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PITEÅ LINNÉ-FIRANDE. Nästa år uppmärksammas 300-
årsminnet av vetenskapsmannen Carl von Linne i hela
världen. Firandet i Sverige blir omfattande, bland annat
öppnas redan om en vecka Linne-portalen på internet. Där
kan man följa filmarna Folke Ryden och Mattias Klum,
som gett sig av på expedition i Linnes anda.

Carl von Linne föddes 28 januari för 299 år sedan, så om ett år brakar 300-
årsjubileumet till minne av en av historiens mest berömda vetenskapsmän loss
ordentligt. Exakt ett år i förväg öppnar den nationella portalen www.linne2007.se.
som ska fungera som ingång för alla som vill delta i Linne-firandet. 

Där kan man bland annat följa naturfotografen Mattias Klums och tv-journalisten
Folke Rydens årslånga expedition till sju kontinenter - en filmsatsning, som startar
i Antarktis i dag och kulminerar i en färdig film nästa år. Duon hoppas att deras
resa ska självfinansieras medan den pågår, tack vare samarbete med SVT.
Startkapitalet har Kungliga Vetenskapsakademien bidragit med.

Forskningens betydelse
Förutom regeringen är näringslivet och många stora organisationer, institutioner,
ämbetsverk, museer och universitet involverade, för att under 2007 belysa
samhällsnyttan av naturvetenskapen och forskningen. 

Det är även filmarnas avsikt. I en intervju för TT-Spektra säger Folke Ryden att de
ska försöka återupptäcka viktiga samband som är avgörande för människans
fortsatta överlevnad på planeten.

Jubileumsåret invigs alltså på Karldagen 28 januari 2007 och sedan väntar bland
annat landsomfattande turist- och reseaktiviteter. Men redan i sommar kan
allmänheten ta del av högaktuell forskning i Linnes fotspår. 

Landshövdingen i Uppsala län, Anders Björck, är ordförande i Nationella
Linnedelegationen och Åse Berglund är generalsekreterare för Linne 2007.

Den som vill veta mer om varför Linne är världsberömd och över huvud taget är
nyfiken på hans liv och gärning, rekommenderas att surfa in på Uppsala
Universitets hemsida på nätet. 

Försmak i sommar
Under rubriken Linne on line presenteras universitetets mest berömda professor

Upptakt för Linne-
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Karina Sundkvist

genom tiderna. (Som sådan undervisade han för övrigt prästsonen från Piteå,
Daniel Solander, vilket PT berättat ingående om tidigare). På sajten ges även
möjlighet att ställa frågor och få svar på dem, om man inte hittar vad man söker i
arkivet.
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PITEÅ MYTEN OM PRÄSTSONEN. Nästa år firas 300-
årsjubileet av Carl von Linnes födelse, med en rad olika
arrangemang. Bland annat i Pitebygden. Kanske vore det
då också lämpligt att till jubileet skingra dimmorna kring
uppgiften om att naturforskaren skulle vara pappa till
världsberömde vetenskapsmannen Daniel Solander från
Öjebyn.

Carl von Linnes stora projekt var att skapa ordning i naturen, ett arbete som
sträckte sig över halva 1700-talet. 

Linne omgav sig med ett flertal lärjungar. Daniel Solander från Öjebyn, och som
slutade sina dagar 1782 i London, var hans favoritlärjunge. Solander var bland
annat med om en världsomsegling tillsammans med James Cook.

Spekulationer om att prästsonen Solander är en oäkta son till naturforskaren
Linne har faktiskt skymtat fram i böcker som speglat de bägges liv. Med dagens
avancerade teknik skulle det säkerligen ganska snabbt kunna gå att få fram ett
klarläggande. Men så långt har ingen vetenskapsman ännu gått.

Spekulationer
Myten har uppkommit utifrån att den då 26-årige Linne under sin lappländska
resa 1732, under tiden 15-21 juni, övernattat i prästfamiljen Carl och Magdalena
Solanders hem i Öjebyn. 

Senare i livet, när Solander under sina studier förälskade sig i Linnes äldsta dotter
Lisa Stina, blev det nej till ett bröllop. Henne som han kallade "min sötaste
mamselle Lisa Stina".

Var anledningen till Linnes tveksamhet till ett äktenskap att han kände till att det
fanns släktskap? Varför svarade aldrig Daniel Solander på sin moders brev, vilka
förblev osprättade i hans nya hemland England? Modern lär ju också ha klagat
över sonens ointresse att höra av sig. Kan det tillåtas spekulera att det berodde
på att Solander kände till historien om modern och Linne. Sedan kan man undra
varför Solander långt senare inte tackade ja till att axla Linnes mantel här hemma
i Sverige.

Saken blir spekulationsmässigt än mer spännande när det konstateras att
prästfrun Magdalena Bostadia Solander ganska precis nio månader efter Linnes
vistelse i Öjebyn födde sonen Daniel, i februari 1733. Hon blev för övrigt mor till
fyra barn. 

Piteågrenen av släkten Solander dog för övrigt ut 1807

Stora risker
Nu finns det även uppgifter som talar mot släktskap. Bland annat att de utpekade
personerna inte har några likheter. Om Magdalena Solander skulle ha gått till
sängs med Linne, när hon var prästfru, skulle också ha medfört att familjen hade
mycket att riskera.

Är Linne Daniel Solanders
pappa?
00:00 | 06-04-06
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JAN LUNDQUIST

Men till detta kan läggas en senare spekulation kring prästdottern Elsa Christina
Risbergs förstfödda. Där fadern prästen Jonas Risberg, Öjebyn, i födelseboken
aldrig skrev in datum när barnet föddes. När efterträdaren småningom trädde till
gjorde denne vid husförhör en korrigeringen vilken tyder på att prästdottern var i
tredje månaden när hon gifte sig. Naturligtvis skulle även detta ha väckt
uppståndelse om det kommit fram vid den tidpunkten.

Innan Carl von Linne dog 1778, efter en serie slaganfall, hade han föranstaltat att
begravningen skulle präglas av enkelhet. "Lägg mig i kistan, orakad, otvättad,
oklädd, omsvept med ett lakan. Slut strax kistan så ingen får se min uselhet",
noterade han bland annat som sin sista vilja
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PITEÅ &nbsp;Roger Kalla, född i Vittangi men sedan 15 år bosatt i Melbourne,
gjorde häromdagen en blixtvisit hos Solanderföreningen i Öjebyn.

Kalla är anställd av delstatsregeringen i Victoria och forskar om växtförädling. Han
har av Sveriges ambassadör i Canberra, Karin Ehnbom-Palmquist, ombetts att
samband med den svenska ostindiefararen Göteborgs besök i Perth i västra
Australien föreläsa om sin forskning och planerna för firandet av Linne och
Solander i Australien under Linneåret 2007.

Under ett kort Sverigebesök passade han därför på att besöka
Solanderföreningen och utbyta ideer.

Solanderföreningen fick
Australienbesök
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PITEÅ Bakverket är en hyllning till Carl von Linne och hans lärjunge Daniel
Solander, Öjebyn, som senare själv blev berömd vetenskapsman i England.

Grundbakelsen består av mjöl, socker, smör och vatten. Fyllning: vaniljkräm.
Garnering: exotiska frukter med en jordgubbe i mitten som symboliserar jorden.

Frukterna associerar till den världsomsegling Solander gjorde med James Cook
på 1700-talet.

För iden svarar Per-Arne Nyman eldsjäl i Solanderföreningen. Tillverkare är Nya
Hansens bageri i Öjebyn.

Solanderbakelsen
00:00 | 06-06-23
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Tony Berglund

PITEÅ Piteås internationellt mest kände vetenskapsman
genom tiderna, Daniel Solander, hedras med en egen
bakelse.-&nbsp;Utmärkt. Frukt gillar jag. Helt i min smak,
tyckte Per-Arne Nyman och slickade sig om munnen när
godsaken för första gången serverades på
Solandergården.

Daniel Solander föddes den 19 februari 1733 i Öjebyn där hans far var präst. Han
visade sig tidigt ha läshuvud. Redan vid 17 års ålder blev det dags att bege sig till
Uppsala för universitetsstudier.

Där fick Solander självaste Carl von Linne som lärare i natural-historia och blev
något hans favoritlärjunge. Den unge mannen från Öjebyn behandlades nästan
som ett barn i huset hemma hos den kände vetenskapsmannen som kände hans
föräldrar från sin lappländska resa 1732.

Linnes oäkta son
Linne bodde då några nätter i Solanders föräldrahem. Det har spekulerats i att
Solander skulle vara den kände vetenskapsmannens oäkta son. Han föddes åtta
månader efter Linnes besök i Öjebyn.

Daniel Solander fick så småningom uppgiften att sprida kunskapen om Linnes
klassifiering av växtriket till övriga världen. Han skickades till England och blev
snabbt invald i Royal Society, den engelska vetenskapsakademien, och fick en
tjänst vid British Museum.

Viktig ingrediens
Grabben från Öjebyn blev senare utvald att följa med på James Cooks
världsomsegling med början 1768 för att som vetenskapsman samla växter. Det
gjorde honom själv världsberömd och nästan lika stor som sin läromästare. 

Han är dock mer känd internationellt än i Sverige.

Nu hedras Solander med en egen bakelse i sin födelsestad.

-&nbsp;Den blir en viktig ingrediens vid vårt jubileumsfirande av Linne nästa år,
säger Maj-Britt Lindström, kommunalråd.

Hon kan även tänka sig bakelsen som obligatorisk vid officiella besök,
representationer och andra sammanhang.

-&nbsp;Den är god, rik på frukt, inte så fet och passar därför många.

Kanske något även för Nobelstiftelsen att fundera över?

-&nbsp;Varför inte. Det är väl en alldeles utmärkt ide med tanke på att Linnes 30-
årsjubileum, menar kommunalrådet.

Solander hedras med bakverk
00:00 | 06-06-23
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PITEÅ Advokaten Per Tingbrand, före detta bosatt i Piteå,
numer Dalarö utanför Stockholm, har utsetts till
hedersdoktor vid Umeå universitets humanistiska fakultet.

&nbsp;H 

Tingbrand är en internationellt känd expert på Linnelärjungen och Piteåsonen
Daniel Solander. Parallellt med yrkesarbetet som advokat har han under många
år engagerat sig hårt och bedrivit forskning på området. Han har bland annat
utgett Solanders korrespondens.

Per Tingbrand har också intresserat sig för norrländsk och allmän kulturhistoria
och inte minst områdena sjöfart, kustliv och marinhistoria. Dessutom är han
kunnig i svensk kolonialhistoria med Saint Barthelemy, Piteås vänort, som
specialitet.

Per Tingbrand har också fått flera vetenskapliga priser, bland annat från Johan
Nordlander-sällskapet.

Tingbrand blir
hedersdoktor
00:00 | 06-06-20
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PITEÅ JUBILEUM. En händelse för 274 år sedan blir
Piteås nästa stora turistsatsning. Lokalbefolkning och
besökare ska erbjudas guidade turer i Carl von Linnes
fotspår.-&nbsp;Vi sitter på en guldgruva. Jättekul om Piteå
gör en kraftsamling, tycker Hansi Gelter, en av många
som medverkade på den första provturen.

Sommaren 1732 anlände Carl Linnaeus till gamla staden Piteå på sin lappländska
resa. Han stannade i fem dagar.

-&nbsp;Vad jag förstått var han ganska nöjd, berättar Jonas Lundmark,
museichef, som läst den världsberömde botanikerns egna bevarade anteckningar
från vistelsen.

Bland annat skriver han följande sedan han lämnat Piteå på väg upp mot Luleå:

&quot;Vädret har varit i dag, går, förrgår, ja alltsedan dag 18 har varit solsken,
varmt och stillaktigt, ängarna fröjdade sig nu med en skön och härlig prospekt och
allt gynnade ögonen och hälsan. Är sommaren kortare här än alla andra städes i
världen, så tillstår jag ock, att han är angenämare. Aldrig i mina dagar har jag
levat friskare än nu&quot;.

Egna anteckningar
Linnaeus blev senare adlad till Carl von Linne under vilket namn en hel värld
känner honom.

-&nbsp;Linnes lappländska expedition är speciell på många sätt. Inte minst
eftersom det är enda resan han själv fört anteckningar, ritat teckningar och skrivit
om. I hans övriga dokumentationer har informationen nedtecknats av lärjungar
och medhjälpare, förklarar Lundmark.

Fast det hunnit gå 274 år sedan Linnes besök finns fortfarande avtrycken kvar. I
samband med Linneåret, 2007, planerar Piteå en storsatsning. Det är då 300 år
sedan Carl Linnaeus föddes i småländska Råshult. Jubileumsfirandet förbereds
på många platser i Sverige och Världen. Inte minst Uppsala där Linne var
verksam som vetenskapsman.

Stort intresse
Piteå kommer från och med nästa sommar att erbjuda guidade turer i Linnes
fotspår genom bygden. På onsdagen gjordes en provresa för intresserade.

Besök för 274 år sedan
blir turistsatsning
00:00 | 06-06-23
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En som tror stenhårt på iden är Hansi Gelter, biolog i grunden men även
programkoordinator för utbildningen av upplevelseproducenter vid Akademiskt
Mediacentrum i Piteå. Han är dessutom uppväxt i Linnes hemstad Uppsala och
driver vid sidan om ett företag Guide Natura.

-&nbsp;Det gäller att paketera resorna utifrån kunderna. Jag kommer själv att
inrikta mig mot de besökare som kommer till Sverige för att delta vid de 30-talet
konferenser som arrangeras under Linneåret.

Extra kryddor
Gelter berättar att intresset för Linne är stort bland botanister, biologer och
historiker från alla jordens hörn.

-&nbsp;Vi behöver hitta en kulturhistorisk attraktion i Piteå. Linnes lappländska
resa är en utmärkt sådan. Som extra krydda kan vi även bjuda på Daniel
Solanders uppväxtmiljö. Ute i världen är han nästan lika stor som Linne med
växtnamn uppkallade efter sig.

Det finns mer plusvärden för Piteås och Norrbottens del.

-&nbsp;Vi har midnattssolen som Linne för första gången upplevde här. Jag
funderar också över resor i skärgården, till fjälls och möten med den samiska
kulturen. Jättekul om vi kunde göra en kraftsamling. Varför inte komplettera
upplevelserna med en Solander-, eller Linnemiddag och recept från 1700-talet?
föreslår Gelter.

Ger en kick
En Solanderbakelse finns redan (se separat artikel).

-&nbsp;Linne och Solander är lättare att sälja till en bred krets än exempelvis
patron Hedqvist och håller internationellt. Vi sitter på en guldgruva. Att följa i
Linnes fotspår ger faktiskt en liten kick, tycker Gelter.

Det var för övrigt på Långöra i Piteå skärgård Linne för första gången med egna
ögon skådade blomman korallrosen.

Den kände vetenskapsmannen besökte också trädgårdar på Norrmalm i nya
staden Piteå på Häggholmen.

-&nbsp;På Norrmalm bodde de sämst bemedlade. Här låg arbetar- och
hantverkskvarteren men även fattighuset plus ett 30-tal butiker. Ironiskt har
Norrmalm i dag blivit den stadsdel där huspriserna är högst. Gatunamnen vittnar
också om vilken verksamhet som bedrevs här tidigare, berättar Jonas Lundmark.

Internationellt
Att Piteå av tradition varit en internationell småstad fick också de medföljande på
första provturen veta.

-&nbsp;1844 anlöpte 180 fartyg under sommaren. Mindre än hälften av dem var
svenska. Över hundra fartyg hade Holland, Tyskland, Storbritannien och andra
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länder på kontinenten som hemmanation, förklarade Lundmark.

Tony Berglund
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PITEÅ ELDSJÄL. -&nbsp;Å herregud, jag trodde den
saken var överspelad för min del! utbrister en glad Per
Tingbrand när PT meddelar att han utsetts till Årets
utflyttade Pitebo.

-&nbsp;Jag betraktar mig som Pitebo i exil; jag tillbringade ju 37 år i Piteå,
förklarar den pensionerade advokaten, Solanderexperten, Saint-Barthelemy-
vännen, segelentusiasten och forne Piteprofilen Per Tingbrand, som med sin
hustru flyttade till Dalarö söder om Stockholm för fem och ett halvt år sedan.

Makarna flyttade söderut för att komma närmare sina barn och barnbarn -
&quot;blod är tjockare än vatten&quot; - som alla bor i Stockholmsområdet. Men
Årets utflyttade Pitebo 2006 säger att han ofta längtar tillbaka till Piteå. Han har
nästan daglig kontakt, mestadels via e-post, med vänner och bekanta i sin förra
hemort.

Täta kontakter
-&nbsp;Jag står i ständig förbindelse med vänner och kamrater inom och utom
Piteå Segelsällskap. Med kommunen har jag kontakter angående
vänortssamarbetet med St. Barthelemy.

Senaste gången Per Tingbrand besökte Piteå var i februari 2005. Då höll han en
välbesökt föreläsning i stadshuset om St Barth:s historia. Det var i samband med
bildandet av en vänortsförening. Tingbrand utsågs till föreningens hedersmedlem.
(Ordförande i föreningen är en annan av Årets Pitebor, Thomas Wallsten).

Han är för övrigt hedersmedborgare på Saint-Barthelemy sedan 1999.

Hedersdoktor
&quot;Årets Pitebo&quot; är inte den enda utmärkelse som Per Tingbrand fått i år.
Redan i våras utsågs han till hedersdoktor vid Umeå universitets humanistiska
fakultet. Universitetet framhåller att Tingbrand är en internationellt känd expert på
Linnelärjungen och Pitesonen Daniel Solander.

-&nbsp;Jag var tvungen att sätta mig när de ringde från universitetet och
meddelade att jag utsetts till hedersdoktor. Men jag skyndade mig att acceptera
innan de ångrade sig, säger Per Tingbrand med ett skratt.

Att just Umeå universitet hedrar honom med ett doktorat passar utmärkt med
tanke på att hans pappa kom från bondbyn Klabböle strax utanför Umeå. Själv är

Hedersdoktorn har satt
Piteå på världskartan
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Rolf Hallgren

Årets utflyttade Pitebo född i Råneå.

Sålde båten
Doktorspromotionen äger rum i oktober och då får hedersdoktorn ta emot - inte
hatten, men väl lagerkransen. Han berättar att han förvisso har rätt att även bära
doktorshatt.

-&nbsp;Men jag kan inte tänka mig något tillfälle i världen när jag kunde ha behov
av en doktorshatt, skrattar Per Tingbrand.

Nej, inte i segelbåten i alla fall, även om man har hört talas om stormhatt, skämtar
vi. Per Tingbrand blir allvarlig och berättar att han med sorg i hjärtat sålde sin
kära segelbåt Marquesa II af Piteå för tre år sedan.

-&nbsp;Jag tvingades bita i det sura äpplet, men jag försöker tänka att jag ändå
har fått segla av mig i när och fjärran farvatten och borde vara nöjd med det.
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PITEÅ Daniel Solander föddes den 19 februari 1733 i Piteå gamla stad, numera
Öjebyn.

Goda studierresultat vid Piteå trivialskola förde honom som 17-åring till Uppsala
Universitet, där han studerade naturalhistoria inför den berömde
&quot;blomsterkungen&quot; Carl von Linne. 

Linne hade bott hos hans föräldrar i juni 1732 under sin lappländska resa. Daniel
Solander förälskade sig i Linnes äldsta dotter Elizabeth Christina, som kärvänligt
kallade &quot;min sötaste mamselle Lisa Stina&quot;. 

Den 29 juni 1760 anlände Daniel Solander till London och fick tre år senare en
tjänst tjänst vid British Museum. Han hade då redan en krets av inflytelserika
vänner.

1768 följde Solander som vetenskapsman med på James Cooks berömda jorden-
runt-segling på skeppet H.M Bark Endeavour. När skeppet två år och nio
månader senare återvände till England medfördes 30 300 växter, varav omkring
110 växtsläkten och 1&nbsp;400 för vetenskapen helt nya arter. Mängder av
fiskar, fåglar, snäckor och mollusker hemfördes också. 

Den engelska pressen hyllade Solander mer än kapten Cook.

Solander återvände aldrig till Sverige. Han dog 49 år gammal av sviterna från en
hjärnblödning i maj 1782.

I den anglosaxiska världen är Solander ett vida större namn än här hemma. Hans
namn är för alltid kopplat till stillahavsområdets flora och fauna. 

I Sverige har under senare år Solanders betydelse som Sveriges förste
världsomseglare uppmärksammats.

Källa: Per Tingbrand, advokat och Solanderforskare

Daniel Solander -
&nbsp;Sveriges förste
världsomseglare
00:00 | 06-11-17
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LULEÅ Blomsterkungen Carl von Linnes resa i Norrbotten
1732 handlade inte bara om botanik, utan också om
möten med människor och kulturer. I Kjell Lundholms bok
&quot;Carl von Linne och Norrbotten&quot; får läsaren
följa i Linnes fotspår.

I drygt ett tjugotal böcker har författaren Kjell Lundholm behandlat Norrbotten och
Nordkalotten - ofta ur historiskt perspektiv. Bland annat skrev han en bok om
norrbottensförfattaren Eyvind Johnson lagom till dennes hundraårsjubileum. Och
nu är Lundholm aktuell med ännu en jubileumsbok - den här gången om Carl von
Linne inför Linneåret 2007 då man firar att det var 300 år sedan blomsterkungen
Linne föddes.

-&nbsp;Jag har varit medlem i Svenska naturskyddsföreningen sedan barnsben,
och i Svenska Linnesällskapet. Dessutom har jag ofta besökt miljöer där Linne har
bott och verkat. Och med den här boken hittade jag ett sätt att koppla ihop mitt
naturintresse med kultur- och historieintresset, säger Lundholm.

Linnes egna tankar
Till sin hjälp har han bland annat haft Carl von Linnes dagbok som getts ut undet
titeln Iter Lapponicum. Här står att läsa Linnes egna tankar kring resan i
Norrbotten.

-&nbsp;Man förstår att han var en verklig känslomänniska - allt är antingen svart
eller vitt, berättar Lundholm och läser strofer från dagboken som beskriver
Gammelstad som himmelriket på jorden, medan Luleå stad liknas vid ett skelett
som ett rovdjur lämnat efter sig.

Lundholms bok Carl von Linne och Norrbotten handlar om Linnes resa hit upp
1732, om hans tid här och lite om hans lärjungar i den mån de berörde
Norrbotten på något sätt. Bland dem återfinns till exempel Lars Levi Laestadius
och Daniel Solander.

-&nbsp;Laestadius var ju förutom präst också en stor botanist på sin tid. Han
träffade aldrig Linne personligen, men hans halvbror Carl Laestadius mötte en
annan lärjunge till Linne och inspirerades därigenom. Och Daniel Solander från
Öjebyn var med på Cooks världsomsegling. Dock var Linne lite missnöjd med
honom eftersom han aldrig tog med sig några nya växter från sina resor hem till
Linne, säger Lundholm.

I Linnes fotspår i
Norrbotten
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Ida Fredriksson

Låna kängor
I boken finns också utförliga beskrivningar över Linnes resa, för att man själv ska
kunna följa i hans fotspår - upp längs Norrlandskusten ända till Torneå och sedan
genom Lule älvdal ända till Norge genom fjällmassiven.

-&nbsp;Linne var ganska oförberedd inför fjällresan och var tvungen att låna
riktiga kängor och en ren att klövja. Dessutom fick han med sig två samer som
vägvisare. Men i dagboken kan man utläsa att det är mycket diffust var han varit.
Linne aldrig blev riktigt klok på var han befann sig eftersom han inte kunde prata
samiska och därigenom inte fråga sina vägvisare om vad platserna hette. Men
man förstår att han var väldigt positiv till fjällresan och det han fick uppleva. Han
hade vackra tankar om naturfolk och tyckte att samernas naturenliga leverne var
idealt.
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PITEÅ Framtidens bioraffinaderier ska utvecklas i Piteå.
Ett steg mot målet är skapandet av Solander Science
Park, SSP. -&nbsp;Det här är bland det häftigaste som
hänt i kommunen, säger Robert Bergman, koordinator för
projektet, och får medhåll av forskaren Ingrid Nohlgren.

Sågade trävaror och papper är redan gamla kända produkter som tillverkas av
skog. Men så mycket mer kan göras&nbsp;-&nbsp;utan att de olika intressena
behöver konkurrera om råvara. Det handlar om allt från fordonsbränsle till
mediciner.

Projektet med svartlutsförgasning (som Affärsliv skrev om i förra numret) blir en
av hörnpelarna i den nya vetenskapsparken.

-&nbsp;Vi som arbetar med svartlutsförgasningen har världens ögon på oss. Alla
följer med spänning om vi ska lyckas eller inte, säger Nohlgren som arbetar med
projektet.

Fordonsbränsle av skog
Visar sig ideerna fungera lika bra i praktiken som i teorin kan Sveriges
pappersfabriker i framtiden bidra till 25 procent av bränsleförsörjningen för
landets fordon.

Restprodukten, svartlut, från massaindustrin kan nämligen omvandlas till DME -
&nbsp; ett drivmedel för bilmotorer.

-&nbsp;Volvo har tagit fram en lastbilsmotor som går på DME. Om ett par år
börjar bilar att testköras i Piteå, berättar Bergman.

Mer kan göras.

Naturens ekonomi
-&nbsp;Svartlutsprojektet öppnar helt nya möjligheter. Av den syntesgas som
framställs kan också en mängd nya biprodukter tillverkas. Gasen är i princip
densamma som utvinns ur olja. Att tillverka produkter av syntesgas är en känd
teknik, förklarar Nohlgren.

På kort tid har Piteå utvecklats till ett centrum för bioenergi. Två stora
vindkraftsparker planeras i kommunen, en mindre är redan under uppförande på
Bondön och till sommaren börjar en stor biodieselfabrik att byggas på

Vetenskapspark i
Solanders anda
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Tony Berglund

Haraholmen. Går alla planer i lås handlar det totalt sett om investeringar på 45
miljarder kronor.

Piteås förvandling till energikommun har gått så snabbt att branschen ännu inte
finns med i det politiska tillväxtprogrammet.

Världsledande
-&nbsp;Daniel Solander talade redan på 1700-talet om &quot;Naturens
ekonomi&quot;. Nu ska vi ta honom på orden. Vi ska lära oss att nyttja mer av
varje träd som sågas ner. Helt i Solanders och Linnes anda, ler Robert Bergman,
som är en av kreatörerna bakom Solander Science Park.

-&nbsp;När det gäller forskning kring bioraffinaderier av skogsråvara är Piteå
världsledande. Det måste vi ta till vara på. Piteå ska bli det ställe där nya
spännande och miljövänliga tekniker utvecklas, menar Bergman, som redan
arbetar för fullt med arrangemang av symposier.

Målet är 30 forskare i den nya vetenskapsbyn om inom fem år.

-&nbsp;Vi hoppas att forskningen i sin tur leder till traditionella
företagsetableringar. Solander Science Park ska också bli en mötesplats med
symposier och konferenser. Det här kan egentligen bli hur stort som helst om alla
pusselbitar faller på plats.

Utbyggnad
Piteå kommun har redan beslutat om att tillskjuta en miljon kronor årligen under
tre år till projektet. Pengar är också att vänta från svenska staten och förmodligen
även från EU. Då handlar det om betydligt större belopp.

ETC, Energitekniskt Centrum, som invigdes redan 1999, blir hjärtat i en nya
vetenskapsparken. Snart påbörjas också en tillbyggnad av lokalerna på 640
kvadratmeter. ETC utökas ut med ett våningsplan. 

-&nbsp;Vi är trångbodda och behöver kontorslokaler så fort som möjligt, berättar
Nohlgren.

Hedrar vetenskapsman
I dag används både vilrum och bibliotek som arbetsplatser.

Genom namnet Solander Science Park hedrar också Piteå kommun minnet av
Sveriges förste världsomseglare, vetenskapsmannen Daniel Solander som föddes
i Öjebyn (se faktaruta). Förhoppningsvis ska det bringa lycka.

-&nbsp;Det här kan vara fröet till någonting riktigt stort, säger Magnus Wikman,
näringslivsutvecklare på kommunens tillväxtkontor.


