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STÖRST I STOCKHOLM

Lågmäld deckare. Ia Genberg 
gör en stilsäker tillbakablick  
på tonåren.

Kultur 12

FIlmen ”Monica Z”  
!ck "est  
nomineringar. Kan 
vinna tio guldbaggar. 
Kultur 5

Blod, svett och kvalitet. 
Går det att skriva bra när  

man skriver snabbt?

Kultur 8–9

North Dakota har i dag USA:s läg-
sta arbetslöshet. Hundratusentals 
unga – mestadels män – vallfärdar 
till den glesbefolkade delstaten 
uppe mot den kanadensiska grän-

sen för att få välbetalda jobb inom 
oljeindustrin.

Här råder det en oljeboom. Prog-
noser visar att USA i år kommer att 
bli världens största oljeproducent 

och därmed rita om den globala en-
ergikartan. Anledningen är en ny 
borrteknik som gör att olja och na-
turgas som tidigare har varit omöj-
lig att nå nu kan utvinnas.

Men metoden, ”fracking”, är kon-
troversiell och ger allvarliga kon-
sekvenser för miljön, med bland 
annat mer utsläpp av växthus- 
gaser.

DN:s Martin Gelin har besökt den 
lilla staden Williston i North Dako-
ta, där oljearbetare drar paralleller 
till guldruschens dagar.
Nyheter 8–11

Oljefynd väcker drömmar
○ Energikartan ritas om ○ Höga löner lockar tusentals unga män ○ Ny borrteknik ger allvarliga konsekvenser för miljön

Allen Fulk är föreståndare för ett ”man camp” utanför Watford City i North Dakota i USA. Hit kommer hundratusentals unga män för att söka jobb inom oljeindustrin. Foto: Malin Fezehai

 

Nyheter

”Psykvården inte 
nog för !yktingar”
Psykiatrin klarar inte att hjälpa de 
som "ytt till Sverige. Det slår Röda 
korset och "era kommuner larm om.

– Utan behandling kan det bli 
omöjligt för dem att klara sig i sam-
hället, säger Barbro O’Connor, psy-
kolog på Röda korset. Nyheter 12

Världen

al-Qaida ökar sitt  
in!ytande i Irak
al-Qaida-trogna ISIS, en av de stora 
väpnade grupperna i inbördeskriget 
i Syrien, styr nu över stora delar av 
den irakiska provinsen Anbar. ISIS 
har utnyttjat det vakuum som upp-
stått efter att USA:s trupper dragit 
sig tillbaka från landet. Världen 16

Stockholm

Hatbrotten ökar 
i Stockholm
Hatbrott kopplade till högerextre-
mism och nazism har fördubblats i 
Stockholm de senaste åren. 

De senaste dagarna har både 
moskéer och kyrkor sprejats med 
hakkors. 
Stockholm 6

Ekonomi

Surfplattan säljer 
bättre än datorn
Övergången till det mobila dator-
samhället går snabbt. För första 
gången någonsin säljs det "er surf-
plattor än bärbara och stationära 
datorer, visar färska försäljnings-
si$ror som DN har tagit del av. 
Ekonomi 20–21

Ledare

”Ögonblicket då 
det är möjligt att 
upphäva parti-
politikens tyngdlag 
kommer sällan.”
Ledare 4
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                                                       USA. Olje- och naturgasboom i norr

2,5 km

Så utvinns naturgas 
och olja ur ski!er –
så kallad fracking
Gra!k:
Stefan
Rothmaier

Kemikalier Olja eller ski!ergas

Grundvatten

Ski!er

Olja eller naturgas 
ligger bundna i lager av 
mörk ski"er ned till två 

och en halv kilometer under 
jord. För att få upp råvaran 
till markytan borras brunnar 
med tredubbla stålhöljen 
för att skydda grundvattnet 
från läckage.

1

En blandning av vatten, sand och 
kemikalier pressas under tryck ned 
i borrhålet. Insprutningen spräcker 

ski"erlagren och frigör olja och gas.
3 Vätskan pumpas tillbaka ut ur 

källan. Sanden stannar kvar 
och håller sprickorna öppna. 

Gasen och oljan kan pumpas upp. 
4I ski"erlagret svänger borren 

och skapar ett horisontellt hål. 2 USAUSA

NORTH DAKOTAMONTANA
BakkenfältenWilliston

Nyheter 

”Det här stället är 
som Kalifornien 
under guldrushen”

 ○Robert Hulings öppnar sin #ärde 
burk med Budweiser-öl för dagen. 
De andra tre ligger ihopknöcklade 
på bordet framför honom och han 
använder dem för att spotta tobak i.

Han har arbetat i ett halvår med 
att lägga betonggrunder för olje-
riggarna i North Dakota. Det är ett 
slitsamt jobb, men lönen är bättre 
än något han kunnat drömma om.

– Det här stället är som Kalifor-
nien under guldrushen. Folk kom-
mer hit från hela USA för att tjäna 
snabba pengar, säger han. 

Själv %yttade Robert Hulings hit 
till Williston från fabriksstaden Spo-
kane i staten Washington, där han 
harvat sig fram på en rad ströjobb. 
Förra året arbetade han på Walmart 
och tjänade åtta dollar i timmen när 
han &ck ett e-mail från en kompis 
som %yttat till North Dakota. 

”Vad tjänar du? Skicka mig en 
bild på ditt lönekuvert så ska jag 
skicka mitt”, skrev kompisen. Ro-
bert sände en kopia på sitt löneku-
vert, som motsvarade ungefär 1 800 
dollar (11 800 kronor) i månaden. 

– Min kompis svarade snabbt att 
han tjänade 4 800 dollar (31 400 
kronor) i månaden. Så jag bestäm-
de mig för att %ytta hit.

För första gången i livet har nu 
Robert Hulings ett jobb som inne-

bär att han har haft råd att köpa jul-
klappar till sina två döttrar, som är 
nio respektive tretton år gamla.

– Jag har aldrig kunnat köpa jul-
klappar till dem förut, men i år får 
de önska sig vad de vill. Barbie,  
Iphone 5,  Justin Bieber, jag kom-
mer ge dem allt de vill ha.

Bakgrunden till den  rekordartade 
ökningen i amerikansk energipro-
duktion här i North Dakota är en 
våg av ny borrteknik som gör att 
man kan utvinna olja och naturgas 
ur ski'er (ski'ergas och ski'erolja). 
Tillgångar som tidigare var omöj-
liga att nå. Oljefältet Bakken, som 
sträcker ut sig över den västra delen 
av delstaten, samt en bit in i Monta-
na, Wyoming och Kanada, har varit 
i bruk sedan 1953, men mer än 90 
procent av de uppskattade tillgång-
arna har aldrig kunnat nås förut.

Det har förändrats i och med en 
ny borrteknik som kallas fracking 
(för ”hydraulic fracturing”). Där-
skjuter man in en blandning av ke-
ramisk sand, kemikalier och vatten 
ner i berglagren där de under högt 
tryck frigör oljan och naturgasen. 

Man har även för&nat tekniken 
för horisontell borrteknik så att det 
går att borra under områden som 
tidigare var otillgängliga. En repre-
sentant för en näringslivsorganisa-
tion i North Dakota säger att den ho-
risontella borrtekniken innebär att 
man nu kan utvinna olja och natur-
gas under Teddy Roosevelts natio-
nalpark strax utanför Williston.

North Dakota har i dag USA:s 
lägsta arbetslöshet, på knappt tre 
procent. I oljestäderna Williston 
och Watford City är arbetslösheten 

knappt en procent. 
Många här förväntar 
sig att oljeboomen 
blir långvarig. Stora 
energiföretag som 
Halliburton och Exx-
on har investerat mil-
jarder i infrastruktur. 

Statoil ökade sin 
produktion med 75 procent här för-
ra året, och %yttar nu resurser från 
andra delar av USA hit till North 
Dakota. 

Hundratusentals unga  män har 
de senaste åren rest till oljefälten i 
North Dakota i hopp om att få väl-
betalda jobb och kunna starta nya 
kapitel i sina liv. Oftast får de bo i de 
provisoriska bostadsområden med 
längor av silverfärgade baracker för 
nyanlända oljearbetare som kallas 
”man camps”. I utkanten av Wil-
liston och de andra småstäderna 
som ligger längs med Bakken-fältet 
ser man kilometer av symmetriska 
längor med sådana baracker.

– Jag älskar mitt jobb. Det är hårt 
och svettigt, precis som jag vill ha 
det. Jag har jobbat på oljeriggen 
när det är 25 minusgrader och sno-
ret i näsan fryser till is och man får 
blåsor på händerna. Det är då man 
känner sig som en riktig man, säger 
Mark Yaeger, som arbetar med att 
sköta borrutrustningen på ett av ol-
jeföretagen. 

Befolkningen i  North Dakotas ol-
jestäder har mer än fördubblats de 
senaste åren och man kan hamna i 
tra&kstockning i Williston sent på 
en tisdagskväll. Provisoriska röd-
ljus hänger från lyftkranar längs 
motorvägen för att ge en chans 

för långtradare och traktorer att 
svänga in från de nyplogade vägar-
na till oljebrunnarna. Watford City, 
en ännu mindre stad, har vuxit från 
1 500 invånare till 8 000 invånare 
sedan 2011. 

I en barack i ett ”man camp” 
utanför Watford City doftar det av 
mikrovågsugnsvärmd korv. Nathan 
Sickler, 23, har en ledig dag och äter 
tre korvar med bröd framför tv:n. 
Han har %yttat från South Dakota.

– Jag tjänar ungefär 70 000 dollar 
(460 000 kronor) om året. Jag job-
bar varje dag i två veckor, sen är jag 
ledig i två veckor. Jag tänker jobba 
här så länge jag behöver för att be-
tala av lånet på min bil, säger han.

I andra oljerika  delar av USA, som 
västra Texas och Kalifornien, pågår 
en liknande utveckling. Vid Kern-
oljefältet i Kalifornien har beräk-
ningarna för hur mycket olja som 
&nns tillgänglig ökat med 170 pro-
cent under 2000-talet.

Det innebär att det nu pågår en 
historisk förändring av energi-
produktionen i USA, som kommer 
att få stora konsekvenser för lan-
dets ekonomi på kort sikt och för 
den globala energi- och klimatpoli-
tiken på längre sikt.

Under de senaste två åren har 
USA varit det land där oljeproduk-
tionen växt snabbast i världen. Vid 
årsskiftet gick man, enligt progno-
ser av bland annat energikonsult-
&rman PIRA och tidningen The 
Economist, förbi Ryssland och bli 
världens största producent av olja 
och naturgas.

Energiboomen kommer att 
tillföra ungefär 500 miljarder 

○ Oljeboom i USA.  I år visar prognoser att USA kommer att bli 
världens största oljeproducent. Den globala energikartan ritas om.
○ Ny borrteknik.  Olja och gas som tidigare varit omöjliga att nå 
kan nu utvinnas - men med stora konsekvenser för miljön. 
○Välbetalda jobb. Tusentals unga män drömmer om att bli rika.

Nyhetsredaktionen
Nyhetschef: Elisabeth Sjökvist, Mikael Bondesson Nattchef: Björn Nordström

Telefon: 08-738 10 00  E-post: nyhetstips@dn.seNyheter

Robert 
Hulings

DN i North Dakota
Martin Gelin, text
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Nyheter 

Fakta. Amerikansk klimatpolitik under Obama

 ○Barack Obama är den första 
amerikanska president som talat om 
klimatkrisen vid båda sina installa-
tionstal, men som president ankla-
gas han för att ha varit passiv
 ○Den klimatpolitiska reform som 

i USA är känd som ”cap and trade”, 
som ska reglera koldioxidutsläpp, 
dog i kongressen 2009. För Obama 
var det ingen hög prioritet under 
det första året som president. 

Stimulans paketet som Obama !ck 
igenom innehöll stora statliga inves-
teringar i förnybar energi.
 ○Al Gore och miljöaktivisten Bill 

McKibben har kritiserat Obama för 
att ha varit allt för passiv i klimat-
politiken. Obama har även fått kritik 
för att ha godkänt fortsatt djup-
havsborrning av olja, samt att tillåta 
högre ozonhalter än miljödeparte-
mentet EPA rekommenderar.

 ○ I dag ligger USA under de ut-
släppsnivåer som sattes i ”cap and 
trade”-lagförslaget, vilket beror 
på tre faktorer: dels o"entliga 
investeringar i förnybar energi, dels 
att naturgas börjat ersätta miljö-
skadligare kolenergi och framför allt 
att den ekonomiska krisen tillfälligt 
minskade energikonsumtionen.
 ○Obama har lovat att sänka USA:s 

utsläpp av växthusgaser med 17 

procent från 2005 års nivåer, fram 
till 2020. Hittills har utsläppen 
minskat med 12 procent och man 
räknar med att hålla målet.
 ○Under Obamas andra mandat-

period har han gått vid sidan av 
kongressen genom att i stället 
förlita sig på en rad exekutiva presi-
dentorder, som exempelvis reglerar 
utsläpp från elverk och ökar kraven 
på mer energie"ektiva lastbilar. DN

Några kilometer under marken I North Dakota !nns Bak-
kenfältet. Här har man utvunnit olja och naturgas sedan 
1953, men 90 procent av tillgångarna har inte kunnat nås 
förrän nu. Ny teknik har lett till en rekordartad ökning av 
amerikansk energiproduktion.  Foto: Malin Fezehai

Fakta. Största oljeländerna

De största producenterna 2012:
1. Ryssland
2. USA
3. Saudiarabien
4. Kanada
5. Iran
6. Kina
7. Qatar
8. Förenade arabemiraten
9. Norge
10. Mexiko K
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Nyheter 

Bara en av tio nyin!yttade i oljestaden är kvinnor
dollar till den amerikanska eko-
nomin fram till 2020 och skapa 

1,7 miljoner nya jobb, enligt en färsk 
rapport från McKinsey Global Insti-
tute.

– Den grundläggande idén om 
att oljan håller på att ta slut har helt 
enkelt visat sig vara felaktig, efter-
som vi kommer åt så mycket mer 
nu med hjälp av den nya tekniken, 
säger Lisa Margonelli, som ägnat 
2000-talet åt att studera ameri-
kansk energipolitik för tankesmed-
jan New America Foundation.

Den så kallade ”peak oil”-teorin 
stämmer alltså inte, menar Margo-
nelli. Så sent som 2011 skrev Inter-
national Energy Agency en rapport 
där man påstod att tidpunkten för 
”peak oil” redan hade inträ$at. 
Men i somras gick man ut med en 
dementi och hävdar i stället att man 
inte kan se ett slut på oljeresurserna 
inom överskådlig framtid. 

Leonardo Maugeri, energifors-
kare på Harvard, skrev i rapporten 
”Oil: The Next Revolution” att olje-
produktionen nu växer globalt i en 
sådan takt att den håller på att över-
stiga konsumtionen. Han påstår 
att den amerikanska expansionen 
av fracking och horisontella borr-
metoder har skapat ”den viktigaste 
revolutionen i oljesektorn på %era 

decennier” och menar att Kina och 
Ryssland sannolikt står näst på tur. 
Han räknar nu med att det &nns 
tillräckligt mycket olja för att räcka 
åtminstone århundradet ut.

– Frågan är inte längre om vi 
kommer att få slut på olja, utan om 
vi kommer att få slut på klimat, sä-
ger Lisa Margonelli.

Bland miljöorganisationer  i USA 
växer oron över energiboomens 
konsekvenser för klimatpolitiken. 

Michael Marx, kampanjdirektör 
för Sierra Club, säger att organisa-
tionens kampanjarbete för förny-
bar energi har underminerats rejält 
av de nya olje- och naturgastillgång-
arna. En våg av gräsrotsprotester 
mot frackingindustrin har också 
vuxit fram i USA i takt med den nya 
energiboomen. ”Vi står vid ett väg-
skäl nu och om vi väljer fel väg kan 
det vara omöjligt att lösa klimat-
krisen”, säger Dan Lashof på miljö-
organisationen National Resources 
Defense Council.

Samtidigt kan den enorma vågen 
av naturgasproduktion som nu kan 
utvinnas genom fracking relativt 
sett vara bättre än kolenergin som 
många delar av USA fortfarande är 
beroende av. Drygt 40 procent av 
elen i USA kommer i dag från kol.

Lisa Margonelli hoppas att na-
turgasen kan fungera som en bro i 
den långsiktiga övergången mellan 
kol och förnybar energi. I dag kos-
tar för oreningar från kolindustrin 
13 000 amerikanska liv om året och 
de producerar mer växthusgaser än 
någon annan energiform, menar 
Margonelli. 

– Om naturgasproduktionen kan 
regleras ordentligt så kan det här 
innebära ett nettoplus för miljön, i 
synnerhet om den ackompanjeras 
av ökade förbud mot kol, säger hon.

Todd Stern,  energipolitiskt sakkun-
nig på det amerikanska utrikes-
departementet, är också optimis-
tisk över naturgasens möjligheter 
att ersätta kolenergi. Men han beto-
nar att man fortfarande vill priori-
tera förnybara energikällor.

– Den nya typen av upptäckter 
ska inte vilseleda oss från att hitta 
alternativ till fossila bränslen. Dels 
måste vi fortsätta prioritera att 
öka energie$ektiviteten, dels hitta 
alternativa bränslen. Naturgas är 
förstås ett bättre alternativ än kol, 
men vi måste framför allt priori-
tera förnybar energi, säger Stern 
till DN.

Här i North Dakota  är det svårt 
att hitta någon som är särskilt oro-

ad över oljeboomens konsekvenser 
för klimatkrisen. 

Vid en olycka med en oljepipeli-
ne utanför Williston i oktober spill-
des 20 000 oljefat ut över prärien. 
Det var den största oljerelaterade 
olyckan i delstatens historia, men 
här känner folk knappt till den. 

Oljeföretagen viftar bort nyheten 
med att man inte ska behöva rap-
portera varje olycka till allmänhe-
ten, då det ”bara riskerar att göra 
dem oroliga i onödan”, som en ol-
jerepresentant säger till en lokaltid-
ning. 

I North Dakota  är man stolt över 
sina tillgångar och många här ver-
kar måna om att berättelsen om 
delstatens olja och naturgas ska 
utgöra början på ett kapitel om hur 
den amerikanska ekonomin åter-
hämtade sig på 2000-talet. 

Lokalpolitiker, näringslivsledare 
och oljearbetare ackompanjerar 
generellt ordet klimatkris med cita-
tionstecken i luften.

I Williston prioriterar man 
hellre de akuta, lokala problemen 
som oljeboomen har fört med sig. 
Brottsligheten har vuxit enormt 
i de små städerna, då poliskåren 
inte hunnit växa ikapp med befolk-
ningen.

USA. Olje- och naturgasboom i norr

Mark Yaeger arbetar med att sköta borrutrustningen på ett oljeföretag. 
”Jag älskar mitt jobb. Det är hårt och svettigt, precis som jag vill ha det. 
Jag har jobbat på oljeriggen när det är 25 minusgrader och snoret i näsan 
fryser till is och man får blåsor på händerna. Det är då man känner sig som 
en riktig man”, säger han.

Nathan Sickler från South Dakota har en ledig dag och äter lunch framför 
tv:n i den ”man camp” där han bor. Shaina Funke arbetade på en exklusiv restaurang i en skidort. Nu lagar hon mat till 200 oljearbetare och kan lägga                                      undan !era tusen dollar i månaden.

North Dakota bruka-
de vara USA:s skämt. 
Ingen ville !ytta hit 
"ör att det var så kallt 
och ödsligt här. Men 
nu kommer det hit 
folk från hela världen 
"ör att jobba och bli 
rika. 
Shaina Funke
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Nyheter 

De nya metoderna 
att utvinna gas och 
olja ritar om den 
globala energi kartan. 
Det gäller åtminsto-
ne för de kommande 
decennierna. Här vin-
ner USA i styrka mot 
övriga världen.

Fossila bränslen räcker 
inte hur länge som 
helst. En övergång 
till mer varaktiga 
energislag behövs av 
resursskäl, förutom 

av hänsyn till miljön och klimatet. 
Detta är något som redan pågår. 

Men om man enbart ser på till-
gång och priser, så är tidpunkten 
att överge de fossila bränslena på 
väg att "yttas fram. Ski#ergasen 

och ski#eroljan har skapat en helt 
ny situation på de globala energi-
marknaderna, eftersom USA kan 
bli mer eller mindre självförsör-
jande.

Strategiskt räknar man därför 
med att USA:s intresse för det 
politiskt instabila Mellanöstern 
minskar. De stora länderna i Asien 
med stor oljeimport tvingas i stäl-
let engagera sig mer. Kina får ännu 
en anledning att "ytta fram sina 
positioner.  

Ekonomiskt pågår  samtidigt en 
omvandling genom att priset på 
framför allt gas numera är betyd-
ligt lägre i USA än i exempelvis 
Europa och Japan. Amerikanska 
företag gynnas i den internationel-
la konkurrensen och USA blir mer 
attraktivt för investeringar. 

I USA har utvinningen av gas 
ökat med 42 procent sedan 2005 
och priset är på väg nedåt. Det 
förenklas av man redan har en 
utbyggd inhemsk infrastruktur och 
en lagstiftning som uppmuntrar 
exploatering. Gasutvinningen sker 
till stor del i glesbefolkade trakter 
där miljökraven inte är särskilt 
starka.

Den amerikanska oljeproduktio-
nen, som nådde sin tidigare topp-
nivå i början av 1970-talet, är också 
på snabb väg uppåt. Det inhemska 
behovet av kol blir därmed mindre 

och kolexporten till Europa ökar. 
På de europeiska marknaderna 
kan därför andra energialternativ 
än de fossila få svårare att hävda 
sig, åtminstone utan subventioner.  

Även om det  %nns ski#ergas i and-
ra länder än USA, har dessa inte 
hunnit lika långt med utvinningen 
eller tvekar inför miljöriskerna. 
Framför allt i Europa, med dess 
tättbebodda trakter, är det inte ett 
självklart val att sätta i gång med 
exploatering som exempelvis kan 
hota grundvattnet.

Lockelsen att ändå ta chansen 
verkar vara störst i Polen och 
Ukraina som ser möjligheter att 
minska sitt energiberoende av 
Ryssland. Outnyttjade ski#erlager 
med gas och olja %nns även i delar 
av Afrika och Sydamerika, liksom 
i Kina. Det skulle överraska om 
dessa inte kommer att exploateras 
så snart möjlighet %nns. Det rör 
sig om stora inkomster som både 
värdländer och bolag gärna vill ha.

Ski#errevolutionen har både 
bättre och sämre sidor. Men 
oavsett vad man tycker, %nns inget 
självklart stopp förrän gasen och 
oljan som nu kan utvinnas har 
blivit alltför dyr i förhållande till 
annan energi. Dit är det ganska 
långt och handlar nog åtminstone 
om decennier.
johan.schuck@dn.se

Ski!ergas och ski!er-
olja ger en energi-
törstig värld tillgång 
till helt nya källor av 
fossila bränslen. Men 
också allvarliga kon-
sekvenser för miljön 
och mer utsläpp av 
växthusgaser.

Tekniken är rätt fan-
tastisk. Framför allt 
är det möjligheten att 
kunna borra horison-
tellt nere i marken 
som gjort det möjligt 

att utvinna gas och olja som ligger 
insprängd i sprickor och porer i 
ski#er. Först ett lodrätt hål några 
kilometer ned till ski#erlagret, och 
sedan vågrätt längs med ski#ret. 
Massor av vatten – "era miljoner 
liter – blandat med sand och 
kemikalier pumpas ned i hålet och 
spräcker upp ski#ret så att oljan 

och gasen kan strömma ut.
Hydraulisk spräckning eller 

fracking har förändrat världen. 
USA har blivit världens största gas-
producent och dumpat naturgas-
priserna i Europa. 

Men så här i kölvattnet av 
klimatpanelen IPCC:s delrapport 
i Stockholm, och det misslyckade 
klimattoppmötet i Warszawa, där 
slutdokumentet räddades av att or-
det ”commitments” byttes ut mot 
”contributions” – från bindande 
åtaganden att dra ned på utsläppen 
till frivilliga bidrag – är mer fossila 
bränslen inte en hållbar lösning. 

Mer fossila bränslen  ger mer 
utsläpp av koldioxid och av metan, 
som är en mycket värre växthus-
gas. Naturgas är mest metan, och 
naturgas %nns även i kolgruvor 
och oljekällor. Utvinning av fossila 
bränslen står redan i dag för mer 
än 40 procent av metanutsläppen 
från mänskliga aktiviteter. Det 
är mer än vad som kommer från 
jordbruket och rapande kor.

Det %nns bra och ganska billig 
teknik för att ta hand om metanet 
som läcker ut. Men när gaspriset är 
så lågt som det är nu lönar det sig 
inte för företagen att använda den. 
Därför krävs det commitments – 
bindande internationella avtal för 
att metanutsläppen ska minska. 
Contributions, frivilliga bidrag, 
kommer inte att hjälpa.

Ski#erolja och ski#ergas leder 
också till andra allvarliga miljöpro-

blem. Utvinningen är en storskalig 
industri som kräver många brunnar, 
stora arealer och tunga trans-
porter, inte minst av de enorma 
mängder vatten som pumpas ned i 
marken. Och efteråt måste det föro-
renade vattnet tas om hand så att 
det inte hamnar i dricksvattnet.

Kritiker till hydraulisk spräck-
ning menar att utvinning av skif-
fergas och ski#erolja måste hejdas, 
och att nyexploatering måste 
stoppas till varje pris, för männis-
kors hälsa, miljön, klimatet och pla-
netens överlevnad. Förespråkarna 
menar att det är fullt möjligt att 
utvinna ski#erbränslen både säkert 
och utan större skador på miljön.

Oavsett vem av dem som har 
mest rätt: så länge vi vill ha billig 
energi, och så länge förhandlarna 
på världens klimattoppmöten 
misslyckas med att nå fram till bin-
dande överenskommelser, kom-
mer energibolagen att fortsätta 
att bygga ut dessa nya, billiga och 
lönsamma bränslekällor. Och vi 
kommer att få mycket mer metan  
i atmosfären.
maria.gunther@dn.se

USA får en fördel på energikartan

Tekniken är banbrytande 
– men utsläppen ökar
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Bara en av tio nyin!yttade i oljestaden är kvinnor

USA. Olje- och naturgasboom i norr

Shaina Funke arbetade på en exklusiv restaurang i en skidort. Nu lagar hon mat till 200 oljearbetare och kan lägga                                      undan !era tusen dollar i månaden. Foto: Malin Fezehai

Bara ungefär en av  tio nyin"yt-
tade i Williston är kvinnor. Ofta 
hamnar de i servicejobb för de olje-
arbetande männen. Shaina Funke 
"yttade hit för ett drygt år sedan 
för ett jobb som kock på ett av Wil-
listons största ”man camps”, där 
800 män bor i symmetriska silver-
grå baracker, omgivna av fälten 
med oljepumpar. 

Det är en extremt maskulin miljö: 
John Wayne-a&scher hänger på 
dörrarna i korridorerna och ame-
rikansk fotboll strömmar från tv-
apparaterna i sällskapsrummen. 

Shaina Funke "yttade från Mon-
tana, där hon arbetade på en ex-
klusiv restaurang i en skidort. Här 
lagar hon mat åt 200 oljearbetare 
om dagen, mestadels rejäla saker 
som bi# med potatis, men hon för-
söker även få dem att prova mer ex-
otiska saker, som jamaicansk kyck-
ling. Hon tjänar dubbelt så mycket 
här och får bostad och omkostna-
der betalda, så hon kan spara "era 
tusen dollar i månaden.  

– Men jag går inte ut på kvällarna 
här. Det är osäkert. Så mycket tes-
tosteron i luften, säger hon och vi-
sar en pepparsprej i handväskan, 
som alla tjejer här har, enligt henne. 

Utanför hennes  ”man camp” står 
kökspersonalen, tre andra kvinnor, 

och röker efter en lång dags arbete. 
Himlen håller på att mörkna ovan-
för oljefälten, men här och var glim-
rar det i gyllene färger av de brin-
nande lågorna från gasutsläppen 
vid oljebrunnarna. 

Oljeproduktionen i North Da-
kota har vuxit så snabbt att man 
inte hunnit skapa en infrastruktur 
för att ta hand om naturgasen som 
också produceras, så många olje-
företag eldar i stället upp den, i 
en miljöskadlig process som kallas 
”"aring” och som innebär att hela 
den här delen av North Dakota ger 
ifrån sig ett gyllene sken som kan 
ses från rymden.

Shaina Funke drar  ett bloss på sin 
cigarrett och tittar ut över fälten.

– North Dakota brukade vara 
USA:s skämt. Ingen ville "ytta hit 
för att det var så kallt och ödsligt 
här. Men nu kommer det hit folk 
från hela världen för att jobba och 
bli rika. Jag har trä#at folk från 
Mexiko, Brasilien, Afrika, Ryssland, 
Polen, Panama. Det är inte vackert 
här, men jag gillar att stå här på 
kvällarna och titta ut över gaslågor-
na på oljefälten. Det %nns en mys-
tisk skönhet i det här landskapet, 
med allt som brinner.
martin.gelin@dn.se

Utvinning av fossila 
bränslen står redan 
i dag !ör mer än 40 
procent av metanut-
släppen från mänsk-
liga aktiviteter.


