalet, 
snart seglar igen. I de historiker som 
fi nns om fartyget sägs att originalet, 
den galeas som sjösattes 1767, för-
modligen byggdes på ett varv i Pirilö 
som hade Petter Teliin som ägare.

”Så är med all sannolikhet också fal-
let”, säger Christian Envall, som vuxit 
upp intill den utpekade platsen på Pi-
rilö. Hit fl yttade hans släkt redan 1781.

”Alla som bor här har alltid vetat 
att det var här man byggde fartyg på 
1700-talet”, tillägger han.

För hans egen del har varvet och 
dess historia ändå väckt ett särskilt in-

tresse. Mängder av föremål från varvet 
har genom åren hittats på området, 
och mycket ligger säkert fortfarande 
gömt i marken.

I uppväxtåren var det spännande 
för Christian att gå på skattjakt på det 
gamla varvsområdet. Särskilt mycket 
kom i dagen i samband med ett väg-
bygge för omkring 20 år sedan, till ex-
empel en mängd handsmidda spikar, 
ett hammarhuvud och del av en smi-
desstång. 

I och runt fl era stenhögar fi nns slagg 
och tegel i varierande färg och struk-
tur. Lager och skikt av träkol fi nns över 
ett större område. Allt detta vittnar 
om att smidesässjor och blästerugnar 
funnits på platsen.

Också en mängd lösfynd av olika typ 
har Christian plockat upp, som kritpi-
por, ben och glas, även bland annat en 
gjuten metallegering, 130 gram tung, 
och ett danskt skillingmynt från 1771. 
Före Christians tid hittades en silver-
sked nära stranden.

Ett mycket speciellt vittnesmål om 
vad som förekommit på platsen är en 
grov tall med ett stort rektangulärt hål 
rakt igen stammen. Trädet är i dag bor-
ta, men Christians far har gett en nog-
grann beskrivning av hur det såg ut. 

”Det här hålet måste ha använts för 

basning, det vill säga för att böja bord-
läggningsplankorna när man byggt el-
ler reparerat fartyg. Här måste därför 
också ha funnits en basningstrumma, 
där virket mjukats upp med varm 
ånga”, säger Christian Envall.

Ett studium av gamla kartor har 
gjort bilden av varvet ännu tydligare. 
På 1700-talet gjorde Pirilön verkligen 
skäl för benämningen ö – båt krävdes 
för att ta sig hit.

”Under åren 1728–1734 stod Elias Te-
liin som ägare till Pirilö hemman. Hans 
tre söner ärvde var sin tredjedel, bland 
dem den nämnde Petter, som även 
byggde en gård på Pirilö, även om han 
som rådman bodde kvar i Jakobstad. 
Ena halvan av Petters gård står fortfa-
rande kvar”, berättar Christian.

Sammanhanget blir ännu tydligare 
av att Petters bror Anders Teliin var 
skeppsbyggmästare i Jakobstad och 
av att Petters svåger var en av stadens 
fartygsredare.

En kvalifi cerad gissning om det ex-
akta läget för bygget av Jacobstads 
Wapen är, baserat på en landhöjning 
på 2–3 meter, ett litet skogsparti, för 
närvarande kalhygge, enligt Christian 
Envall. 

SVENOLOF KARLSSON

MOTORINTRESSERADE män-
niskor är sociala varelser. Det kom-
mer alltid fram någon som vill prata 
när man tankar en Ford Thunderbird. 
Det har Magnus Joskitt märkt, efter 
att han i höstas köpte sitt dollargrin 
från 1964. Sedan tidigare har han kört 
en Morris Minor från 1957.

Skillnaden mellan de två veteran-
bilarna är enorm, på många plan.

”Det här med amerikanska bilar är 
nytt för mig. Det är pråligt och myck-

et krom, stort på utsidan och litet 
utrymme inne. Motorn är en V8 med 
300 hästkrafter. Allt är så överdrivet, 
men det är också det som är det ro-
ligt”, säger han.

Hemmagaraget i Larsmo är nu 
hemvist för Thunderbirden och en-
ligt ägaren fi nns det en hel del att 
fi xa inför sommarsäsongen. Nya de-
lar har han fått tag på bland annat 
via en lokal bilreservdelsbutik.

”Det är bättre att satsa på att få en 

bil i skick än att ha fl era halvfärdiga 
projekt på gång samtidigt. Dessutom 
krävs stora utrymmen om man ska 
förvara fl era bilar.”

Familjebilen får stå på utsidan och 
nu är målsättningen att få jänka-
ren att glänsa inför sommaren, när 

lokala krafter

Bilar får folk 
att prata

Nu samlas alla eluppgifter på samma ställe

Christian Envall 
i Pirilö är säker 
på sin sak: Här 
uppe i skogen 
byggdes Jacob-
stads Wapen, 
original-
versionen.

Karolina Isaksson

Kasper Dalkarl

Kasper Dalkarl

Fingrid

Här byggdes 
Jacobstads 
Wapen

LIGGER LÅGT. Så länge som 
marken är snötäckt håller vete-
ranbilsentusiasterna till i sina 
garage. ”Den här vintern fi xar jag 
Thunderbirden i skick för som-
marens körningar”, säger Magnus 
Joskitt.

Veteranbilssällskapets torsdagskör-
ningar drar i gång igen. Efter många 
timmar av ensamt meckande är det 
belönande att träffa andra männis-
kor med samma intresse.

”Den sociala biten är minst lika 
viktig, och det brukar vara blandat 
folk på träffarna. Därför tycker frun 
också att det är roligt att hänga med. 
På måndagskvällar brukar vi dra ut 
med ett gäng som kör motorcykel till 
olika utfl yktsmål runtom i regionen.”

Till vardags jobbar Magnus Joskitt 
som montör på Herrfors fjärrvärme. 
Vi träffar honom en dag när termo-
metern visar minus 15 och efterfrå-
gan på fjärrvärme är hög.

”Det är dagar som den här när allt 
bara måste funka. På sommaren byg-
ger vi ut och underhåller nätet. Nu 
på vintern behöver vi vara ute och 
kolla att vi inte har läckage i brunnar 
eller längs rören. Det syns ganska bra 
om det ångar ur en brunn eller om 
snön smält runt ett rör. Om arbetet 
är välgjort från början ska ett rör hål-
la 50–100 år”, säger Magnus Joskitt.

JOHAN SVENLIN

I FEBRUARI ÖPPNAS ett nytt 
enhetligt nationellt datasystem 
där elkunder, elbolag och elnäts-
bolag möts. I Datahub – som vi 
beskrev närmare i tidningen vin-
tern 2020 – fi nns information om 
landets 3,8 miljoner förbruknings-
platser för el, elförbrukning och 
elavtal. Datahubben upprätthålls 
av det statliga stamnätsbolaget 
Fingrid.

För elkunderna kommer det nya 
systemet bland annat att underlät-
ta byte av elbolag. På kundportalen 
för Datahubs konsumentkunder, 
som öppnas den 15 mars, kommer 
privatkunderna bland annat att 
kunna ta del av den information 

som är relaterad till deras elkon-
sumtion och elavtal. 

Elkunder kan fortsättningsvis 
följa sin egen förbrukning genom 
sitt eget elbolag, antingen via en 
webbplats eller en app.

En uppsättning av frågor och 
svar om datahubben fi nns på Fin-
grids hemsida, ännu i början av fe-
bruari bara på fi nska. 

Christian har hittat 
mängder av hand-
smidd spik på om-
rådet. Här några 
exempel.

Christian Envall i Pirilö vid det ställe 
där Jacobstads Wapen för 255 år 
sedan förmodligen gick av stapeln.

Adressen är https://www.fi n-
grid.fi/sahkomarkkinat/datahub/
kysymyksia-ja-vastauksia-datahu-
bista/
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Illustrationer: Terese Bast
Text: Svenolof Karlsson
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Härligt att åka 
skidor i orörd snö!

Vilka konstiga 
skidor du har.

Järvinen årsmodell 1971, bästa 
björkkvalitet. Eero Mäntyranta, 
Veikko Hakulinen, Siiri Ranta-
nen – alla använde de Järvinen-
skidor.

Vad har hänt här?

Har djuren hållit riksdag?

Det där skulle inte 
ens Sherlock Holmes 
ha listat ut…

A = skogsmus
B = hare
C = räv
D = skata
E = ekorre

Ser du vilka djur som 
gått förbi i snön?

Vänd tidningen upp 
och ner, så kan du se 
om du gissar rätt.

A B DC E

Först var det en räv som jagade en hare. 
Det skrämde upp en ekorre, som sprang 
till trädet. Sedan kom en skogsmus förbi 
och verkar ha blivit fångad av en skata. 

Och det här lockade tydligen 
fram nyfi kna människor, för 
här är fullt av skidspår…

Var är er slutled-
ningsförmåga? 
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J orma Koivuniemi kan Jakob-
stadsregionens fi skevatten på 

sina fem fi ngrar. Han var en av de 
första i Finland som tog fi skegui-
deexamen och har nu i 25 år extra-
knäckt som fi skeguide, vid sidan 
om sitt heltidsjobb. Hans primära 
kundgrupp består av regionens ex-
portföretag och deras samarbets-
partners.

”Framför allt utländska gäster 
tycker att vår skärgård är jättefi n. 
Lyckligtvis har vi ganska fångst-
säkra vatten. Jag kan oftast ta dem 
till platser där de får napp.”

Fiskeutfl ykterna brukar sträcka 
sig över fem–åtta timmar. Upp till 
fem deltagare tar han med i sin båt.

”Om det är fi nt väder kan vi 
åka långt ut och fi ska öring el-
ler lax, men om det blåser håller 
vi oss närmare land. Inomskärs 
fi nns det goda chanser att få gäd-
da, gös och abborre och där brukar 
vi få napp även sämre dagar.”

PA N D E M I R E S T R I K T I O N E R N A 
har slagit olika mot företagare 
inom turism, beroende på deras 
målgrupper. De som riktar sig till 

debattÖsterbotten
DEL 27 Sprattlande abbo  rre vinner över lyxshopping
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En sprattlande 
abborre på kro-
ken kan göra ett 
starkare intryck 
än en shopping-
dag i lyxkvarter. 
Genuina miljöer 
och vacker natur 
är turismens 
hårdvaluta. För 
Österbottens 
turism företagare 
gäller det att 
bjuda på äkta 
vara.

Karolina IsakssonKarolina Isaksson

Gun-Marie Wiis

MÖJLIGHETER

• Nätverksskapande

• Samarbete inom 

 marknadsföringen

• Paketera helheter

STYRKOR

• Läget nästan mitt 

 i Finland

• Goda trafi kförbindelser

• Vacker, lättillgänglig 

 natur

RISKER

• Stora attraktioner saknas 

 (i närområdet fi nns Power Park 

och Kalajokis serviceutbud)

• Marknadsföringen splittrad

• Resurserna begränsade hos 

små aktörer

HOT

• Slitage på naturen

• Stora branschaktörer stjäl 

kundernas uppmärk-

 samhet 

Vilka är det som borde lockas hit för 
att besöka våra trakter?

”Vi kan inte profi lera oss som en 
party stad, men vi kan locka grupper 
och familjer som vill uppleva något 
genuint. Vi har mycket att erbjuda 
skolklasser, pensionärsföreningar el-
ler föreningar med speciella intres-
sen. En trend inom turismen är att 
man vill leva som lokalbefolkningen 
när man semestrar. Man vill uppleva 
vardagliga saker snarare än lyx”, säger 
Tiina Pelkonen.

”Det är lätt för oss att bli hemma-
blinda, men för besökare utifrån kan 
det vara svårt att slita blicken från ho-
risonten när de står på stranden vid 
Fäboda. Det är ofta de där små sakerna 
som ger de stora upplevelserna”, säger 
Sara Libäck-Sandin. 

HÄR ETT KONKRET  förslag av Jorma 
Koivuniemi:

Presentera en färdigt planerad rutt 
med tillhörande karta, där det fi nns 
webblänkar med aktiviteter eller se-
värdheter för varje hållplats. Besöka-
ren guidas genom hela rutten, men 
kan själv välja enligt eget intresse.

Om fokus ligger på rutten, är det lätt 
att få en översikt och besluta hur man 
själv ska använda den. Ingen orkar ta 

Jorma Koivuniemi har varit fi skeguide 
i 25 år och sett många lyckliga fi ske-
turister som fått napp. Han guidar i 
första hand företagskunder, lokala 
företag som vill ta sina kunder med 
på en naturnära upplevelse utanför 
konferensrummen. 
   ”Våra vatten är ganska fångstsäkra 
och det går att anpassa utfl ykterna 
utifrån väderförhållandena”, säger 
han.

”Besökare från övriga 
Finland förvånas över hur 
mycket som fi nnas att se 
i vår region”, säger Sara 
Libäck-Sandin och Tiina 
Pelkonen Jorma Koivuniemis SWOT-analys över turism i Österbotten.

sig igenom marknadsföringsmaterial på tio-
tals sidor med information om hela utbudet. I 
stället väljer var och en från listan med webb-
länkar.

Det har gjorts många reklambroschyrer, 
men de fokuserar för mycket på enskilda 
tjänsteleverantörer och saknar en röd tråd 
som gör helheten intressant. När man väl får 
besökaren till rutten kommer denne att an-

vända sig av de tjänster som fi nns till buds.
”Vi har i regionen många små företag som 

erbjuder olika upplevelser, mysiga kaféer och 
restauranger som inte hör till de stora ked-
jorna. Längs småvägarna från Kristinestad till 
Karleby har vi kanske Finlands fi naste rutt för 
bilsemester.”

JOHAN SVENLIN.

turistande familjer och grupper 
från Finland har haft två goda 
somrar på rad, medan de som 
riktar sina tjänster till utländska 
företagskunder har haft kärvare 
tider.

”Visst har det märkts att efterfrå-
gan minskat, men mina stamkun-
der har ändå hållit mig sysselsatt. 
Jag tycker om att arbeta med små 
grupper och jag har haft ungefär 
den mängd uppdrag som jag hin-
ner utföra”, säger Jorma Koivu-
niemi.

Tiina Pelkonen, turism- och 
marknadsföringsplanerare på sta-
den Jakobstad, bekräftar den här 
bilden. En ny grupp av inhemska 
turister har hittat till regionen.

”Många besökare från övriga 
Finland har vittnat om att väst-
kusten hittills varit en vit fl äck på 
deras karta, men när de väl upp-
täckt Österbotten har de varit nöj-
da med utbudet. De tycker att det 
fi nns mycket att se, de uppskattar 
naturen, havet och de genuina 
miljöerna, och de tycker att män-
niskor här är trevliga.”

UNDER DET HÄR  året kommer 
staden att utreda huruvida det lö-
nar sig att grunda ett gemensamt 
marknadsföringsorgan med an-
dra kommuner i regionen.

”Det fi nns ett brett nätverk av 
olika företagare inom turism, 
men de har fullt upp med att driva 
sina egna verksamheter och hin-
ner inte i högre grad ägna sig åt 
marknadsföring. Därför skulle 
det behövas någon som paketerar 
olika tjänster och framför allt säl-
jer dem till olika målgrupper”, för-
klarar projektledare Sara Libä ck-
Sandin vid utvecklingsbolaget 
Concordia.
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Jan Sandvik

Tre generationer 
vildmarks-
vandrare
Tre generationer 
vildmarks-
vandrare

Niilo och Iita längst 
framme. Bakom dem från 
vänster pappa Jussi Hanni, 
morfar Arto Karppi, mormor 
Tarja Borén-Karppi och mamma 
Sonja Karppi. Den strävhåriga 
taxen Joiku och dvärgtaxen Viljo 
är förstås också med.

Härlig snö och kyla. Eller en 
grönskande varm sommardag. 
Vad än vädrets makter hittar på 
är naturen som ett stort uterum 
för de tre generationerna i 
familjen Karppi i Kannus. 
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”Bland scouter får man många kompisar och be  kanta, och scouter fi nns världen runt”

E tt oljeutsläpp i tvättfatet. Det är vad Son-
ja kommer ihåg, när jag frågar vad hon 

som purung scout tyckte var den mest läro-
rika upplevelsen.

”Vi simulerade ett oljeutsläpp i havet med 
kombinationen matolja och tvättmedel i 
handfatet. Oljan bredde ut sig i fatet precis 
som ett riktigt oljeutsläpp gör på havet. Vi 
testade med Fairy på vilket sätt utsläppet 
bäst kunde samlas upp.” 

Sonja minns också en utmanande situa-
tion hon råkade i som femtonåring. 

”Jag gick i skogen med utländska scouter 

och skulle med hjälp av en mätapparat upp-
lysa dem om hur stora trädbestånd Finland 
har. Den uppgiften klarade jag med den 
äran.” 

Sonja började i scouterna redan som för-
staklassist. Då bedrevs verksamheten i ett 
litet och kallt mormorstorp. Det hade ing-
en innetoalett och inte indraget vatten. El 
fanns det dock. Numera är torpet rivet. 

”Det störde ju inte mig, unga vargunge. 
På den tiden kallades alla som började hos 
scouterna för vargungar.” 

Då fanns ett åttiotal scouter i kåren Kan-

terna. ”Ingen tidigare erfarenhet krävs. Vi 
kallar dem ’vuxenstöd’”, säger Tarja. 

Scouterna samlas en gång i veckan i kå-
rens möteslokaler, som kallas scoutlyor. På 
mötena lär man sig om natur och hajker, 
om att arbeta med händerna, om gruppsam-
arbete, skapande och företagsamhet. 

Men som motvikt till ansvaret glömmer 
man inte att ha roligt! Enligt Finlands Scout-
rörelses grundardokument gäller öppenhet 
och jämlikhetsprincip i scouternas verk-
samhet och beslutsfattande. Det betyder 
bland annat regional jämlikhet och likvär-
dighet oavsett kultur, religion och trosupp-
fattning, och förstås också jämlikhet mellan 
könen. 

För individen bereds tillfälle till att utöva 
den egna religionen.

Scoutrörelsen är självständig, partipoli-
tiskt obunden och icke vinstdrivande. Strä-
van är att scoutingen ska fi nnas inom räck-
håll även för människor med en hög tröskel 
till fritidsverksamhet. Man vill ha med såväl 
individer med invandrarbakgrund som re-
sursfattiga och personer i behov av särskilt 
stöd – så kallade sisuscouter. 

ALLA GILLAR STORLÄGER, särskilt Sonjas 
och Jussis barn Iita och Niilo.

”Alla läger där man övernattar är kul”, för-
klarar Iita. 

Niilo tycker att det bästa med lägren är 
utom huslekarna. Han är bra på att skida 
och kan göra upp eld med elddon. På friti-
den överlistar han fi skar. Till pilkarkompis 
väljer han ofta sin morfar Arto.

Det stora lägret Midgård, som förra som-
maren arrangerades på Birsskär i Lochteå, 
är en av Sonjas toppupplevelser. Där svarade 
hon för programmet för de tolv- till femton-
åriga stöveltramparna. Lägret hade ett vi-
kingatema och blev minnesvärt. 

”Vi gjorde vikingahjälmar av vit gips och 
målade dem i guld och silver”, berättar Iita. 

Till de olika vikingaätterna utdelades ”vi-
kingavaluta” som de kunde utöka med in-
komster från småsysslor som vedhuggning 
och vattenbärning. Emellanåt gick man och 
badade och lekte. 

På kvällen uppträdde ledarna i en pjäs 
som handlade om vikingar. Den sista kväl-
len hade man tappat bort Tors hammare 
och sökandet satte alla på benen. 

Auktionen där scouterna fi ck ropa in an-
vändbara grejor som svärd, leksaker och 
godsaker var också populär. 

”Mot slutet krigade ätterna mot varandra. 
Vi gjorde mjuka hammare av liggunderlägg. 
Alla tyckte om det och det var roligt”, säger 
Iita och Niilo. 

nuksen Korvenkävijät (Kannus Vildmarks-
vandrare), som grundades 1965. I dag ligger 
medlemsantalet kring etthundrafyrtio. Det 
gamla torpet är utbytt mot församlingens 
utrymmen eller mot kurs- och lägercentret 
PartioJylhäs lokaler. 

SONJA GÖR VARJE dag en god gärning för 
scouterna. Det erbjuder en livsstil som är 
trivsam och där hon kan vara kreativ. 

Sonja är kårledare för Kannus Vildmarks-
vandrare, vilket innebär att hon ansvarar 
för administrativa ärenden, mötesplane-
ring och bidragsansökningar. 

Mamma Tarja basar för kurs- och läger-
centret Jylhäs verksamhet. Jylhäs inkomster 
täcker scouternas utgifter.

Sonjas far, Arto Karppi, är scoutkårens 
kassör, chauff ör och allmän idéspruta. Vid 
behov bistår också Sonjas man, Jussi Hanni. 

Vildmarksvandrarna har stadigt blivit fl er 
som resultat av medveten värvning. Många 
vuxna är också med.

”Och de som kommer med stannar. Det 
vittnar om att verksamheten uppfattas som 
meningsfull och håller en bra nivå. Coro-
naviruset har till och med medfört ett upp-
sving. Vi har hållit våra möten utomhus, så 
inte har pandemin stört oss så värst”, berät-
tar Sonja. 

”Men visst är vi ju också i vanliga fall 
mycket utomhus”, tillägger Tarja. 

Sonja har inga fritidsbekymmer, för hon 
är dessutom ordförande för Kannus kyrko-
fullmäktige. ”Och så tillbringar vi mycket tid 
på vår sommarstuga i Lestijärvi. Där har vi 
mer än nog av att fi xa och meka.” 

SCOUTINGEN ÄR MED omkring 45 miljo-
ner medlemmar i över 200 länder världens 
största ungdomsrörelse. I Finland är de ak-
tiva scouterna omkring 65 000. Den mång-
sidiga scoutverksamheten passar alla: barn, 
unga, vuxna, personer med specialbehov, 
människor som rör sig i skog och på vatten. 
Ungas delaktighet i beslutsfattande stimu-
leras på alla nivåer. 

”Jag har alltid uppfattat scouting som nå-
got mycket samhörighetsbetonat. Det till-
talar mig. Bland scouterna får man många 
kompisar och bekanta, och scouter fi nns 
världen runt. Bland scouter lär man sig så-
dant man inte får lära i skolan”, säger Sonja. 

Scoutprogrammet är uppdelat i olika ål-
dersgrupper, så att varje barn och varje ung-
dom kan verka ihop med andra i samma ål-
der. Sju- till nioåringar är vargungar, tio- till 
tolvåringar äventyrare, från tolv till femton 
är man stöveltrampare, från femton till sjut-
ton strövare och mellan 18 och 22 vandrare. 

Också vuxna är alltså välkomna hos scou-

OFTA TILLBRINGAR BARN och unga nu-
mera förfärligt mycket tid inomhus framför 
datorer och mobiler. 

”Sådant avskyr jag mer än allt annat. Till 
och med små barn har telefoner med sig på 
läger. Men ute i terrängen fi nns inga ladd-
ningsmöjligheter, och nog märks det att 
barnen störs av bristen på uppkoppling”, 
säger Sonja. 

Sonjas och Jussis familj är mycket utom-
hus. Men man måste inte alltid åka på hajk.

”Ofta räcker det att till exempel se hur sko-
gens bär växer till. Ibland tänder vi en läge-
reld och steker korv.” 

Huvudsaken är att röra sig i naturen utan 
att lämna skräp efter sig. 

”Kilpisjärvi, Haldefjäll, Lemmenjoki, Saa-
riselkä, Kiilopää… Dem har vi alla betat av. 
Naturen är för oss en plats där man kan 
göra utfärder och koppla av. Den ger oss ock-
så mat”, berättar Sonja. 

Hundarna Viljo och Joiku får jaga med 

Sonja Karppi började i 
scouterna som första-
klassist. I dag som 
tvåbarnsmamma är hon 
kårledare för Kannus 
vildmarksvandrare.

Tre generationer scouter som trivs utomhus i alla väder. Barnen Niilo och Iita med mamma Sonja, 
mormor Tarja och morfar Arto.

Jan Sandvik Jan Sandvik
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Jussi. Den långhåriga dvärgtaxen Viljo har 
fått pris för sin uppspårning av ett skadat 
klövdjur. Den strävhåriga taxen Joiku driver 
hare och rådjur. 

”Jag går huvudsakligen på älgjakt. Jag är 
inte med scouterna annat än då och då på 
logistikuppdrag. Mitt yrke är inom trans-
portbranschen”, upplyser Jussi. 

SONJA OCH TARJA är som framgått ett ra-
darpar i Kannus scoutverksamhet, med ma-
karnas stora stöd. Tarjas man är företagare 
och mångsysslare och ordnar eff ektivt tal-
koarbete åt yngre scouter. 

”Det är viktigt att lära ungdomar att pen-
nies don’t fall from heaven”, tycker Tarja. 

Sonja beskriver sig som idégivare och 
möjliggörare: ”Även den galnaste idé låter 
sig oftast realiseras!”

Tarja är företagare i frisörbranschen. I 
Kannus har hon en barberarsalong med 
fem hyrstolar. För ögonblicket är hennes 
huvudsyssla att vara barberar- och frisör-
lärare på Karleby yrkesskola. Vid sidan om 
hinner hon dessutom studera pedagogik. 

Många resor till utlandet har mor och dot-
ter genomfört som scoutledare, till Skott-
land, Spanien, Portugal, Danmark och Is-
land. 

Både Tarja och Sonja kommer med värme 
ihåg trippen till Island 2019, ett sällskap på 
40 personer. 

”På drygt ett halvår samlade vi in 40 000 
euro till reskassan. Ingen trodde att vi skulle 
lyckas med det, men jag visste att det skulle 
gå. Vi sålde ljus, strumpor och allt möjligt 
lämpligt till jul. Vi tvättade bilar och fönster 
och anordnade olika slag av evenemang”, 
berättar Sonja. 

Resan gjordes i samarbete med den fi nska 
författarinnan Satu Rämö, bosatt på Island, 
som hjälpte till med planeringen. 

”Det var verkligen en fantastisk tripp med 
alla heta källor, vattenfall, museer och vand-
ringsturer på islandshästar. Det var i juni, 
solen sken och man kunde gå i t-shirt.” 

Som scout
• träffar man nya människor 
• rör man sig i naturen, i skogen och på vatten, 
i Finland eller utomlands 

• ligger man i tält eller stuga vinter som som-
mar 

• deltar man i olika läger 
• leker och sjunger man med kompisar 
• lär man sig genom upplevelser och egen akti-
vitet 

• fattar man gemensamma beslut och delar 
ansvar 

• uppövar man ledarskap  
• möts man varje vecka i sin egen grupp 
• vinner man internationella erfarenheter 

”Vi samlade in 40 000 euro till reskassan, ingen  trodde att vi skulle lyckas”
EN AV TARJAS favoritvandringar var den till 
Haldefjäll 2020. Scoutgänget åkte först i bil 
till Kilpisjärvi. Därifrån fl ög man i helikop-
ter till foten av fjället. Tarja var reseledare, 
ofta leder hon vandringarna också. 

”Vi traskade under fyra dagar ner från Hal-
defjälls topp längs en vacker men krävande 
och karg stig. Vi övernattade i tält, lagade 
mat på gaskök och tvättade oss i fyragradiga 
fjällbäckar. Vi luktade alla lika illa. Men vi 
var jämställda”, skrattar Tarja. 

På vandringar följer man principen att 
takten bestäms av den långsammaste. Den 
gången var den yngsta medresenären åtta 
år och den äldsta sjuttiotre. 

”Till en början undrade jag nog hur det 
riktigt skulle gå, orkar de trampa på i spå-
ret? Men de här två nämnda var hela gängets 
snabbaste och bäst tränade”, säger Tarja. 

Lappland har efterhand blivit som en 
mammas gata för både Tarja och Arto, för i 
Levi bor deras andra dotter Sara. Också hon 
är naturmänniska, tycker om att ströva om-
kring i naturen.

TYVÄRR KAN SONJA inte längre delta i 
vandringar. För ett par år sedan var hon med 
om en arbetsplatsolycka i jobbet på en enhet 
för funktionshindrade. Klienten blev nervös 
och klamrade sig så hårt fast vid Sonjas hö-
gerhand att fl era ledband bröts. 

”Handen opererades framgångsrikt, men 
ett år efter operationen fi ck jag en CRPS-
diagnos. Det betyder ett komplext regionalt 
smärtsyndrom. Smärtan har nu lämnat 
högerhanden och spritt sig till bålens höga 
halva.” 

Sonja fi ck också svår arytmi. Det uppstod 
biljud i hjärtat och vilopulsen kunde ligga 
på 170 slag i minuten. 

”Jag fi ck hjärtmedicin. Den lugnar, men 
när det är som värst kan jag ändå åka på 

smällar. Medicinen frestar också på magen. 
Jag måste vara noga med vad jag äter. Av råg 
får jag nervvärk i hela kroppen. Emellanåt 
kan jag inte ens borsta mitt hår eller själv 
stiga ur sängen.” 

Även vädret har betydelse. Lågtryck och 
kall blåst är illa. Men trots allt mår Sonja 
bättre i köld. 

”Jag skulle gärna återgå till jobbet, men 
läkarna har förklarat att jag inte längre 
kommer att kunna utföra en sjukvårdares 
fysiska arbete.” 

Mentalt har det varit en utmaning för 
Sonja att bearbeta olyckan. Hela livet är för-
ändrat, men hon är inte bitter. 

Tarja säger att hennes dotter har accepte-

rat det skedda: ”Hon vill inte ha medlidande. 
Men så klart hjälper vi Sonja så mycket vi 
kan.” 

På lediga stunder försöker Sonja sticka 
ylletröjor, fast det är en tålamodsprövande 
syssla. Värken skjuts en smula i bakgrunden 
om hon gör något intressant.

Ylletröjorna lär komma till god använd-
ning. Planen är att 2023 åka med scouterna 
på bussresa till Nordnorge.

SUSANNE STRÖMBERG

Tarja och Sonja har som 
scoutledare genomfört 
många resor både inom 
och utanför rikets gränser. 
Island var en höjdpunkt 
med sina heta källor, 
vattenfall och ridturer på 
islandshästar. Men även 
en fyradagarsvandring 
ned från Haldefjäll blev en 
oförglömlig upplevelse. 
Bilder ut familjens 
fotoalbum.

En olycka förändrade Sonja Karppis liv, men 
hon är inte bitter. Mamma Tarja Borén-Karppi 
är ändå ett ovärderligt stöd.

Scouting i ett nötskal 
I verksamheten i Finland fi nns över 65 000 
medlemmar.  
Globalt är scouterna 45 miljoner scouter i mer 
än 200 länder. 
I Finland verkar mer än 70 scoutkårer eller 
lokala scoutföreningar.  
Landet runt håller omkring 5 000 scoutpatrul-
ler möten varje vecka.  
Scouterna anordnar årligen över 13 000 utfär-
der, hajker och seglingar.

Fakta om scouting

Jan Sandvik

Jan Sandvik
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När världen förändrades
Förstaklassisterrna i skolan i Gauken sydväst om Tokyo 
trycker på Åka hem-knappen. I lärarens dator plingar 
besked om att textmeddelandena gått i väg till föräldrarna. 
Den som blir osäker i trafi ken på hemvägen kan trycka på 
en Hjälp mig hitta-knapp. 
   GSM blev den första globala teknikstandarden inom 
telekomsektorn och förändrade vardagslivet för miljarder 
människor. Här berättas hur GSM kom till

FFööörrsttaakkllaassssiiisstteerrnnaa ii skkollan ii GGaukken syydddvvääässtt om TTookkyyoo
ttryycker på ÅÅkka hem-knnapppeen. I lärarens daattoorr pplinggarr ttryycker på Åka hem knnaappppen I lärarens dator pplliinnggarr
bbeesked om att textmeeddelanndenaa ggååttt i väägg ttiillll fföörrääldrrarrnnaa.
DDeen soom blir osäker i trafi kkeenn påå hheemmvvääggeenn kkan tryyckka ppååå 
een Hjjälp mmigg hhiittta-knapp.. 
   GGSMM blevv den förstta glloobbaallaa tteekknniikkssttaannddaarden inoomm 
ttellekkoommsseektorn och fföörräännddrraade vaarrddaggsslivveett för miljjaarrdeer 
mmmäännnniisskkor.. Häär bberäättttas hhur GGSSMM kkom tttiiillll

Förstaklassisterrna i skolan i Gauken sydväst om Tokyo 
trycker på Åka hem-knappen. I lärarens dator plingar 
besked om att textmeddelandena gått i väg till föräldrarna. 
Den som blir osäker i trafi ken på hemvägen kan trycka på 
en Hjälp mig hitta-knapp. 
   GSM blev den första globala teknikstandarden inom 
telekomsektorn och förändrade vardagslivet för miljarder 
människor. Här berättas hur GSM kom till.

Gerhard Jörén
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S om framgick av artikeln i 
föregående nummer lade 

ingenjörerna vid de nordiska 
televerken genom Nordisk Mo-
biltelefon, NMT, grunden för 
den moderna mobiltelefonin. 
Det var ett pionjärarbete i en 
prestigelös samarbetsanda un-
der tolv år, mobiltelefoni kon-
struerad för användning obe-
roende av riksgränser, utan att 
några hindrande patent togs.

NMT-premiären skedde hös-
ten 1981, i Finland i mars 1982. 
Småningom började det gå upp 
också för telefonfolket i övriga 
Europa vad man skapat i Nor-
den. En höjdpunkt för NMT-
konstruktörerna var British 
Telecoms och France Telecoms 
off entliggörande under festliga 
former i juni 1982 att de plane-
rade en gemensam brittiskfran-
sk NMT-tjänst. 

Verkligheten kom dock 
snabbt emot. Frankrike och 
Storbritannien var tekniska 
stormakter, och det var inte 
lätt för alla att ta till sig att de 
hamnat på efterkälken. Fram-
för allt den franska teleindu-
strin intog en starkt negativ 
hållning till NMT. I stället för-
klarade fransmännen att de 
avsåg utveckla ett nytt system 
som skulle vara bättre än de 
”utländska” standarderna.

Spelplanen förändrades även 
av ett annat skäl. Åttiotalet var 

den brittiska premiärminis-
tern Margaret Thatchers och 
den amerikanske presidenten 
Roland Reagans storhetstid, 
präglad av avregleringar och 
privatisering av statliga företag. 
Just 1982 annonserades att det 
brittiska telemonopolet skulle 
brytas upp och att licenser för 
mobiltelefonin skulle komma 
att ges till två operatörer som 
bedrev konkurrens. 

Thomas Haug, ordförande för 
först NMT- och sedan GSM-arbe-
tet, berättar: 

”Nästan överallt i Europa var 
telekommunikationen ännu 
underställd statliga monopol 
och strikt reglerad. De euro-
peiska mobiltelefonsystemen 
var inkompatibla i nästan alla 
avseenden och verkade inom 
olika frekvensband. Många 
länder upprätthöll fortfarande 
förbud att ta radiosändare över 
landsgränserna. Och knappast 
någon såg framför sig att situa-
tionen skulle förändras inom 
överskådlig tid.”

ETT FÖRVERKLIGANDE av 
NMT förutsatte att även an-
dra heliga kor slaktades. Till 
exempel stred enhetstaxan i 
NMT-nätet mot principen att 
taxeringen skulle baseras på av-
ståndet mellan abonnenterna. 
I NMT-modellen fi ck varje land 

ett eget riktnummerområde 
för mobiltelefonin. Anrop till 
en abonnent skulle ske med 
ett och samma nummer utan 
hänsyn till var abonnenten 
faktiskt uppehöll sig. En själv-
klarhet i dag, men radikalt nytt 
på åttiotalet.

De nationella konfl ikterna 
knäckte på kort tid det avise-
rade franskengelska samarbe-
tet. I stället blev fransmännen 
kontaktade av det tyska tele-
verket, som föreslog samarbete 
inom mobiltelefonin. Bakom 
detta kan man ana två andra 
politiska förgrundsgestalter, 
Frankrikes president François 
Mitterrand och Tysklands för-
bundskansler Helmut Kohl, 
båda med ambitionen att för-
djupa samarbetet inom EEC. 
En gemensam mobiltelefonst-
andard skulle vara ett perfekt 
exempel att visa upp. 

Det dessa herrar knappast 
förstod var vad storheten i NMT 
berodde på. Jean-François Bat-
tail, tidigare professor i skandi-
navistik i Sorbonne, beskriver 
saken så här:

”Nordborna har en närmast 
onaturlig överrepresentation 
vad gäller naturvetenskapliga 
upptäckter och uppfi nningar. 
Det fi nns en stark betoning på 
tillämpad vetenskap och nytta; 
man ska få saker att fungera. 
Medan skillnaden i Frankrike 

är markant mellan ’eliten’ och 
’massan’, fi nns i Norden ett 
stort mittfält. Det ses som en 
självklarhet att inkludera alla. 
Alla ska ha tillgång till infor-
mation, kunskap delas, man 
hjälps åt att hitta en lösning. 
Attityden är tillåtande och 
främjande. Ingen annanstans 
fi nns en sådan betoning på 
folkbildning och studiecirklar.”

I Norden tänkte man sig mobil-
telefonin som något för var och 
en. I länder som Frankrike och 
Tyskland sågs mobiltelefonen 
som en exklusiv sak för eliten.

I DECEMBER 1982 samlades 
GSM-gruppen till sitt första 
off iciella möte, på Televerket 
i Stockholm – i samma bygg-
nad som NMT-gruppens pre-
miärmöte tolv år tidigare. En 
brokig skara på trettioen repre-
sentanter från elva länder var 
närvarande. För ordföranden 
Thomas Haug var en fråga vik-
tigare än någon annan: det mål 
som eftersträvades fi ck inte bli 
en halvmesyr, som att försöka 
”harmonisera” de befi ntliga 
analoga systemen i Europa. Må-
let måste vara att skapa något 
nytt, i praktiken ett digitalt sys-
tem. I detta fi ck Haug också den 
stora majoriteten på sin sida.

En mer praktisk fråga gällde 
valet av arbetsspråk i utveck-

lingsarbetet. Inom NMT hade 
man inte behövt tolkar, men 
inom de europeiska teleför-
valtningarnas samarbetsor-
gan CEPT, som var huvudman 
för GSM-gruppen, skulle enligt 
reglementet tre språk använ-
das parallellt: franska, tyska 
och engelska. Alla möten skul-
le därför tolkas. Thomas Haug 
bestämde sig för att försöka 
undvika detta:

”Att arbeta genom tolk är ofta 
besvärligt och ibland omöjligt, 
till exempel när man diskute-
rar tekniska defi nitioner. Inom 
telekomvärlden är det domine-
rande språket engelska, jag var 
övertygad om att det skulle un-
derlätta förhandlingarna om vi 
höll oss till det språket.”

Ingen i GSM-gruppen föresprå-
kade tolkning, men utifrån 
ställdes krav att gruppen skulle 
följa regelverket. ”Vi löste pro-
blemet så att jag avslutade varje 
möte med frågan om någon i 
gruppen önskade tolkning vid 
nästa möte. Det var det aldrig 
någon som gjorde. På det sättet 
kunde vi besluta om undantag 
för ett möte i gången. Det hade 
inte förbjudits i stadgarna”, be-
rättar Thomas Haug.

ATT MOBILTELEFONIFRÅGAN 
blivit en ingrediens i storpoliti-
ken framgick 1983 av att Frank-
rike och Tyskland då inrättade 
ett gemensamt fransktyskt nä-
rings- och fi nansråd och ställde 
sig i bräschen för skapandet av 
den inre marknaden, det som 
senare formaliserades i 1992 års 
Maastrichtfördrag. Ett konkret 
mål blev att snabbt lansera ett 
analogt fransktyskt mobiltele-
fonsystem i 900 MHz-bandet. 

Stora resurser östes in i detta, 
men i praktiken var det utsikts-
löst att på kort tid uppnå något 
som motsvarade NMT. En utvär-
dering 1984 av fem förslag, som 
utarbetats av den fransktyska 
industrin, resulterade i att pro-
jektet avblåstes. 

Den fransktyska strategin 
blev att i stället försöka ta kom-
mandot i GSM-arbetet. Somma-
ren 1985 undertecknades ett 

nytt fransktyskt samarbetsav-
tal, snart breddat genom ett av-
tal med Italien (juni 1985) och 
Storbritannien (april 1986). 

Även EEC tryckte på. I februari 
1985 föreslogs från det hållet 
att ett särskilt GSM-sekretariat 
skulle inrättas, med beman-
ning av heltidsanställda euro-
peiskt fi nansierade experter.

Kampen om lokaliseringen 
kom här att stå mellan Köpen-
hamn och Paris. Frankrike fö-
reslog att sekretariatet skulle 
placeras i Montparnasse, på be-
hörigt avstånd från Montrouge 
(där det franska televerket hu-
serade) och ännu längre från 
Issy les Moulinaux (där forsk-
ningscentret CNET hade sitt 
högkvarter). Budskapet med 
det var att GSM-folket skulle få 
jobba i fred utan inblandning 
utifrån. I en sluten omröstning 
segrade Parisalternativet.

UNDER FÖRSTA DELEN av åtti-
otalet handlade mobiltelefonin 
om fl yttbara telefoner, i prakti-
ken släpbara eller möjligen bär-
bara i en stabil axelväska. Frå-
gan var när mobiltelefonerna 
skulle bli så lätta att de kunde 
hållas i handen.

Detta lopp vann det ameri-
kanska storbolaget Motorola. 
Den första handhållna mobil-
telefon som lanserades kom-
mersiellt var bolagets DynaTAC 
8000X i mars 1983. Följande år 
lanserade Mobira (helägt av No-
kia just från 1984) en ”bärbar” 
NMT-telefon benämnd Mobira 
Talkman. Denna vägde 4,8 kg, 
en enkel match för en stark in-
divid, hade ett dygns passnings-
tid och gav upp emot en timmes 
taltid. Priset motsvarade en 
tredjedels personbil, men tele-
fonen blev en succé från första 
dagen och såldes i 12 000 exem-
plar redan första året.

Mobiltelefonen vägde sensationellt lite, bara 4,8   kilo. Den blev en omedelbar succé.
Wikipedia Wikipedia

Mikael Nybacka

Helmut Kohl och François Mitterrand försökte ta kommandot över 
mobiltelefonin. Nordborna tog dock hem spelet.

Östen Mäkitalo

Margaret Thatcher och Ronald Reagan förändrade telekomvärlden med 
sin avreglerings- och privatiseringspolitik.

Så kan man väl inte göra! 
Det svenska televerkets stora 
teknikstjärna i mobiltelefon-
utvecklingen, tornedalingen 
Östen Mäkitalo, har gett ett 
exempel på hur man såg på 
mobiltelefonin i USA. Under 
ett besök i Buffalo 1984 be-
skrev han för sina värdar hur 
man i NMT-systemet tack vare 
roamingen kunde ringa gräns-
löst från plats till plats. Reak-
tionen blev:    

– Men så kan man väl inte 
göra! Då måste det ju fi nnas 
information någonstans om 
var jag befi nner mig!     

Ja det är klart, förklarade 
Östen, annars kan systemet 
inte hitta din telefon. Växeln 
identifi erar abonnenterna och 
håller genom en databas reda 
på var de är.    

– Men herregud, tänk om jag 
har sagt till min fru att jag ska 
åka till New York och sedan i 
själva verket åker till Chicago 
för att hälsa på någon som 
hon misstänker är min älska-
rinna, vad händer då?     

Men hur skulle din fru kunna 
få den informationen? Vad har 
hon för möjligheter att komma 
åt växeln?     

– Man vet aldrig. Man kan 
utsättas för utpressning.     

Just i USA var det oerhört 
svårt för folk att tänka sig att 
man skulle kunna ringa mobil-
samtal fritt över landet. Det 
fanns inte i föreställningsvärl-
den, berättade Östen Mäkitalo 
i intervju 2008.

GSM-gruppen spred sina möten över Europa. Här på utfärd i Helsingfors 
skärgård.

Bo Magnusson
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1987 lanserade Nokia nästa 
succé, Mobira Cityman på 790 
gram, kallad ”tegelstenen”. Bat-
teriet tömdes efter 4-5 samtal 
och behövde laddas dagligen, 
men nu fanns det en telefon 
som man verkligen kunde stop-
pa i fi ckan (om det var en myck-
et stor fi cka).

Frågan blev med det hur liten 
en GSM-telefon skulle kunna 
bli. Alla i branschen visste att 
det var långt mer komplicerat 
att konstruera en digital hand-
telefon än en analog variant. 

I SLUTET AV 1986 skulle de 
fransktyska utvecklingsprojek-
ten inom digital radioteknik 
leverera sina slutförslag. Kandi-
daterna representerade företa-
gen Alcatel/SEL, LCT, Philips och 
Bosch. Också förslag från övriga 
kandidater var välkomna. Test-
platsen blev Paris.

De nordiska aktörerna hade 
dittills inte förstått allvaret i det 
fransktyska samarbetet, enligt 
Östen Mäkitalo:

”Vi var tvungna att snabbt ska-
ka fram egna kandidater. Så vi 
träff ades – Televerket, Ericsson, 
Mobira/Nokia och våra kolle-
gor i Norge – och kom fram till 
att vi skulle utveckla var sin sys-
temlösning. Vi sade att det var 
viktigt att smalbandiga system 

för radioförbindelserna skulle 
vinna testerna, eftersom vi då 
skulle kunna använda samma 
infrastruktur som i NMT-syste-
met. För oss blev det livsviktigt 
att vinna den här tävlingen.”

De nordiska aktörerna anmälde 
sig till testerna. En och annan 
drog på munnen åt den norska 
kandidaten Elab, ett litet labo-
ratorium knutet till Norges tek-
niska högskola. Med förundran 
betraktade Elabs två teknikut-
vecklare Torleiv Maseng och 
Odd Trandem hur konkurren-
terna från de stora fi rmorna 
kom med hela karavaner av 
lastbilar. Deras egen utrustning 
rymdes i två små trälådor.

Testerna ägde rum under åtta 
veckor, en vecka per kandidat, 
och visade snabbt att den digita-
la lösningen var överlägsen den 
analoga. Ljudkvaliteten vid en 
hastighet på 13,4 kb/s höll den 
nivå som krävdes som standard 
i de publika fasta näten. ”Det var 
en grundläggande fråga som 
länge hade legat oavgjord på 
bordet i GSM-arbetet, men med 
de här testerna var den äntligen 
löst”, säger Thomas Haug.

Det framgick att två av de 
fransktyska kandidaterna bygg-
de sina förslag på radiotekni-
ken bredbands-TDMA (kanal-

bredd 2 MHz), de två övriga på 
smalbands-TDMA (kanalbredd 
300 KHz). De nordiska systemen 
byggde alla på smalbands-TDMA.

Segraren i Paris blev… Elab. 
Det som avgjorde saken var att 
Torleiv Maseng hade fått fram 
den bäst fungerande utjäm-
naren för sin moduleringslös-
ning.

Masengs hemliga vapen var 
Viterbis algoritm, presenterad 
av den italiensk-amerikanske 
ingenjören Andrew Viterbi 
1967. Masengs förtjänst var att 
hitta dess tillämpning som ka-
nalutjämnare vid demodule-
ringen av signalen. En annan 
medhjälpare hade Maseng och 
Trandem i superdatorn Cray, 
som hade anskaff ats till Norges 
Tekniska Högskola i Trondheim 
hösten 1986. 

Framför allt var Elabs system 
bäst på att hantera det signal-
kaos som uppstår då radiosig-
nalerna refl ekteras och studsar 
mot byggnader och andra hin-
der i topografi n. ”I Norge med 
sina berg har vi stora naturliga 
utmaningar”, konstaterar Tor-
leiv Maseng, som tillsammans 
med Odd Trandem hade gjort 
mängder av mätningar av ra-
diosignalernas beteende runt 
Orkdalsfjorden utanför Trond-
heim.

”Problemet uppstår om 
många bits blir ’hängande’ i 
ekon, så att mottagaren hör 
många bits samtidigt. Det är 
samma fenomen som gör att 
psalmer måste sjungas lång-
samt i kyrkan. Sjunger man i 
snabbt tempo blir sången en 
enda gröt på grund av akusti-
ken, som kastar runt ljudet åt 
alla håll”, säger Torleiv Maseng.

ATT KUNSKAPER OM teknik-
standarden för GSM blivit hård-
valuta fi ck Torleiv Maseng nu 
uppleva. Han gratulerades från 
alla håll, och så fi ck han ovän-
tat besök på sitt laboratorium i 
Trondheim. Tre personer visa-
des upp till Masengs lilla rum, 
där de nätt och jämnt fi ck plats.

”De var alla vice presidents i No-
kia. Jag hade aldrig sett så fi na 
visitkort. Antenner stack fram 
ur alla fi ckor. Det visade sig att 
de ville köpa GSM-lösningen, i 
varje fall de delar som vi hade 
varit med och utvecklat. När 
jag sade att det säkert inte gick 
för sig, frågade de om de kunde 
köpa hela laboratoriet.”

”De satt hos mig en timme. Tax-
in väntade utanför på tomgång. 
Men Nokiacheferna fi ck förstås 
återvända tomhänta”, säger Tor-
leiv Maseng. 

För den politiskt hårt upp-
backade kandidaten Alcatel/
SEL var resultatet i Paris en ka-
tastrof. ”Deras system var tek-
niskt mycket kompetenta, men 
de frågade till exempel inte hur 
systemen skulle utfalla ekono-
miskt för operatörerna”, kom-
menterar Thomas Haug. 

Ännu var saken dock inte 
avgjord. Efter de tekniska tes-
terna skulle politiken acceptera 
resultatet. Det bubblade av pre-
stige. Arenan var GSM-mötet i 
Funchal, Madeira, den 16-20 fe-
bruari 1987. 

Madeiramötet har i GSM-his-
torien fått legendariska dimen-
sioner. För- och nackdelarna 
med bredbands- och smal-
bands-TDMA diskuterades till 
mycket sent på kvällarna. Tho-
mas Haug berättar hur svultna 
delegater en gång när klockan 

passerat midnatt gjorde en raid 
igenom kylskåpen i konferens-
köket. Det enda de hittade var 
sardinburkar, dock ett stort la-
ger. ”Allt gick åt. Om våra värdar 
lade märke till sardinförlusten, 
så sade de i varje fall inget.”

Tretton av de femton repre-
senterade länderna förespråka-
de smalbands-TDMA enligt det 
nordiska konceptet och hänvi-
sade till testet – men Frankrike 
och Tyskland vägrade avvika 
från bredbands-TDMA. 

”I ett läge verkade utgången 
bli att båda systemen skulle 
väljas. Det skulle ha haft den ab-
surda eff ekten att Europa skul-
le ha splittrats i en fransktysk 
del, som inte skulle kunna kom-
municera med övriga länder. 
Teknikerna från Frankrike och 
Tyskland erkände utan omsvep 
att vår lösning var bättre, men 
gjorde klart att om de kom hem 
och sade att nordborna vunnit 
skulle de mista jobbet”, berättar 
Thomas Haug.

RÄDDNINGEN HETTE Stephen 
Temple, brittisk representant i 
förhandlingarna. Hans lösning 
hette working assumptions. Ge-
nom att beskriva GSM-gruppens 
slutsatser som arbetsantagan-
den behövde Madeiramötet inte 
slutligt peka ut den vinnande 
kandidaten. Och detaljer som 
innebar förbättringar skulle 
kunna inkluderas efteråt.

Tyskarna gjorde sedan på 
hemmaplan en egen analys av 
för- och nackdelar med de två 
teknologierna och bekräftade, 
den 17 mars, genom den tyske 
kommunikationsministern att 
också Tyskland gick in för smal-
band. 

Sedan återstod bara Frank-
rike, som insisterade på fortsatt 
teknisk utveckling. Motstånds-
fi ckan kunde lokaliseras till Al-
catel, som accepterade faktum 
först efter ett klarläggande att 
smalbandsalternativet skulle 
förverkligas vare sig Alcatel del-
tog eller inte.

Den 19 maj 1987 signerades 
överenskommelsen i Bonn av 
kommunikationsministrarna 
eller deras företrädare i de fem-

ton berörda länderna. ”Den da-
gen skålades det i champagne 
hos både Ericsson och Nokia”, 
berättar Nina Eldh, som då ar-
betade som informationschef 
för Nokia i Bryssel.

Lanseringsdatum för GSM-
telefonin bestämdes till 1 juli 
1991. Efter långa diskussioner 
bestämdes att GSM skulle be-
hållas som namn på systemet. 
Men den tolkning man nu, utan 
entusiasm från GSM-gruppens 
sida, började sprida var att GSM 
härefter inte skulle beteckna 
Groupe Spécial Mobile utan Glo-
bal System for Mobile Commu-
nications.

DEN 9 NOVEMBER 1989 börja-
de muren i Berlin falla. Det blev 
symbolhandlingen i den störs-
ta politiska omgestaltningen av 
Europa efter andra världskriget. 
Inom ett år hade de före detta 
delstaterna i Östtyskland (DDR) 
anslutit sig till Förbundsrepu-
bliken Tyskland och landet var 
åter enat.

Till en del bäddade demo-
kratiutvecklingen för den 
kommande GSM-framgången 
– men GSM-utvecklingen bäd-

dade också för demokratin. Ett 
åskådningsexempel gavs just i 
Tyskland efter murens fall. Den 
östra rikshalvan behövde akut 
få ett fungerande telefonnät, 
och GSM var den snabba lös-
ningen.

Det blev en upphaussad täv-
ling om vem som skulle kun-
na beskriva sig som den för-
sta GSM-operatören. Tekniskt 
hand lade det om en tävling 
mellan Ericsson och Nokia. I 
Tyskland hade Mannesmann 
i slutet av 1989 fått licens för 
att i konkurrens med det tyska 
tele verket dra i gång ett GSM-
nät. Ericsson fi ck uppdraget att 
bygga Mannesmanns nät. 

På motsvarande sätt skulle 
Nokia i Finland bygga GSM-nä-
tet åt den nya teleoperatören 
Radiolinja, med bakgrund i de 
lokala telefonbolag som genom 
åren konkurrerat med det stat-
liga televerket. 

”Vi ville kunna konkurrera 
också inom mobiltelefonin, 
men det statliga televerket ville 
inte ha in oss på NMT-markna-
den. I augusti 1988 tappade jag 
tålamodet och började agera”, 
säger den i Oravais födde Kurt 

”Jag hade aldrig sett så fi na visitkort. Antenner  stack fram ur alla fi ckor.”

Thomas Haug Odd Trandem med GSM-terminal på ryggen testar norska Elabs radio-
tekniklösning.

Bäst utan politiker
Thomas Haug fi ck många gång-
er anledning att konstatera 
att teknikutveckling fungerar 
bäst när teknikerna får göra 
sitt jobb utan att politikerna 
detaljstyr. Frågan aktualisera-
des bland annat då en objuden 
gäst dök upp på ett GSM-möte 
i Oslo i februari 1985. 

”Det var dansken Jørgen 
Richter, som representerade 
EEC. Vi var i gruppen väl med-
vetna om att EEC såg med stort 
missnöje på att standardise-
ringen skedde inom CEPT. Man 
menade att vi i GSM måste 
göra om vår plan och att en 
kraftig infusion av pengar 
skulle kunna snabba upp verk-
samheten. Vid Oslomötet kas-
tade Richter fram lockbetet att 
EEC ville bekosta vårt sekreta-
riat och hålla den med lokaler 
och annat i Bryssel.

Vi var i CEPT överens om 
att till varje pris försöka hålla 
EEC på armlängds avstånd och 
avböjde erbjudandet så artigt 
vi kunde.

EEC:s vilja att lägga sig i de-
taljer visade sig också i form 
av en rad andra förslag som 
påstods bidra till att skapa 
ett europeiskt mobiltelefon-
system. Tyvärr var förslagen 
helt ute i det blå. De tog inga 
hänsyn till faktiska svårig-
heter som vi i GSM- och NMT-
grupperna hade arbetat med i 
många år.”

Berömd reklamkupp. En Nokia-
mobil räcks till Sovjetledaren 
Michail Gorbatjov under hans 
besök i Helsingfors våren 1987. 
Samtalet är från hans kommu-
nikationsminister.

Lehtikuva

Torleiv Maseng
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Nordman, som då var vd för 
Helsingfors telefonförening, 
det nuvarande Elisa. 

Nordman fi ck med sig ett an-
tal banker, försäkringsbolag, 
partifi rmor och andra som in-
tressenter i Radiolinja och lob-
bade intensivt för att få licens 
för verksamheten. Under två års 
tid fördes en kamp i saken mel-
lan regeringspartierna Sam-
lingspartiet och socialdemo-
kraterna. De förra vann striden, 
vilket innebar att Radiolinja 
fi ck sitt tillstånd.

”Vi beställde vårt GSM-nät av 
Nokia 1989. Det var ett riskta-
gande från båda sidor. Nokia 
hade inget färdigt system, vi 
hade ingen licens”, säger Kurt 
Nordman.

JNT gick som en mindre ägare 

med i Radiolinja i december 
1990.

VEM VAR FÖRST med GSM? 
Frågan kan besvaras på olika 

sätt. Radiolinja tvekade inte att 
slå på stora PR-trumman och 
den 1 juli 1991 beskriva sig som 
pionjären, men det fanns alltså 
en verklig konkurrent i Man-
nesmann. Samma dag sände 
man från detta bolag ett brev 
till det tyska kommunikations-
ministeriet och förklarade att 
man var beredd för GSM-trafi -
ken i enlighet med licensen.

”Det gjordes ändå ingen stor 
sak av detta”, enligt Gunnar Sjö-
kvist, som var testansvarig för 
projektet hos Mannesmanns 
leverantör Ericsson. ”Det fanns 
inga mobiltelefoner och där-

med inte heller några abonnen-
ter som kunde använda nätet.”

I Helsingfors åskådliggjorde 
Radiolinja GSM-premiären in -
för ett stort mediepådrag ge-
nom att den tidigare statsmi-
nistern Harri Holkeri med en 
Nokiaterminal ringde upp bi -
trädande stadsdirektören i Tam-
merfors, Kaarina Suonio. Nätet 
täckte bara delar av Helsing-
fors, Åbo och Tammerfors. Och 
försöken att ringa mellan Hel-
singfors och Åbo lyckades inte 
under premiärdagen. ”Men vi 
hade i förväg lyckats skrapa 
ihop några tiotal ’riktiga’ abon-
nenter”, berättar Kurt Nordman.

För det fi nländska telever-
ket innebar händelserna kring 
GSM-premiären att samarbetet 
med Nokia avslutades. ”Vi hade 
före det jobbat mycket bra ihop. 
Men när vi hörde att Nokia 
skulle leverera GSM-utrustning 
till vår konkurrent, vände vi oss 
i stället till Ericsson och Motoro-
la”, berättade den dåvarande 
mobilchefen Matti Makkonen. 

Eftersom GSM var en presti-
gefråga, bjöd också Makkonen 
in till presskonferens på tele-
verket i Helsingfors. ”Jag ringde 
ett ’öppningssamtal’, men klar-
gjorde att det ännu inte fanns 
typgodkända telefoner. Mitt 
budskap var att vi skulle lanse-
ra GSM så fort industrin klarade 
att tillhandahålla mobilerna.”

I Stockholm uppmärksam-
made Televerket GSM-datumet 
tillsammans med leverantören 
Ericsson genom en reception 
för ungefär 150 personer. Tele-
verkets projektledare för GSM, 
Yngve Zetterström, ringde upp 
Televerkets generaldirektör 
Tony Hagström med en mobil-
telefon av märket Orbitel. 

Uppenbart är Radiolinjas 
höga svansföring inte utan 
grund, men precis som hos 
Mannesmann var det menings-
löst att försöka sig på stora 
GSM-aff ärer i detta skede. Ett 
bevingat uttryck härrör från 
Mannesmannchefen Georg 
Schmitt denna tid: God Send Mo-
biles. Äntligen hade innebörden 
av förkortningen GSM klarlagts. 
Måtte Gud sända mobiler!

I fråga om GSM-mobiler kom 
Ericsson och Nokia i mål sam-
tidigt. Båda leverantörerna bör-
jade serietillverka handburna 
sådana hösten 1992.

Prestigekampen i fråga om 
GSM följdes knappast av någon 
stor krets i Jakobstadsregionen. 
Som delägare i Radiolinja kan 
JNT ändå beskriva sig som först 
i världen med den kommunika-
tionsteknik som mer än något 
annat förändrat människans 
tillvaro i modern tid. GSM blev 
den första riktiga världsstan-
darden i telekomsektorn och 
gjorde mobiltelefonin över-
komlig för miljarder männis-
kor.

DET HÄNDELSERIKA året 1991 
ägde bakom kulisserna även ett 
annat drama rum. Det hand-
lade om att Ericsson höll på att 
köpa Nokia.

Nokias stora planer under 
åttiotalet hade nästan störtat 
företaget i fördärvet. Ericssons 
koncernchef åren 1990–1998 
Lars Ramqvist berättar att dis-
kussionerna om att förvärva 
Nokia började 1989: ”Vi tittade 
strategiskt på saken. Ett pro-
blem vi identifi erade var att det 
skulle bli svårt att lägga ned den 
radio- och TV-verksamhet som 
Nokia hade i Tyskland. Vi hade 
varit i samma bransch själva 
och visste hur svår den var.”

I början av 1991 kom saken 
upp efter att någon av Ericssons 
ägare informellt frågat om det 
gick att köpa Kansallisbankens 
aktier i Nokia, vilket skulle ha 
gett ett ägande på 20–25 pro-
cent. Storägarna i Nokia var i det 
här skedet Finlands två ledande 
aff ärsbanker, Föreningsban-
ken och Kansallisbanken och 
med dem associerade företag. 
De två bankerna såg i den aktu-
ella bankkrisen hur avgrunden 
öppnade sig och sökte sig fram 
till ett gemensamt agerande. 

I kontakterna förestods 
Kansallisbanken av Peter Fa-
gernäs och Föreningsbanken 
av Björn Wahlroos, vice vd:ar i 
respektive företag. ”Det prata-
des i olika sammanhang om 
vem som skulle köpa vems ak-

tier. Det var mycket tramsande”, 
säger Björn Wahlroos.

I september 1991 fördes seni-
ora förhandlingar vid ett möte 
på Arlanda. Priset 140 mark per 
stamaktie föreslogs, vilket var 
40–50 procent över den dåva-
rande börskursen. 

”Idén var i slutskedet att Er-
icsson skulle ta över hela Nokia 
genom att köpa Föreningsban-
kens, Kansallisbankens och 
Pohjolas aktier och lägga bud 
på resten. Komplikationen var 
att man från Ericssons sida inte 
ville ha hela Nokia utan lämna 
konsumentelektronikverksam-
heten utanför aff ären. Vår håll-
ning var att det handlade om 
allt eller inget – vi kunde ju 
som aktieägare inte gå in och 
agera operativt i företaget”, be-
rättar Björn Wahlroos.

Den 10 oktober 1991 avgjordes 
saken i en telefonkonferens. 
Ericssons styrelse accepterade 
köpesumman, men villkoret 
var att konsumentelektroniksi-
dan skulle stå utanför aff ären. 
Vilket var en komplikation som 
de fi nländska säljarna alltså 
inte klarade att hantera.

Björn Wahlroos: ”Peter [Fager-
näs] blev vit i ansiktet, det var 
dåliga nyheter för Kansallis-
banken. Vi kunde på Förenings-
banken ta det mer med jämn-
mod. Vi sade till Ericsson att vi 
skulle återkomma.”

Det gjorde man inte. I stället 
köpte Föreningsbanken de No-
kiaaktier som Kansallisbanken 
satt på. Då fi nanskrisen senare 

”Det var ett risktagande. Nokia hade inget färdigt  system, vi hade ingen licens.”

Yngve Zetterström ringer invigningssamtalet för GSM i Stockholm.
Lehtikuva

Lehtikuva

Jorma Ollila på väg till sin första presskonferens som Nokias vd i februari 1992.

Prototyp för GSM-telefon byggd 
av Siemens 1991.

GSM-telefon för Tyskland byggd 
av Motorola 1992.

Ericssons första serietillver-
kade GSM-telefon GH 172 från 
1992.

Nokias första serietillverkade 
GSM-telefon Nokia 1011 från 
1992.

tilltog ytterligare köpte Fören-
ingsbanken sin konkurrent 
helt och hållet.

I januari 1992 tillträdde Jor-
ma Ollila som Nokiachef.

”Försöket att sälja Nokia till 
Ericsson var en medelstor hem-
lighet i Finland fram till slutet 
av nittitalet”, enligt Björn Wahl-
roos. Nokias off iciella histori-
ker Martti Häikiö nämner att 
händelserna efterlämnade ett 
djupt trauma i Nokialedning-
en. 

Björn Svedberg, vd för Erics-
son under hela åttiotalet och 
därefter företagets styrelse-
ordförande, berättar att man 
från bolagets sida noga följde 

utvecklingen i Finland:
”Jag gjorde mig som styrelseord-
förande förstås en del tankar. 
Jag tänkte att det skulle kunna 
bli svårt att styra Nokia med 
svenska ägare. Den strategi som 
skulle ha kunnat bli aktuell var 
att Nokia skulle ha tagit hand 
om mobilerna, medan den sys-
temtekniska sidan skulle ha be-
hållits i Sverige.”

I all tysthet upprätthöll också 
hans efterträdare Lars Ram-
qvist kontakter med Jorma Olli-
la. Ett diskussionsämne var om 
det fanns vinster i någon form 
av samgående. Björn Svedberg: 
”Jag såg att Nokia hade mycket 

kraft i sig. Såvitt samarbetet 
gällde teknik skulle det vara 
enklare att jobba ihop med No-
kia än med någon annan i bran-
schen. De var tuff a i förhand-
lingar, men vi kunde alltid lita 
på varandra.”

SVENOLOF KARLSSON

I en avslutande artikel berättas om 
dramatiken när följande mobiltele-
fonstandard, känd som 3G, drevs fram 
i ett tätt samarbete mellan Ericsson 
och Nokia.
Intervjuerna med de i texten citerade 
gjordes av artikelförfattaren åren 
2007–2009. Östen Mäkitalo avled 2011 
och Matti Makkonen 2015. 

Harri Holkeri ringer invigningssamtalet för GSM i Helsingfors. 

Tekniska museet, Stockholm Wikipedia/Deutsches Museum, Centrum när näringslivshistoria
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tema energi

Höga elpriser chockerar Europa
H ur mycket dyrare har elen 

blivit i Finland? Besked ges 
i tabellen på motstående sida. 
Under tioårsperioden 2010–
2019 var medelpriset på elbör-
sen för Finlands del 40,59 euro/
MWh (4,06 cent/kWh).

Under 2020 var det genom-
snittliga priset 28,02 euro, un-
der 2021 var det 72,34 euro.

För att få fram det totala el-
priset för elkonsumenten, be-
höver ännu adderas den margi-
nal elförsäljaren lägger på sitt 
inköpspris, energiskatten och 
avgiften från eldistributören. 
Energiskatten är den samma 
för alla hushåll (2,25 cent/kWh 
+ moms), distributionsavgiften 
varierar mellan distributions-
områdena.

VÄDRETS VÄXLINGAR påver-
kar priset genom temperatu-
ren, nederbörden, vinden och 
mängden solsken – och hur 
dessa väderfenomen fördelar 
sig geografi skt. Kallt väder ökar 

elförbrukningen, nederbörden 
påverkar vattenmängden i vat-
tenkraftreservoarerna, vinden 
styr vindkraftens produktion 
och solen solcellernas.

Under 2020 var vattenkraft-
magasinen i Norden välfyll-
da, på sina håll tvingades man 
låta vattnet strömma förbi tur-
binerna. Under 2021 var neder-
börden tvärtom ovanligt liten. 
Framför allt påverkas elpriset 
av de norska vattenmagasine-
nen, över tusen till antalet, med 
femton gånger större lagrings-
kapacitet än de fi nländska ma-
gasinen.

Även vindförhållandena kan 
variera betydligt sett också 
över längre tidsperioder. Och 
just 2021 blev ett vindfattigt år.

Det hör också till saken att 
vädret är en i princip kaotisk fö-
reteelse. Det kommer aldrig att 
gå att ge exakta väderprogno-
ser under lång tid framåt. Inte 
kan vädret heller styras av po-
litiken.

DÄREMOT FINNS  politiken 
med, mer eller mindre, i alla an-
dra faktorer som styr elpriset. 

Till exempel återspeglas poli-
tiken i att den nordiska elmark-
naden är indelad i elområden: 
Norge fem områden, Sverige 
fyra, Danmark två och Finland 
ett. På elbörsen bestäms elpri-
set för vart och ett av dessa om-
råden timme för timme, genom 
auktioner där elproducenter 
möter elköpare. Varje dag kl. 13 
fi nsk tid avgörs elpriset för näs-
ta dag.

Finland sticker alltså ut ge-
nom att innefatta hela landet i 
ett enda elprisområde. Trots det 
påverkas det fi nländska elpri-
set i hög grad av grannländer-
nas områdesindelning.

Idén med elområdena är att 
marknaden ska styra. Ett högt 
elpris i elområdet ska utgöra in-
citament för marknadsaktörer-
na att bygga ny produktionska-
pacitet, i tanke att detta sedan 
ska pressa ner priserna. 

I Sverige och Norge troddes 
elområdesindelningen bidra 
till att lösa det grundproblem 
båda länderna har: att den mes-
ta elen produceras norrut i län-
derna, medan den mesta kon-
sumtionen äger rum söderut. 

Det har dock inte blivit så. I 
Sverige, som införde elprisom-
rådena i november 2011, höll sig 
prisskillnaden mellan de två 
norra och södra elprisområde-
na fram till och med 2019 kring 
i snitt blygsamma 4 procent; 
elen var dyrare i söder. Men un-
der 2020 och 2021 exploderade 
prisskillnaden till i medeltal 
125 procent.

Detta parallellt med att el-
priserna från 2020 till 2021 tre-
dubblades.

Trots en betydande utbygg-
nad av vindkraften har – efter 
tio år med elområdesmodellen 
– elproduktionen i södra Sveri-
ge minskat med 2 procent, med-
an den i norr ökat med 35 pro-
cent. 

Under årets kalla perioder 
kan eff ektunderskottet i södra 
Sverige nå nivån nio gigawatt, 
motsvarande nio kärnkraftsre-
aktorer. Det betyder att samma 
mängd el måste tillföras från 
kringliggande elområden i Sve-
rige och grannländerna.

UTVECKLINGEN BORDE kan-
ske inte ha överraskat. I sam-
band med elområdespremiä-
ren skrev Svenska kraftnäts ge-
neraldirektör Mikael Odenberg 
att det, för att reducera risken 
för att Sydsverige skulle få ett 
högre elpris än i övriga landet, 
fanns bara två alternativ: ”Det 
ena är att bygga ny elproduk-
tion i Skåne och det andra är att 
bygga ut ledningsnätet så att 
mer el kan föras ner från norra 
Sverige.”

I stället har sedan dess fyra 
kärnkraftsreaktorer stängts i 
södra Sverige. Som konsekvens 
har det svenska kraftsystemets 
förmåga att i söder ta emot el 
norrifrån försämrats. En fy-
sisk förutsättning för elöverfö-
ring är nämligen att elproduk-
tion även äger rum där elen tas 
emot.

Nyligen fattade den svenska 
regeringen beslutet att kom-
pensera hushållen för vinterns 
höga elpriser med upp till 2 000 
kronor, närmare 200 euro, för 
var och en av månaderna de-
cember, januari och februari.

Finansminister Mikael Dam-

berg har i intervjuer understru-
kit ”hur exceptionell situatio-
nen är” och förklarar att ”vi inte 
ska hamna i en liknande situa-
tion framgent”.

Men med den energipolitik 
som drivit fram en allt större 
andel väderberoende el, fram-
för allt vindkraft, samtidigt 
som kärnkraft och annan pla-
nerbar elproduktion lagts ned 
är det höga elpriset knappast 
bara ett tillfälligheternas spel.

Enligt en färsk analys från 
Energiforsk skulle elpriset i 
södra Sverige ha varit 35–50 
procent billigare, om de två se-
nast nedlagda kärnreaktorer-
na, Ringhals 1 och 2, skulle ha 
funnits kvar.

NORGE TILLHANDAHÅLLER en 
annan lärdom, nämligen att 
den prispåverkan som följer av 
nya utlandskablar kan bli dras-
tisk. Ett aktuellt exempel är den 
så kallade North Sea Link-kabel 
som togs i bruk mellan Norge 
och England i oktober i fjol.

Med högprislandet England 
i andra ändan av kabeln för-
dubblades i ett slag elpriserna 
i södra Norge, vilket föranlett 
också den norska regeringen 
att snabbt gå in och i stor skala 
subventionera de norska elkon-
sumenterna.

Mekanismen i handeln har 
beskrivits av energiredaktö-
ren Anders Lie Brenna i en stu-
die om kabeln mellan Norge 

Varför har elen blivit så dyr? Svaret ges av vädret, men ännu mera av politiken.

Under hösten och vintern har 
människor över hela Europa 
protesterat mot de extrema 
elpriserna. Här på plakaten i 
Madrid i oktober är budskapet: 
Elbolagen rånar oss med reger-
ingens tillstånd. 

Manu Fernandez/AP/TT

och Tyskland. Elexporten mins-
kar vattenmängden i de norska 
kraftverksdammarna och ökar 
med det vattnets värde och där-
med också elpriset för de norska 
elkunderna. Vattenkraftsägar-
na kan avvakta med att släppa 
vattnet genom turbinerna tills 
de är nöjda med elpriset.

TILL DETTA kommer ännu en 
lång rad faktorer som är direkt 
relaterade till politiska beslut, 
som EU:s system med handel av 
utsläppsrätter. Efter att kostna-
den för utsläpp av ett ton koldi-
oxid länge hade hållit sig kring 
5–10 euro har priset de senaste 
åren dragit i väg till nivån 80–
90 euro. 

Det betyder att det blivit 
enormt mycket dyrare att pro-
ducera el med kol eller andra 
fossila energikällor. Och efter-
som det i många europeiska 
länder inte fi nns några rimliga 
alternativ, har också det bidra-
git till att generellt driva upp el-
priserna.

På köpet har priset på natur-
gas skjutit i höjden på ett ex-
tremt sätt. Naturgasen föran-
leder bara hälften så mycket 
koldioxidutsläpp som kol och 
lämpar sig utmärkt som reg-
lerkraft. Men EU importerar 90 
procent av naturgasen, och av 
den mängden nästan hälften 
från Ryssland.

Detta är nu en storpolitisk 
fråga, där Tyskland med sitt be-
roende av den ryska naturga-
sen menar att den aktuella gas-
ledningen Nord Stream 2, som 
förbinder Ryssland och Tysk-
land, är en ren handelsfråga, 
medan andra EU-länder vill bli 
kvitt det ryska beroendet. Hur 
saken än utvecklas lär gaspri-
serna fortsätta att vara höga 
länge än. 

Sammanfattningsvis: De höga
priserna är en kombination av 
ogynnsamt väder, fl askhalsar i 
elnäten, otillräcklig planerbar 
elproduktion, höga avgifter för 
koldioxidutsläpp och politiska 
spel, framför allt kring gaspri-
serna.

VAD HÄNDER FR AMÖVER?
Svenska kraftnät har i en ny 
marknadsanalys reviderat sin 
tidigare bedömning om elpris-

skillnaderna framöver mellan 
norra och södra Sverige. I stäl-
let för prisskillnaden 3–9 euro/
MWh för 2022–2025 ges nu prog-
nosen 21–31 euro/MWh.

Svenska kraftnät räknar näm-
ligen med större kapacitetsbe-
gränsningar i sina nät än tidiga-
re: ”Överföringsförmågan för de 
södergående fl ödena i Sverige 
antas vara fortsatt lägre än his-
toriskt som följd av de öst-västli-
ga fl ödena med import från Fin-
land till elområde SE3, och ex-
port från SE3 till Danmark och 
Norge bidrar också till prisskill-
naden.”

För Finland är detta dåliga ny-
heter. Mikko Heikkilä, chef för 
Fingrids strategiska nätplane-
ring, har uppmärksammat att 
Svenska kraftnät, som följd av 
fl askhalsarna i det egna nätet, 
numera avsevärt begränsar el-
importen från Finland.

”Om Sverige inte snabbt kan 
lösa sina interna transmissions-
problem, kommer det här bara 
att fortsätta att växa som en frå-
ga”, förklarade Mikko Heikkilä i 
en artikel på MustRead nyligen.

Han framhåller vikten av att 
idén med den nordiska energi-
marknaden verkligen tas på all-
var. Saken blir extra angelägen 
genom utmaningarna i energi-
omställningen.

”Den ökande andelen vind-
kraft ökar hela tiden kraven på 
förmågan att balansera elnä-
tet. Vi står i detta i ett beroen-
deförhållande både till Sverige 
och andra europeiska grannar”, 
konstaterar Mikko Heikkilä.

Fortums chef för samhälls-
kontakter i Sverige, Anton Steen, 
drar slutsatsen att marknads-
modellen har passerat sitt bäst 
före-datum.

”När den nuvarande modellen 
introducerades på nittiotalet 
hade Sverige ett energisystem 
med goda marginaler, där hu-
vuduppgiften för marknaden 
var att optimera driften av re-
dan befi ntliga anläggningar. Nu 
är situationen en annan med en 
stor brist på framför allt planer-
bar elproduktion. Vi behöver få 
till en bredare diskussion om 
hur elmarknaden ska utveck-
las”, säger han.

SVENOLOF KARLSSON

Medelpriset per år i det fi nländska elprisområdet på den nordiska el-
börsen Nordpool. Genomsnittet under tioperioden 2010–2019 var 40,59 
euro/MWh (4,06 cent/kWh). Under 2020 var elpriset rekordlåga 28,02 
euro och under 2020 rekordhöga 72,34 euro/MWh. Alla tiders månads-
rekord noterades i december 2021 med 193,38 euro/MWh. I januari 2022 
var priset 106,71 euro/MWh.
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T re snurrande rotorblad re-
ser sig över trädtopparna. 

Den första vindmöllan vid mos-
sen Hankila, cirka 20 kilometer 
söder om Haapavesi, produce-
rar redan el, och under vårvin-
tern kommer det att få sällskap 
av sju vindmöllor till av samma 
modell.

På marknivå är vinden mått-
lig denna torsdagsförmiddag 
i januari, men det internatio-
nella projektteamet från leve-
rantören ägnar sig åt adminis-
trativa uppgifter i barackerna 
i väntan på lugnare vindar på 
högre höjder. 

”I övermorgon, på lördag, ser 
det ut att bli goda förhållanden 
för lyft- och installationsarbe-
ten”, säger platschefen med ett 
namn som klingar polskt. Hös-
tens och vinterns blåsiga för-
hållanden har bidragit till att 
projektet dragit ut på tiden. 

”Vårt dilemma som vind-
kraftsoperatör är att vi vill ha 
vind för de kraftverk som pro-
ducerar el, samtidigt som vind 
också försvårar arbetet med att 
resa och installera vindmöllor-
na”, förklarar Tuomas Ylimaula, 
vindkraftsdirektör på Puhuri.

I juli 2019 fattade Puhuri in-
vesteringsbeslutet för Hankila 
och systerprojektet Parha i Py-
häjoki, strax därefter inleddes 
markarbeten. Parhaprojektet 
har kommit lite längre än det i 
Hankila och har redan tre av tio 
vindmöllor i drift. 

Närmast i tur står sedan Kau-
kanen vindkraftspark i Kannus 
(8 möllor) och Keso i Haapavesi 

(7 möllor), där markarbeten in-
letts.

De friska vindarna och de 
höga elpriserna har gett god 
lönsamhet för de vindkraftverk 
som är i drift.  

”Vintern är egentligen en bra 
säsong för vindkraftsproduk-
tion. Luften är tät och vindarna 
ofta gynnsamma. Nedisning 
kan visserligen orsaka pro-
blem”, säger Tuomas Ylimaula.

P U H U R I  är en av landets störs-
ta aktörer inom vindkraft och 
kommer, när Hankila och Par-
ha tagits helt i drift, att sköta 
driften av 42 vindmöllor från 
Fredrikshamn i söder till Bra-
hestad i norr. 28 av dessa ägs av 
Puhuri, de övriga fjorton har 
andra ägare.

För närvarande har Puhuri 
planer i olika faser som, om de 
förverkligas, skulle innebära 
ytterligare uppemot 250 vind-
möllor. 

”I Finland och i många andra 
länder planeras och byggs nu 
ett stort antal vindkraftspar-
ker. Under resten av 2020-talet 
kommer vi att se en fortsatt 
stark tillväxt inom vindkraft”, 
säger Tuomas Ylimaula.

Vindkraftverken har inte 
bara vuxit i antal utan även på 
höjden och i eff ekt.

”När jag kom till bolaget 2012, 
höll vår första vindkraftspark 
Ristiveto på att förverkligas. Då 
hade marknadens stora vind-
möllor en installerad eff ekt på 
2,3 MW. Sedan kom en genera-
tion med 3,3 MW och nu instal-

lerar vi turbiner på 5,6 MW eller 
6,0 MW. Det har inneburit en 
enorm tillväxt i elproduktion.”

För att matcha arbetsbördan 
i projekten har Puhuris perso-
nalstyrka vuxit under samma 
period från fyra till sexton an-
ställda.

Med åren har även vind-
kraftstekniken blivit pålitli-
gare.

”Visst fi nns ännu utveck-
lingsmöjligheter, men helt 
klart har underhållsbehovet 
och störningarna minskat. Med 
regelbunden service sköter möl-
lorna sig nu ganska bra själva.”

I de vindparker som Puhuri 
driver fi nns turbiner från Sie-
mens, Vestas och Hyundai. En-
ligt Ylimaula håller de olika 
tillverkarna en relativt jämn 
kvalitet.

T E K N I K U T V E C K L I N G E N  har 
även möjliggjort högre vind-
kraftstorn. Eftersom vinden 
generellt är starkare på högre 
höjd, har det därför blivit in-
tressant med elproduktion 
även långt inne i landet. Ännu 
på 2010-talet var det främst 
kusttrakterna, med gynnsam-
ma vindförhållanden på lägre 
höjd, som attraherade.

Haapavesitrakten, cirka 80 
kilometer från kusten, är ett 
givet exempel på detta med de 
nämnda vindkraftsparkerna 
Hankila och Keso och även ett 
projekt Piipsa, med 39 vindmöl-
lor, på gränsen mellan Haapa-
vesi och Kärsämäki.

”Piipsa är en gammal torv-

”Vindkraften har haft en otrolig 
tillväxt under de senaste åren, och 
allt tyder på att den kommer att 
fortsätta under resten av 2020-ta-
let” säger Tuomas Ylimaula, vind-
kraftsdirektör på Puhuri.

Utbyggnaden av vindkraft går snabbare än 
någonsin, och Katternöbolagen är med i loppet. 
Nu färdigställs fl era nya vindkraftsparker.

Kasper Dalkarl

Den första vindmöllan på plats 
i Hankila. Sju till är under upp-
förande. 

Vindkraftsparker 
eller -projekt 
nämnda i artikeln.

Allt mer vindkraft 
i Katternöportföljen

• ägs av Katternö Kraft till 
45,45 %. Övriga ägare är Suomen 
Voima, Valkeakosken Energia 
och Ålands Elandelslag.

• äger och driver vindkrafts-
parkerna Kopsa II i Brahestad 
(10 möllor), Hankila i Haapavesi 
(8) och Parha i Pyhäjoki (10). 
Sammanlagd installerad effekt 
är 133,8 MW.

• sköter dessutom driften av 
vindkraftsparkerna Ristiveto 
i Merijärvi (6), Pyhänkoski i 
Pyhäjoki–Merijärvi (4) och Mäke-

 länkangas, Fredrikshamn (4).

Puhuri
täkt, alltså en lågt belägen plats, 
men tack vare höga torn och ef-
fektiv teknik har lönsamhets-
kalkylerna visat att det är en 
investering värd att satsa på”, 
berättar Tuomas Ylimaula. 

Det faktum att en enskild 
vindpark numera genererar 
stora mängder el gör att avstån-
det till stamnätet inte är lika 
avgörande som tidigare.

”För några år sedan var när-
heten till stamnät något av en 
förutsättning, men nu beräk-
nar man att investeringen blir 
lönsam även om man måste 
dra elkablar en längre sträcka.”

Med vindkraft som en förny-
bar energiform har fossila ener-
gikällor delvis kunnat ersättas.  
Ändå föranleder vindkraftsan-
läggningar negativa reaktioner 
hos många lokalt boende. Pro-
jekt drar ofta ut på tiden i vän-
tan på att rättsmyndigheterna 
ska behandla besvär.

”Det är fortfarande en lång 
process att genomföra en vind-
parkssatsning, men positivt 
är att kommunernas markan-
vändningsplanering och pro-
jektledning utvecklats. Och 
genom att vi börjat kunna ut-
nyttja vindar på högre höjder 
har det blivit lättare att hitta 
bra vindkraftslägen på långt 
avstånd från bosättning”, säger 
Tuomas Ylimaula.
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K raftverket i Haapavesi byggdes under 
slutet av 1980-talet för att minska an-

vändningen av importerat stenkol, till för-
mån för inhemsk torv. Sedan förklarades 
torven av klimatskäl oönskad, och i dag är 
den hårt beskattade torven olönsam som 
källa för el- och värmeproduktion. Nu sat-
sar Nordfuel på att Haapavesi i stället ska 
bli ett nytt centrum för träbaserade pro-
dukter, tillverkade av lokalt införskaff ad 
träfl is.

”Flis och hyggesrester har redan under 
2010-talet använts i kraftverket som kom-
plement till torv, men nu trappar vi upp 
förädlingsgraden och användningsmöj-
ligheterna för träbaserade råvaror”, säger 

Matti Asikainen, vd på Nordfuel sedan 
april 2021.

Projektet inleddes 2016 med olika kart-
läggningar. Både miljö- och byggnadstill-
stånden är sedan ett par år tillbaka bevil-
jade i lägre instans. Ett besvär väntar ännu 
på slutavgörande i Högsta förvaltnings-
domstolen. 

Testkörningar av olika material är på 
gång, samtidigt som projektet söker fi nan-
siärer. Matti Asikainens prognos är att pro-
duktionen kan inledas under 2026.

BIOETANOL SK A bli den huvudsakliga 
produkten, men utvecklingen inom bio-
teknologin är snabb. Nya produkter av 
förnybara råvaror utvecklas ständigt för 
att ersätta etablerade produkter som har 
större miljöpåverkan. Enligt Asikainen är 
Nordfuel öppet för olika tillämpningar 
utifrån efterfrågan på marknaden. 

”För tillfället fi nns en stor efterfrågan på 
bioetanol för bilar, men vi räknar med att 
elbilar på sikt ersätter bilar med förbrän-
ningsmotor. Då kommer fl ygtrafi ken att 
stå för en stor del av efterfrågan på bioeta-
nol.”

Nordfuel har ett eget laboratorium på 
området, och produktutvecklingen där är 

kontinuerligt i gång i samarbete med tek-
nologiutvecklare i branschen.

”Det är mycket möjligt att vi hittar nya 
innovationer från våra sidoströmmar. 
Förädlade träfi ber har redan nu många 
användningsområden och de bara växer”, 
säger Matti Asikainen.

NORDFUELS HUVUDR ÅVAR A består av 
lokalt anskaff ad fl is och sågspån. Sågindu-
strin är på gång med stora investeringar i 
regionen, liksom också i Finland i övrigt, 
så råvaruutbudet framöver kan förväntas 
ligga på en hög nivå.

”Vi har utrett tillgången på råvara och 
kan konstatera att Nordfuel-anläggningen 
kommer att ha ett mycket gynnsamt geo-
grafi skt läge här i Haapavesi, med ett fl ertal 
sågverk i närheten.”

Han framhåller att Nordfuel enligt pla-
nerna kommer att använda sig helt och 
hållet av sidoströmmar från andra verk-
samheter. Inga träd avverkas för Nordfuels 
skull.

”Vi använder som råvara sådant som 
andra vill bli av med. De biprodukter som 
uppkommer i våra egna processer, som lig-
nin, använder vi till stor del som bränsle i 
vår egen biopanna. Resten kan vi sälja som 

D et har varit full rulle för Fredrik Näse 
sedan han i mitten av januari började 

arbeta på Kronoby Elverk som tillträdande 
vd. Mycket är bekant, eftersom han är upp-
vuxen i Kronoby och bor i Dunderkärr, Norr-
by, inom den nya arbetsgivarens elnätsom-
råde. Samtidigt är det mycket som är nytt 
med att leda hela verksamheten i ett bolag.

”Jag har ännu mycket kvar att lära mig 
här i det dagliga jobbet, och dessutom har 
jag under de första veckorna suttit i fl era 
webinarier om den datahub som snart ska 
tas i bruk”, berättar han.

Kronoby elverk är liksom landets övriga 
cirka 80 elnätsbolag inne i arbetet med 
att anpassa sina rutiner till det nationella 
stamnätsbolaget Fingrids nya system Da-
tahub. Det är ett gemensamt nationellt 
system för att lagra och hantera datainfor-
mation om landets 3,8 miljoner elförbruk-
ningsplatser.

”Systemet centraliserar upp-
gifter och får alla elbolag i lan-
det att tala samma språk. För 
kunderna innebär reformen 
bland annat att informations-
utbytet, när kunderna byter 
elbolag eller fl yttar till ett nytt 
överföringsbolags nätområde, 
sker centraliserat via datahu-
ben och förenklas”, förklarar 
han.

KUNDRELATIONER ÄR Fred-
rik Näses expertområde, efter 
att ha arbetat som biträdande 
distriktschef på Folkpensions-
anstalten FPA och som kundbe-
tjäningschef på Herrfors.

Under hans fem år på Herr-
fors fi ck bolaget en rad utmär-
kelser för sin kundservice. I 
december 2019 placerade sig 
bolaget på första plats i en årlig 

nationell kundnöjdhetsundersökning, ut-
förd av Epsi Rating, och i slutet av 2021 kom 
bolaget bland de tre främsta för tredje året i 
rad i samma ranking. 

Kronoby elverk är som bolag mindre än 
hans tidigare arbetsgivare, men enligt Näse 
är en ständig utveckling av kundservicen 
minst lika viktig i ett litet bolag. Elnätet 
sträcker sig över hela Kronoby kommun 
och även en bit in i Pedersöre (Lepplax) 
och Karleby (Såka). Omkring 3 200 förbruk-
ningsplatser fi nns i Kronoby elverks kund-
register.

”Det senaste året har varit turbulent på 
elmarknaden, och elpriserna är ett av vin-
terns stora samtalsämnen. I sådana tider är 
det speciellt viktigt att vi är tillgängliga och 
kan svara på frågor från våra kunder.”

KUNDNÖJDHETEN BYGGER också på att 
elförsörjningen verkligen fungerar. Kro-

noby elverk har en egen nätchef 
och en styrka på fyra personer 
som planerar och utför utbygg-
nad och underhåll av elnätet.

”Vi följer vår plan i fråga om 
utbyggnad och underhåll av el-
nätet och att döma av de få stör-
ningar som vi har haft under 
vinterns stormar är nätet i gott 
skick.”

Under pandemin har många 
servicebolag tvingats ha sina 
kontor stängda, så även Krono-
by elverk, och då har de digitala 
kanalerna visat sig värdefulla.

”Kundrelationerna digitali-
seras alltmer. Vi försöker ge ett 
mervärde åt kunderna genom 
att vara tillgängliga på olika 
plattformar”, säger Fredrik 
Näse.
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Spån och fl is ska bli bio-
etanol i Nordfuels kom-
mande toppmoderna 
fabrik i Haapavesi. Infra-
strukturen fi nns redan 
på plats. Närmare hundra 
personer kommer att 
syssel sättas.

Bioetanolens
tid är nu

Råvaran fl is är vid sidan av sågspån en 
hörnsten i Nordfuels planer, och närheten 
till råvaran är en stark fördel, berättar 
Matti Asikainen, vd på Nordfuel sedan 
april 2021. Katternö Kraft äger 45,45 
procent av Kanteleen Voima, som till 100 
procent äger Nordfuel.
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Råvaran fl is är vid sidan av sågspån en 
hörnsten i Nordfuels planer, och närheten 
till råvaran är en stark fördel, berättar 
Matti Asikainen, vd på Nordfuel sedan 
april 2021. Katternö Kraft äger 45,45 
procent av Kanteleen Voima, som till 100 
procent äger Nordfuel.
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Fredrik Näse 
      tog över i Kronoby 

Fredrik Näse tillträdde på 
Kronoby Elverk i mitten 
av januari och är på för-
slag som ny vd efter Jim 
Sandbacka. Det formella 
beslutet i saken väntas av 
bolagets styrelse i mitten 
av februari.

bränsle till kraftverk, som vill ersätta 
torv, eller som råvara till plastsersättande 
produkter.”

EU:S DIREKTIV för förnybar energi, RED 
II, ställer strikta krav på råvaror avsedda 
för biobränslen.

”Vi använder barrträd, vilket vi är gan-
ska ensamma om. Det ger oss ett bra 
utgångsläge på marknaden. EU:s mål-
sättningar för grön omställning kräver 
dessutom en snabb utbyggnad av produk-
tionsanläggningar som uppfyller kraven, 
vilket passar oss bra. Vi har redan en bety-
dande del av infrastrukturen på plats och 
gott om tomtmark för att bygga den nya 
anläggningen.”  

Enligt Asikainen har haapavesiborna 
och hela den södra delen av Uleåborgsre-
gionen ställt sig bakom projektet. De väl-
komnar de nya arbetsplatserna som an-
läggningen kommer att skapa.

”Under byggnadsskedet kommer hund-
ratals personer att sysselsättas, och när 
anläggningen är klar kommer det att be-
hövas hundra personer för att hålla i gång 
produktionen dygnet runt”, säger Matti 
Asikainen.

JOHAN SVENLIN
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Esse Elektro-Krafts 
kunder är nöjda med 
elnätstjänsterna, 
att döma av Adatos 
senaste undersök-
ning. Av 18 delta-
gande elbolag ranka-
des Essebolaget näm-
ligen som etta. I kate-
gorin helhets leverans 
av el kom bolaget på 
tredje plats.

UNDERSÖKNINGEN gjordes 
i slutet av 2021. Adato är ett 
dotterbolag till branschorga-
nisationen Finsk Energiindu-
stri. 

”Vi brukar delta i undersök-
ningen vart tredje år, och se-
nast kom vi också på medalj-
plats. Nu var vi etta i konkur-
rens med både stora och små 
elbolag runtom i landet”, kon-
staterar EEKAB-vd:n Ingvar 
Kulla.

Han förklarar framgången 
med bolagets ständiga kund-
fokus och tillgänglighet.

”Ett långsiktigt arbete lig-
ger bakom utbyggnaden och 
underhållet av vårt elnät, och 
allt vi gör utgår från kundens 
synvinkel. Vi strävar efter att 
göra det bekvämt för våra 
kunder att bo på landsbygden. 
Det ska alltid vara lätt att kon-
takta oss.”

Pålitlig elförsörjning är en 
viktig faktor för kundnöjdhet. 
I landsbygdsområden, som ju 
Essebolaget verkar i, är av-
stånden långa och elledning-
arna går ofta genom skogster-
räng, vilket ger fl er utmaning-
ar än i stadsmiljöer.

”Vi kommer inte ifrån att det 
fi nns känsliga punkter i elnät 
på landsbygden, men det fi nns 
också en förståelse hos kun-
derna för avbrott, till en viss 
gräns. För att upprätthålla en 
god servicenivå har vi valt att 
bygga nät som håller i stället 
för att prisoptimera nättjäns-

terna”, förklarar Ingvar Kulla.
Ett kontinuerligt arbete på-

går med att söka alternativa 
sträckningar för elledningar 
som går genom skogsmark och 
andra känsliga områden.

”När elnätet åldras och stol-
par behöver förnyas, gör vi all-
tid en avvägning om det lönar 
sig att dra linjen längs en ny, 
mindre känslig sträckning. Det 
är en balansgång mellan kost-
nad och nytta.”

En växande trend är att sto-
ra jordbruk installerar egna 
solenergianläggningar på fä-
hustak.

”Allt fl er kunder produce-
rar en del av sin el själva. Vid 
tidpunkter när de producerar 
mer än de använder säljer de 
överskottselen till oss. Vi stöt-
tar i detta. Det är en del av vårt 
arbete med att sätta kunden i 
fokus”, säger Ingvar Kulla.
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G räsrotsfi nansiering och an-
svarsfullt företagande upp-

fattas ofta som moderna företeel-
ser, som något vi fått hit från den 
stora världen. Men båda företeel-
serna fi nns rotade i vår lokalhis-
toria sedan åtminstone hundra 
år.

Det noterar Ulf Överfors i sin 
historik Ljuset från Esse – Esse 
Elektro-Kraft Ab 100 år, som kom 
ut i slutet av 2021. Han har grävt 
djupt i bolagets arkiv och följt bo-
lagets historia genom protokoll 
från styrelsemöten och bolags-
stämmor, med komplement från 
dagspressen och inte minst Jakob-
stads Tidning, senare Österbot-
tens Tidning, som en huvudkälla. 

”Under min tid som journalist 
på JT och ÖT följde jag kontinuer-
ligt händelserna längs Esse å och 
de fl esta av artiklarna om ån den 
tiden skrev jag faktiskt själv. Un-
der en period på åttiotalet hade 
vi så gott som dagligen artiklar 
i tidningen om Esse å och Esse 
Elektro-Kraft.”

Redan i maj 1913, åtta år innan 

Esse Elektro-Kraft – eller EEKAB, 
som företaget gärna kallar sig – 
grundades publicerade tidningen 
en notis om att ett möte hade hål-
lits på Esse sockens samlingshus i 
syfte att grunda ett elektricitets-
bolag. Planerna rann dock ut i 
sanden, bland annat för att första 
världskriget bröt ut.

I januari 1920 tog man ny fart 
och bildade ett andelsbolag, Över-
esse Såg- Kvarn- och Elektricitets-
andelsbolag, och köpte i samma 
veva Wärnå Kvarnfors för 30  000 
mark, vilket motsvarar ungefär 
12 000 euro i dagens penningvär-
de.

”Det var Alfred Gunell, en av 
de drivande personerna i inled-
ningsskedet, som hade tagit med 
sig andelslagsmodellen från sina 
år i USA. Starten blev mycket tuff  
ekonomiskt, och när bolaget fi ck 
ont om pengar erbjöds Esse kom-
mun att köpa verksamheten. 
Kommunledningen avböjde, vil-
ket blev avgörande för att bolaget 
förblev i privat ägo, så som är fal-
let ännu i dag”, säger Överfors.

Efter bara några år ombildades 
andelslaget till ett aktiebolag, 
men den ständiga kampen för att 
få ekonomin att gå ihop fortsatte.

”Efter att vattenbristen blivit 
allt mer mer kännbar beslöt di-
rektionen att med frivilliga dags-
verken rensa vattenrännan från 
is och genom tätning av den gam-
la dammen försöka få vattnet att 
stiga”, står det att läsa i styrelsens 
protokoll från februari 1925.

MED TIDEN VÄ XTE efterfrågan 
på el, men kostnaderna för att 
underhålla och bygga ut distribu-
tionen var höga och lönsamheten 
låg. Liksom andra elbolag under 
tjugotalet hade Essebolaget svårt 
att upprätthålla spänningen i el-
nätet.

”För elkonsumenterna kan till-
gången på el beskrivas som svajig. 
Ännu i början av fyrtiotalet var 
storkonsumenterna tvungna att 
kolla tillgången på el, innan de 
startade sina maskiner. Sågverk 
fi ck billigare el om sågningen 
skedde nattetid. Även skräddaren 

i Esse värmde upp sitt stora skräddar-
järn på natten”, berättar Ulf Överfors.

Ännu under senare delen av sextio-
talet anlitade bolaget utomstående 
konsulter för utredningar inför ut-
byggnader och investeringar, men 
1968 rekryterades en vd med elin-
genjörsexamen. Det var Holger Hem-
ming, som skulle komma att sköta 
vd-posten ända till 2008, när han 
gick i pension och ersattes av nuva-
rande vd:n Ingvar Kulla.

”Holger Hemming var den första i 
bolaget med teknisk utbildning och 
var rätt person att genomdriva den 
modernisering som behövdes. Hol-
ger gjorde en stor insats för bolagets 
utveckling”, säger Ulf Överfors.

SAMTIDIGT SOM ESSE å fungerat 
som bolagets energikälla har den 
också varit föremål för tvister. På åt-
tiotalet rasade debatten om vatten-
kraftverkens miljöpåverkan, något 
som fi ck dåvarande miljöminister 
Kaj Bärlund att besöka trakten. En 
annan långkörare är fi sket i ån, en 
sak som aktualiserats på nytt under 
de senaste åren.

”Vattenrätten har också varit en 
brännande fråga, och där har även 
den långa rivaliteten mellan Esse 
och Lappfors gjort sig påmind. Un-
der hela sin existens har bolaget haft 
att balansera mellan miljöintressen 
och ekonomisk lönsamhet.”

EEKAB har visat sin lokala förank-
ring genom att stöda ett otal sam-
hällsnyttiga verksamheter. Under 
de tidiga åren bjöds marthornas 
vävkurser på gratis el, på femtiota-
let bidrog bolaget med fi nansiering 
av en bil för diakoniarbete och i mo-
dern tid har både kultur och idrott 
sponsrats av EEKAB. Det mest synliga 
exemplet i dag är Esse Elektro-Kraft 
Arena som står mittemot bolagets 
huvudkontor.

Sammanfattningsvis har bolaget 
under de första hundra åren kan-
tats av både motigheter och pro-
blem, men de har övervunnits med 
en ”kamplysten energi”, för att citera 
Överfors. Han tror att bolaget står sig 
hundra år till.

”Många utmaningar möter i en 
bransch som just nu är inne i en stor 
omvälvning. Men Esse Elektro-Kraft 
är ett synnerligen solitt bolag som 
målmedvetet arbetar för att hålla 
ägandet i egen regi”, säger Ulf Över-
fors.

JOHAN SVENLIN

I över hundra 
år har Esse 
Elektro-Kraft nu 
lyst upp Esse. 
Motigheter och 
problem har 
övervunnits 
med kamplys-
ten energi.

Karolina Isaksson

Karolina IsakssonLjus från Esse i 100 år

Esse har nöjdaste kunderna

Guld i kategorin elnätstjänster och brons i kategorin helhetsleverans av el blev resultatet för Esse 
Elektro-Kraft. ”Hela vår personal är engagerad i arbetet med att göra det lätt och bekvämt för våra 
kunder att bo och arbeta på landsbygden”, säger Ingvar Kulla.

På hundra år har det 
hunnit rinna mycket 
vatten under broarna. 
Esse å har spelat en 
central roll under Esse 
Elektro-Krafts första 
sekel och står fortfa-
rande som källa för en 
betydande förnybar 
elproduktion, säger Ulf 
Överfors, författare till 
historiken Ljuset från 
Esse – Esse Elektro-
Kraft Ab 100 år.
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möjlighet för ett fi nländskt innovations-
företag som Aurora att visa upp sin tek-
nik i verkliga förhållanden”, säger Heidi 
Kuusniemi.

I RYMDEN FINNS redan fl era påkostade 
nätverk av satelliter, bland annat EU:s Co-
pernicus-satelliter, som susar fram om-
kring 800 kilometer över jordytan. Kvar-
kenSat spelar i en mycket lägre budgetdi-
vision och instrumenteringen är speci-
fi kt anpassad för sitt uppdrag för de öster-
bottniska landskapen och Västerbotten.

”Mottagningsstationen kom mer att 
hantera data även från andra satelliter 
som fritt tillhandahåller information. 
Till exempel ska KvarkenSat och andra 
småsatelliter kunna bidra med positio-
neringskorrigeringar för de stora satel-
literna.”

KvarkenSat blir de facto den första öpp-
na småsatelliten utrustad med en så kall-
lad trefrekvens-GNSS-mottagare och en 
refl ektor, utformade för att kunna bidra 
till precisionsförbättringar i hela det glo-
bala positioneringssystemet. Noggrann-
heten går ned på millimeternivå, något 
som i slutändan gagnar alla användare 
av satellitnavigering.

EN ANNAN FÖRDEL är KvarkenSats re-
lativt låga omloppsbana, vilket gör att sa-
telliten passerar över Kvarken fl er gånger 

per dygn än satelliter på högre höjd. In-
formationsuppdateringar görs därför of-
tare, något som exempelvis skogsbruket 
har nytta av för att följa förändringar 
i samband med stormskador, skogs-
bränder, torka eller insektsangrepp.

Arbetet med KvarkenSat går också i 
linje med Finlands hållbarhetsstrategi 
inom rymdforskningen. De senaste 70 
åren har ett stort antal pjäser skjutits 
upp i rymden, där en del tappat kontak-
ten med markstationer, men fortsätter 
att som spökskepp kretsa i omloppsbana 
runt jorden.

”Det här är ett växande problem som 
kräver internationellt samarbete. Till-
sammans med de nordiska länderna 
visar Finland, och vi med den här satelli-
ten, vägen för hållbar rymdteknik”, säger 
Heidi Kuusniemi.

Projektet har ansökt om att dess satel-
lit ska fi nnas med när de första raketer-
na skjuts upp från Esrange i Kiruna. Da-
tumet har fl yttats fram, men enligt den 
uppdaterade tidtabellen blir det av i april 
2023.

JOHAN SVENLIN

Ett hackaton – ett evenemang där programmerare 
träffas – med namnet Space Data and Sustainable 
Forestry arrangeras den 18–20 mars av Kvarken 
Space Eco-projektet för alla som är intresserade 
av innovationer inom rymddata och hållbart 
skogsbruk. (https://www.kvarkenspacecenter.org)

V åren 2023 är det tänkt att ske. 
Då skjuts KvarkenSat upp 

med en raket från Esrange i Kiru-
na, för att därefter cirkulera i en 
omloppsbana någonstans mellan 
200 och 400 kilometer från jord-
ytan. Förväntningarna på projek-
tet är höga.

”Det här är första steget för att 
göra rymddata från en småsatel-
lit tillgänglig för alla i regionen. 
Det fi nns många exempel från 
Finland och andra länder, där 
man löst verkliga problem och 
skapat nya företag med hjälp av 
data från satelliter. Vi har redan 
haft tre hackaton evenemang 
som gett upphov till nya företags-
idéer”, berättar Heidi Kuusniemi, 
professor på Vasa universitet och 
projektledare för Kvarken Space 
Economy, där KvarkenSat ingår.

Under 2022 packas satelliten, 
med all sin utrustning, ihop och 
samtidigt byggs den mottag-

ningsstation som ska styra och 
kommunicera med KvarkenSat 
och andra satelliter. Mottag-
ningsstationen blir en del av Vasa 
universitets rymddatalaboratori-
um, med placering i Technoboth-
nias forskningscenter på Brändö 
i Vasa.

”Från mottagningsstationen 
kommer vi att kommunicera 
även med andra satelliter och all 
data kommer att läggas upp på 
portalen, fritt för användning”, 
säger Heidi Kuusniemi.

KVARKENSAT FÅR MÅTTEN
20x 10x10 centimeter och en vikt 
på cirka 2 kilogram. Trots det lilla 
formatet kommer avancerad hög-
teknologisk utrustning att rym-
mas in, utrustning som bygger 
på det senaste inom rymdtekno-
login, med hållbarhet som en led-
stjärna.

Företaget Aurora Propulsion 

Technologies, med bas i Esbo, har 
utvecklat sex styrmotorer som 
håller satelliten på rätt kurs ge-
nom att puff a ut vattenånga. 

En hyperspektralkamera, ut-
vecklad av Teknologiska forsk-
ningscentralen VTT, ska ta bilder 
med olika våglängder och upp-
datera mottagarstationen i Vasa 
fyra till sex gånger per dygn. 

Vasa universitet har stått för 
mjukvaran och även bidragit i 
arbetet med hårdvaran, tillsam-
mans med Luleå tekniska uni-
versitet, Aalto-universitetet, Yr-
keshögskolan Novia, Institutet 
för rymdfysik och Sveriges lant-
bruksuniversitet. 

Satelliten med utrustning pas-
serade nyligen tekniska tester 
utförda en internationell expert-
panel.

”Projektets olika deltagare har 
tillfört expertis. Vi är mycket 
glada över att vi kan erbjuda en 

Professor Heidi 
Kuusniemi, uppvuxen 
i Jakobstad och stu-
dent från stadens 
fi nska gymnasium, 
hoppas att Kvarken-
Sat ska öka intresset 
för rymden hos 
österbottningar i alla 
åldrar.

Professor Heidi 
Kuusniemi, uppvuxen 
i Jakobstad och stu-
dent från stadens 
fi nska gymnasium, 
hoppas att Kvarken-
Sat ska öka intresset 
för rymden hos 
österbottningar i alla 
åldrar.

Om planerna 
håller, får Kvar-
kenområdet en 
egen satellit 
våren 2023. Med 
ny banbrytande 
teknik ska den 
hålla regio-
nens land- och 
havsområden 
under speciell 
uppsikt.

Egen satellit ska hålla 
Kvarkenregionen under uppsikt

Heidi siktar 
på rymden

Christoffer Björklund Wikipedia

E N U N D E R KO M M U N I C E R A D  dystopi-
variant är den om vad solstormar kan ställa till 
med. Men enligt Minna Palmroth, professor i 
rymdfysik vid Helsingfors universitet, är det befo-
gat att ta hotet på stort allvar.

Anledningen är det rymdväder som skapas av 
solens aktiviteter. Ibland spyr solen miljarder ton 
materia ut i rymden och ger upphov till geomag-
netiska stormar som kan drabba även jorden.

Till exempel ligger solaktiviteten bakom norr-
skenet (eller egentligen polarskenet, eftersom 
det på södra halvklotet syns som södersken). Vid 
lugnt rymdväder håller sig norrskenet i trakten av 
polcirklarna, vid stormigt väder kan norrsken ses 
ända ner i Sydeuropa.

Men ibland råder extremväder också i rymden. 
Megasolstormar har registrerats 1770, 1859 och 
1920, så mycket talar för att det snart åter är dags 
för en sådan, enligt Minna Palmroth i en artikel 
på MustRead.

Vid en solstorm av sådan dignitet syns polar-
skenet ända nere vid ekvatorn. Från 1859 fi nns be-
skrivningar i USA om att ljuset från norrskenet var 
starkare än det från månen och räckte till för att 
läsa tidningen mitt på natten.

Den gången slutade telegrafsystemen i Europa 
och Nordamerika att fungera, och i vissa fall fi ck 
telegrafi sterna en stöt. Telegrafkablarna började 
skicka ut gnistor och pappren till telegrafen fat-
tade eld.

År 1859 tog det 17 timmar för solutbrottet att nå 
Jorden, och det är också den tid som Minna Palm-
roth ger politikerna för beslut om skyddsåtgärder 
vid ett motsvarande utbrott i dag.

Vid ett utbrott skulle de elektromagnetiska sig-
nalerna störas. Sannolikt skulle elnätet slås ut 
över stora områden, en avgörande fråga är om 
transformatorerna skulle klara sig. Om inte, skul-
le det ta lång tid att få i gång elsystemet igen. 

Datatrafi ken skulle drabbas. Utrustningen på 
många satelliter skulle slås ut. Navigationssyste-
men skulle förlora i exakthet. Flygtrafi k skulle be-
höva stoppas. 

Precis vilka följderna skulle bli vet i praktiken ing-
en. För närvarande medverkar Minna Palmroth i ett 
forskningsprojekt på temat fi nansierat av Finlands 
Akademi och Försörjningsberedskapscentralen.

Vad solen 
kan ställa till

KvarkenSat
• är en Low Earth Orbit-satellit (LEO) med 

omloppsbana på 200–400 km höjd.

• är ett samarbete mellan Vasa universitet, 
Yrkeshögskolan Novia, VAMK/Design Cen-
ter MUOVA, Hanken Svenska Handelshög-
skolan, Åbo Akademi, Aalto-universitetet, 
Luleå tekniska universitet, Umeå univer-
sitet, Sveriges lantbruksuniversitet och 
Institutet för rymdfysik.

• formatet är 20x10x10 centimeter och 
vikten cirka 2 kg.

• drivs fram av sex styrmotorer, utvecklade 
av Aurora Propulsion Technologies.

• spektralkameran utvecklad av Teknolo-
giska forskningscentralen VTT.

• planerad uppskjutning från Esrange i 
Kiruna våren 2023.

OpenStreetMap och KvarkenSat

Solen, en dag 
utan solfl äckar.
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en fjärdedel av Finlands årliga el-
förbrukning.

Vindkraftens dilemma är att 
den inte producerar el på beställ-
ning. Den 3 februari slogs något av 
ett vindkraftsrekord i Finland, då 
elproduktionen från vindkraften 
under en stor del av dagen höll sig 
under en procent av den installe-
rade kapaciteten.

Den lägsta nivå som noterades 
av Fingrid var 2 megawatt. Med 
andra ord levererade de snart ett-
tusen vindmöllorna då mindre än 
en tusendel av sin installerade ka-
pacitet, som illustrationen visar.

elen 44,6 procent. I fjol var siffror-
na 40,9 procent förnybart och 47,2
procent fossilt. 

Vindkraften på land producera-
de under fjolåret 12 procent min-
dre el än 2020, vindkraften till 
havs 7 procent mindre, trots fort-
satt utbyggnad under året, vilket 
alltså ger ett mått på hur vindkraf-
ten kan variera också över en läng-
re tidsperiod. 

Sett till den totala primärener-
gianvändningen i Tyskland – som 
förutom el inkluderar också vär-
me, transporter och annat – täck-
tes denna under 2021 fortfarande 
till nästan 80 procent av fossila 
energikällor eller kärnkraft. 

De offi ciella tyska klimatmålen 
för 2022 och 2023 har den gröna 
klimatministern i den nya tyska 
regeringen Robert Habeck redan 
gett upp. Att tro att målen för 2030 
ska nås kräver en optimism utöver 
det vanliga.

Den här utsläppsökningen har 
alltså kommit redan innan de sista 
sex tyska kärnreaktorerna stängts 
ner. Tre av dem avslutade elpro-
duktionen nu vid årsskiftet, de tre 
sista som nämndes i slutet av det 
här året.

Med det försvinner ytterligare 
8 000 megawatt planerbar elpro-
duktion i Tyskland. I Die Welt sam-
manfattar ekonomi- och energire-
daktören Daniel Wetzel att Tysk-

land genom stängningen av de sis-
ta sex kärnkraftverken står inför 
den största ökningen av växthus-
gaser på 30 år. 

MÖJLIGEN ÄR DET ett tecken i 
tiden att det fi nländska gröna par-
tiets viceordförande Atte Harjanne 
den 8 januari intervjuades i Welt 
am Sonntag. Harjanne, ingenjör i 
elteknik och klimatforskare vid det 
fi nländska meteorologiska institu-
tet, har profi lerat sig som vän av 
kärnkraften. 

”Naturligtvis är kärnkraften håll- 
bar. Den mängd kärnavfall som 
uppkommer är mycket liten i för-
hållande till de stora mängder kol-
dioxidneutral el som produceras. 
Och man kan på ett säkert sätt för-
vara kärnavfallet i motsats till de 
växthusgaser som avges från kol- 
och gaskraftverk”, säger Atte Har-
janne i intervjun och framhåller att 
också el från solceller och vind-
kraftverk ger upphov till proble-
matiskt avfall.

”Att som i Tyskland samtidigt av-
veckla både kol- och kärnkraften 
leder till ett gasberoende för lång 
tid framåt. Jag skulle hoppas att 
man intog en vetenskapsbaserad 
utgångspunkt”, kommenterar Atte 
Harjanne den tyska energipoliti-
ken i intervjun.

SVENOLOF KARLSSON

trender

Gröna förbundet

Wikipedia

Ögonblicksbild av elproduktionen 
i Norden den 3 februari. Finland 
använde 12 455 MW el, produktio-
nen i landet var 9 141 och importen 
3 314 MW el. Den installerade 
vindkraftskapaciteten i Finland 
på 3 257 MW producerade bara 2 
MW el.

UNDER FJOLÅRET byggdes 141 
vindmöllor i Finland. Eftersom de 
i snitt är betydligt kraftfullare än 
äldre möllor, ökade den installe-
rade vindkraftskapaciteten under 
fjolåret därför med hela 26 pro-
cent till 3 257 megawatt. 

Vindkraftens årsproduktion un-
der fjolåret blev drygt 8 TWh el, 
vilket motsvarar 11,7 procent av de 

totala elproduktionen i Finland, 
enligt Finlands Vindkraftsfören-
ing.

Sammanlagt fanns i Finland vid 
årsskiftet 962 vindmöllor. Ägarna 
var inhemska till 59 procent.

Som grundregel börjar vindmöl-
lorna producera el vid vindhas-
tigheten 3 meter i sekunden. Vid 
11–12 meter sekundmeter når möl-

lorna sin nominella effekt.  Även 
om det blåser mer än så, ökar inte 
produktionen. Vid vindnivån 25 
meter i sekunden ska en vindmölla 
normalt stänga av sig själv för att 
motverka hårt slitage. 

Enligt vindkraftsföreningen fort- 
sätter den snabba vindkraftsut-
byggnaden, så att den producera-
de elen år 2025 motsvarar ungefär 

Vindkraften slår rekord i Finland

DET RIKSSVENSKA företaget 
OX2 fi ck i januari prospekterings-
tillstånd för två enorma vindparker 
i Bottenviken intill västgränsen av 
Finlands ekonomiska zon.

De två vindparkerna, Halla och 
Laine, skulle tillsammans omfat-
ta 310 vindmöllor, som på årsbasis 
skulle kunna generera 23 TWh el.

Laine med 150 möllor är plane-
rad i vattnen utanför Karleby och 
Jakobstad, 24 kilometer västerut 
från Torsön. Halla med 160 möllor 
skulle byggas 23 kilometer väster 
om Karlö.

Miljökonsekvensbeskrivningar för 
de två vindparkerna har inletts, 
och preliminära samråd har hållits 
med myndigheter och intressenter 
för båda projekten, enligt medde-
lande från OX2.

”Med prospekteringstillstånden 
kommer det att vara möjligt att 
bygga vindparker i den tidigare 
outnyttjade ekonomiska zonen”, 

förklarar OX2:s fi nländska lands-
chef Teemu Loikkanen.

Enligt OX2 skulle elproduktionen 
från den planerade havsvindkraf-
ten kunna inledas i slutet av detta 
årtionde. 

Teemu Loikkanen ser ett förvän-
tat behov av den nya elen hos ak-
törer som till exempel är i färd med 
att elektrifi era industriella proces-
ser, planerar batterianläggningar 
eller produktion av vätgas.

OX2, med huvudkontor i Stock-
holm, utvecklar och säljer vind- 
och solparker. Bolaget har inom 
storskalig landbaserad vindkraft 
sedan 2004 utvecklat och sålt cirka 
2 500 megawatt installerad vind-
kraftskapacitet i Sverige, Finland, 
Norge och Polen.

Enorma vindkraftparker under planering

I SLUTET AV 2022 väntas Tysk-
land släcka ner sina sista tre kärn-
kraftverk. På bara drygt tio år, 
2011–2022, kommer därmed sjut-
ton kärnreaktorer att ha stängts 
och 20 490 megawatt produktions-
kapacitet att ha eliminerats ur det 

tyska elsystemet. Det är hälften 
mer än Finlands hela elanvändning 
en riktigt kall vinterdag.

I stället har Tyskland satsat 
enorma resurser på sin energiom-
ställning, Energiewende, i syfte att 
fasa ut både kärnkraften och kolet. 
Som konsekvens har tyskarna fått 
det högsta elpriset i Europa, i fjol 
för hushållen 32,16 cent/kWh med 
alla avgifter inräknade.

Nu visar preliminära siffror att 
den fossila energin gjorde come-
back i elproduktionen i Tyskland 
2021. 2020 utgjorde den förnyba-
ra elen 44,1 procent och den fossila 

Utsläppen ökar åter i Tyskland
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OX2 planerar vindkraftsparker 
långt ute till havs.

Atte Harjanne, viceordfö-
rande för de gröna i Finland, 
vill satsa på kärnkraft.

Robert Habeck, Tysklands gröna klimatminister, stänger landets sista 
kärnkraft.

Statnett

Gun-Marie Wiis

Den totala energianvändningen 
– för el, värme, trafi k och annat 
– i Tyskland 2021. Olja, kol och 
naturgas dominerar med tillsam-
mans 73,2 %. Vindkraft, solceller, 
biomassa och vattenkraft står 
tillsammans för 20,8 %.

Solkraft 3,4%
Vindkraft 8,2%
Vattenkraft 1,3%
Kärnkraft 4,8%

Biomassa 7,9%
Övrigt 1,1%

Olja 30,5%

Naturgas 25,6%

Energianvändningen i Tyskland 2021

Kol 17,1%
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Vattenkraften mer värd än vindkraften

gissa kurvan

September

Oktober

November

December

Klotillustrationerna har gjorts av 
professorn i fysisk geografi  Ole 
Humlum på basis av dataleveran-
tören GISS. Kloten visar måna-
dens medelavvikelse från medel-
talet 2011–2020. Meteorologiska 
institutet i Finland använder 
referensvärdet för 1991–2020.

u Elanvändningen i Finland nådde 
under 2021 nivån 86 TWh (terawatt -
timmar), nästan 5 TWh upp från 
den dipp som noterades det för-
sta pandemiåret 2020. 79,9 % 
av elen producerades i Finland, 
därav 26,3 % med kärnkraft, 18 % 
genom vattenkraft och 15,6 % av 

bio massa. Nettoimporten stod för 
20,1 % av elen. Den fossilt alstrade 
elen utgjorde rekordlåga 13 %. För 
2022 kan förmodas att kärnkraften 
(genom Olkiluoto 3) och vindkraf-
ten, som ju är under snabb ut-
byggnad, ökar sina andelar.

u Temperaturskillnaderna är på 
norra halvklotet större vintertid 
än sommartid, därför blåser det 
i regel också mer på vintern. Svå-
righeten i kraftsystemet är att den 
vindkraftsalstrade elens ständiga 
växlingar måste pareras, för att 
elen ska hållas nära frekvensen 
50 HZ. Ett dilemma är också att 
vindprognoserna ibland stämmer 

dåligt. Här situationen i Finland 
under de tio första januaridagarna 
i år. Till exempel den 3 januari på 
kvällen förutspåddes vindkraften 
producera 2226 MW el, men utfal-
let blev bara 958 MW. Skillnaden 
motsvarar mer än produktionen 
vid de två kärnkraftsreaktorerna i 
Lovisa sammanräknat.

Varmt och kallt

Elens energikällor 2021

Vindens växlingar

Wikipedia

Nykarleby Kraftverk

VEM RINGER MAN när det be-
hövs skicklig personal för vatten-
kraftsinstallationer? Åtminstone 
turbintillverkaren Andritz slår en 
signal till Nykarleby Kraftverk.

Under slutet av fjolåret bidrog 
energichefen Janne Öhman och 
två montörer med sin kompetens 
för att installera två nya turbiner i 
Kuhankoski nära Jyväskylä. Under 
våren gör de en session till på en 
dryg vecka.

”Vårt eget gäng synkade mycket 
bra med Andritz representanter, 
när vi installerade den nya turbi-
nen här i Nykarleby för ett par år 
sedan. Därför frågade de om vi nu 
kunde bistå dem, mot skälig ersätt-

ning”, berättar Tony Eklund, vd på 
Nykarleby Kraftverk.

Projektet i Kuhankoski är mycket 
omfattande och uppdelat i fyra 
steg. Styrkan från Nykarleby med-
verkade i steg två och har nu blivit 
tillfrågad om att även delta i steg 
fyra, som kommer att genomföras 
under hela andra halvan av 2022.

”Det är förstås roligt att vår 
kompetens uppskattas, men tyvärr 
måste vi avböja vidare medverkan. 
Vår dagliga verksamhet här i Ny-
karleby kräver att vår personal är 
på plats, och vi kan inte avvara ett 
halvdussin personer under en så 
lång period”, säger Janne Öhman.

Nykarlebys montörer 
eftertraktat gäng

Från vänster Janne Öhman, Matthias Schumacher från Andritz Hydro, 
Janne Forsbacka och Jesper Blomqvist.

ÄR ALL EL lika mycket värd? 
Enligt fl era studier kannibaliserar 
vindkraften på sig själv i takt med 
att vindkraftsanläggningarna inom 
ett elområde blir fl er. Ju mer vind-
kraft i kraftsystemet, desto lägre 
blir priset för vindkraftselen, för-
utsatt att elen säljs på spotmark-
naden. 

För en vattenkraftägare som kan 
magasinera sitt vatten ser ekvatio-
nen annorlunda ut. Även om vat-
tenkraften trängs undan av vinden, 
som inte har någon marginalkost-
nad, så kan det löna sig att spara 

på vattnet vid lågt elpris, för att i 
stället köra för fullt när elpriset är 
högre.

Samtidigt är det en fördel för 
vindkraften att vattenkraft fi nns 
med i kraftsystemet, då vatten-
kraften minskar kannibaliserings-
effekten, enligt en studie av en-
ergiekonomen Leon Hirth (Energi-
forsk 2016:276) med exempel från 
Sverige. Marknadsvärdet av el från 
vindkraften avtar visserligen med 
ökad andel vindkraftsproduktion, 
men värdeförlusten sker i en lång-
sammare takt om kraftsystemet 

innehåller också vattenkraft.
Till exempel jämfört med Tysk-

land är en MWh el från vindkraft 
värd 18 procent mer i Sverige, tack 
vare vattenkraften. 

EN BERÄKNING nyligen av An-
ders Lie Brenna, redaktör på norska 
Europower, bekräftar bilden. Bren-
na jämförde produktionsvärdet för 
vattenkraftselen och vindkraftse-
len under årets alla 8 760 timmar 
år 2021 baserat på priserna i de 
fem norska elområdena. Det gav 
riktvärdet att vindkraftselen, sam-

Vid äldre norska vattenkraftverk 
leds vattnet ofta i rörledningar 
ner till turbinerna. De här rören, 
med fallhöjden 385 meter, vid det 
tidigare Tyssedal kraftverk på 
det norska Vestlandet var när de 
byggdes för drygt hundra år sedan 
de största i världen.

manräknat för hela Norge, fi ck 10,9 
procent mindre betalt per kilowatt-
timme än elen från den magasine-
rade vattenkraften.

Det behöver hållas i minnet att 
en stor del av vindkraftselen säljs 
baserat på långa kontrakt och att 
även vattenkraftverken har pris-
säkrat en del av sin produktion. 
Med andra ord visar siffrorna inte 
vad elproducenterna verkligen fi ck 
betalt, utan anger vad elproducen-
terna skulle ha fått, om all el hade 
sålts på elbörsen. 

En tydlig trend är att prisskillna-
den ökade ju större andel av elen i 
elområdet som producerades med 
vindkraft. I det vindkraftstätaste 
norska elområdet Mittnorge (NO3), 
där vindkraften står för 30 procent 
av den installerade effekten, var 
skillnaden på helårsbasis 18,7 pro-
cent till vattenkraftens fördel. Allt-
så i paritet med resultatet i Leon 
Hirths studie.
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uJuni och juli var mycket varma, men 
februari, september och december 
betydligt kallare månader än vanligt i 
Finland. Sammantaget landade årstem-
peraturen för 2021 på +2,8 grader, strax 
under långtidsmedelvärdet.

Fjolårets högsta temperatur 34,0 
grader uppmättes den 15 juli i Heinola, 
den lägsta den 20 februari, -39,7 grader 
i Utsjoki. 

Årsnederbörden var nära normal 
på de fl esta håll, med 882 millimeter 
störst i Puolanka, som också noterade 
det största snödjupet, 106 centimeter 
den 10 april. 

September var med 1–3 grader allt-
så svalare än vanligt i hela landet, på 
många håll svalast sedan 1993. Lägsta 
månadstemperaturen –6,8 grader upp-
mättes på fl ygplatsen i Ylivieska den 22 
september. Endast 37 markblixtar ob-
serverades, att jämföra med septem-
bergenomsnittet 4 400.

Den första snön statistikfördes på 
Värriötunturi i Salla den 14 september. 

Oktober var på många håll varmare 
än vanligt och i ett område från Sata-
kunta till Lappland var nederbörden 
sällsynt stor. Allra mest nederbörd un-
der månaden, 197,9 millimeter, fi ck Torp 
i Torneå. Kittilä och Enontekis hade i 
slutet av månaden runt en halv meter 
snö, exceptionellt mycket för årstiden.

Novembertemperaturen var i största 
delen av landet nära det normala och 
vädret torrare än vanligt. I slutet av må-
naden fanns snö i nästan hela landet.

December sticker ut som ovanligt 
kall i hela Finland, med 2–6 grader läg-
re temperatur än långtidsmedeltalet. 
Kallaste noteringen –35,2 grader är från 
självständighetsdagen i Muonio kyrkby. 
I mitten av månaden blev vädret milda-
re och dagstemperaturen steg tillfälligt 
över noll ända upp till södra Lappland. 

Minst nederbörd för december upp-
mättes i Toholampi i Laitala, 6,8 mil-
limeter. Klemetsö i Vasa noterade på 
julaftonen den största observerade 
dygnsnederbörden, 24,9 millimeter.

I största delen av landet var marken 
täckt av snö under hela december må-
nad och snötäcket fylldes på efterhand. 
Störst var det vid årsskiftet i Kirakka-
järvi i Enare, 71 centimeter.

Enligt UAH:s satellitmätningar var 
den globala medeltemperaturen för 
december 0,21 grader och för januari 
i år 0,03 grader över jämförelsevärdet 
för 1991–2020.

Källa: Finsk Energiindustri

Källa: Fingrid
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relation med hushållerskan, 
änkefru Anna Lundgren (född 
Fröjdman i Vasa, kallad ”Lun-
dis” av Järnefeltsyskonen). Till 
exempel var Anna följeslagare 
åt Alexander, då han återhäm-
tade sig efter en stroke. 1891 föd-
des deras dotter Magda.

AINO OCH JEAN hade lärt kän-
na varandra i Helsingfors, efter 
att Armas bjudit sin studiekam-
rat och goda vän Jean på hembe-
sök. Jean blev så tagen av åsynen 
av Aino att han i sitt violinspel 
missade noterna. Attraktionen 
var ömsesidig, men utvecklats 
inte vidare då Jean hösten 1889 
reste för studier till Berlin. 

I stället uppvaktades Aino i 
Vasa enträget, men utan gen-
svar, av Ossian Husberg (senare 
Ansas), känd som grundare av 
tidningen Pohjalai-
nen. Aino hade svårt 
att trivas i staden 
med dess ytliga um-
gänge. Systern Elli 
och hon ägnade sig 
mycket åt musik, var 
aktiva medlemmar i 
stadens musikaliska 
förening. De föran-
staltade lotterier för 
Wasa Arbetarfören-
ing, deras mor tog 
initiativ till en ”Arbe-
tarhustrurnas syfö r e-
ning”.

Sommaren 1890 
dök Jean upp i Vasa 
för att musicera med 
Järnefeltbröderna, in- 

kvarterad i familjens vinds-
kammare. Aino ackompanje-
rade på piano Jean. Vid hans 
avfärd stod Aino med tårar i 
ögonen. Jean skulle senare säga 
henne att han älskade henne 
redan då, men hade bestämt sig 
för att inte visa det. Han skulle 
helt ägna sig åt musiken.

När de några veckor senare 
möttes i Helsingfors, friade 
Jean emellertid. Han fi ck Ainos 
ja, men förlovningen måste 
hållas hemlig. Jean hade rykte 
om sig som en lovande musik-
begåvning, men också för sin 
benägenhet att festa upp sina 
pengar. En sådan svärson skulle 
Ainos far inte acceptera.

Sommaren 1891 umgicks pa-
ret på Järnefelts sommarställe i 
Tottesund i Maxmo. Sedan fl yt-
tade Jean till sin faster Evelina 

i Lovisa för att kon-
centrerat arbeta med 
det gigantiska orkes-
terverket ”Kullervo”. 
Premiären i april 1892 
föranledde ovationer, 
Jean erbjöds arbete 
som lärare både på 
musikinstitutet och i 
Robert Kajanus orkes-
terskola. 

Med det gav Alexan-
der Järnefelt tillstånd 
för vigseln.

EN INTRESSANT Va-
sahändelse var den 
åttonde nationella 
sång- och musikfes-
ten i juni 1894 med 

DEN 10 JUNI 1892 var det rustat 
till bröllop på Tottesunds gård i 
Maxmo. Jean Sibelius och Aino 
Järnefelt gifte sig och inledde 
ett livslångt äktenskap – det 
skulle gå 65 år till Jeans död och 
77 till Ainos.

Endast den nära familje-
kretsen var på plats, från Jeans 
sida bara syskonen Linda och 
Christian. Aino hade sytt sin 
brudklänning själv, bröllops-
buketten bestod av liljekonval-
jer. Vasapastorn Nyholm skötte 
förrättningen. Aino ville hålla 
allt ”enkelt och gemytligt”, utan 
onödiga ceremonier.

Jeans bröllopsgåva till Aino 
var en guldkedja som hans mor 
burit vid sitt eget bröllop. Ge-
nant nog hade han glömt att ta 
med sig kedjan; den skickades 
med post i efterhand.

JEAN OCH AINO förknippas säl-
lan med Österbotten, men båda 
har en betydande släktkopp-
ling hit. Till exempel var Jeans 
morfar Gabriel Borg född i Uleå-
borg och kyrkoherde i Nykar-
leby 1845–1850, där Jeans mor 
Maria (född 1841) därför kom 
att tillbringa fem av sina barn-
domsår. Två av Jeans morbröder 
föddes i Nykarleby. 

Jeans morfars far, även han 

vid namn Gabriel Borg, var född 
i Pyhäjoki och morfars mor Ma-
ria Chydenius i Karleby. Jeans 
morfars farmor Katarina Ruuth 
var född i Maxmo, hennes far 
och farfar var präster i Oravais 
och Vörå.

Som änka fl yttade Jeans mor-
mor Katarina med barnen till 
Tavastehus, nära sina egna 
släktingar. 1862 gifte sig dot-
tern Maria, 20, med stadsläka-
ren Christian Gustaf Sibelius, 
40. Äktenskapet blev lyckligt 
men kort. Christian Gustaf dog 
i tyfus nödåret 1868 efter att ha 
smittats av sina patienter. Ma-
karna hade då två barn, Linda 
och Johan (som senare började 
kalla sig Jean) och en andra son 
Christian på väg.

På fädernet var Jean Sibelius 
östnylänning. Farfadern föddes 
på gården Sibbes i Lappträsk, 
vilket gav upphov till namnet 
Sibelius. Gården Sibbes ägs fort-
farande av släkten. 

AINO JÄRNEFELT härstammade 
både på sin fars och mors sida 
från adelssläkter med tyskt ur-
sprung. Farslinjen hade ändå 
en stark österbottnisk kopp-
ling. En förfar Gustav Järnefelt 
var löjtnant i Österbottens in-
fanteriregemente, sonen Gustav 

gifte sig med Marie Sander från 
Gamlakarleby – vars mor var 
från Tjäru och far från Norrena; 
de köpte hemmanet Sandbacka 
i Kronoby och bosatte sig där.

Gustav och Marie Järnefelts 
son Olof föddes i Gamlakarleby, 
sonsonen Adolf i S:t Michel, son-
sonsonen Gustav Adolf i Ran-
tasalmi – han kom efter sin 
militära karriär att verka som 
kronofogde i Karelens nedre 
härad. Med den sistnämndes 
son Alexander Järnefelt  är vi 
framme vid Ainos far, som gick 
i högre elementarskola i Nyslott 
och efter utbildning vid artille-
riakademin i S:t Petersburg an-
ställdes vid Nikolajevskis aka-
demis geodetiska avdelning.

24 år gammal gifte Alexan-
der Järnefelt sig med Elisabeth 
Clodt von Jürgensburg, 18, från 
en baltisk-rysk-svensk släkt, 
känd för en hel rad konstnärer, 
som Pjotr (skulptör, med som-
marställe i Nykyrka), Konstan-
tin (Rysslands första trägravör 
och xylograf, Ainos morfar), 
Mikael (konstnär) och Olga (må-
lare, Ainos moster).

ÅTSKILLIGA BÖCKER har skri-
vits om Alexander och Elisabeth 
Järnefelt och deras berömda 
barn: kritikern och översätta-
ren Kasper, författaren Arvid, 
konstnären Eero, kompositö-

ren-kapellmästaren Armas och 
dottern Aino, som maka till 
Jean Sibelius.

Familjen Järnefelt har också 
gärna lyfts fram av fi nskhets-
kretsar. Alexander var program-
matiskt fi nsksinnad, medan 
Elisabeth i ett slags tolstojsk 
frisinnad anda runt sig sam-
lade en stor konstnärskrets, 
med Johannes Brofeldt (Juhani 
Aho) som en förtrogen. I prakti-
ken var familjen mångspråkig. 
Jean skrev sina brev till Aino på 
svenska, hon sina brev till ho-
nom på fi nska. 

Alexanders karriär nådde sin 
topp då han vid 61 års ålder 1894 
utnämndes till ordförande för 
delegationsärenden i senaten, 
vilket ungefär motsvarar för-
svarsminister. De sex åren före 
det, 1888–1894, var han guver-
nör för Vasa län. Den omstän-
digheten knöt på allvar Ainos 
och Jeans öde till Österbotten.

Vid fl ytten till Vasa hade 
Alexanders och Elisabeths äk-
tenskap i praktiken spruckit. 
Alexander hade av arbetsskäl 
under långa tider vistats utom-
lands, Elisabeth hade gått sina 
egna vägar. Aino, faderns favo-
rit bland barnen, fi ck i hög grad 
sköta kommunikationen mel-
lan föräldrarna.

Barnen tog enhälligt parti 
mot fadern som följd av hans 

Bröllopet i Totte sundsläkthistorier

Redan när de sågs första gången hettade det 
till mellan Jean Sibelius och Aino Järnefelt. Men 
Jean fi ck skärpa sig för att svärfar skulle ge sitt 
godkännande.

Alexander Järnefelt och makan Elisabeth Clodt von Jürgensburg.
Aino Järnefelt, 20 år vid bröllopet, Jean Sibelius, 26.

Jean och Aino Sibelius i sitt hem Ainola 1915 med dottern Ruth, blivande 
skådespelare, gift Snellman.
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U m a u la s u

Paavo Jokivirta, medeldistanslö-
pare, Kaustby, mormors far sjätte 
kusin med Aino.
Harriet ”Haje” Holmström, konst-
när, farmors farmors far sjätte 
kusin med Aino.
Bo Haglund, konstnär, farfars 
farmor sjätte kusin med Aino.
Henna Virkkunen, ledamot i Euro-
paparlamentet, mormors morfars 
mormor sjätte kusin med Aino.
Leif Strengell, konstnär, mormors 
morfars morfar sjätte kusin med 
Aino.

Aldevin Peltoniemi, mästerspel-
man, farmor åttonde kusin med 
Jean.
Pia Öst, designer och konstnär, 
farmors far åttonde kusin med 
Jean.
Kirsi Aho, bussföretagare, Vetil, 
farfars farmors far åttonde kusin 
med Jean.
Henna Rahkonen, långtradarföre-
tagare, Ylivieska, farfars morfars 
mor åttonde kusin med Jean.
Veikko Kankkonen, OS-guldme-
daljör i backhoppning, fadern 
nionde kusin med Jean.

en mängd av dåtidens musi-
kaliska storstjärnor på plats. 
Höjdpunkten var den avslu-
tande konserten i  Sandviken 
med Jean Sibelius och svågern 
Armas Järnefelt som dragplås-
ter. Publiken uppgick till smått 
otroliga 5 000 personer. 

Båda kompositörerna stod 
här för uruppföranden, Jean 
med ”Improvisation för or-
kester”, ett åtta minuter långt 
stycke i  senromantisk anda 
som, något omarbetat, för efter-
världen är känt som ”Vårsång”. 
Armas presenterade sin sym-
foniska dikt ”Korsholm”, med 
syftning på det minnesmärke 
vid Korsholms vallar som under 
storslagna former hade invigts 
dagarna innan.

Tävlingskänslan mellan de 
två vännerna kunde förnim-
mas. Jean anförde på ett bril-
jant sätt sitt verk utan partitur. 
Vasabladet skrev att melodi-
erna var ”så enkla och tjusande 

vackra, att de nästan bränna sig 
in i minnet”. 

Ändå förbleknade mottagan-
det jämfört med det som gavs 
”Korsholm”, som var ”ett sant 
mästerverk”, enligt Vasabladet. 
Så entusiastiskt togs Armas Jär-
nefelts verk emot att Jean Sibe-
lius ska ha stått besviken över 
att hans verk hamnade i  dess 
skugga.

SVENOLOF KARLSSON

Ett exempel på hur täta kopplingarna 
ofta är mellan fi nländska släkter är att 
Jeans svägerska Nelma Swan (gift med 
Christian Sibelius) var syster till Ainos 
svägerska Saimi Swan (gift med Eero 
Järnefelt). De två svägerskorna hörde 
till en skara på hela nio döttrar till Carl 
Gustav Swan (född i Malax) och Emilie 
Christina Malin (född i Vasa).
   Svägerskornas farfar Edvard Svahn 
har en plats i Österbottens lokalhistoria 
genom att han kom som präst till Purmo 
1844 och dog och begravdes där fem år 
senare, drabbad av lungsot. Liksom sina 
syskon växte Edward upp i Nykarleby. 
Storebrodern Johan Isak hade rykte om 
sig att vara den vackraste karlen i hela 
landet.

Exempel på Ainos och Jeans släktingar
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De senaste tio 
åren har hjor-
tarna på allvar 
etablerat sig i 
Österbotten. 
Men knappast 
skulle någon, när 
djuret inplante-
rades i Finland, 
ha kunnat gissa 
att hjorten i 
antal skulle 
växa från 5 till 
125 000 indivi-
der på 80 år.

Vitsvanshjortens fantastiska   
 framgångssaga

Ekologins teori och praktik 

P å 1930-talet var Finland extremt vilt-
fattigt. Det fanns nästan inga större 

däggdjur alls i vårt land. Älgen, bävern 
och skogsrenen var nästan utrotade lik-
som alla de fyra stora rovdjuren. Rådjur, 
vildsvin och mårdhund hade ännu inte 
kommit till Finland. Inte konstigt då att 
man började planera att ”berika” vår in-
hemska fauna med en ny viltart.

Med hjälp av några entusiastiska fi n-
ländska emigranter i Minnesota gjorde 
man 1934 slag i saken och skeppade ett 
antal hjortar med båt från USA till Fin-
land. Två av vitsvansbockarna dog un-
der den påfrestande två veckor långa 
båtfärden, medan den tredje försvaga-
des, men överlevde mot alla odds. 

Denna enda vitsvansbock kom därför 
att bli ”anfader” till alla hjortar i Fin-

land. Bocken och fyra hindar (hondjur) 
hölls först instängda i ett tre hektar 
stort hägn på Laukko gård i Vesilahti. 
Därav namnet Laukkohjort som länge 
användes i vårt land. 

1938 släpptes hjortarna fria i naturen. 
Hela den fi nska populationen bestod 
då av en vuxen bock, tre vuxna hindar 
och två bockkalvar. År 1948, då den fi n-
ska hjortpopulationen vuxit till omkring 
100 djur, importerades ytterligare några 
hjortar från USA till Finland för att få 
mera genetisk diversitet. 

Hur dessa enstaka ”nya” hjortar på-
verkade den fi nska populationens gener 
är oklart, men det är ingen överdrift att 
säga att den fi nska hjortpopulationen 
härstammar från en handfull individer. 

ENLIGT VILTFORSKNINGSINSTITUTET
(LUKE) uppgick den fi nska stammen av 
vitsvanshjort till hela 125  000 indivi-
der vintern 2020–2021. Tyngdpunkten 
i hjortarnas utbredning är fortfarande 
sydvästra Finland, där man ställvis har 
enorma tätheter av hjort, uppemot 150 
individer per 1 000 hektar (jämför detta 
med målsättningen för älgstammen: 
cirka 3 älgar per 1 000 hektar). 

Vitsvanshjorten är numera den över-
lägset talrikaste hjortarten i Finland, 
och stammen har vuxit speciellt kraf-
tigt under de senaste åren. Trots inten-
siv jakt, där man numera får använda 
många annars otillåtna medel, och lång 
jakttid har jägarna haft svårt att bryta 
utvecklingskurvan. 

Vitsvanshjorten är inte heller bero-

E kologi räknas som en natur-
vetenskap tillsammans med 

till exempel fysik och matematik. 
I motsats till matematiken är dock 
ekologi inte en exakt vetenskap där 
allting kan beräknas och resultaten 
alltid förutspås. Till detta är de eko-
logiska processerna i naturen alltför 
komplicerade. 

Detta tycks för många vara svårt 
att inse. När jag får en fråga om 
olika företeelser i naturen, är det 
mycket sällan jag kan ge ett entydigt 
och hundra procent säkert svar. Det 
kan vara frustrerande för många att 
upptäcka att en ”expert” inte alltid 
kan ge ett säkert svar på en till sy-
nes enkel fråga. 

MEN ÄVEN MÅNGA av dagens fors-
kare och myndigheter tycks bygga 
på samma felaktiga antaganden att 
allt i naturen kan beräknas och för-
utspås. Man tror gärna också mera 
på sina matematiska modeller och 
statistiska teorier än på långvariga 
praktiska erfarenheter. 

Ett färskt exempel fi ck vi nu i 
höstas då viltforskningsinstitutet 
presenterade invecklade statistiska 
analyser som menade att det skulle 
krävas minst 500 vargar i Finland för 
att uppnå gynnsam skyddsstatus. 
Annars riskerar vargen att dö ut. 

När man gjorde samma beräk-
ningar i Sverige för något år sedan 
med en annan statistisk modell, 
kom man fram till att det där krävs 
300 vargar för att uppnå gynnsam 
skyddsstatus. Det är en stor skill-
nad med tanke på att Sverige är ett 
betydligt mer vidsträckt land och 
med större vildmarksområden än 
hos oss.

SÅ LÅNGT MATEMATISKA  och sta-
tistiska teorier, men vad säger oss 
den praktiska erfarenheten? Jo, 
vargstammen i Finland har varit 
mindre än 100 individer (tidvis un-
der 50 individer) under stora delar 
av 1900-talet, och ändå lever vargen 
i vårt land och mår bättre än någon-
sin förr.

Jag har själv inte något emot var-
gen, och jag tar heller inte ställning 
till hur många vargar det ska fi nnas 
i vårt land, men man får onekligen 
en känsla av att man först politiskt 
bestämmer ett resultat, och sedan 
får forskarna i uppgift att skapa en 
statistisk modell som stöder detta 
politiska mål. 

SAMMA TENDENSER SER  man inom 
den allt mera hätska klimatdebat-
ten. Genom att lyfta fram mycket 
osäkra långsiktiga prognoser och 

statistiska analyser om framtidens 
klimat har Greta Thunberg & co 
lyckats skapa svår klimatångest hos 
en hel generation ungdomar. 

Dessa unga riskerar nu att förlora 
sin psykiska hälsa och i förlängning-
en sitt liv långt innan de konkret 
drabbats av några eventuella följder 
av ett förändrat klimat. 

Den pågående pandemin borde 
senast nu ha fått människor att 
också inse hur svårt det är att göra 
prognoser och förutspå naturens 
och livets utveckling. Hela världens 
forskningselit har jobbat med coro-
naviruset under två års tid och vis-
serligen lyckats utveckla ett halvbra 
vaccin. Men ännu har jag inte sett 
att någon ”expert” skulle ha gett 
korrekta prognoser om virusets 
framfart. 

I skrivande stund kan ingen säga 
hur länge detta kommer att pågå 
och hur pandemins fortsättning blir. 

NATUREN ÄR FULL av överraskning-
ar. Att leva här på jorden kommer 
alltid att innehålla ett stort mått av 
osäkerhet. Ju fortare vi inser detta 
och anpassar oss till detta faktum, 
desto mer realistiskt kan vi leva våra 
liv som människor.

MATTIAS KANCKOS

ende av jägarnas och andra na-
turvänners utfodring vintertid för 
sin överlevnad, men utfodringen 
gör att hjortarnas kondition för-
bättras. Hindarna får fl era kalvar 
och populationen växer snab-
bare. 

Vitsvanshjorten har därmed 
uppfyllt och sannolikt överträffat 
de förväntningar som pionjärerna 
hade på den nya viltarten. Med 
åren har hjorten blivit ett myck-
et viktigt jaktbyte i Finland, och 
också för mig som aktiv jägare är 
arten en stor tillgång. Vitsvans-
hjortarna ger många spännande 
och intressanta jaktdagar i sko-
gen och inhemskt, närproducerat, 
giftfritt och etiskt viltkött som 
min familj helt och hållet lever av. 

ONEKLIGEN HAR  hjortpopulatio-
nen dock nu ställvis i Finland nått 
samhällets toleransnivå. Den är 
inblandad i alltför många trafi k-
olyckor. Specialodlingar, trädgår-
dar och skogsplanteringar kan 
också i enstaka fall skadas av 
hjortarnas framfart, men skador-
na är ändå förhållandevis små. 

Några negativa effekter på den 
inhemska faunan har hjortarna 
heller inte haft, tvärtom har hjor-
tarna ställvis blivit ett viktigt byte 
både för varg och lodjur. Detta 
är antagligen orsaken till att det 
höjts väldigt få röster som kräver 
att hjortarna utrotas, trots att det 
är en främmande art i vårt land, 
likt minken, mårdhunden och bi-
samråttan. 

Det handlade dock mer om tur 
än om skicklighet, när man plan-
terade in hjortarna i vårt land. 
Ingen kunde förutspå utgången av 
introduktionen, och det kunde ha 
slutat illa för både hjortarna och 
för den övriga inhemska faunan. 
Dylika avsiktliga utplanteringar 
hör nog defi nitivt en förgången 
tid till. 

MATTIAS KANCKOS

fokus
natur

Vitsvanshjorten inplanterades 
1934 i Finland av jaktintres-
serade fi nländska emigranter 
i Amerika som ville berika den 
fattiga fi nländska faunan. Här 
har Mattias Kanckos dragit nytta 
av den lyckade inplanteringen.

Det vetenskapliga 
begreppet ekologi, 
om samspelet mel-
lan organismer och 
den miljö de lever i, 
bör hållas isär från 
det värdeladdade 
begreppet ”ekolo-
gisk”. Arkitekten 
Friedensreich 
Hundertwassers 
skapelser, här en 
byggnad i Magde-
burg, kan kanske 
ses som uttryck 
för en estetisk och 
romantisk syn på 
ekologin.
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Historik över 
de första 
hundra åren
u KRONOBY ELVERK
Under fjolåret fyllde Kronoby elverk 
etthundra år, men festligheterna 
fastnade då i pandemirestriktio-
nerna. Nu pågår arbetet med en 
historik för att uppmärksamma det 
gångna seklet.

”Kronoby elverks historia följer 
ganska mycket de allmänna tren-
derna som gällt vid olika tidpunkter 
i landets historia”, säger Henry Ny-
gård, som anlitats som författare.

Genom att följa elbolagets histo-
ria får man en bild av hur livet såg 
ut i regionen under olika perioder.

”Det var kvarnarna som började 
bjuda ut elförsörjning för drygt 
hundra år sedan. Då användes el 
främst för belysning och kunderna 
debiterades utifrån hur många lam-
por de hade”, berättar han.

Liksom många andra elbolag 
inleddes verksamheten inom ett 
andelslag och övergick efter en tid 
i kommunal ägo för att få en stabi-
lare ekonomi. På 1930-talet skedde 
fl era framsteg som gjorde eldistri-
butionen säkrare.

”Man kan då se en teknisk ut-
veckling, med bland annat isolera-
de ledningar. Åskan var fortfarande 
ett stort problem och många trans-
formationer brann upp.” 

Boken beräknas komma ut inför 
elbolagets 101-årsdag i juni.

VD Ingvar Kulla

VD Roger Holm

VD Fredrik Näse

VD Tony Eklund

VD Marko Niemonen

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 
Felanmälan, utanför kontorstid: Jakobstad och 
Larsmo (06) 723 0079, Oravais, Pedersöre och Terjärv 
(06) 723 4521, Ylivieska el (08) 426 350, Ylivieska fjärr-
värme 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 växel: 824 2200
Felanmälan: 824 2200, 0400 126 005
Fakturafrågor: 824 2200
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: 040 661 7850
www.venergia.fi 

Karolina Isaksson

Karolina Isaksson

Karolina Isaksson

Gun-Marie Wiis

Nykarleby Kraftverk

Pihlajamaa 
tillbaka 
i toppskick
u VETELIN ENERGIA
Vetelin Energias vattenkraftverk 
Pihlajamaa har fått ett nytt, modernt 
automationssystem. Det håller drif-
ten jämn och tillförlitlig och kan jäm-
föras med kraftverkets hjärna.

”Under sommaren märkte vi att 
det fanns brister i vissa delar av au-
tomationen. Frågan var huruvida vi 
skulle byta ut endast de delar som 
fungerade dåligt eller göra en to-
taluppdatering av hela systemet. Det 
uppstår ofta nya problem när fl era 
system med olika sorters logik ska 
fungera tillsammans, så vi bestämde 
att helt ersätta det gamla med ett 
nytt enhetligt system”, berättar Mar-
kus Päivärinta, driftchef på Vetelin 
Energia.

Operationen tog cirka tre måna-
der. I början av december var kraft-
verket redo för produktion igen.

”Det var en bra tidpunkt att köra 
i gång det, med tanke på att elpri-
serna då var mycket höga. En del av 
kostnaderna för bytet betalade sig 
tillbaka direkt.”

I januari och februari har vatten-
fl ödena varit måttliga i Pihlajamaa, 
med omkring 2,5 kubikmeter per se-
kund.

”Nu väntar vi på vårfl ödena, som 
brukar sätta rejäl fart på elproduk-
tionen”, säger Markus Päivärinta.

Pihlajamaa togs i bruk 2006 och är 
det nyare av Vetelin Energias två vat-
tenkraftverk. Kraftverket i Patana har 
redan genomgått en motsvarande 
modernisering 2015.

Enhetlig logik i Pihlajamaa.

Det nya vattenkraftverkets turbin 
lyftes på plats sommaren 2019.

Henry Nygård, docent i historia, 
skriver Kronobys hundraårs-
historik.

Ny elstation 
i grevens tid
u HERRFORS
I mitten av november, två dagar 
innan vinterns första köldknäpp 
slog till med temperaturer kring mi-
nus 15 grader, togs helrenoverade 
Oravais elstation i bruk.

”Det var i grevens tid, eftersom 
belastningen på elnätet var mycket 
hög just då. Sedan vi kopplat in den 
nya elstationen har vi haft ytterst 
lite störningar i elnätet”, säger Carl-
Johan Nylund, regionnätsdirektör 
på Herrfors.

Elstationen ligger invid Oravais 
fabrik, där bland annat Orapac har 
sin produktion. Ett par kilome-
ter därifrån reser sig Storbackens 
vindpark med sju vindmöllor, mo-
dell större. Storbacken har en egen 
transformator för inmatning av sin 
produktion i stamnätet, men Ny-
lund räknar med att elnätet kom-
mer att behöva stärkas upp ytter-
ligare inom en överskådlig framtid.

”Här på Oravais elstation har vi 
planerat så att det fi nns utrymme 
och kapacitet att bygga en trans-
formator till av samma mått. Det är 
tänkbart att en stor industri eller en 
vindpark i något skede vill koppla 
ihop sig med den här stationen.”

Den gamla elstationen på samma 
ställe var ihopbyggd av delar från 
olika decennier, främst 1960- och 
1970-talen. Nu är de ersatta bland 
annat med ställverk från Veo och 
automationssystem från Arcteq, 
båda Vasabaserade företag.

Carl-Johan Nylund ser ett växande 
elbehov i Oravais.

Olikfärgade 
taksidor 
på nya hallen
u ESSE ELEKTRO-KRAFT
En ny förvaringshall på 660 kvadrat-
meter har under vintern rests vid 
Esse Elektro-Krafts huvudkvarter. 

”Det är det första exemplaret nå-
gonsin som Best Hall tillverkat med 
ena halvan av taket i vitt och den an-
dra halvan i en annan färg”, berättar 
Ingvar Kulla, vd på Esse Elektro-Kraft.

Orsakerna till det tvåfärgade taket 
är både estetiska och praktiska. På 
den långsida som vetter mot huvud-
byggnaden är halltaket mörkgrått 
för att harmonisera med den mörka 
färgskalan. Den vita halvan mot öster 
släpper in naturligt ljus.

”Vi har ett kontinuerligt varufl öde 
med linjebyggnadsmaterial som mår 
bra av att vara under tak i väntan på 
installationsarbeten. Det handlar 
främst om kablar, transformatorer 
och tillbehör.”

Den största delen av nätutbygg-
nad och underhåll utförs under som-
marhalvåret, men vintern lämpar sig 
för vissa typer av underhållsarbeten.

”Vi har till exempel lättare att ut-
föra stolpbyten på åkrar när marken 
är frusen. Då kan vi arbeta utan att 
förstöra odlingar”, säger Ingvar Kulla.

Den kontinuerliga granskningen 
av ellinjer som går genom oländig 
vinterterräng utförs med hjälp av 
snöskoter.

Ingvar Kulla ser nya förvarings-
möjligheter.

Två år med 
två kraftverk
u NYKARLEBY KRAFTVERK 
Det har gått två år sedan det nya 2,1 
MW-vattenkraftverket körde i gång 
i Nykarleby vid sidan om det äldre 
4,5 MW-kraftverket. 

”Den nya maskinen har fungerat 
väl och har gett oss den funktio-
nalitet vi eftersträvade i form av 
bättre reglerbarhet och ökad pro-
duktion”, berättar kraftverks-vd:n 
Tony Eklund. 

Han konstaterar att produktio-
nen i slutändan är beroende av ne-
derbördsmängden och tillrinningen 
till älven. Då tillrinningen minskar 
under kalla vintrar och torra som-
rar, kommer kraftverkets reglerbar-
het till nytta. Genom att höja och 
sänka vattenytan ovanför dammen 
inom de tillåtna gränserna kan man 
styra elproduktionen till de timmar 
då elbehovet är störst.

Tanken var att Nykarleby Kraft-
verk, efter att det nya kraftverket 
stod klart, skulle förnya det gamla 
kraftverkets automation till samma 
nivå som hos det nya. Först förse-
nades saken dock av den interna-
tionella komponentbristen, och 
när automationsskåpet äntligen 
anlände till Nykarleby vid årsskif-
tet, framgick att det hade skadats i 
transporten. 

”Så nu fortsätter vi med den 
gamla automationen och väntar 
på den nya. Det gäller tydligen att 
ha mycket tålamod i den här bran-
schen. Något som vi lärde oss då vi 
byggde det nya vattenkraftverket, 
som försenades fl era år som följd 
av besvär och byggtekniska utma-
ningar”, säger Tony Eklund.

Finnholm 
fi ck full effekt
u HERRFORS
Efter ett avbrott på drygt två år 
har turbin 2 vid vattenkraftverket i 
Finnholm nu åter tagits i bruk. Tur-
binen skickades till Tjeckien, där 
den fått en grundlig genomgång, 
medan generatorn servats i Uleå-
borg. Under tiden har turbin 1 hållit 
i gång produktionen vid Finnholm.

”Projekttiden fördröjdes delvis 
på grund av pandemiläget i Tjeck-
ien. Turbintillverkaren har många 
internationella kunder och montö-
rerna har varit fullt upptagna även 
med andra projekt, men nu har 
vi båda maskinerna i gång i Finn-
holm”, säger Benjam Wärn, driftin-
genjör på Herrfors.

Under vintern har även kraft-
verket i Kattilakoski genomgått en 
grundrenovering. Det startas upp 
igen under vårvintern, lagom till 
vårfl ödena. Näst på tur står Björk-
fors, där turbin 1 har stått stilla se-
dan i somras.

”Vi har prioriterat Finnholm och 
Kattilakoski och därför har vi inte 
ännu kommit i gång med repara-
tionen i Björkfors. I Långfors och 
Herrfors har våra vattenkraftverk 
gått på som normalt”, säger Benjam 
Wärn.

Vattenkraftverken kräver kontinu-
erligt underhåll underhåll, konsta-
terar Benjam Wärn.



56  – katternö

Kasper Dalkarl

MIN ENERGI • röster om personliga energikällor

JAG HAR DAGLIGEN mycket 
kontakt med människor i mitt 
jobb. Det är skönt att komma 
hem, vara ensam och ägna sig 
åt sina sysslor i sin egen takt. 
Då känns det som att mina 
batterier laddas. Att träffa 
vänner och få skratta tillsam-
mans tillför också energi 
som kan räcka i fl era dagar 
efteråt.

Nu ser jag fram emot våren. 
Det piggar alltid upp mig, när 
dagarna blir längre och ljuset 
återvänder. Då märker jag 
också att jag klarar mig med 
mindre sömn. Förra hösten 
kom min bok ut och jag hade 
fullt upp med att möta läsare 
och diskutera boken. Det 
visade sig vara ett bra sätt 
att ta sig förbi den mörka 
årstiden. 

Att forska i lokalhistoria 
ger ett perspektiv på hur livet 
har varit under olika tidspe-
rioder i våra trakter. När man 
jämför hur till exempel Stora 
ofreden och fortsättningskri-
get påverkade livsvillkoren, 
kan man konstatera att vi nu 
lever i en period med många 
fördelar. Även om vår tid kan 
kännas hektisk och krävande, 
så är det en bra tid att leva 
nu. 

KATI PEHKONEN ÄR släkt- 
och lokalhistorieforskare och 
författare till boken Isoviha 
– miehitysvuodet 1714–21 
Ylivieskassa. Hon tilldelades 
Pietari Päivärinta-priset 2021 
för sina insatser inom lokal-
historieforskningen.


