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På tisdag 12 juni kl 12.00 händer det två 330 meter hög(tidlig)a saker på
berget Pullinki i Svanstein
Sedan många år är berget Pullinki i Svanstein känt för sin populära skidanläggning
Svanstein Ski. Det som är mindre känt är att två av världens och Europas viktigaste
kulturarvsminnen finns på toppen av det 330 meter höga berget. Här är bakgrunden i
korthet:
Världsarvet Friedrich Georg Wilhelm von Struves meridianbåges mätpunkt på Pullinki
Friedrich Georg Wilhelm von Struve var en tysk astronom som blev mest känd för sin 2 822
kilometer långa meridianbåge från Fuglenes i Norge till Ismail vid Donau, som han började
anlägga 1816. I mitten av 1840-talet besökte han Tornedalen. År 2005 utsåg UNESCO von
Struves meridianbåge till ett världsarv. Världsarvets fyra svenska mätpunkter finns i Haparanda,
Övertorneå, Pajala och Kiruna kommuner. De svenska mätpunkterna invigdes år 2006 vid en
gemensam ceremoni på Jupukka i Pajala kommun, men von Struves enskilda mätpunkt på
Pullinki i Övertorneå kommun är ännu inte invigd.
Minnesmärket på Pullinki över Pierre Louis Moreau de Maupertuis
gradmätningsexpedition i Lappland 1736-1737
År 1736 fick den franske astronomen Pierre Louis Moreau de Maupertuis uppdraget att leda en
gradmätningsexpedition till Lappland. En av de svenska deltagarna var astronomen Anders
Celsius, som senare blev känd för att både ”stiga och sjunka i graderna”. De Maupertuis och hans
expedition var uppe på Pullinki och en minnessten över besöket restes på toppen år 1996. Tio år
senare skulle minnesmärket över de Maupertuis invigas av Konung Carl-Gustaf och Drottning
Silvia, men en trasig helikopter hindrade dem från att fullfölja uppdraget.
Under 2017/2018 har företagen Svanstein Resort AB och Pullinki Ski AB samt
Svanstein/Kuittasjärvi byaförening och Övertorneå kommun arbetat för att förbättra skyltningen
i Pullinkiområdet och med att anlägga en led upp till bergstoppen.
De högtidliga händelserna går av stapeln på tidsdag den 12 juni 2018 kl 12.00, och görs i
samarbete med Tornedalsteatern, som bjuder på en specialskriven föreställning om de
första turisterna i Tornedalen. Invigningarna förrättas av kommundirektören Peter Juntti.
Gratisbussar avgår från Svarträvens skolas hållplats på Skolvägen kl 10.40 och från
Busstationen i Övertorneå kl 10.45, samt från Diamantens skola i Svanstein kl 11.15.
Återresa från Svanstein Ski:s restaurangbyggnad kl 13.30. Vi bjuder på enkel lunch på
berget. Klädsel: Expeditionsvänlig.
Om ni har frågor, kontakta Leif Häggbo på 0927-720 09, 070-628 08 05 eller på mail:
leif.haggbo@overtornea.se
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