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Under NOG-seminariumet på ÅF den 19 november 2002 berättade Rolf Wiborg, direktør för 
Premisser og råd inom det norska Oljedirektoratet, om utvecklingen hittills inom norsk olje- 
och gasutvinning. Han redogjorde även för framtidsutsikterna på norsk sockel. Därefter talade 
Sigurd Liland, Statoils marknadssjef för naturgas till Central- och Nordeuropa, om sitt företags 
strävan mot leveranser till regionen i allmänhet och Sverige i synnerhet. Seminariet avslutades 
med en allmän diskussions- och frågestund.  
 
 
De energiprognoser som görs inför kommande decennier pekar på de fossila bränslenas fortsatta 
betydelse som bas i den globala energiförsörjningen. I de flesta prognoser spås efterfrågan av 
olja och gas öka kraftigt de närmaste decennierna. Utmaningen blir så mycket större när man 
betänker att alla, även fattiga länder, borde få tillgång till energi. Rolf Wiborg berättade om sina 
erfarenheter från World Petroleum Congress i Rio 2002, där en vanlig uppfattning bland 
fattigare länder var att den rika världen dömer dem med försöken att sätta upp mål för minsta 
andelen förnybar energi. Kostnaderna för denna ”lyxenergi” är högre än vad den fattiga världen 
har råd att betala. ”Energi är inte en råvara i mängden, inte en råvara som många andra. Energi 
är istället en fråga om liv och död, en fråga om krig och fred”, sade Rolf Wiborg. Han pekade på 
den ansamling av olja som finns i Mellanöstern, med över 60 procent av världens bevisade 
råoljereserver. I Europa återfinns knappt två procent varav hälften, eller en procent av de 
globala reserverna, finns i Norge. Trots denna låga andel av världens råoljereserver är Norge 
idag världens tredje störste råoljeproducent. Detta beror bland annat på de norska tillgångarnas 
goda geologiska förutsättningar för hög produktionstakt och god teknisk standard. 
Oljedirektoratets huvuduppgift är att bidra till att skapa det största möjliga värdet för nationen 
från olje- och gasverksamheten kombinerat med en sund resursförvaltning, säkerhet och miljö. 
Band annat innebär det att Oljedirektoratet ska se till så att de tillgångar Norge förfogar över 
exploateras och säljs vid rätt tidpunkt, för att uppnå största möjliga samhällsekonomiska vinst. 
 
Petroleumverksamheten har idag en stor betydelse för Norges ekonomi. År 2001 svarade 
petroleumsektorn för 22,6 procent av nationens samlade BNP. 32 procent av statens intäkter 
härrörde från petroleumsektorn och hela 45 procent av det samlade exportvärdet kom från 
sektorn. 
 
Globalt sett finns idag reserver och kapacitet för produktion av råoljor, men framförallt 
naturgas, för ytterligare flera decenniers förbrukning. De kolreserver som finns räcker med 
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dagens förbrukningstakt i några hundra år. Globalt finns således fossila bränslen för produktion 
under en lång tid framöver. Det blir en fråga om vilket pris man kan få ut för råvaran som avgör 
vilket bränsle som är mest intressant, och således också när det är mest inkomstbringande för 
Norge att exploatera sina reserver. 
 
Viktiga omvärldsfaktorer 
Rolf Wiborg är av uppfattningen att den största vinsten görs om så mycket som möjligt av de 
befintliga olje- och gasreserverna produceras idag. För att förklara detta resonemang redogjorde 
han för hur han såg på framtiden för det bränsle som dag betraktas som det mest betydelsefulla 
ersättningsbränslet till olja och gas i framtiden – kol.  
 
Stora framsteg med produktion av syntetiska bränslen från kol görs idag. Exempelvis finns 
långtgående planer för en processanläggning i Mongoliet, för produktion av diesel från kol. 
Anläggningen, som dimensioneras till 50 000 fat/dag, ska tas i drift 2005. Under de senaste fem 
åren har antalet beviljade patent inom området syntetiska bränslen, med nya katalysatorsystem 
bland annat baserade på nanostrukturer, ökat exponentiellt. Allt lägre och mer 
konkurrenskraftiga priser för dessa syntetiska bränslen kan komma att påverka 
oljeproducenternas prissättning. 
 
Förutom dagens konventionella fossila resursbas i form av olja, gas och kol sker forskning och 
utveckling kring utvinning, konvertering och användning av andra energireserver som 
oljeskiffer, tjärsand och metanhydrater1. Den globala resursbasen för metanhydrat är enligt vissa 
bedömningar två gånger så stor som de samlade reserverna av olja, gas och kol. ”Resurser för 
fossil energi finns. Det är omöjligt att diskutera energi och energiresurser utan att prata om vad 
de kostar att leverera till marknaden. Priset avgör hur stora de utvinningsbara resurserna blir!”, 
sa Rolf Wiborg och fortsatte sitt resonemang med att timingen är den viktigaste aspekten när det 
gäller att optimera vinsten från utvinning och export av de norska olje- och naturgasresurserna. 
 
Möjliga konsekvenser med utvecklingen av större produktionsanläggningar och lägre 
produktionskostnader för syntetiska bränslen från kol kan på sikt vara att de högsta topparna på 
priskurvan för råolja kapas. Detta skulle kunna stabilisera oljepriset på en nivå kring 20-22 US$, 
vilket är betydligt lägre än dagens OPEC-nivå. Naturligtvis finns osäkerheter kring när detta 
inträffar, då uppskalningar till större processvolymer tar tid och kräver omfattande 
omställningar och investeringar. Det är även osäkert inom vilket användningsområde syntetiska 
bränslen får störst betydelse och var i värdekedjan detta ger utslag, men slutsatsen är enligt Rolf 
Wiborg ändå ganska klar: teknologin för produktion av syntetiska drivmedel finns här idag och 
kommer att förbättras ytterligare inom en tioårsperiod. Under de närmaste åren råder därför 
troligtvis optimala förhållanden för Norge att ur ett ekonomiskt perspektiv exportera så mycket 
som möjligt av sina fossila råvaruresurser. 
 
Förutsättningar för framtida norsk olje- och gasproduktion 
Oljan och gasen kommer inte att ta slut. Det är istället viljan att betala för det som kan utvinnas, 
i kombination med produktionskostnaden, som kommer att avgöra när produktionen upphör. 
Norge inledde sin oljeexport ungefär samtidigt som oljepriset sköt i höjden i samband med 
oljekriserna i början av 1970-talet. 1980 var kostnaden för prospektering, utveckling och 
produktion av råolja i Norge omkring 35 US$ per fat2. Tack vare förbättringar i teknologi, större 
fält med mera har den totala produktionskostnaden successivt kunnat sänkas till dagens nivå 

                                                 
1 För ytterligare information om metanhydrat, se exempelvis Gunnar Agfors artikel i Kemivärlden 2001/9 
”Energikälla eller miljöhot?” 
2 2000 års penningvärde. 
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kring 7-10 US$ per fat. Skillnaden mellan produktionskostnader och löpande kostnader till havs 
och på land har blivit mycket mindre än tidigare.  
 
På norsk sockel finns fortfarande stora områden som inte undersökts eller exploaterats, 
framförallt i Norska havet och Barents hav. Av de totala norska olje- och gasresurserna på 13,8 
miljarder Sm3 oljeekvivalenter (mrd Sm3 oe)3 har ungefär en fjärdedel, eller 3,2 mrd Sm3 oe, 
utvunnits4. Majoriteten av den hittillsvarande produktionen har bestått av råolja. Ungefär 60 
procent av de kvarvarande energireserverna utgörs av naturgas och 40 procent utgörs av olja. 
Oljeproduktionen kommer, enligt gällande planer, att fortsätta till efter 2050 med 
produktionsmaxima inom något år. Naturgasen, som kommer att svara för en växande andel av 
den totala energiproduktionen, kommer under rådande exportvolymer att räcka i ytterligare 
minst 90 år. Norge har goda förutsättningar för att långsiktigt vara en stor leverantör av gas till 
den västeuropeiska marknaden. I många fall ligger andra potentiella leverantörer betydligt 
längre från marknaden5.  
 
Efter år 2020 kommer Norge fortfarande att ha mer kvar att producera, främst som naturgas, än 
vad man producerat under de första femtio årens petroleumverksamhet. Norges problem idag 
för en fortsatt exploatering av fossila resurser ligger således inte i produktionskostnader eller 
råvaruresurser, utan på det mänskliga planet. Industrin har svårt att locka till sig högutbildade 
medarbetare. ”Norrmännen tar alla pengarna som kommer från petroleumaktiviteterna för givet 
och vill inte nödvändigtvis bygga ut nya fält”, sade Rolf Wiborg. Man har, till skillnad från 
Ryssland, börjat tveka kring en vidare utbyggnad av upptäckta men oexploaterade fält. Ryssland 
bedriver idag en aktiv prospekteringsverksamhet också i Barents hav. I Norge betraktar många, 
särskilt ungdomar, petroleumindustrin som en smutslig och ful bransch. Detta trots att Norge på 
många områden är världsledande, tack vare en incitamentsstruktur som tillåtit avskrivningar av 
utvecklingskostnader, och en politik som gjorde det olagligt från första dagen att bränna gas för 
att producera olja. Bland annat används nu framgångsrikt i andra delar av världen de teknologier 
för ökad utvinningsgrad och utsläppsreduktion som tagits fram i Norge. Den norska oljan 
produceras med mellan en tredjedel och en fjärdedel av de totala utsläpp som uppstår vid 
utvinning av olja i andra länder och den norska naturgasen produceras med omkring en 
sjundedel av de specifika utsläpp som naturgasutvinningen svarar för internationellt. 
 
”Norge har idag de renaste utvinningsteknikerna ur miljösynpunkt, men det nöjer sig inte 
miljöaktivisterna med. Vi skulle, genom att leverera naturgas till Europa, kunna hjälpa till att 
uppnå Europas Kyoto-mål - men det skulle leda till utökade nationella koldioxidutsläpp. Därför 
finns en stark emotionell debatt mot denna export”, sade Rolf Wiborg. 
 
Oljeproduktionen och gasproduktionen i Norge är starkt beroende av varandra. Sedan starten i 
Norge har det varit förbjudet att fackla gas som uppstår som biprodukt vid oljeproduktionen då 
andra alternativ (om än kostsamma) funnits6 för att ta hand om gasen. Under en lång tid var 
gasen problematisk och blev tidvis ett skäl för att vänta med utbyggnad av oljefynd. Man fick 

                                                 
3 Sm3 = standardkubikmeter. 1 Sm3 oe motsvarar ca 9,9 MWh. 1 Sm3 naturgas motsvarar ca 9,9 kWh. 
Gasens volym beräknas vid 15ºC och 1 atm. 1 mrd Sm3 naturgas motsvarar ca 9,9 TWh. (1 mrd m3 
naturgas = 1 BCM, billion cubic meter).  
4 Den totala råvaruresursen uppskattas till 13,8 mrd Sm3 oe med ett osäkerhetsområde kring verkliga 
resurser på mellan 11 och 17,5 mrd Sm3 oe. 
5 Allt är dock inte bara fråga om konkurrens. Leverantörerna är beroende av varandra för att få till stånd 
infrastrukturen, då investeringskostnaderna i gasledningar är så stora. Norge skulle aldrig ha kunnat vara 
den enda exportören av gas till Europa. 
6 Exempelvis re-injektion i oljefält eller tomma reservoarer. Även metanolproduktion i stor skala har 
byggts ut för att utnyttja gas som saknade annan användning. 
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inte utvinna oljan utan att ta hand om gasen på ett försvarbart sätt. Norge har, och fortsätter, 
investera stora pengar för att ta hand om naturgasen som uppstår som biprodukt vid 
oljeutvinningen. Globalt bränns 3,6 procent av all naturgas som produceras. I Nigeria och 
Gabon bränns 70 procent av producerad gas vid fälten. I Ryssland svarar läckage och fackling 
av gas under produktionen för ett energislöseri motsvarande tre gånger den elenergi som 
produceras i de ryska kärnkraftverken. Globalt svarar energislöseriet med fackling av icke 
omhändertagen och nyttiggjord naturgas för omkring en procent av de totala 
koldioxidutsläppen. I Norge injiceras runt 30-40 procent av producerad gas tillbaka i oljefälten 
för att öka utbytet av råolja. Resterande gas exporteras, förutom en mycket liten andel som 
facklas7. Förutom den nära kopplingen till oljeproduktionen är tillgången på naturgas även 
beroende av industrins investeringar i rör och annan infrastruktur. Som ett exempel på 
sammankopplingen mellan olika utvunna petroleumprodukter nämnde Rolf Wiborg att Snøhvit-
fältet nordväst om Hammerfest exploateras i första hand för att få tillgång till kondensaten8. 
Naturgasen som utvinns som LNG9 är en långsiktig intäktskälla som gör projektet robust och 
försvarbart. Dessutom finns en tunn oljezon, som ännu inte anses ekonomiskt utvinningsbar. 
 
Två utvecklingsvägar för norsk petroleumverksamhet 
Rolf Wiborg beskrev avslutningsvis två olika långsiktiga framtidsvägar som man kan skönja för 
den norska petroleumnäringen, och som omtalas i stortingsmelding nr 38 2002/2003. 
”Forvitringsbanen” illustrerar en utveckling av verksamheten på den norska kontinentalsockeln 
där näringen och staten är tillfreds med det som uppnåtts, använder sig av de investeringar som 
är genomförda och bedriver en politik som bidrar till att olje- och gasverksamheten relativt fort 
fasas ut. ”Den langisktige utviklingsbanen” kan endast förverkligas om det satsas på ett effektivt 
utnyttjande av resurserna. Denna utvecklingsväg, med oljeproduktion i 50 år och gasproduktion 
i ett hundraårsperspektiv, kräver hårt arbete och en målmedveten politisk satsning. För den 
norska nationen ligger skillnaden mellan de två scenarierna på omkring 4 000 miljarder norska 
kronor i förlorade eller tjänade intäkter.  
 
Norge som gasleverantör 
”Den norska staten äger 40 procent av alla gastillgångarna på norsk sockel. Statoil har en unik 
position bland företagen verksamma inom den norska naturgassektorn”, sade Sigurd Liland. 
Förutom att Statoil har de största bolagsreserverna sköter bolaget även all produktion i statens 
ägor samt marknadsför och säljer statens gas. Detta innebär att Statoil disponerar cirka två 
tredjedelar av all producerad gas (och reserver) på norsk sockel. Man har genom detta andelar i 
nästan alla fält och transporträttigheter i alla befintliga rör. 
 
I juni 2001 avvecklades efter krav från EU det norska Gasførhandlingsutvalget (GFU) för 
gemensam försäljning av gas från Norge till den europeiska marknaden. Tidigare förhandlade 
Statoil som ombud för de norska producenterna genom GFU som en säljare med olika köpare. 
Nu måste istället samtliga säljare förhandla var för sig med de olika köparna, vilket innebär en 
enorm ökning av antalet förhandlingsrundor. Detta, sa Sigurd Liland, är inte kostnadseffektivt 
men det pris man får betala som resultatet av avregleringen på den europeiska gasmarknaden.  
 

                                                 
7 Fackling sker främst vid driftsstörningar av säkerhetsskäl. 
8 Kondensat är lätta komponenter som vid måttligt tryck och temperatur är i vätskeform. 
9 LNG = Liquefied Natural Gas är dyrare att producera och hantera jämfört med export i rörledningar, 
men kan löna sig över stora avstånd och för att jämna ut behoven i större marknadsområden. En fördel 
med LNG är även att man kan tjäna mindre marknader. Idag finns en spotmarknad för LNG. Se även 
referat från nätverksseminariumet ”Rysslands Olja och Gas”, 1 oktober 2002. 
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Tidigare var det gasleverantörerna som ansvarade för infrastrukturen. Nu har man istället bildat 
ett separat företag som administrerar rören: Gassco. I detta bolags uppdrag ligger att underlätta 
leveranser från fälten på den norska kontinentalsockeln till köpare genom att styra bland annat 
leveranspunkter, volymer och kvaliteter. 
 
Den nordiska marknaden i förändring? 
Sigurd Lilands roll som marknadschef för naturgas till Norden inom Statoil har präglats av att 
marknaden varit mycket låst. Han ansåg dock att man nu kan se tydliga tecken på rörelse inom 
den danska marknaden. I Sverige finns ett intresse, men det har hittills varit svårt att få politisk 
acceptans för en ökad naturgasanvändning. Även i Norge är det svårt att få politisk acceptans. 
Dessutom utgör hemlandet en relativt liten marknad för naturgasen som produkt. Norge är ett 
mycket glesbefolkat land, vilket innebär att det blir mycket dyrt med en infrastruktur för 
naturgas till majoriteten av de områden där verksamhet bedrivs. På grund av den låga 
befolkningstätheten finns inte heller särskilt mycket fjärrvärme och således få 
kraftvärmeanläggningar. Det finns ett fåtal regioner med tillräckligt många och stora potentiella 
användare för att ekonomiskt berättiga en naturgasledning till den norska marknaden, och utan 
en utbyggnad av nya gasdrivna kraftvärmeverk skulle en sådan investering aldrig kunna 
genomföras. Kraftproduktionen är nyckeln för att introducera naturgasen på den nordiska 
marknaden.  
 
I Sverige och Norge har, förutom att den politiska acceptansen saknats, de kommersiella 
villkoren för introduktion av naturgas varit svåra att uppfylla. Naturgaspriserna i Europa är höga 
jämfört med de senaste årens elpriser. Detta gör att marginalerna för att producera el från 
naturgas har varit mycket små. Ekonomin har inte ens gått ihop i Norge där naturgaspriset varit 
relativt lågt. Naturgasen är dock i allra högsta grad en konkurrenskraftig primär energikälla i 
förhållande till andra bränslen, fortsatte Sigurd Liland. Han redovisade en jämförelse där 
kostnader för el producerad i en CCGT10 vid varierande gaspriser11 jämfördes med kostnader för 
produktion av el i kärnkraftverk, vindkraftverk och kolkraftverk12. I fallet med CCGT svarade 
bränslekostnaden för mellan 30 och 50 procent av totalkostnaden i de redovisade beräkningarna. 
I kärnkraftverken och vindkraftverken svarade kapitalkostnaden för majoriteten av 
produktionskostnaden. Så även i kolkraftverken, men här hade även bränslekostnaden en större 
inverkan. Vid ett naturgaspris på 1 €c/kWh var gasturbinen i Sigurd Lilands exempel det 
billigaste alternativet. Vid ett gaspris på 2 €c/kWh producerade gasturbinen fortfarande billigare 
el än kärnkraftsverket. ”Idag ligger naturgaspriset på drygt 1 €c/kWh, vilket innebär att 
elproduktion från naturgas är kostnadseffektivt jämfört med kärnkraft”. 
 
Inga kommersiella initiativ till investeringar för ny elproduktion har tagits i Norden sedan 1996 
på grund av avregleringen av marknaden. Detta håller nu på att ändras. 
 
Norsk gas till Sverige? 
Enligt Sigurd Liland är potentialen för en ökad naturgaskonsumtion på den svenska västkusten 
begränsad. Idag brukas omkring 1 mrd Sm3 per år, vilket på sikt kanske skulle kunna ökas till 2 
mrd Sm3 per år, med en ökad användning bland annat inom fjärrvärmesektorn. Mellansverige 
utgör idag nyckeln för en ytterligare ökning av gaskonsumtionen i Sverige. Marknads-
potentialen i Mellansverige ligger på mellan 2-4 mrd Sm3 per år. Höga infrastrukturkostnader 
och lång tid innan efterfrågan byggts upp gör det dock svårt att få ekonomin att gå ihop för en 

                                                 
10 CCGT är en förkortning av ”Combined Cycle Gas Turbines”. Kombination av gasturbin och ångturbin 
för att maximera systemets totalverkningsgrad. 
11 1 €c/kWh, 1,5 €c/kWh samt 2 €c/kWh. 
12 Källa: Norwegian Water & Electricity board (1999). 



 
 

- 6 - 
 
M:\4680\2001\Energimyndigheten\472447.cbd\Möten-seminarier\2002-11-19\Referat\Referat NOG 021119 - Norgeperspektivet 030116.doc 

mellansvensk naturgasintroduktion. Ett stort hinder är även EU:s naturgasdirektiv som gör det 
vanskligt för aktörer att etablera infrastruktur på nya marknader. Direktivet möjliggör tillgång 
till den nya infrastrukturen för samtliga aktörer och inte bara den som svarat för investeringen. 
Problemet måste på något sätt lösas innan investeringar i Sverige kan ske, och för detta krävs en 
politisk acceptans – och målmedveten satsning. 
 
Den tidigare planerade naturgasledningen till Niechorze i Polen med avgreningar till Oslo och 
Göteborg är i dagsläget inte aktuell, eftersom befintliga kontrakt mellan Polen och Ryssland 
täcker naturgasbehoven och den nya polska ledningen inte prioriterar diversifiering av 
gasförsörjningen som den föregående ledningen. Sigurd Liland ser flera möjliga alternativa 
lösningar till denna ledning för framtida export av norsk gas till Sverige. Statoil kan redan i 
morgon leverera gas till Sverige genom befintlig infrastruktur i Tyskland, Danmark och 
Sydsverige. Idag förbrukas ungefär 5 mrd Sm3 naturgas i Danmark per år och 2,5 mrd Sm3 
exporteras till Tyskland. När den danska exporten till Tyskland så småningom upphör på grund 
av sinande danska källor finns här en transportkapacitet av 5 mrd Sm3 som kan göras tillgängligt 
över Öresund. Detta är fullt tekniskt möjligt med dagens system, men beror i slutändan på 
ekonomin i transport genom Danmark och Tyskland. 
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Figur 1 Möjliga lösningar för en ökad export av norsk gas till den svenska marknaden.  
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Dessutom finns på Europipe II13 färdiga grenar för påkoppling av nya naturgasledningar. 
Genom en anslutning från denna ledning till Nybro i Danmark samt vidare österut över Öresund 
kan man på relativt kort tid uppnå en leveranskapacitet av 4 mrd Sm3. Den svenska delen av 
denna ledning utgör en förlängning av en ledning som länge diskuterats för att öka 
möjligheterna att föra in norsk gas till Danmark. Röret till Danmark, som utgör en investering 
av i storleksordningen 200 miljoner € skulle kunna vara på plats kring 2008. Dessutom skulle 
dubblering av passagen över Öresund och investeringar i Sverige krävas. Frågan, sa Sigurd 
Liland, är om den danska och svenska marknaden tycker att detta är intressant nog.  
 
Ytterligare ett alternativ är en direktledning till den svenska västkusten. Investeringskostnaden 
är i detta fall mellan 600 och 800 miljoner €. En sådan lösning skulle kräva en förbrukning på 
mellan 4-6 mrd Sm3 årligen, men skulle säkra den svenska energiförsörjningen för en längre tid. 
Om någon av de två alternativa lösningarna genom Danmark skulle byggas finns inget utrymme 
längre för detta alternativ på medellång sikt. Det kanske skulle kunna bli aktuellt igen omkring 
2010-2015, då Danmark har behov att öka sin egen import samtidigt som den svenska 
marknaden för naturgas har byggts upp ytterligare. 
 
På en fråga svarade Sigurd Liland att en mottagningsterminal för LNG i Sverige skulle kunna 
vara en möjlighet, både ur ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv, även om en 
mottagningsterminal kanske inte skulle bli så mycket billigare än ett rör.  
 
De kritiska faktorerna för en utbyggnad av naturgas till de nordiska länderna, avslutade Sigurd 
Liland, är energiskatterna, den framtida utvecklingen inom kärnkraftsområdet, miljöpolitiken 
samt hur avregleringen av naturgasmarknaden kommer att påverka nya infrastrukturprojekt. 
Dessutom krävs en kritisk massa i form av försäljningsvolymer för att regionen ska utgöra en 
intressant marknad. 
 
Som avslutning fördes en diskussion om bland annat politikers möjlighet, och vilja, att bidra till 
större långsiktighet i energipolitiken. Kanske är vi idag i Norden för fega för att ta långsiktiga 
beslut? Rolf Wiborg nämnde att staten, om den ville, skulle kunna ta samma ansvar för 
utbyggnaden av gasnät, som den idag tar för de nationella vägnäten eller högspänningsnäten. 
Det krävs ett politiskt stöd och politiker som anser att det är viktigt med naturgas till Sverige för 
att någon aktör ska vara villig att gå in och bygga ett gasledningsnät i Mellansverige, eftersom 
en marknadsuppbyggnad tar lång tid och är kostsam. Sigurd Liland ansåg att Sverige idag 
saknar ett konsortium av potentiella användare som är starka och kan visa på att efterfrågan 
finns.  
 
 
 
 
       Mikael Toll, december 2002 

                                                 
13 Europipe II ligger på botten av Nordsjön mellan Kårstø, söder om Bergen och Emden i Tyskland. 


