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Naturen producerar oavbrutet ny biomassa med hjälp av sol-
energi. Det sker genom recirkulation av koldioxid och vatten 
med klorofyll som katalysator. Nya fossila bränslen tar det däre-
mot oerhört lång tid för naturen att producera.

I januarinumret 2009 av The Journal of Organic Chemistry 
presenterade forskargruppen Olah-Prakash sina forskningsrön 
som bland annat innebär att vilken tillgänglig energikälla som 
helst (ickefossila som sol-, vind-, geoterm- och kärnkraft) kan an-
vändas till att producera nödvändigt väte för kemisk omvand-
ling av koldioxid till metanol och/eller dimetyleter – utmärkta 
drivmedel för förbränningsmotorer och bränsleceller. Koldioxid 
kan alltså kemiskt omvandlas från skadlig växthusgas, som orsa-
kar global uppvärmning, till en värdefull, förnybar och outsinlig 
framtida kolkälla, som medger miljömässigt neutral användning 
av kolhaltiga bränslen och av kolväteprodukter som framställs 
av dessa bränslen.

Läs akademiledamoten J-G Hemmings översättning av fors-
karnas artikel i specialinlagan som börjar på sidan 7!
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Skogens riktigt stora betydelse i klimatfrågan är att bidra 
till en minskad koldioxidhalt i atmosfären, inledde Tomas 
Thuresson, kommitténs ordförande. 

Göran Örlander, skogsvårdschef vid Södra Skogsägarna, 
hängde på. Skogsbruket kan aktivt motverka klimateffek-
terna genom att öka arealen skog och öka virkesförrådet i 
skogarna. Då ökar mängden kol som är bundet i skogen. 
Men långt viktigare är att använda skogsprodukter för att 
ersätta fossila bränslen. 

Elisabet Salander-Björklund, executive vice president vid 
StoraEnso, underströk att skogsbruket måste fokusera på 
tillväxthöjande åtgärder. Då kan skogen räcka till både ökad 
virkesproduktion och för att möta den ökande efterfrågan 
på biobränsle. 

Klimatförändringarna innebär både möjligheter och 
risker, sade Skogsstyrelsens klimatexpert Hillevi Eriksson. 
Tillväxten i våra skogar ökar och det blir en ökad efterfrå-
gan på biobränslen och energisnåla material. Men samtidigt 
ökar risken för skador som vindfällningar, torka, röta och 
insekter. 

Det ska vara fler trädslag i ett framtida skånskt skogs-
bruk, menade Esben Möller Madsen, vd för Trolleholms 
Gods. Det ska vara högre lövskogsandel och mer självför-
yngring. Mer blandskog och större åldersspridning. 

Satsa på riskspridning och ökad variation i brukandet, 
sade Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF. 

Svenskt skogsbruk ”tar hand om” cirka 60 miljoner ton 
koldioxid varje år, berättade Marie Larsson-Stern. Då in-
går dels substitution av energikrävande material och fossila 
bränslen, dels bindning av koldioxid i skog och mark. 

Kravet på en omställning av energisystemet ökar kon-
kurrensen om skogsråvaran, menade Tomas Mörtsell, ordfö-
rande för Norra Skogsägarna. Sortimentsgränserna kommer 
att bli flytande och omloppstiderna kortare.

Planeringen blir än viktigare i ett nytt klimat, sade Erik 
Normark, skogsvårdschef vid Holmen Skog. Likaså ökar be-
hovet av en god skogsskötsel i form av röjning och gallring i 
tid och kortare omloppstider. Han såg också ett ökat behov 
av en aktiv skötsel för biologisk mångfald. 

I samband med seminariet genomfördes en enkät. En 
förkrossande majoritet av deltagarna trodde att vi står inför 
klimatförändringar och en ännu mer förkrossande majori-
tet, 90 procent, att skogsbruket kan mildra negativa effekter 
med en klok skogsskötsel i form av trädslagsval, röjning, 
gallring med mera. 70 procent av deltagarna bedömde dock 
att svenskt skogsbruk på det hela taget kommer att gynnas 
av klimatförändringarna. 

Text: Carl Henrik Palmér

Mer tall, kanske lite nya trädslag, men fortsatt mycket 
gran. Dessutom kortare omloppstider och satsningar för 
ökad tillväxt i skogen. Så kan man sammanfatta svaren 
på den fråga som ställdes i rubriken till konferensen 
”Vilka beslut fattas i dag inom skogssektorn för att möta 
klimatförändringarna?” som arrangerades av akademiens 
kommitté för skogsskötsel den 5 februari 2009.

Skogsskötsel inför ett nytt klimat

Foto: Ylva Nordin
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Sekreteraren har ordet
Kära ledamöter!

Sprit och olja stod i centrum för mötet, som hade samlat 
ett 20-tal representanter för drivmedelsproducenter, for-
donstillverkare, åkare, myndigheter och organisationer. 
Samtalet handlade framförallt om läget för drivmedelseta-
nol och FAME (fettsyrametylestrar, som helt eller delvis 
kan blandas i diesel). 

Enligt EU:s bränslekvalitetsdirektiv ska det finnas eta-
nolinblandad bensin i hela Europa. Det ska också tillåtas en 
inblandning med högst sju procent FAME i diesel. 

Dessa biodrivmedel måste klara ett antal hållbarhets-
kriterier. Produktionen får inte innebära förlust av biologisk 
mångfald – råvaran får till exempel inte odlas på mark som 
varit regnskog i modern tid. Där faller palmoljan bort. I 

EU och biodrivmedel – 
ett rundabordssamtal
Kommer svensk spannmålsetanol att klara EU:s hållbarhetskriterier? Ja, 
det var den av de frågor som diskuterades vid det rundabordssamtal kring 
biodrivmedel som KSLA:s kommitté för energifrågor arrangerade den 20 
februari 2009. 

en livscykelanalys måste etanolen också ge en reell minsk-
ning av utsläppen av växthusgaser. Det är inte självklart att 
svensk etanol gjord på spannmål klarar det kravet. Den frå-
gan ska nu snabbutredas vid SLU. 

Vid mötet presenterades också läget för Kvotplikt-
utredningen. Den ska analysera effekterna av en obligato-
risk inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Med 
en obligatorisk kvot behövs inga kommersiella argument 
– man tvingar i stället tillverkaren att blanda in biodriv-
medel. Det här tillämpas i dag i vissa europeiska länder. I 
diskussionen antyddes att detta var ett sätt att i framtiden 
slippa skattebefria biobränslena.

Text: Carl-Henrik Palmér

Före biodrivmedlens tid. Foto: Ylva Nordin.

1994 års Nobelpristagare i kemi, 
George Olah, driver sedan några år 
förslaget att ”ladda om” koldioxid ur 
luften och sedan elda produkterna igen. 
En klargörande artikel om detta har 
översatts till svenska av vår egen leda-
mot Jan-Gerhard Hemming. Artikeln 
finns med som inlaga i detta nummer 
av KSLA Nytt & Noterat (startar på 
sidan 7). Detta för att ledamöterna på 
ett tillgängligt sätt ska kunna ta del av 
en mycket intressant diskussion under 
uppsegling. Var finns den energi som 
lönsamt kan nyttjas för denna eleganta 
lösning på koldioxidfrågan?

Torsdagen den 14 maj invigdes 
”nya” Enaforsholm, det vill säga den 
upprustade huvudbyggnaden som för-

vandlats från enklare vandrarhem till 
smakfullt hotell. Åtta vackra rum med 
god sovstandard, en mer än fördubb-
lad matsal i en veranda ut mot träd-
gården och fjället samt en återställd 
Bergstenssal en trappa upp gav mycket 
positiva omdömen. Åk dit!

En glädjande ökning av antalet 
invalsförslag kan noteras, tre och ett 
halvt förslag per ledigt rum, bra!

Ett antal goda förslag har också 
kommit till Pris- och belöningsnämn-
den för bedömning.

Nu har vi årets höjdpunkt i 
Stockholmstrakten – ”Mellan Hägg 
och Syren”. Det är lätt att bli högtidlig 
när man en gång till får vara med, ut 
och njut!

Trevlig sommar!

                     Åke Barklund
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Aktuell ledamot:

Börje Steenberg 
berättar minnen 

från en världs- 
omspännande 

karriär

Ledamoten i Skogsavdelningen Börje Steenberg berät-
tar i boken Nytta med nöje. Minnen och meningar (Carlsson 
Bokförlag) om stort och smått, om skogsmekaniseringen i 
Sverige, hur man föreläser för råttorna på Hotel Waldorf 
Astoria i New York, hur man blir vice generaldirektör och 
chef för skogen i FAO i Rom, vad som egentligen låg bakom 
Dag Hammarskjölds död 1961, om okända skandaler och 
gerillakrig i Colombia för att ta några exempel. Under åren 
har Börje Steenberg träffat många av pappersindustrins pi-
onjärer. Om dessa möten och mycket annat berättar han på 
ett livfullt och humoristiskt sätt.

Börje Steenberg är idag 97 år. Han invaldes som leda-
mot i Skogsavdelningen 1969. Han är bland mycket annat 
föreläsare, konsult, professor emeritus vid KTH och även 
ledamot i Academia Italiana di Scienze Forestalia.

Han kan blicka tillbaka på ett långt och innehållsrikt 
yrkesliv som världsledande pappersteknisk forskare. Hans 
specialkunskaper i trä- och skogsfrågor har varit efterfrå-
gade ute i världen, vilket har gjort att han arbetat på flera 
kontinenter och i många länder, framför allt som anställd 
på FN-organet FAO (Food and Agriculture Organization) 
i Rom. 

Börje Steenbergs liv och yrkeskarriär har gett honom 
unika erfarenheter och breda kunskaper som han förmedlar 
i boken. Han befann sig till exempel i Kongo när planet 
med Dag Hammarskjöld störtade och FN-chefen omkom. 
Han har på egen hand undersökt olyckan och presenterar 
sina kontroversiella resultat i slutet av boken. 

Text: Anders Fredholm
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Nytta med nöje. Minnen och meningar

Självbiografin med titeln Nytta med nöje. Minnen och me-
ningar gavs ut på Carlsson förlag och är på 251 sidor inklu-
sive personindex. Och indexet kan med fördel användas som 
en aptitretare innan själva läsandet sätter igång. Det är bara 
att välja bland uppslag som Paul Klee, Adolf Hitler, Ernst 
Hemingway, Josef Stalin och Gustav Söderlund, för att se 
på vilket sätt respektive person korsat den Steenbergska livs-
banan. Boken följer i grova drag ett kronologiskt upplägg. 
Vi får följa Börje Steenberg från uppväxten på Södermalm 
1912 via studier i kemi vid KTH och vidare ut i ett minst 
sagt varierat arbetsliv.

Trätekniskt bidrag till medicinen(!)
Vad är det då för energi som strålar ur de Steenbergska verk-
samheterna? Jag tror att ett bra exempel för att illustrera 
detta är framställningen av coliformin. Coliformin var det 
namn som kom att ges på en bakteries aktiva utsöndring 
som motverkade rötangrepp på trä. Steenberg isolerade till-
sammans med limnologen Stig Pehrson och kemisten Stig 
Freyschuss denna substans. Kanske skulle den kunna använ-
das på andra håll där det fanns problem med rötangrepp? 

Det visade sig dock svårt att få pengar till fortsatt forsk-
ning eftersom till exempel Trämasseföreningen inte såg nå-
gon anledning att hjälpa sina konkurrenter att bli av med 
rötsvamp. Men coliforminet kom ändå till användning för 
att motverka svamp – inom medicinen. Genom Steenbergs 
kontakter med gamla studiekamrater prövades medlet i en 
salva för att motverka den svamp äldre kvinnor fick under 
brösten. Steenberg lyckades även intressera nobelprista-
garen i kemi, Paul Florey, för bakterien och skickade iväg 
Freyschuss till Floreys laboratorium i Oxford för fortsatt 
forskning. Men experimenten krävde en jämn ström av co-
liformin, som tillverkades i Sverige. Och det var inte tillåtet 
att skicka bakterier ut ur Sverige och in i England. Men 
eftersom tullchefen på Bromma flygplats var en gammal 
klasskamrat från Södra Latin kunde också detta problem 
lösas.

Kontakter och byråkratiska snårskogar
Om denna rätt lyckosamma historia karakteriseras av för-
mågan att kryssa skickligt mellan personliga kontakter och 
ett byråkratiskt system så förefaller tiden vid FAO ha präg-
lats av en byråkrati som mest liknar ryska trädockor, utan 
slut. I motsats till arbetet i Sverige, vars institutionella mix 
mellan byråkrati, politik, näringsliv och övriga intressen 
verkar ha varit mer hälsosam, i alla fall för en utomstående 
betraktare, upptog det byråkratiska och diplomatiska finliret 
en betydligt större del av arbetet i FAO. Steenbergs arbete 
försköts också allt längre från de mer handfasta och prak-
tiska frågorna. Men på samma sätt som Steenberg genom-
gående visar stor uppskattning för kollegor med ett stort 
mått av professionalitet visar han också beundran för de 
fullblodsbyråkrater som lotsade honom genom FN:s snåriga 
värld. Kommentaren om att kabinettschefen Luis Giménez-
Quintana ”räddade livet på mig, i början flera gånger om 
dagen, i slutet ett par gånger i veckan”, är talande. 

Det går också ur dessa minnen att dra en del lärdomar 
för dem som intresserar sig inte bara för en historieskriv-
ning om exempelvis pappersindustrin och pappersforsk-
ningen, utan även på ett mer generellt plan. För det första 
visar det biografiska perspektivet på vikten av att hela tiden 
få med sig den praktiska nivån. Normativa texter och stat-
liga strukturer skapar så klart en avgörande inramning för 
vad som kan göras och sägas, men dessa får sin mening ur 
de praktiska göranden de (i bästa fall) är till för att under-
lätta. 

Börje Steenberg vet detta och har generöst delat med 
sig av de erfarenheter han gjort på såväl den praktiska 
planhalvan som när det gäller att producera styrdokument. 
Slutligen vore det bra om Steenbergs självbiografi inspire-
rade flera personer med motsvarande tyngd i sina respektive 
fält att dra sitt strå till den kollektiva historieskrivningens 
stack. Detta måste också ses som en nytta.

Text: Per Eriksson

En självbiografi av akademi- 
ledamoten Börje Steenberg
Rätt tidigt i läsningen av Börje Steenbergs minnen slås jag av med vilken enorm energi och 
kraft han griper sig an de uppdrag han får och tar. Utan denna framåtriktade och outtröttliga 
kreativitet hade det nog heller inte blivit så många spännande historier att berätta och heller 
inte några resultat av värde. Nästan alla uppdrag som Steenberg berättar om innebar att han 
fick börja från noll, det vill säga de Steenbergska kunskaperna på de områden han ombads 
sköta om – till exempel att fungera som förste assistent vid Statens Farmaceutiska laborato-
rium eller som chef vid Svenska Träforskningsinstitutet – var till en början begränsade och 
krävde uppfinningsrikedom och arbete utöver det vanliga.
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Boksläpp på KSLA den 6 maj...

... och den 22 april

Galiga, ingifær, kanela bark, komin, 
muscatblomæ, naghla, pipar och rusin 
är en förteckning av kryddväxter från 
mitten av 1300-talet från Bohus slott 
och Tönsberg och utgör en av de äldsta 
uppgifterna om att kryddväxter impor-
terades till Norden. Det är dessutom 
en tidig samling svenska eller försvens-
kade latinska medeltida växtnamn. 
Källan är inventarieförteckningar som 
skvallrar om kryddanvändningen vid 
kung Magnus Erikssons svensk-norska 
hov. Dylika inventarier är tillsammans 
med medicinskt inriktade handskrif-
ter de främsta källorna till kunskapen 
om växternas medeltida namn och an-
vändning. 

Om detta och om en rad växters 
namn och användningsområden under 
medeltiden finns att läsa i den nyligen 
utgivna boken Millefolium, rölika och 

Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition

näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld 
i lärd tradition, skriven av professor 
Inger Larsson vid Institutionen för 
nordiska språk vid Stockholms uni-
versitet.

Utgivningen firades den 6 maj 
2009 med ett boksläpp på KSLA. 
Deltagarna hade en mycket blandad 
bakgrund och visade på ett brett in-
tresse för den svenska medeltida växt-
världens kulturhistoria. 

Bokens författare Inger Larsson in-
ledde med att berätta att ett av proble-
men med att forska om växtnamn före 
Linné är bristen på systematik och att 
den folkliga botaniken namngav väx-
terna efter användbarheten vilket gör 
att obesläktade växter med samma an-
vändningsområde får samma namn. 

Kål är ett exempel på detta och 
namnet betecknade under medelti-

den inte bara hela växter utan också 
stjälkar och blad av ätliga växter. 
Expertpanelen, under ledning av Kjell 
Lundquist och med växtnamnsforska-
ren Lars Erik Edlund och 1:e intenden-
ten vid Bergianska trädgården Karin 
Martinsson, bjöd också in publiken att 
diskutera växtnamnsforskningens ve-
tenskapliga och kulturhistoriska förut-
sättningar. Deltagarna fick också veta 
att de äldsta belagda svenska växtnam-
nen är lin och lök funna på runstenar 
och att det senaste tillskottet till den 
svenska floran, myrnävan, namngavs 
samma dag som boksläppet hölls. 

Text: Jimmy Lyhagen

Millefolium, rölika 
och näsegräs

Formas förlag, som gett ut boken, ar-
rangerade tillsammans med akade-
miens enhet för de areella näringarnas 
historia (ANH) och CBM boksläpp 
på KSLA den 22 april 2009. Urban 
Emanuelsson berättade om bokens 
tillkomst och vad som varit hans vik-
tigaste inspirationskällor. 

Formas generaldirektör Rolf 
Annerberg framhöll att svaret på frå-
gan om meningen med allting inte 
är 42, vilket görs gällande i Douglas 

Akademiledamot motverkar analfabetismen!
Så skulle man kunna sammanfatta kommentarerna om akademiledamoten Urban Emanuelssons bok 
Europeiska kulturlandskap. Hur människan format Europas natur. 

Adams bästsäljare Liftarens guide till 
galaxen. Nej, svaret är Urbans bok, 
som verkligen visar hur allting hänger 
ihop med allting. Kvällens moderator 
var professor em. Ulf Sporrong, som 
också berättade om sina reflektioner 
efter att ha läst boken. Sporrong in-
gick tillsammans med professor em. 
Margareta Ihse och WWF:s ord-
förande Björn Hägglund även i den 
panel som tillsammans med Urban 
Emanuelsson diskuterade boken. 

Men analfabetismen då? Den läs-
kunnighet det här är fråga om är så 
klart att kunna läsa vad naturen har att 
berätta, att kunna tolka spåren efter ex-
empelvis olika typer av odlingssystem. 
Det var Margareta Ihse som framhöll 
att denna bok borde kunna fungera i 
en kampanj mot analfabetism i denna 
specifika mening.

Text: Per Eriksson
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INFORMATION FRÅN KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN
EXTR

A

Kemisk recirkulering av koldioxid till metanol och dimetyleter
Från växthusgas till förnybara, 
miljömässigt kolneutrala bränslen 
och syntetiska kolväten

Reprinted and translated with 
permission from The Journal of 
Organic Chemistry, January 
16, 2009, 74 (2), 487–498. 
Copyright 2009 American 
Chemical Society.
Translation: J-G Hemming.

CO2

          Hydrering

CH3OH

Syntetiska kol-
väten och deras 
produkter

Energi
Sol-
Vind-
Våg-
Geoterm-
Atom-

CH3OH

och

CH3OCH3

Infångande av
CO2

CO2 + 2 H2O

CH3OH + 3/2 O2
Bränsleanvändning

Ko
lneutral cykel

I
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Prolog

Det är nog inte vanligt att Journal of Organic Chemistry gör 
en översikt över kemisk recirkulering av koldioxid. Det kan 
till och med ifrågasättas huruvida recirkulering av CO2 kva-
lificerar som ämne för en tidskrift i organisk kemi. CO2 är 
dock en överallt närvarande kolkälla. Den medger produk-
tion av metanol och dimetyleter, som är effektiva alternativa 
drivmedel, liksom även produktion av deras derivat i form 
av olika varor. Helt klart faller alltså ämnet inom ramen för 
organisk kemi.

En av vår tids stora utmaningar är vidare att finna ef-
fektiva nya lösningar på såväl krympande resurser av fossila 
bränslen (kol, olja och naturgas) som på allvarliga miljö-
mässiga konsekvenser av omåttlig förbränning av kolhaltiga 
bränslen och deras produkter.

Konceptet för den av oss utvecklade Metanolekonomin 
bygger på kemisk recirkulering av CO2 till nyttiga bränslen 
(till exempel metanol och DME) och andra produkter.1,2 

Samtidigt blir kolhaltiga bränslen förnybara (i mänskligt 
tidsperspektiv) och miljömässigt neutrala. Detta ger oss inte 
bara möjlighet att mildra en av främst människan förorsakad 
global uppvärmning utan förser oss även med en outsinlig 
och allmänt tillgänglig kolkälla för kommande tider.

Introduktion och koncept
Fossila bränslen, först kol och därefter olja och naturgas, 
har gett möjlighet till en tidigare aldrig skådad framgång 
och tillväxt för mänsklig utveckling de senaste två seklerna. 
Världen är idag fortfarande starkt beroende av fossila bräns-
len. De utgör cirka 80 procent av energibehoven inklusive 
produktion av från fossil härstammande bränslen och vikti-
ga produkter. Mängden för oss tillgängliga fossila bränslen 
är emellertid ändlig och töms snabbt. En gång konsume-
rade är de fossila bränslena inte förnybara med mänskliga 
tidsmått.

För en tid sedan föreslog en av oss (G. A. O.) användning 
av metanol som ett alternativt sätt att lagra, transportera och 

använda energi (den så kallade ”Metanolekonomin”).1, 3–6

Metanol och dess derivat dimetyleter (DME) är även 
utmärkta drivmedel till förbränningsmotorer (ICE) och 
en ny generation bränsleceller som oxiderar metanol direkt 
(DMFC). De är även lämpliga utgångsmaterial för pro-
duktion av lätta olefiner (eten och propen) och kan därmed 
följaktligen leda till praktiskt taget vilken kolväteprodukt 
som helst.

”Metanolekonomin”, som beskrivs i detalj i vår nyligen 
publicerade monografi2, utgör ett alternativ till våra krym-
pande reserver av olja och naturgas. ”Metanolekonomin” har 
en kolcykel vars inverkan på miljön är neutral eller i vissa 
fall till och med kan minska luftens koldioxidhalt.1, 3–5

Som i det följande kommer att diskuteras kan metanol 
produceras effektivt med förbättrade metoder av en stor 
mängd råvaror inklusive fossila bränslen (kol, oljeskiffer, 
oljesand etc.). Metanol kan även produceras av jordbruks-
produkter, kommunalt och industriellt avfall, trä och olika 
slags biomassa. Än viktigare, vilket kommer att diskuteras 
här, är att metanol även kan produceras på ett nytt sätt ge-
nom kemisk recirkulering av koldioxid. Till att börja med 
kommer detta att ske med koncentrerade koldioxidrika av-
gaser från fossileldade kraftverk, cementfabriker, brännerier 
och andra industrier, aluminium-, järnverk etc. Även na-
turliga källor som den CO2 som medföljer naturgasen eller 
geotermins hetvatten och ånga är aktuella.

Trots den låga koncentrationen i luft, för närvarande ca 
380 ppm, kan CO2 i framtiden infångas och recirkuleras 
till metanol. Det blir en parallell till naturens egen fotosyn-
tetiska kolcykel. Effektiva nya absorbenter som kan fånga 
atmosfärisk CO2 är under utveckling. Kemisk recirkulering 
av CO2 till nya bränslen och material kommer då att bli 
möjlig. Det gör dem förnybara med mänskliga tidsmått som 
kontrast till att naturens transformering av ny fotosyntetiskt 
bildad biomassa till fossila bränslen kan ta många miljoner 
år7, vilket mänskligheten inte kan vänta på. Biobränslen av 
odlade grödor och annan biomassa produceras och används 

Ny biomassa producerar naturen med solens energi ge-
nom att recirkulera koldioxid och vatten med växternas 
klorofyll som katalysator.

Nya fossila bränslen kan naturen producera endast om 
den ges tillräcklig geologisk tidsrymd. I motsats härtill kan 
koldioxid recirkuleras kemiskt till metanol eller dimetyleter 
(DME) och deras olika produkter i nutid.

Koldioxiden kan infångas från naturliga och industriella 
källor liksom från olika mänskliga aktiviteter eller till och 
med från luft och sedan reduceras och förenas med väte.

Föreliggande översikt sammanfattar detta nya sätt att 
angripa problemet samt redovisar vår forskning på områ-
det under de senaste 15 åren.

Kolets recirkulering är en viktig sida av vår föreslagna 
Metanolekonomi. Vilken tillgänglig energikälla som helst 
(ickefossila som sol-, vind-, geoterm- och kärnkraft) kan an-
vändas till att producera nödvändigt väte för kemisk om-
vandling av CO2.

Vi har utvecklat nya, effektiva metoder för reduktiv om-
vandling av CO2 till metanol och/eller DME såsom dubbel 
reformering med metan samt tillvägagångssätt för kataly-
tiska och elektrokemiska omvandlingar.

Flytande metanol är att föredra framför ytterst flyktigt 
och explosivt väte, när det gäller att lagra och transportera 
energi.

Metanol och dess derivat DME är utmärkta drivmedel 
för förbränningsmotorer (Internal Combustion Engines, 
ICE) och bränsleceller, liksom även lämpliga utgångsmate-
rial för syntetiska kolväten och deras olika produkter.

Koldioxid kan alltså kemiskt omvandlas från skadlig 
växthusgas, som orsakar global uppvärmning, till en vär-
defull, förnybar och outsinlig framtida kolkälla, som med-
ger miljömässigt neutral användning av kolhaltiga bräns-
len och av dem framställda kolväteprodukter.

II

Resumé



9KSLA Nytt & Noterat  •   nr 2  2009

i stigande omfattning. Det leder åtminstone i viss utsträck-
ning till att produktion av drivmedel inkräktar på värdefull 
livsmedelsproduktion. Det har redan medfört starkt sti-
gande livsmedelspriser8 och miljöförstöring.9, 10

Liksom alla kolhaltiga material avger fossila bränslen 
koldioxid och vatten, när de förbränns. Nuvarande om-
vandling av fossila bränslen (kol och naturgas) till flytande 
kolväten och deras produkter sker huvudsakligen med kemi 
baserad på syntesgas (se nedan). Även denna process gene-
rerar stora mängder CO2 och biprodukter. CO2 är en vik-
tig växthusgas som klart bidrar till global uppvärmning.11 
Att mildra dess skadliga effekter är en till fullo erkänd stor 
utmaning för mänskligheten. Kyoto-avtalet och därpå föl-
jande internationella ansträngningar riktades mot att be-
gränsa koldioxidemissioner i atmosfären. Inga betydande 
teknologiska lösningar har framkommit, medan däremot 
ekonomisk-politiska ansatser som kolkvoter och handel 
med utsläppsrätter har föreslagits och i stigande grad trätt i 
kraft i många länder.

Vår föreslagna Metanolekonomi, med sin kemiska re-
cirkulering av koldioxid till metanol och/eller dimetyleter 
och vidare till av dem deriverade syntetiska kolväten och 
produkter, erbjuder ett sådant nytt sätt att göra bränslen 
förnybara och miljömässigt kolneutrala eller till och med 
-negativa. Mänskligheten får härigenom även en outsin-
lig kolkälla i form av återvinningsbar CO2, samtidigt som 
av människan orsakad klimatförändring (global uppvärm-
ning) mildras. Det väte som erfordras till den kemiska re-
cirkuleringen av koldioxid kan komma från vatten (genom 
elektrolys eller andra sätt att sönderdela vatten). Det kan 
även komma från kvarvarande betydande kolvätekällor.

Nu tillgänglig metan, i första hand naturgas, men även 
andra naturliga källor som kolflötsmetan och metanhydrat 
samt biometan från jordbruk, hushåll och industrier, kan 
effektivt utnyttjas för metanolproduktion med förbättrade 
metoder, till exempel vår nya dubbelreformerande process 
(se nedan).

Vi ger här en översikt av nya sätt att åstadkomma den 
kemiska recirkuleringen av koldioxid. Den omfattar dess 
infångande, omvandling till metanol och/eller dimetyleter, 
där kemisk och hydrerande reduktion kombineras, alterna-
tivt initial elektrokemisk reduktion av CO2 till CO.

Alla metoder att recirkulera koldioxid till metanol krä-
ver emellertid mycket energi. Lägg märke till att vi inte 
sysslar med att generera energi utan endast med energis lag-
ring och användning i en lämplig form (det vill säga meta-
nol och/eller dimetyleter). Samtidigt kan vår kolcykelkemi 
och konceptet för Metanolekonomin använda vilken energi 
som helst: Ännu existerande fossila bränslen och alterna-
tiva källor som sol-, vind-, vatten-, geoterm- liksom även 
atomenergi. De är alltså ytterst mångsidiga i sina praktiska 
applikationer. Väsentligen kommer vår mesta energi i en 
eller annan form från solen, så mänskligheten kommer inte 
att uppleva någon verklig energibrist. Däremot måste vi 
finna lämpliga nya vägar att fånga in, lagra, transportera 
och utnyttja energi.

Bakgrund
Metanol framställdes först som en ringa biprodukt vid 
torrdestillation av trä till träkol och kallades därför för 

III

träsprit. Metanol producerad på detta sätt användes under 
1800-talet för belysning, matlagning och uppvärmning, 
men ersattes senare av billigare bränslen, särskilt fotogen. 
Fram till 1920-talet var trä den enda källan till metanol, 
som efterfrågades i allt större kvantiteter av den framväx-
ande kemiska industrin. BASF i Tyskland introducerade 
på 1920-talet produktionen av metanol från syntesgas i in-
dustriell skala. Syntesgas är en blandning av CO och H2. 
Medan kol ursprungligen var råvara för syntesgas blev na-
turgas främsta råvara efter andra världskriget. Naturgasen 
innebar högre väteinnehåll och lägre energikonsumtion och 
innehöll färre skadliga föroreningar som svavel, kväve, ha-
logener och tungmetaller.12–16

Metanol är idag en viktig råvara för kemisk industri. 
Den tillverkas i stora kvantiteter (ca 40 miljoner ton år 
2007) för vidare produktion av en mängd olika kemikalier 
till exempel formaldehyd, metyltertbutyleter och ättiksy-
ra.12, 16 Många av dessa kemikalier används sedan för till-
verkning av många produkter för vårt dagliga liv som färger, 
syntetgummi, -lim, frostskyddsmedel och plaster. Förutom 
att produceras industriellt och förekomma naturligt på jor-
den i små mängder i frukter, druvor etc., har man nyligen 
upptäckt metanol i yttre rymden.17 Astronomer har obser-
verat ett enormt metanolmoln runt en nyfödd stjärna i yttre 
rymden som mäter ~460 miljarder kilometer i vidd!

Metanols giftighet framhålls ofta som ett hinder för dess 
användning. Metanol är starkt toxiskt endast när den intas 
i större mängd (30–100 ml)18, 19, då den förorsakar blind-
het och slutligen död. Till skillnad mot etanol är metanol 
naturligtvis inte för inre bruk, men det är inte bensin och 
diesel heller. Enligt US FDA är dagligt intag av 500 mg 
metanol/dag säkert för vuxna. Metanol har länge använts 
i konsumtionsprodukter som vätskor för vindrutespolning, 
avisning, frostskydd och bränslen för camping och utom-
husaktiviteter. Att använda och tillhandahålla metanol som 
ett gängse bränsle förväntas inte förorsaka några stora sä-
kerhetsproblem

Metanol har utmärkta karakteristika i sin förbränning. 
Den är ett lämpligt och beprövat bränsle till fordon drivna av 
förbränningsmotorer (ICE). Den har bara halva bensinens 
energidensitet, men har högre oktantal på 100 (medeltal av 
RON107 och MON92).20 Genom sitt höga oktantal, och då 
den även i sig är brandsäkrare än bensin, har metanol an-
vänts i racerbilar sedan 1960-talet.21 Bensindrivna bilar kan 
modifieras att gå på metanol till mycket modest kostnad. 
Flexifuel-fordon (FFV) som går på en blandning av meta-
nol och bensin, till exempel M15 och M85, med 15 procent 
respektive 85 procent metanol, användes i stor omfattning 
kommersiellt under 1980-talet i till exempel Kalifornien.12 I 
Brasilien är nästan 80 procent av producerade bilar nu FFV 
som kan köra på valfri blandning av etanol och bensin; eta-
nol av sockerrör finns i Brasilien till låg kostnad. Den breda 
kommersiella användningen av metanol till ICE-fordon 
borde därför inte vara någon svårighet.

DME, den enklaste av alla etrar, är en färglös, icke-tox-
isk, icke-korrosiv, icke-cancerogen och miljömässigt vänlig 
kemisk förening.24 Till skillnad mot andra homologa etrar 
bildar DME inte explosiva peroxider25, vilket gör att den är 
säker att lagra och hantera. DME:s kokpunkt är -24,9°C, så 
den är en gas under normala temperaturer och tryck. DME 
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hanteras dock vanligen som vätska och lagras i trycktankar 
ungefär som flytande petroleumgas.26

Konsumtionen av DME ökar starkt särskilt i Asien, då 
stigande stora kvantiteter används som en ersättning för 
dieselolja. DME är även en lämplig ersättare för bränsle till 
applikationer för såväl elgenerering som husuppvärmning 
och matlagning.26

Metanol (eller dess flexifuel-blandningar med bensin) 
och DME kan även användas i nya hybrid- och plug-in hyb-
rid-fordon, där ICE kombineras med elmotorer. Förutom 
till ICE är metanol ett utmärkt bränsle till effektiva bränsle-
celler som oxiderar metanol direkt (DMFC), som vi utveck-
lat i samarbete med Caltech’s Jet Propulsion Laboratory på 
tidigt 1990-tal.27–29 Bränsleceller baserade på direkt DME 
har även studerats.30, 31 

Förutom till drivmedel har metanol och DME visat 
sig lämpliga till och används i ökad utsträckning som ut-
gångsmaterial för så kallad ”methanol to olefin”-process 
(MTO).32, 33

Sura zeolitiska solida katalysatorer som SAPO-34 och 
ZSM-5 används vanligen för denna reaktion. Olah et al. 
rapporterade även på 1980-talet om användning av icke-
zeolitisk bifunktionell WO3/Al2O3 katalysator.34, 35 Eten 
och propen kan sedan transformeras till polyeten och poly-
propen eller till olika kolväten och deras produkter. Metanol 
är även utgångsmaterial i ”methanol to gasoline”-processen 
(MTG) för direkt produktion av bensin, dieselbränsle och 
aromatiska kolväten.36 Alla produkter som man för närva-
rande får från olja och naturgas kan därför produceras av 
metanol.

Dagens metanol-/DME-produktion av fossila bränslen 
baserad på syntesgas
Metanol och DME produceras för närvarande uteslutande 
av fossila bränslen via syntesgas. Processen är väloptimerad 
och producerar nu som nämnts cirka 40 miljoner ton meta-
nol årligen. Syntesgas är en blandning av väte och kolmon-
oxid såväl som koldioxid bildade genom partiell förbrän-
ning och reformering av kol och naturgas över en heterogen 
katalysator.

Syntesgas produceras av kol genom förgasning, en pro-
cess som kombinerar partiell oxidation och behandling med 
ånga:

Genom det låga förhållandet H/C är den erhållna syn-
tesgasen rik på koloxider (CO och CO2) men har underskott 

på väte. Innan den sänds till enheten för metanolproduktion 
måste syntesgasen därför undergå ”water gas shift”-reaktion 
för att öka väteinnehållet. Alternativt kan H2 från andra 
källor tillsättas.

I kolrika länder37, särskilt Kina och Sydafrika, är kol-
baserad syntesgas fortfarande främsta källa för metanol. 
Produktion av syntesgas, och då särskilt från kol, ger emel-
lertid alltid stora mängder koldioxid som biprodukt, vilket 
förorsakar miljöproblem.

Alltsedan andra världskriget har naturgas i allt högre 
grad blivit främsta källa för produktion av syntesgas, vilket 
är mera lämpligt och ekonomiskt samt miljömässigt bätt-
re.15 Mest använda teknologi för produktion av syntesgas av 
naturgas är idag reformering med ånga (ekvation 1). Även 
dess kombination med partiell oxidation (ekvation 2) an-
vänds i ökad omfattning i en process som kallas autoterm 
reformering. Torr reformering (ekvation 3) har också an-
vänts, dock i mindre omfattning.38

Efter justering av förhållandet CO/H2 till nära 1:2, om-
vandlas syntesgasen till metanol. Nuvarande processer för 
att producera metanol av syntesgas använder katalysatorer 
baserade på oxider av koppar/zink, vilka är ytterst aktiva 
och selektiva i processer i heterogen gasfas. Metanolsyntes 
är en exoterm reaktion (-21,7 kcal∙mol-1), varför kontrol-
lerad processtemperatur är viktig för att inte äventyra kata-
lysatorns aktivitet.39

Produktion av DME av metanol sker lätt med olika lätt 
sura katalysatorer som till exempel alumina.26

Kemisk omvandling av koldioxid till metanol och/eller 
dimetyleter
Nuvarande produktion, baserad på syntesgas med fossila 
råvaror, av metanol/DME leder oundvikligen till stora ut-
släpp av koldioxid. Metanol liksom alla kolhaltiga bränslen 
bildar naturligtvis koldioxid vid sin förbränning. Koldioxid 
är en viktig växthusgas som anses påverka atmosfären och 
vara främsta orsak till av människan orsakad global upp-
värmning. 

Dock har ännu inte någon ny teknologi framkommit, 
som kan avhjälpa detta, förutom förslaget att samla in och 
undanskaffa överskottet av koldioxid. Det är emellertid en 
dyr och blott temporär lösning, som i seismiskt aktiva om-
råden skulle kunna förorsaka ödeläggande utbrott av koldi-
oxid vid jordbävning eller annan rörelse i jordskorpan.

Under senare år har vi föreslagit och lagt ner stor möda 
på kemisk omvandling av koldioxid för att på så sätt få den 
recirkulerad och återanvänd till värdefulla drivmedel och 
material.40–43 Vi är förvissade om att detta praktiska och 

 -H2O  -H2O         Eten & Propen
2CH3OH  CH3OCH3  H2C=CH2 & H2C=CH—CH3
 +H2O

 -H2O  -H2O          bensin, 
2CH3OH  CH3OCH3  lätta olefiner dieselbränsle
 +H2O    och aromater

C + ½O2 CO partiell oxidation ∆H298K = -29,4 kcal∙mol-1

C + H2O CO + H2 reformering med ånga ∆H298K = 31,3 kcal∙mol-1

CO + H2O CO2 + H2 WGS ∆H298K = -9,8 kcal∙mol-1

CO + 2H2 CH3OH ∆H298K = -21,7 kcal∙mol-1

(1) CH4 + H2O CO + 3H2 ∆H298K = 49,1 kcal∙mol-1

(2) CH4 + ½O2 CO + 2H2 ∆H298K = -8,6 kcal∙mol-1

(3) CH4 + CO2 2CO + 2H2 ∆H298K = 59 kcal∙mol-1

IV
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lämpliga sätt kan lösa miljöproblemen med en stigande kol-
dioxidhalt i vår atmosfär och åtföljande global uppvärm-
ning. Det kan även göra att våra bränslen blir förnybara och 
miljömässigt kolneutrala.

Katalytisk hydrering av koldioxid till metanol
Rakaste och mest studerade sätt att göra metanol av CO2 är 
att katalytiskt reducera CO2 med väte enligt

Denna reaktion har kemister känt till i över 80 år. Några 
av de första metanolfabrikerna i USA under 1920- och 
1930-talen använde koldioxid, vanligtvis en biprodukt från 
andra verksamheter, till exempel brännerier.12 På senare tid 
har effektiva katalysatorer utvecklats för denna omvandling. 
De är baserade på metaller och deras oxider, särskilt koppar 
och zinkoxid.

Lurgi AG, ett ledande företag när det gäller metanol-
syntesens processteknik, utvecklade och testade noggrant 
en högaktiv katalysator för produktion av metanol av CO2 
och H2.44 Den arbetar vid en temperatur av ca 260°C, vilket 
är något högre än vad en konventionell katalysator i me-
tanolsyntesen gör. Selektiviteten för metanol är utmärkt. 
Denna katalysators aktivitet sjunker i ungefär samma takt 
som aktiviteten hos de kommersiella katalysatorer gör som 
används i vanliga metanolfabriker.

Metanolsyntes av CO2 och H2 har även demonstrerats 
i pilotskala i Japan, där man uppnått en produktion av 50 
kg CH3OH per dag med en selektivitet för metanol på 99,8 
procent.45 Man har också utvecklat metanolsyntesen i väts-
kefas. Det medger en konvertering av CO2 och H2 till me-
tanol på cirka 95 procent och med mycket hög selektivitet i 
ett enda steg.46 I vårt eget arbete har vi utvecklat förbättrade 
katalysatorer.

Aktiebolaget Carbon Recycling International har på 
Island i pilotskala framgångsrikt genomfört recirkulering 
av CO2 till metanol. Man bygger nu den första kommer-
siella anläggningen. Den utnyttjar lokalt tillgänglig billig 
geoterm energi. Tillverkningen baseras på omvandling av 
sådan CO2 som är en betydande biprodukt i samband med 
geotermi eller också industriella källor som produktion av 
aluminium. H2 produceras genom elektrolys av vatten.47

Mitsui Chemicals bygger i Japan en pilotanläggning 
som producerar metanol av CO2 och H2 med en kapacitet 
av 100 ton. Väte kommer att produceras genom fotokemisk 
sönderdelning av vatten med hjälp av solenergi.48 Det finns 
stort intresse för ”CO2 till metanol”-processer även i Kina, 
Australien, Europeiska Unionen och andra länder för recir-
kulering av CO2 från industriella källor som kolkraftverk, 
aluminium- och cementfabriker, etc. Än så länge är det 
emellertid blott begränsat intresse i USA.

Generellt är sammansättningen av katalysatorer för 
hydrering av CO2 densamma som för närvarande används 
när man producerar metanol via syntesgas, alltså Cu/ZnO/
Al2O3.49–52 Det förvånar inte med tanke på vår nuvarande 
förståelse för mekanismen hos den kemi som är baserad på 
syntesgas.

Trots att det fortfarande står under debatt, är det nu i 
allmänhet accepterat, att metanol nästan uteslutande bil-

CO2 + 3H2 CH3OH + H2O ∆H298K = -11,9 kcal∙mol-1

das genom hydrering av den CO2 som finns i syntesgasen, 
vilket sker på katalysatorns yta. För att omvandlas till me-
tanol måste först en del av den CO som finns i syntesgasen 
genomgå ”water gas shift”-reaktion till ytterligare H2 och 
bilda CO2. Bildad CO2 reagerar så med väte och producerar 
metanol.39, 53, 54 Man har faktiskt visat, att en från CO2 och 
vatten noggrant renad blandning av CO/H2, som reagerar 
på en kommersiell katalysator för metanol, inte producerar 
någon eller blott mycket lite metanol.39

Det finns ett flertal processtudier när det gäller metanol-
produktion av CO2 och väte.44, 49, 50, 55 Kapitalinvestering för 
en sådan metanolfabrik beräknas vara ungefär lika med en 
konventionell fabrik baserad på syntesgas.44 Utslagsgivande 
för en storskalig sådan process är tillgången på råvarorna 
CO2 och H2. Globalt emitteras i atmosfären varje år över 
25 miljarder ton CO2 som har med mänsklig aktivitet att 
göra. Stora mängder CO2 kan således relativt lätt erhål-
las från olika utsläppskällor som fossileldade kraftverk och 
andra industrier som cementfabriker, aluminiumverk och 
brännerier.

Det finns även stora naturliga koldioxidkällor, som kan 
infångas, lagras eller recirkuleras för att undvika emission 
till atmosfären. Exempel härpå är den CO2 som åtföljer ex-
ploatering av naturgas och geoterm energi. Till och med 
den ringa halten CO2 i luften kan frånskiljas och kemiskt 
reduceras till metanol och olika syntetiska kolväten och de-
ras produkter (se nedan). Vi ska diskutera nuvarande status 
och utmaningar rörande infångning och rening av CO2 från 
industriella och naturliga källor, såväl som produktion av 
väte för kemisk recirkulering av kol.

Infångning och rening av CO2 för recirkulering;
från industriella och naturliga källor
Naturen fångar in och recirkulerar CO2 effektivt i sin kol-
cykel genom fotosyntesen. För att kemiskt recirkulera CO2 
till metanol, är det nödvändigt att kunna fånga in den i ren 
form från industriella och naturliga källor på ett lämpligt 
och ekonomiskt sätt.

För närvarande uppnår man detta bäst genom att fånga 
in och recirkulera från källor, som har tillräckligt hög halt 
av CO2. Man använder då fysikalisk-kemiska adsorptions- 
och desorptionscykler, vid behov kopplade till kemisk re-
ning särskilt från H2S, SO2 och andra föroreningar som 
kan förekomma.

Globala emissioner av CO2 från elproduktion, cement-
fabriker, brännerier, industrier, transportsektor, uppvärm-
ning/kylning, matlagning och andra aktiviteter bidrar 
samtliga till ökning av atmosfärens koldioxidhalt. Den har 
ökat från 270 ppm vid den industriella erans början till ca 
380 ppm idag. Den förutsägs vara dubbelt så hög vid slutet 
av detta sekel. Korrelation mellan atmosfärisk koldioxidhalt 
och global temperatur är väletablerad, först uppmärksam-
mad av Arrhenius på sent 1800-tal.56

Naturliga värmecykler kan i sig själva öka luftens kol-
dioxidhalt. På så sätt överlagrar naturliga processers koldi-
oxidproduktion den som förorsakas av mänsklig aktivitet.57 
Oavsett detta är det uppenbart att människans omåttliga 
bränning av fossil alltsedan den industriella revolutionens 
gryning producerar så stor mängd koldioxid att det bidrar 
till ökad global temperatur.

V
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Användning av fossila bränslen och andra mänskliga ak-
tiviteter anses därför miljöskadliga, då de oundvikligen bil-
dar ett övermått av koldioxid, som rubbar naturens förmåga 
till recirkulering. Även om våra fossila reserver är begränsa-
de, så kommer de för den förutsebara omedelbara framtiden 
att stå för huvuddelen av mänsklighetens energibehov.

Vi bör dock göra allt vi kan för att mildra skadan av 
mänskliga aktiviteter, särskilt som vi inte har någon kon-
troll över naturens cykler över långa tidrymder (ändring 
jordaxel vs. sol, soleruptioner, etc.). Kyotoprotokollets avsikt 
är att genom främst kvoter och handel med utsläppsrätter 
begränsa koldioxidemissioner, trots att det ännu inte god-
känts av alla länder.58

För att åstadkomma en reduktion av koldioxidemissio-
ner måste emellertid nya teknologier utvecklas och genom-
drivas. Energieffektivare teknik och sparande kan hjälpa 
men kommer inte att vara tillräckliga för att stoppa global 
ökning av koldioxidemissioner. Utan tvekan måste det till 
en infångning av CO2 från industriella och naturliga källor 
för att reducera utsläppen.

Trots att det ännu inte tillämpats storskaligt är infång-
ning av koldioxid en noggrant studerad process. Att sepa-
rera CO2 från gasflöden kan man göra med diverse separa-
tionstekniker. De baseras på olika fysikaliska och kemiska 
processer såsom absorption i en vätska, adsorption på ett 
lämpligt fast ämne, kryogen separation och särskiljning 
med hjälp av membran.59

Aminlösning baserad på system för absorption/desorp-
tion av CO2 med användning av monoetanolamin (MEA) 
och dietanolamin (DEA) är några av de vanligast använda 
sätten att skilja CO2 från gasblandningar.59 Hög energiåt-
gång i regenereringssteget och begränsad aminkoncentra-
tion beroende på korrosionsproblem och aminets degrade-
ring är emellertid stora nackdelar som berättigar att man 
utvecklar effektivare förnybara koldioxidabsorberare.

Vi har utvecklat ett nytt högeffektivt koldioxidabsorp-
tions/desorptionssystem bestående av polyetenimin (eller 
närstående polymera aminosystem) buret av nanostrukture-
rad kisel.60 Nyligen har man även upptäckt metallorganiska 
”ramverk” (metal-organic frameworks, MOF) med stor lag-
ringskapacitet för CO2. MOF är en materialklass med hög 
porositet och därmed stor area i porväggarna. Så har till ex-
empel MOF 177, som består av zinkkluster sammanhållna 
med 3,5-bensentribensoat, en porväggsarea på 4.500 m2/g 
och en lagringskapacitet för CO2 på ca 1,47 gram CO2 per 
gram MOF vid ett tryck av 30 bar.61, 62

Det är nödvändigt med uppskalning liksom ytterligare 
förbättringar av dessa tekniker för att minska kostnaderna. 
För närvarande är koldioxidinfångning begränsad till mer 
högkoncentrerade industriella och naturliga källor.

Infångad CO2 från industriella och naturliga källor för 
recirkulering till metanol och dess derivat måste även be-
frias från ofta förekommande orenheter. Det gäller särskilt 

H2S och SOx. Detta är särskilt viktigt ifråga om ”ren kol”-
teknik. Förutom sina miljöeffekter tenderar dessa förore-
ningar också att förgifta katalysatorsystemen i de kemiska 
recirkuleringsprocesserna.

Metoder att avlägsna dessa föroreningar är i detalj be-
skrivna i litteraturen.59 ”Ren kol” bör dock även betyda 
borttagande av CO2 genom undanskaffande eller ännu 
fördelaktigare kemisk recirkulering enligt vårt förslag. Att 
bränna kol eller vilket annat fossilt bränsle som helst bildar 
nämligen obönhörligt koldioxid.

Det är också av vikt att framhålla att över hälften av 
antropogen koldioxidemission kommer från små, spridda 
källor som uppvärmning av kontor och bostäder, matlag-
ning och allra viktigast transportsektorn. Det är svårt om 
ens möjligt att fånga in CO2 vid källan från miljoner, ja 
miljarder små fossileldade enheter. Dessa utspridda koldi-
oxidemissioner utgör en övervägande del av globala koldi-
oxidutsläpp. Deras betydelse kan i längden inte ignoreras.

Redan är det dock lämpligt att recirkulera CO2 från 
högkoncentrerade industriella källor liksom naturlig CO2 i 
samband med exploatering av naturgas, geotermi etc., och 
det bör genomdrivas med kraft. Det kan betydligt mildra 
våra totala koldioxidemissioner, innan det blir möjligt att 
kemiskt recirkulera atmosfärens CO2.

Från atmosfären
För att klara små och spridda CO2-utsläppare och ändå 
slippa utveckla och konstruera en stor koldioxidinsamlande 
infrastruktur är det nödvändigt att CO2 infångas från at-
mosfären. En sådan industriell kolcykel blir ett supplement 
till naturens egen kolcykel, fotosyntesen. Några har redan 
tidigare föreslagit en sådan lösning.63–67

Atmosfären blir på så sätt en koldioxidkälla för kemisk 
recirkulering. Eftersom luftens koncentration av CO2 är lika 
runt hela världen, kan koldioxidinfångande anläggningar 
placeras var som helst. För att möjliggöra den efterföljande 
metanolsyntesen vore det idealiskt att placera dem där det 
är lämpligt att producera väte.

Naturen recirkulerar luftens koldioxid effektivt trots 
låg koncentration på endast 0,038 %. På så sätt producerar 
floran kolhydrater, cellulosa, lipider etc., och slutligen ny 
vegetation, under avgivande av syre, vilket gör liv på jorden 
uthålligt. Vi är förvissade om att mänskligheten genom att 
följa naturens exempel kommer att kunna infånga överflö-
dig CO2 från luften och recirkulera den till att generera 
kolväten och deras produkter.

Redan nu kan CO2 infångas från atmosfären genom 
att använda basiska absorbenter som kalciumhydroxid, 
Ca(OH)2 eller kaliumhydroxid, KOH, som reagerar med 
CO2 och bildar respektive kalciumkarbonat, CaCO3 och 
kaliumkarbonat, K2CO3.68

Efter infångning återvinns CO2 genom desorption med 
värme, vakuum eller elektrokemiskt. Som välbekant i till 
exempel cementindustrin återvinns koldioxid ur kalcium-
karbonat genom termisk kalcinering. Koldioxidabsorption 
är en exoterm reaktion, som avger värme. Reaktionen upp-
nås helt enkelt genom kontakt mellan CO2 och en adekvat 
bas. Det energikrävande steget är den endoterma desorptio-
nen, som kräver energi för att återskapa basen och återvinna 
CO2.

 [ NH CH2—CH2—]x [ N CH2 CH2—]y—

     CH2 CH2 NH2
Polyetenimin (grenad)
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Kalcium- och natriumkarbonat, som kräver hög ener-
giinsats för återvinning, är därför inga lämpliga kandidater 
till infångning av CO2 från luft. Forskning, som fortfarande 
är i relativt tidigt utvecklingsstadium, pågår för att finna 
lämpliga absorbenter och tekniker för att avskilja CO2 från 
luft för vidare recirkulering med lägsta möjliga energiinsats. 
Om man till exempel använder KOH som absorbent, så kan 
elektrolys av K2CO3 i vatten inte bara producera CO2 utan 
även H2 med relativt blygsam energiinsats.69, 70

Infångning av CO2 från atmosfären, som redan beskri-
vits som tekniskt lämplig, kommer att bli ekonomiskt mera 
livsduglig med ytterligare utveckling och förbättringar.68 I 
ubåtar och rymdfarkoster är borttagning av CO2 livsviktig 
för att hålla luften andningsbar. Där har man redan genom-
fört användning av scrubbers med regenererbara polymera 
eller flytande aminer. I vårt arbete fann vi att en nanostruk-
turerad kiselstödd absorbent av polyetenimin kunde absor-
bera CO2 från luften. Ytterligare arbete krävs dock för att 
öka effektiviteten i upptagningen av CO2.60 

Bland alla fördelar med extraktion av CO2 från luft är 
det faktum att infångning av CO2, oavsett varifrån CO2 
emanerar, kan ske i större omfattning än de mänskliga akti-
viteter som emitterar CO2. Det betyder att denna teknologi 
skulle kunna göra det möjligt att inte bara stabilisera halten 
CO2 genom att göra oss kolneutrala utan till sist även sänka 
halten och göra vår kolemissionsbalans negativ.

Det bör påpekas att vår luft även innehåller andra för en 
hållbar framtid livsviktiga beståndsdelar i betydligt högre 
koncentration än den låga halten av CO2 (0,038 %):

a) Rent vatten i form av fukt, livsviktig samt outsinlig 
vätekälla.

b) Kväve till ammoniaksyntesen och vidare framställda 
syntetiska kväveprodukter främst konstgödsel.

c) Syre, livsviktigt för allt aerobt liv likaväl som för all 
förbränning.

Att rätt utnyttja atmosfären kan tillförsäkra mänsklig-
heten en hållbar framtid i fråga om det mesta av våra behov, 
om luft betraktas som en ytterst viktig resurs.

Produktion av väte
Väte är den andra viktiga komponenten för att kemiskt re-
cirkulera koldioxid. Det nödvändiga vätet för omvandlingen 
av CO2 till metanol finns inte i sin fria form på denna jord. 
Det beror på vätets höga affinitet till vår atmosfärs syre. 
Väte finns dock i överflöd bundet till syre i vatten eller till 
kol i fossila bränslen och olika kolvätekällor. Väte är också 
en viktig del av olika naturliga källor som växter, material 
av cellulosa (trä), kolhydrater, etc.

För kemisk omvandling av CO2 till metanol måste väte 
produceras. Det sker nu antingen genom att utnyttja fort-
farande tillgängliga betydande reserver av fossila bränslen 
(främst naturgas) eller genom att sönderdela vatten med 
elektrolys. Energi för det senare (elektrokemisk, termisk, 
fotolytisk etc.) kan hämtas från vilken energikälla som helst, 
fast förnybara är att föredra, till exempel sol, kärnenergi 
eller enzymatiska biologiska processer.

Elektrolys av vatten för produktion av H2 och O2 är en 
välutvecklad process.

H2O  H2 + ½O2 ∆H298K = 68,3 kcal∙mol-1
e-

Elektrolys är energiintensiv. Kraftkonsumtionen vid 
100 procent teoretisk verkningsgrad är 39,4 kWh/kg väte; i 
praktiken dock närmare 50–65 kWh/kg.71

Verkningsgrad för omvandling av vatten till väte kan 
vara mellan 80 och 95 procent beroende på valt system. Den 
kraft som erfordras till ett komplett system för elektrolys 
är med bästa verkningsgrad idag cirka 73 procent.72 Det 
betyder att ca 53 kWh el behövs för att producera ett kilo 
väte. Pågående FoU har som mål att förbättra den kom-
mersiella elektrolysens verkningsgrad till 85 procent.73 För 
en elektrolysör med kapaciteten 1.000 kg H2/dag har el-
kostnaden uppskattats till att representera cirka 80 procent 
av kostnaden för det producerade vätet, medan investerat 
kapital bara representerar 11 procent.72 För elektrolys i stor 
skala är det alltså elkostnaden som dikterar totalekonomin 
och som kommer att vara främsta drivande faktor för väte-
produktion.

Den el som behövs till processen kan tillgodoses av vil-
ken energi som helst. För närvarande kommer en stor del av 
den el som produceras globalt från fossileldade kraftverk.74 
För att vara uthållig och miljömässigt lämplig kommer dock 
framtidens el för elektrolys av vatten i stor skala att komma 
från kärnkraft (fission eller till slut fusion) och förnybara 
energikällor, i första hand solkraft, men även vatten-, geo-
term-, vind-, våg-, tid- och så vidare kraft. Som nämnts är 
den första kommersiella fabriken för recirkulering av CO2 
till metanol under uppförande på Island. Den har tillgång 
till billig geoterm el, vilket gör det möjligt för den att klara 
sig bra kommersiellt även utan några subsidier eller handel 
med utsläppsrätter.47

Förutom elektrolys har även andra tekniker utvecklats 
som kan komma att användas i framtiden. Hit hör enzy-
matiska, fotolytiska och termiska cykler för sönderdelning 
av vatten. Även kemiska cykler som till exempel jod-svavel 
som kräver 800–1000°C kan användas.75

Fossila bränslen, särskilt naturgas och i några länder kol 
eller till och med olja, är fortfarande ekonomiskt fördelak-
tigast för produktion av väte via deras reformering. Deras 
obönhörliga uttömning samt trycket från prisstegringar och 
ständigt stigande miljömässiga bekymmer framhäver vatten 
som vätekälla. Vatten kommer till sist att vara vätets enda 
outsinliga förnybara källa genom insats av vilken energi-
källa som helst, främst solen.

Förbättrad produktion av metanol från naturgas och kol
När metanol och dess derivat produceras av fossila bräns-
len bör i ökad utsträckning nya metoder introduceras som  
istället för de gamlas omåttliga emissioner av CO2 gene-
rerar mindre eller till och med ingen CO2. Detta progres-
siva byte till en mer ”kolneutral” ekonomi kommer även att 
underlätta övergången till alternativa energikällor. Sådana 
tillvägagångssätt har vi eftersträvat i vårt arbete under det 
senaste decenniet och de diskuteras i det följande.

Så länge fossila bränslen fortfarande finns tillgängliga 
måste bättre sätt att producera väte från dem tillämpas så 
att inte så mycket CO2 emitteras. Av detta skäl utvecklades 
den så kallade ”Carnol”-processen vid Brookhaven National 
Laboratory. Väte produceras i denna process genom termisk 
nedbrytning av metan och kol blir en biprodukt.76, 77 Det 
alstrade vätet får sedan reagera och bilda metanol med CO2 
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som infångats från fossileldade kraftverk eller andra indust-
riella avgaser. Totalt är nettoemissionen CO2 från denna 
process nära noll, eftersom den CO2 som sedan bildas när 
metanol används som bränsle är recirkulerad från befintliga 
utsläpp. Biprodukten i form av det bildade solida kolet kan 
hanteras och lagras mycket lättare än gasen CO2 och kan 
bortskaffas eller komma till nytta i olika applikationer.

Den termiska nedbrytningen av metan inträffar vid 
upphettning till höga temperaturer i frånvaro av luft. 
Temperaturer över 800°C krävs för att nå rimlig kapacitet 
under industriella förhållanden.76 Denna process har länge 
använts, dock inte för väteproduktion, utan för ”carbon 
black” i däcksindustrin samt för pigment i bläck och färger. 
Till första generationens vätefabriker har olika reaktorde-
sign föreslagits. Nyligen har intresset fokuserat på reaktorer 
som arbetar med ett bad av smält metall, till exempel smält 
zink upphettat till ca 900°C, vari metangasen leds in.

Carnol-processen är kolneutral i den meningen att me-
tanens allt kol blir solitt kol. Det bör dock framhållas att 
medan metans reformering med ånga producerar 3 mol väte 
för varje mol använd metan, avkastar metannedbrytning 
bara 2 mol. Å andra sidan gör det solida kolet ingen skada 
och kan lätt hanteras, lagras och användas utan någon ytter-
ligare behandling. Det pris man får betala för miljövinsten 
är att det av samma mängd metan blir en tredjedel mindre 
väte som alltså kostar lite mer.

Ett annat sätt att producera metanol av CO2 och få bort 
en del CO2 i form av kol är kombinationen nedbrytning och 
torr reformering av CH4. Resultatet blir metanol och kol. 
Av 2 mol förbrukad CH4 bildas 1 mol solitt kol. Det bildade 
kolet kan deponeras eller användas för reduktion av CO2 till 
CO, som sedan kan hydreras till metanol (se nedan).

Miljövinsten är inte så hög som Carnol-processens, men 
den ekonomiska kostnaden torde vara lägre.

Ytterligare ett sätt att mer effektivt använda de natur-
gasresurser vi har kvar och att samtidigt omvandla CO2 till 
metanol är att låta CO2 reagera med naturgas eller andra 
kolvätekällor för produktion av syntesgas. I en process som 
kallas ”torr reformering”, som alltså inte involverar ånga, 
får CO2 reagera med naturgas och producera syntesgas med 
sammansättning H2/CO (1:1). Med en reaktionsentalpi på 
∆H = 59 kcal∙mol-1, är denna reaktion mer endoterm än 
reformering med ånga.78

Denna reaktion tillämpas kommersiellt vid tempera-
turer runt 800–1000°C med användning av katalysatorer 
baserade på nickel (Ni/MgO, Ni/MgAl2O4, etc).78–80 Den 
erhållna syntesgasen har ett H2/CO förhållande omkring 1, 
mycket lägre än värdet runt 3 som man får vid reformering 
med ånga. De höga halterna av CO och låga av H2 gör 
den lämplig för några processer, särskilt reduktion av järn-
malm samt Fischer-Tropsch syntes av långkedjade alkaner. 
Sammansättningen hos denna syntesgas är däremot inte 
lämplig för metanolproduktion med existerande teknologi, 
vilken kräver ett förhållande H2/CO nära 2:1.

Väte producerad från andra källor skulle alltså behöva 
tillsättas till 1:1 H2/CO syntesgas producerad med torr re-
formering för att uppnå korrekt 2:1 H2/CO-förhållande.

Vi har utvecklat ett nytt framgångsrikt sätt med en spe-
ciell kombination av reformering med ånga och torr refor-
mering, som vi kallar ”bireforming” (dubbelreformering) av 
metan och naturgas. Den ger ett förhållande nära 2 på H2/
CO-kvoten (vad vi kallar ”metgas”) som är lämplig för me-
tanolsyntesen. På så sätt kringgår vi nackdelen med extra 
vätetillskott från annan källa.

Dubbelreformering innebär ett 3:2:1-förhållande CH4/
H2O/CO2. Katalysatorer för dubbelreformering kan vara 
desamma som används vid separat torr- och ångreformering. 
Vi har även utvecklat ett system som kombinerar torr- och 
ångreformering i ett enda steg. Lämpligt temperaturområde 
för reaktionerna är 800 och 1000°C. Erforderlig energi kan 
komma från vilken energikälla som helst, företrädesvis för-
nybar eller nukleär.

Naturgas är i praktiken den främsta metankällan. Den 
innehäller förutom metan även högre kolväten i olika kon-
centrationer, vilka också undergår dubbelreformering enligt 
den totala omvandlingen:

Kombinationen ång- och torreformering (separat eller 
i ett enda steg) kan tillämpas i kol- och andra fossileldade 
kraftverk såväl som i industriella källor i likhet med cement- 
och aluminiumfabriker etc., för omvandling av koldioxid-
emissioner till metanol. Den är även fördelaktig som metod 
för reformering när det gäller naturgas samt geoterma käl-
lor, vilka ofta åtföljs av ansenliga mängder CO2. I annat fall 
skulle man varit tvungen att skilja ifrån denna CO2, släppa 
ut den i atmosfären eller bli av med den i underjorden eller 
på havets botten.

Somliga naturgaskällor innehåller CO2 i koncentratio-
ner ända upp till 70 procent.81 Den naturgas som produceras 
på plattformen Sleipner i Norge innehåller nio procent CO2. 
Denna CO2 separeras redan och isoleras under Nordsjön i 
en djup saltvattensaquifer.82, 83 Algerisk naturgas håller kon-
centrationer upp till 30 procent CO2. Islands rika geoterma 
hetvatten eller ånga åtföljs av runt tio procent CO2.84

Termisk nedbrytning
av metan CH4 C + 2H2 ∆H298K = 17,9 kcal∙mol-1

Metanolsyntes CO2 + 3H2  CH3OH + H2O

Total Carnol-process 3CH4 + 2CO2  2CH3OH + 2H2O + 3C 

Reformering
med ånga 2CH4 + 2H2O 2CO + 6H2 

Torr reformering CH4 + CO2 2CO + 2H2

Dubbelreformering 3CH4 + 2H2O + CO2 4CO + 8H2 4CH3OH

CH4  + CO2 2CO   +  2H2

 CH4        C  +  2H2

2CH4 + CO2 2CO  +  4H2  +  C

    2CH3OH

{

CO2  + CH4 2CO   +  2H2

3CnH(2n+2) + (3n-1)H2O + CO2 (3n+1)CO + (6n+2)H2
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Kolflötsmetan, vanligt förekommande i många kolgru-
vor, liksom skiffergas och gas i täta sandstenar är också be-
tydande metankällor, där man kan omvandla koldioxid till 
metanol.85 När kol är den primära fossilbränslekällan och 
används för elproduktion, då kan den CO2 som bildas vid 
kolets förbränning fångas in och sedan omvandlas med kol-
flötsmetan från gruvan genom dubbelreformering.

Metanhydrater finns under havet i kusttrakter och konti-
nentalhyllor samt i arktiska tundrans permafrost. De består 
av metan inlåst av vattenmolekyler i lådliknande strukturer 
som kallas klastrater. Mängden metanhydrat uppskattas till 
betydligt mer än reserverna av all vår konventionella metan 
(naturgas).86 Att utvinna dem är svårt och utgör fortfarande 
en utmaning.87, 88 Metanhydrater skulle också kunna proces-
sas med dubbelreformering om CO2 finns tillgänglig. Andra 
källor, som till exempel den metan som bildas vid hydrolys 
av aluminiumkarbid, skulle även kunna användas.

Konceptet ”trireforming” bör också nämnas. Det byg-
ger på erfarenheten med autoterm reformering. Konceptet 
utvecklades med tanke på synergin i kombinationen torr 
reformering, reformering med ånga och partiell oxidation 
av metan i ett enda steg.89 Den exoterma oxidationen av 
metan med syre ger den värme som de endoterma reak-
tionerna ång- och torreformering behöver. Det gör att en 
syntesgas med förhållandet H2/CO nära 2 kan bildas, vilket 
är det rätta för produktion av metanol. Eftersom en del av 
naturgasen förbränns för att producera erforderlig värme 
bildas även överskott av koldioxid som kan recirkuleras i 
processen. Detta skulle dock kräva extra väte från annan 
källa och/eller betydligt reducera mängden CO2 som kan 
recirkuleras.

Tillgång till naturgas eller andra okonventionella me-
tankällor avgör potentialen i här diskuterade processer. 
Naturgas kommer att uttömmas i ökande takt och med 
tiden bli alltför dyr att utnyttja. I det långa loppet är stor-
skalig, kostnadseffektiv produktion av väte genom elektro-
lys av vatten eller andra processer som sönderdelar vatten 
avgörande.

Kombinerad reduktion och hydrering av CO2
När det gäller kemisk recirkulering av CO2 till metanol 
är elektrolys av vatten för närvarande det enda lämpliga 
alternativet till fossila bränslen för produktionen av väte. 
Katalytisk hydrering av CO2 till metanol producerar emel-
lertid som redan nämnts vatten som biprodukt. En tredje-
del av vätet, och därmed också en tredjedel av den använda 
elektriciteten, försvinner alltså för att bilda vatten.

För att utnyttja vätet effektivare i omvandlingen av CO2 
till metanol kan man tänka sig att först reducera CO2 till 
CO kemiskt eller elektrokemiskt så att vattenbildning mi-
nimeras.

Reduktion av CO2 till CO kan göras med omvänd 
Boudouard-reaktion via den termiska reaktionen med just 
kol.

CO2  + 3H2 CH3OH   +  H2O

 ∆
CO2 + C  2CO ∆H298K = 40,8 kcal∙mol-1

Den endoterma reaktionen vid förgasning av kol kan 
användas vid temperaturer över 800°C. Fördelen härmed 
framför att reformera kol med ånga, som är något mindre 
endoterm (31,3 kcal∙mol-1), är att det medger recirkulering 
av CO2. Kolförgasning med CO2 kan ske med användande 
av reaktorer med fast eller fluidiserad bädd samt medium 
av smält salt (till exempel blandningar av Na2CO3 och 
K2CO3).90 Tvåstegs termokemisk kolförgasning kombine-
rad med reduktion av metalloxid har också föreslagits och 
testats.91, 92

Kolförgasning med CO2 har särskilt undersökts med 
tanke på omvandling av solvärme till kemiskt bränsle, vilket 
skulle göra det möjligt att lagra och transportera solenergi 
i form av ett lämpligt bränsle som metanol. Den direkta 
omvandlingen av CO2 till CO med användning av en ter-
mokemisk cykel och solenergi studeras också.93, 94 Forskare 
vid Sandia National Laboratories har nyligen utvecklat 
en solugn som värmer en anordning innehållande kobolt- 
dopad ferrit (Fe3O4) till temperaturer runt 1400–1500°C, 
då syrgas drivs ut. Det reducerade materialet FeO expo-
neras sedan för CO2 vid lägre temperatur, absorberar syre 
från CO2 och kvar blir CO och ferrit, som kan recirkuleras. 
Denna teknologi är lovande, men dess anpassning till en 
industriell skala har fortfarande lång väg kvar.

En annan metod att utföra reduktionen av CO2 till CO, 
som inte kräver hög temperatur är elektrokemisk reduktion 
i vattenlösning eller organiskt medium, det vill säga:

Detta angreppssätt har studerats med olika metallelekt-
roder i vattenlösningar.95, 96 Liknande reduktioner i några 
organiska lösningsmedia studerades också. Särskilt meta-
nol, som används industriellt som en fysisk absorbent för 
CO2 i Rectisol-processen59, har ingående studerats som ett 
medium för elektrokemisk reduktion av CO2.97–99

Elektrokemisk produktion av metanol från CO2 och H2O
Under elektrokemisk reduktion av CO2 i vatten eller meta-
nol, konkurrerar vätebildning med reaktionen för reduktion 
av CO2. Därför minskar Faraday-effekten av koldioxidens 
reduktion. Försök görs att undertrycka väteutvecklingen.

I våra studier av elektrokemisk koldioxidrecirkulering 
vänder vi på detta synsätt. Istället för att se denna bildning 
av H2 som ett problem har vi funnit det fördelaktigt att 
betrakta den sammankopplade alstringen av CO och H2 vid 
katoden med målsättning att nå förhållandet H2/CO nära 
2, och på så sätt producera en syntesgas (metgas), som kan 
processas vidare till metanol, så att energin för reduktion av 
CO2 används effektivt.100 Ytterligare en fördel är den rena 
och värdefulla syrgas som produceras vid anoden, som till 
exempel behövs i den nya generationen kraftverk med ”ren 
kol”-teknologi. Reaktionen med elektrokemisk reduktion av 
CO2 har dock fortfarande överpotential och problem med 
verkningsgraden som måste bemästras.

  Syntesgas
  [CO + 2H2] vid katoden CH3OH
CO2 + 2H2O
    3/2O2   vid anoden{e-

CO2   CO  +  ½O2

e-

IX
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Produktion av dimetyleter (DME) från koldioxid
Att konventionellt dehydrera två molekyler metanol till 
DME gör man enkelt med hjälp av alumina- eller fosforsyra- 
modifierad γ-Al2O3-katalysator:

Detta är redan en viktig industriell process i länder som 
Japan, Korea och Kina. Årlig produktion är cirka fyra mil-
joner ton DME. Som vi diskuterat baseras erforderlig me-
tanol för närvarande på syntesgas från antingen naturgas 
eller kol. Metanol kan dock komma från vilken som helst 
av övriga källor vi diskuterat.

Direktsyntes av DME från syntesgas, där man förenar 
metanolsyntes och dehydrering i ett enda steg, har ingående 
studerats på senare år. Processen kombinerar i huvudsak 
metanolsyntesens katalysator baserad på Cu/ZnO/Al2O3 
med metanoldehydreringens katalysator. Temperatur och 
tryck är 240–280°C vid 30–70 bar. Intressant nog är utby-
tet i DME-syntesen signifikant högre än i metanolsyntesen 
även vid lågt tryck.105 En demoanläggning som producerar 
100 ton DME/år baserad på en slurry-reaktor har byggts 
och testats av Japan Steel Engineering (JFE) med denna 
teknologi. Man kan producera DME direkt från syntesgas 
efter två huvudvägar. Den ena (1) får vatten, den andra (2) 
koldioxid som biprodukt.26

(1) kombinerar metanolsyntesen (3) och metanoldehyd-
reringen (4) till DME.

(2) kombinerar reaktionerna (3) och (4) med ”water-gas-
shift”-reaktionen (5).

Båda vägar används. Haldor Topsoe med flera har valt 
(1). JFE har däremot valt (2).

JFE får koldioxid som biprodukt. Det är mycket lät-
tare och mindre energikrävande att separera koldioxid från 
DME än att separera vatten från DME. (2) ger alltså en  
högre syntesgasomvandling och har fördelen av en syntesgas 
med förhållandet H2/CO = 1. Detta betyder att förgasning 
av kol eller torr reformering av metan skulle kunna använ-
das för produktion av erforderlig syntesgas. En kombination 
av torr reformering av metan med DME-syntes enligt (2) 
blir totalt en reaktion med 3 mol CH4 och 1 mol CO2 och 
ingen förlust av väte till vatten som biprodukt.

JFE tillämpar i sin fabrik autotermisk reformering kom-
binerad med torr reformering och partiell oxidation av metan 
för produktion av syntesgas med förhållandet H2/CO= 1. 

Metanol och dimetyleter kan för övrigt produceras efter 
önskan via elektrokemiskt producerad syntesgas (metgas) 
på samma sätt som man gör det från naturgas eller kol. 
Fördelen med att göra det från CO2 är att det inte kräver 
något reningssteg. Inga föroreningar är närvarande som till 
exempel svavel, som kan förstöra katalysatorn. Reaktionen 
körs med fördel under tryck, så att metgasen matas direkt 
in i metanolsyntesens reaktor.

Man kan även uppnå direkt elektrokemisk reduktion av 
CO2 till metanol utan föregående syntesgasbildning. Denna 
reaktion är emellertid kinetiskt rätt komplex och kräver ef-
fektiva elektrokatalysatorer. I allmänhet bildas även myr-
syra och formaldehyd vid den elektrokemiska reduktionen 
av CO2 till metanol.43, 101–103 

Fotoelektrokemisk omvandling av CO2 till metanol med 
ljusenergi och halvledarelektrod till exempel p-GaP har 
även rapporterats. Direkt omvandling av CO2 till metanol 
med solljus är löftesrik.104

Olah och Prakash har utvecklat en process för att und-
vika svårigheter i samband med bildandet av produktbland-
ningar i den elektrokemiska reduktionen av CO2. Processen 
går ut på att myrsyra och formaldehyd ej separeras i den ini-
tiala reaktionsblandningen utan kan omvandlas till metanol 
i ett följande andra steg.43 Först dimeriseras formaldehyd 
(Tishchenkos reaktion) över katalysatorer som till exempel 
TiO2 och ZrO2 och bildar metylformiat följt av hydrering.

Formaldehyd kan även omvandlas över en solid basisk 
katalysator som till exempel CaO och MgO i en variant av 
Cannizzaros reaktion som ger metanol och myrsyra. De kan 
sedan bilda metylformiat, som kan hydreras till metanol.

Myrsyra som bildats under den elektrokemiska reduk-
tionen av CO2 och Cannizzaros reaktion kan själv tjäna som 
väteleverantör i reaktionen med formaldehyd och bilda me-
tanol och koldioxid. Detta har dock nackdelen att producera 
CO2 som sedan måste recirkuleras.

Kombinationen av dessa reaktioner i ett andra steg med-
ger betydligt ökad total effektivitet i elektrokemisk reduk-
tion av CO2 till metanol. Att utveckla effektivare katalysa-
torer som förmår öka den elektrokemiska reduktionen av 
CO2 till metanol vore dock att föredra. Det skulle minimera 
efterföljande behandlingar.

CO2  + 2H+ + 2e- HCOOH
CO2  + 4H+ + 4e- HCHO + H2O
CO2  + 6H+ + 6e- CH3OH + H2O

3CH4  +  3CO2 6CO  + 6H2

6CO  +  6H2 2CH3OCH3  +  2CO2

3CH4  +  CO2 2CH3OCH3

2CH2O  HCOOCH3

HCOOCH3 + 2H2 2CH3OH 

HCHO + HCOOH CH3OH + CO2

2CH3OH CH3OCH3 + H2O

2HCHO HCOOCH3

2HCHO CH3OH + HCOOH

CH3OH + HCOOH HCOOCH3 

TiO2 eller ZrO2 katalysator

H2O

-H2O

(1) 2CO + 4H2 CH3OCH3 + H2O ∆H298K = -49,0 kcal∙mol-1 

(2) 3CO + 3H2 CH3OCH3 + CO2 ∆H298K = -58,7 kcal∙mol-1

(3) 2CO + 4H2 2CH3OH ∆H298K = -43,5 kcal∙mol-1

(4) 2CH3OH CH3OCH3 + H2O ∆H298K = -5,5 kcal∙mol-1

(5) CO + H2O CO2 + H2 ∆H298K = -9,8 kcal∙mol-1

X
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Den exoterma oxidationen alstrar den värme som krävs för 
processen men ger vatten som biprodukt.

Den väg vi diskuterat med dubbelreformering kan även 
producera DME effektivt, antingen via DME-syntesen (1) 
eller via metanol. Det under DME-syntesen bildade vatt-
net recirkuleras till det dubbelreformerande steget, som gör 
det möjligt för hela väteinnehållet från använd metan (eller 
naturgas) att utnyttjas för produktion av DME.106

Reaktionen för DME-syntesen blir alltså totalt även 
här:

Om kol står till buds istället för naturgas kan den CO2 
som bildas vid kolets förbränning fångas in före utsläpp och 
omvandlas till metanol genom att utnyttja den metan som 
ofta åtföljer kolflötser, så som det kan förhålla sig i till ex-
empel USA, Australien och Kina.

Om naturgas eller metan inte finns tillgängligt, kan CO2 
först reduceras kemiskt (med Boudouard-reaktionen) eller 
elektrokemiskt till CO och sedan reagera med H2 framställt 
ur vatten.

CO2 kan även omvandlas direkt till DME genom kata-
lytisk hydrering. Då slipper man ett separat steg för att bilda 
CO. På samma sätt som vid steget direkt från syntesgas 
till DME använder man vid hydrering av CO2 till DME 
en hybridkatalysator bestående av metanolsyntesens och 
-dehydreringens katalysator.107 Bildat vatten kan vid behov 
recirkuleras. Det kan vara aktuellt i torra områden och om 
man vill ha garanti för rent vatten.

CO2-recirkuleringens och Metanolekonomins 
stora betydelse
Recirkuleringen av CO2 från industriella och naturliga 
emissioner samt infångning av CO2 från atmosfären er-
bjuder en förnybar och outsinlig kolkälla. Detta koncept 
medger även fortsatt användning av från CO2 producerade 
kolhaltiga bränslen på ett miljömässigt kolneutralt sätt.

I aktuell debatt föreslås att infångad CO2 ska lagras/
undanskaffas i uttömda gas- och oljefält, djupa aquiferer, 
underjordiska hålrum, på havets botten, etc. Det är dock 
inte en permanent och säker lösning. Det tillgodoser inte 
heller våra framtida behov av bränslen, kolväten och deras 
produkter.

2CO2  +  6H2 2CH3OH  +  2H2O
2CH3OH CH3OCH3  +  H2O

2CO2  +  6H2 CH3OCH3  +  3H2O

2CH4  +  O2  +  CO2 3CO  +  3H2  +  H2O

3CH4  +  CO2 2CH3OCH3

3CH4 + 2H2O + CO2 4CH3OH 2CH3OCH3 + 2H2O

CO2 + C 2CO 2CH3OH CH3OCH3  +  H2O

4H2O 4H2  +  2O2

4H2

e-

Recirkulering av koldioxiden via dess kemiska reduktion 
med väte för produktion av metanol och/eller DME (det 
vill säga Metanolekonomin) erbjuder i motsats till denna 
deponi ett livskraftigt, nytt och permanent alternativ.

Eftersom fossila bränslen kommer att bli sällsyntare 
skulle infångning och recirkulering av CO2, även atmosfä-
risk, fortsatt kunna förse oss med kolhaltiga bränslen som 
metanol, DME och alla de syntetiska kolvätena och deras 
oumbärliga produkter.

Vi tror inte att mänskligheten står inför en energikris. 
När allt kommer omkring visar en slutlig analys, att vi 
får vår allra mesta energi i en eller annan form från solen. 
Problemet är inte brist på energi, utan energins infångande, 
lagring, transport och användning.

Den föreslagna Metanolekonomin kan motsvara alla 
dessa behov, om vi effektivt på ett förnybart och ekonomiskt 
sätt kan recirkulera CO2 och producera metanol, DME och 
produkter deriverade från dem.40–43

Metanol, DME och syntetiska kolväten bildar CO2 och 
vatten, när de förbränns. Allt som allt utgör metanolcykeln 
mänsklighetens artificiella version av naturens koldioxid-
recirkulering via fotosyntesen.

Angriper vi problemen på detta sätt behöver vi inte 
drastiskt förändra vår infrastruktur för energis användning, 
lagring och transport. Vi behöver inte heller sluta använda 
syntetiska kolväten och deras produkter.

Eftersom CO2 är tillgänglig för alla på jorden, kan 
Metanolekonomin befria oss från beroendet av krympande 
och icke förnybara fossila bränslen, som ofta bara finns i 
geopolitiskt instabila områden.

Utblick
Vi tror inte att det kommer att bli en enda lösning på de 
diskuterade globala problemen. Konceptet med kemisk re-
cirkulering av koldioxid för produktion av kolneutrala för-
nybara bränslen och material erbjuder emellertid ett fram-
komligt och kraftfullt nytt alternativ. Det kan växa fram 
under gradvist praktiskt genomförande.

Till sist, det måste åter eftertryckligt framhållas att 
den kemiska recirkuleringen av koldioxid till metanol och 
DME utgör en förnybar kolneutral outsinlig källa för ef-
fektiva drivmedel, för lagring och transport av energi, likaså 
lämpligt utgångsmaterial för produktion av eten och propen 
samt från dem syntetiska kolväten och deras produkter. Det 
ersätter alltså i allt väsentligt olja och naturgas. Samtidigt 
som det medger fortsatt användning av kolhaltiga bränslen 
och material, stänger det också av omåttliga emissioner av 
CO2 som förorsakar global uppvärmning. Det koncept vi 
kallar ”Metanolekonomin” och mycket av bakomliggande 
kemi utvecklades under vårt arbete de senaste 15 åren och 
diskuteras i vår monografi.2, 108 Den diskussion som här pre-
senteras om kemisk recirkulering av koldioxid är en viktig 
del av vårt totala koncept.

XI
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Erkännande och tack

Vi tackar alla medlemmar i forskargrupperna Olah-Prakash 
som betydelsefullt har bidragit till den diskuterade recir-
kuleringen av koldioxid till metanol och DME (och där-
av framställda syntetiska kolväten och deras produkter). 
Deras namn finns citerade i referenserna. Vårt arbete har 
understötts av USC’s Loker Institute genom generösa gå-
vor av vänner, privata stiftelser och institutioner inklusive 
John Stauffer Charitable Trust och Hydrocarbon Research 
Foundation.
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Delegationen landade mitt i rusnings-
trafiken på London City Airport. Det 
första besöket var Department for 
International Development (DFID) 
på Palace Street. John Hudson beskrev 
utvecklingen där det skogliga bistån-
det minskat, men kunde meddela att 
skog nu åter är i ropet på grund av 
klimatfrågan, vilket inte minst belyses 
genom mötet mellan G20-länderna 
och The Prince’s Rainforest Project 
(PRP). Vårt nästa möte var just med 
PRP på Clarence House för afternoon 
tea. PRP har identifierat behovet av 
ett finansiellt nödpaket för att stödja 
regnskogsnationer att stoppa skövling-
en av regnskog innan United Nations 

Internationella skogskommittén till Storbritannien 14–17 april 2009:

Intressant studieresa till brittiska skogar
I mitten av april arrangerade Kom-
mittén för internationella skogsfrå-
gor en exkursion till Storbritannien. 
Delegationen besökte organisatio-
ner som arbetar med internationella 
skogsfrågor för att diskutera trender 
och omvärldsanalys. Med på resan 
fanns även preses Sara von Arnold 
samt ledamöterna Jan Fryk och Carl 
Henric Kuylenstierna från Skogsav-
delningen.

Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) förhandlingar 
leder fram till ett långsiktigt stöd. 

Innan vi lämnade London besök-
te delegationen också International 
Institute for Environment and De-
velopment (IIED) där Camilla 
Toulmin presenterade institutets ar-
bete med ’human settlements’, natur-
resurser, uthålliga marknader samt 
klimat- och politisk styrning.

Möte med akademiens brittiska 
ledamöter
Resan gick vidare till Oxford Uni-
versity, där höjdpunkten var midda-
gen på Green Templeton College med 
ett antal inbjudna brittiska ledamöter. 
Akademien var värd för den lycka-
de middagen som hölls i Radcliffe 
Observatory – en kopia av Tower 
of the Winds i Aten. The Imperial/
Commonwealth/Oxford Forestry In- 
stitute hade sedan nära 100 år ett 
grundmurat rykte inom internationellt 
skogsbruk och stor erfarenhet av kapa-
citetsbyggnad tills det lades ned 2005. 
Caroline Harrison från Confederation 
of Forest Industries presenterade 
skogssektorn i Storbritannien. Hon 

Kommittén för Internationella skogsfrågor med flera på brittisk studieresa. Fr v: Reidar Persson, Fredrik Ingemarson, Carl Henric Kuylenstierna, 
Björn Lundgren, Nilla Thomson, Bo Carlestål, Jan Fryk, Sara von Arnold samt Lennart Ackzell. Foto: John Hudson.

konstaterade att skogsbruk inte läng-
re anses som en konkurrenskraftig 
markanvändning i England, medan 
det fortfarande har en stark position i 
Skottland. 

Slutligen besökte delegationen 
Bangor och North Wales University, 
som är världsledande inom tro-
piskt skogsbruk och Agroforestry. 
På Technium Centre for Advanced 
Software Technology (CAST) bjöds 
delegaterna på en tredimensionell 
animerad resa bland skogarna i Snow-
donia National Park som vi sedan 
kom att besöka under fältexkursionen 
på resans sista dag. Tjänstemän från 
Forestry Commission guidade oss i 
ett imponerande 90-årigt flerskiktat 
Douglasbestånd samt ett typiskt brit-
tiskt likåldrigt gallringsbestånd med 
Sitgagran. 

Ett Storbritannien i vårskrud 
bjöd på minnesvärda möten och gav 
många insikter som delegationen un-
der ledning av kommitténs ordförande 
Björn Lundgren tog med sig hem till 
Sverige.

Text: Fredrik Ingemarson
Sekr. Kommittén för internationella 

skogsfrågor
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 Enaforsholm
den 20 maj

Idag är det skir grönska i trädkronorna på Enaforsholm.

Några träd och buskar i trädgården har kommit längre i lövsprickningen. Där blommar bland annat krokusar och snö-
klockor. Några rabarberarter har kommit långt. Utanför trädgården blommar vitsippor, det är dags att skörda nässlor. 
Vår! Det är en fin tid med högt vatten i Enan och lätt att vandra på stigar och leder. Sikten i skogen är utomordentlig 
eftersom löven inte spruckit ut ännu. Maj är en bra säsong att för att leta efter glömda försöksrutor och liknande.

Vintersäsongen gick lite bättre än motsvarande period 2008. 
Detta trots att vi inte hade öppet under sportloven eftersom 
renoveringen pågick fram till mars månad. Förutom många 
trogna stamgäster och en ökande skara nya gäster så var vi 
även värdar för en internationell doktorandkurs i 10 dygn, 
24 personer. Två 60-årskalas har vi också haft under vin-
tern. 

Reaktionerna från besökare och gäster när de kommit in 
i den ”nya” huvudbyggnaden är mycket positiva. Färger, ma-
terial och former skapar en skön och lugn känsla. Akustiken 

är också behaglig nu i gamla matsalen och även i den nya 
verandan där vi också kan ha drygt 30 matgäster. Vi hade 
nyligen besök av en kör i ett dygn och fick mycket beröm 
även för akustiken i Bergstensalen. Det är riktigt kul att 
jobba i den nyrenoverade huvudbyggnaden och vi riktar ett 
stort tack till KSLA som satsat pengar på renoveringen. 

14–15 maj gick akademiens vårresa till Enaforsholm och 
i programmet ingick en återinvigning av den nyrenoverade 
huvudbyggnaden. Dagen till ära var de nya röda ytterdör-
rarna monterade och trätrapporna nysnickrade (av lärkträ 

Foto: Eva Ronquist.

Såväl färgsättning och material som akustik 
i Enaforsholms ”nya” matsal och veranda är 
mycket behaglig, vilket KSLA-ledamöterna fick 
erfara vid 2009 års vårexkursion.
      Till middagsentré bjöds nio av Åsbergets 
ostar, get- såväl som ko-, i disciplinerad ordning 
(vilket inte hindrade att akustiken prövades 
noga).Foto: Bosse Berglund.

Foto: Bosse Berglund.
Foto: Eva Ronquist.
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Praktikaliteter
Internet:  Nu kan du återigen komma ut på Internet på Enaforsholm. 
Vi har fortfarande ett ganska smalt Internet men det fungerar bra. 
Du kan ha med din egen dator som är utrustad med ett nätverkskort 
och från den surfa på Internet. Bara att köra igång. Inga koder eller 
avgifter.
Betalning:  Det går nu bra att betala med bank-, betal- och kreditkort 
på Enaforsholm. Vi föredrar betalning med kort framför kontanter.

Några av säsongens händelser och sevärdheter

• Ånnsjödagen, 6 juni. Föreningen Ånnsjön, fågelskådning.
• S:t Olavsloppet, 8–11 juli. Världens vackraste landsvägsstafett. Löpning Östersund–Trondheim. 
Vill du vara med? Kontakta Undersåkers IF, tel 0647-303 29.
• Enaforsholmskursen 2009, 25 juli–1 augusti. Pris: 3.200 kr för studerande, 4.000 kr för yrkesverk-
samma.
• Akavarellkurs på Enaforsholm, 1–6 september. Baspris: 5.800 kr.
• Åre Glashytta – utflyktsmål, Stationshuset Duved. Tisdag–lördag. Tel 0647-260 70.
• Minnen från gamla dagar i Enafors – promenad på egen hand. Besök platser kring Enaforsholm 
som visar gamla boplatser, gravar och geologiska formationer. Låna informationsblad i vår recep-
tion eller besök hemsidan på Internet: www.mevik.se.
• Ripjakt, 28–29 augusti och 25–26 september.
• Älgjakt 18–19 september och 23–24 oktober.

Tel 0647-730 26 • info@enaforsholm.se • www.ksla.se

och smide). Efter lunch hölls en hyllning 
till A.W. Bergsten då det i år är 100 år se-
dan han påbörjade sin 28 år på Enaforsholm. 
Ceremonin med tal och blommor hölls vid 
minnesstenen som restes av hans livskamrat 
Maria Lindström. 

Leif Göthberg från Arkitektur och 
Byggnadsvård berättade om hur de fann 
Bergstens själ och lät detta sätta sin prägel 
på hela renoveringen. Det finns också planer 
för framtiden. Intressanta diskussioner och 
föredragningar om Enaforsholms utveck-
ling, landsbygdsutveckling och studiebesök i 
Norge och Sverige skapade ett intressant pro-
gram för de två dagarna. 

Till middagens entré fick vi goda och in-
tressanta erfarenheter från ledamoten Ann 
Klensmeden då vi smakade nio av Åsbergets 
get- och ko-ostar. Tillsammans med intres-
santa ostfakta smakade vi ost, vin, marmelad 
och frukt i disciplinerad ordning.

Preses Sara von Arnold invigde nya Enaforsholm 
och hängde i samband med det originalet av SvD:s 
adventskalender 2008 som föreställer Enaforsholm 
– konstnär: Guje Engström.
Foto: Bosse Berglund.

I början av juni kommer våra trädgårdsmästare. De blir fyra stycken 
här i några dagar. Anna och Maja har gjort sina tre år som trädgårdsmäs-
tare och de ska nu lämna över till Marie Janäng och Kalle Magnér.

Nu ser vi fram mot en fin och kul sommarsäsong och på längre sikt 
ska vi planera för julfirande på Enaforsholm Fjällgård.

Akademiledamöterna Peter
Edling och Lennart Rådström
vid A.W. Bergstens minnessten.
Foto: Bosse Berglund.

Ingalill Samuelsson hälsar väl-
kommen till Enaforsholm.

Foto: Bosse Berglund.

Välkomna till Enaforsholm Fjällgård!

Bo Berglund & Ingalill Samuelsson

Tel 0647-730 26
info@enaforsholm.se
www.ksla.se
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Leif Andersson hedersdoktor 
vid belgiskt universitet
Professor Leif Andersson, ledamot i 
akademiens Jordbruksavdelning, har 
utsetts till hedersdoktor vid den vete-
rinärmedicinska fakulteten vid Liège 
universitet i Belgien.

Han är verksam vid både Insti-
tutionen för husdjursgenetik (SLU) 
och Institutionen för medicinsk bio-

kemi och mikrobiologi (Uppsala uni-
versitet). Enligt Liège universitet har 
Leif Andersson gjort betydande in-
satser för att utveckla forskningen om 
husdjurens genetik samt för att använ-
da husdjuren som modell för att söka 
grundläggande kunskap inom biologi 
och medicin. Leif Andersson, nyutnämnd 

hedersdoktor. Foto: Staffan 
Claesson.

Överläggningsämnet var landsbygds-
utveckling, som belystes ur norsk och 
svensk synvinkel. Magnar Forbord 
från stiftelsen ”Norsk Senter for 
bygdeforskning” i Trondheim berät-
tade bland annat om trenden att till-
bringa alltmer tid i sitt ”andre-hjem” 
på landsbygden; om satsningar på 
grön omsorg, bioenergi och gårdsmat. 
Hans Halvarsson från Länsstyrelsen 
i Jämtlands län berättade att länets 
jordbruk sysselsätter 5,6 procent av 
befolkningen, varav en dryg tredje-
del kvinnor. Uppfinningsrikedomen 
är stor och många jämtländska lant-
bruk är kombinationsföretag. Vår egen 
norsk-svenska akademiledamot Ann 
Norderhaug talade engagerat om det 
nordiska kulturlandskapet som en re-
surs för bland annat lantbruk, turism 
och annan landsbygdsverksamhet. 

Vi besökte grannkommunen 
Meråker på norska sidan, en relativt 
liten kommun med sjunkande befolk-
ning men med varierat näringsliv och 
kommunala investeringar i till exem-

Landsbygdsutveckling på båda 
sidor av Kölen

pel stora idrottsarenor, som attraherar 
gästande idrottare till tävlingar och 
träningsläger. Man satsar också på 
turism, omsorg och mycket annat. En 
god inkomstkälla är de fyra miljarder  
norska kronor i vattenkraftsintäkter 
som kommunerna i Norge får dela 
på. Ett särskilt kommunalt projekt i 
Meråker går ut på att kontakta ägarna 
till övergivna fastigheter och försöka 
få dem att sälja till unga familjer som 
vill bosätta sig på landet. 

Två intressanta besök återstod på 
den svenska sidan Kölen innan det 
var dags att vända hemåt. Vi besökte 
den ekonomiska föreningen Fjällbete 
i Undersåker, som akademien via AB 
Enaforsholm är delägare i, och som ser 
till att marken på Enaforsholm betas 
med får och fjällkor. Från Fjällbete for 
vi vidare till Wången där vi imponera-
des av en minutiöst skött anläggning, 
vackra hästar och ett gott exempel på 
ett framgångsrikt landsbygdsföretag. 

Text och foto: Eva Ronquist

Målet för akademiens vårexkursion 14–15 maj 2009 var Enaforsholm i västra Jämtland. Hit kom vi för att inviga den 
vackert nyrenoverade huvudbyggnaden, fördjupa oss i norska och svenska landsbygdsutvecklingsfrågor och njuta av 
den spirande jämtländska våren. De flesta anlände från Skåne eller Stockholm med nattåg, som fortfarande stannar i 
lilla Enafors. 

En anhalt på vårexkursionen var Fjällbete  i 
Undersåker, som KSLA är delägare i.

På Wången fick ledamöterna ett exempel på 
framgångsrikt landsbygdsföretagende i form av 
god hästhållning.
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Keiko Blesserholt efterträdde Christina 
Rabenius, som gick i pension den 30 
april 2009. Keiko kommer i fortsätt-
ningen att hålla i administrationen 
av ledamotsvalen, av våra priser, be-
löningar, stipendier och anslag samt 
diariet.

Gun Askerö kommer närmast från 
ett årslångt uppdrag för Manpower som 
kursadministratör på Sveriges Inköps- 
och Logistikförbund i Stockholm.

Dessförinnan bodde hon på Got-
land i 15 år och var under den tiden 
delägare i ett litet familjedrivet hotell 
i Visby. Genom sin tjänst som kund-
ansvarig och kursadministratör på 
Gotlandsakademin AB stärktes hen-
nes engagemang för miljöfrågor då 
företaget bland annat ordnade studie-

Ny medarbetare till akademiens kansli

Vår nya assistent:
Gun Askerö
Gun Askerö har den 15 april 2009 börjat sitt nya arbete på akademiens kansli. 
Gun, som är 55 år, arbetar som assistent till akademiens tre avdelningssekre-
terare, det vill säga samma tjänst som Keiko Blesserholt tidigare innehaft.

resor för japaner till goda ekologiska 
exempel på ön. Här väcktes också hen-
nes intresse för marknadsföring som 
ledde till några aktiva år i Marknads- 
och exportföreningen på Gotland.

Hennes sällan sinande nyfikenhet 
ledde vidare till en innovationsutbild-
ning i regi av ALMI Företagspartner 
Gotland AB, där hon sedan fick an-
ställning som receptionist och sekre-
terare. I samband med ”Starta eget”-
utbildningarna fick hon under en tid 
ansvara för utbildningen i miljökun-
skap.

Våren 2007 såldes hotellet och Gun 
flyttade tillbaka till Solna för att kom-
ma närmare sin 30-åriga dotter, syskon 
och fritidshuset på Väddö.  Gun har ett 
brinnande intresse för människor och 

28 april var Christina Rabenius sista 
arbetsdag på akademien. Hon an-
ställdes 1998 och har under sina 11 
år på akademien bland annat arbe-
tat som assistent på Allmänna av-
delningen, hållit i administrationen 

är därför engagerad i Röda Korsets 
verksamhet. Kärleken till Gotland 
finns fortfarande kvar liksom lusten att 
hjälpa till med kontakter. Som mingel-
värdinna för föreningen ”Gotländska 
Stockholmare” får hon möjlighet att 
”sälja in” Gotland som är bland det ro-
ligaste hon vet. Övrig ledig tid ägnas åt 
natur, kultur, historia och resor.

Gun bor i Solna och har familjen 
spridd på olika håll, en dotter i Solna, 
en son i London och särbon och rese-
ledaren Bengt Carlberg i Småland/
Egypten. 

Telefon till Gun: 08-54 54 77 12 
E-post: gun.askero@ksla.se
Telefon till Keiko: 08-54 54 77 13 
E-post: keiko.blesserholt@ksla.se

Christina Rabenius tackar för sig 
efter 11 år på KSLA

av ledamotsvalen, av våra priser, be-
löningar, stipendier och anslag samt 
diariet. Under senare år ansvarade hon 
för arrangemangen kring akademiens 
högtidssammankomst. Hon efterträds 
av Keiko Blesserholt.

Christina avtackades av arbetskam-
raterna och akademien bland annat 
med en trevlig och informativ stads-
vandring i Gamla Stan med efterföl-
jande middag på restaurang Magnus 
Ladulås.

Christina Rabenius avtackades ordent-
ligt den 28 april.
Foton: Kerstin Hideborn Alm. Christina och Helle Rosencrantz 

lyssnar intresserat till sta
dsguiden... 

...liksom Anders Fredholm, Åke Barklund 

och Lars Ljunggren.



24 KSLA Nytt & Noterat   •   nr 2  2009 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Drottninggatan  95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-5454 7700, fax 08-5454 7710 • www.ksla.se • akademien@ksla.se

KSLA Nytt & Noterat kommer ut fyra gånger per år. 
Ansvarig utgivare: Anders Fredholm, tel 08-5454 7708, anders.fredholm@ksla.se

Redaktör och layout: Ylva Nordin, tel 076-765 17 70, ylva.nordin@ksla.se

Kalendarium 2009
8–9 juni Seminarier och exkursion
i Umeå och Vindeln ”Future Forest 
Week 2009”
12 juni Seminarium
”EU, skogen och svenskt
ordförandeskap” 
25 juli–1 aug  Enaforsholmskursen 
2009 i fjällkunskap på Enaforsholm 
Fjällgård
21 aug  Seminarium 
”Vem sätter värde på lövet?”
25 aug  Konferens
på IVA ”OmvärldsDialog och Enga-
gemang (ODE)” (samarrangemang 
mellan IVA, KVA, KSLA, Vetenskap & 
Allmänhet och Vetenskapsrådet)

28–29 aug  Ripjakt
på Enaforsholm Fjällgård
1–6 sept  Akvarellkurs
på Enaforsholm Fjällgård
10 sept   Akademisammankomst
”Sverige och Finland, 200 år
som grannar” 
Jordbruksavdelningens sammanträde
17 sept  Seminarium
”Entreprenörskap på landsbygden” 
(samarrangemang med Anders Walls 
stipendiekommitté)
18–19 sept  Älgjakt
på Enaforsholm Fjällgård
24 sept  Boksläpp
Columella – Tolv böcker om lantbruk

25–26 sept  Ripjakt
på Enaforsholm Fjällgård
1–2 okt  Konferens
i Hässleholm ”Vattnet som förutsätt-
ning för tillväxt och uthållig träd-
gårdsproduktion”
8 okt   Akademisammankomst
”Inför klimatmötet i Köpenhamn” 
Skogsavdelningens sammanträde
23–24 okt  Älgjakt
på Enaforsholm Fjällgård

Aktiviteterna äger rum i akademiens
lokaler på Drottninggatan 95 B

i Stockholm om inget annat anges.

Aktuella skrifter från KSLA
KSLA:s verksamhetsberättelse 2008
Sekreteraren har ordet. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens organisation. Kommit-
téernas verksamhet. Ekologiskt forum. Konferenser och seminarier. Sammankomster. 
Högtidssammankomsten. Avgivna remissvar. Anslag, stipendier, priser och belöningar. 
Nya ledamöter. Avlidna ledamöter. Enheten för de areella näringarnas historia (ANH). 
Publicerings- och informationsverksamheten. Enaforsholm och Barksätter. Styrande 
organ och personal. Ekonomisk flerårsöversikt 2004–2008. KSLAT 2-2009, 68 sidor.

Ladda ned skrifterna från KSLA:s hemsida: www.ksla.se/dir/69/index.html. Där kan du också beställa dem i tryckt version.

pANH:s presentationsbroschyr
En vägvisare till studier av de areella näringarnas 
historia. Innehåll: Varför arbetar Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien med historia? Det historiska 
arbetet vid akademien – ANH. Biblioteket. Etnobo-
tanik – Brøndegaardsamlingen. Arkivet. Hemsidan 
och ANH:s elektroniska resurser. Skogs- och Lant-
brukshistoriska meddelanden (SOLMED). 16 sidor.

P


