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En ovanlig händelse som ledde till ett 
omfattande elavbrott. 
Ett problem som alla elleverantörer har fått tampas med i alla tider, är de 
driftstörningar som lett till längre eller kortare avbrott i eldistributionen. De 
vanliga orsakerna till avbrotten brukar oftast vara de gamla vanliga som 
stormar, åska, bränder, fel i anläggningar o.s.v. Det gällde också Kimo Bruk som 
från början av 1920-talet var elleverantör till största delen av Oravais kommun, 
norra delarna av Vörå kommun och Maxmo kommun. Här tar jag upp ett 
elavbrott som drabbade Kimo Bruks elabonnenter som förorsakades av ett 
lågtflygande flygplan från Flygkrigsskolan i Kauhava den 12augusti 1946 som 
slet ner en högspänningsledning över Hällnäs sund. 

En 10 kilovolts högspänningsledning var dragen över Hällnäs sund som matade 
elenergi till Oxkangar och några byar i Maxmo skärgård, blev avsliten när ett 
flygplan från Flygkrigsskolan i Kauhava ”busflög” på låg höjd längs sundet. 
Flygplanet klarade sig utan allvarliga skador och kunde fortsätta flygningen 
tillbaka till Kauhava. Piloten hade nog verkligen turen på sin sida, hade ex.vis 
träbladen på propellern blivit skadade så hade nog flygningen slutat i sundet. 
Skadan på högspänningsledningen förorsakade till en början ett elavbrott som 
omfattade hela Kimo Bruks distributionsområde troligen också Vörå elverk. På 
den tiden så köpte Kimo Bruk den elström som bruket självt inte kunde 
producera från Vasa Elektriska via Lillkyro och Vörå Elverks elledningar, så 
missödet mörklade ett rätt stort område. När felstället var lokaliserat och 
avskilt, så kunde eldistributionen återigen upprättas förutom i Kaitsor, 
Oxkangar och Maxmo skärgård. Bif. Korrespondens mellan Kimo Bruk och 
Flygkrigsskolan i Kauhava där det framgår att reparationsarbetet nog tog sin tid 
och reparationskostnaden nog var rätt betydande, penningvärdet var ju ett 
annat på den tiden.  

Den nerrivna högspänningsledningen var antagligen inte så kraftigt och stadigt 
byggd som motsvarande ledningar är nuförtiden, så flygplanets vikt på ca 1500 
kg och hastigheten uppskattningsvis omkr. 200 – 250 km/h räckte tydligen nog 
till för att riva av elledningen över sundet. 1947 ersattes den gamla ledningen 
över sundet med en ny och kraftigare ledning på ett lämpligare ställe nära 
färjstället i Hällnäs. 
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Den här händelsen väckte nog en hel del uppståndelse och säkert fanns det 
ögonvittnen som blev mer eller mindre skrämda av det som hände. Ett 
ögonvittne kan i det här sammanhanget omnämnas. En kvinna var ute på 
sundet i en båt när flygplanet kom farandes. Hon lär ha blivit så skrämd att hon 
inte kunde tala på en lång stund sägs det. 

Jag har gjort efterforskningar och bl.a. kontaktat en flyghistoriker som gett mig 
följande fakta om det inträffade. Piloten, en flygelev vid Flygkrigsskolan i 
Kauhava, var på en ensamflygning med order om att öva flygning i moln, men 
han bröt mot den ordern och började ”busflyga” på låg höjd över Hellnäs sund i 
stället, som resulterade i att högspänningsledningen blev nerriven. Flygplanet 
fick inga allvarliga skador för han kunde flyga planet tillbaka till Kauhava. 

Flygeleven Seppo Ilmari Kärkkäinen kom enl. min uppfattning rätt så lätt undan 
äventyret. Han fick 30 dygn arrest som straff för tilltaget som i värsta fall hade 
kunnat leda till döden om flygplanet hade störtat ner i sundet.  

Flygplanet var ett övningsjaktplan av typen Pyry, med reg.nummer PY-17, 
tillverkat år 1941 i Statens Flygplansfabrik. Totalt tillverkades 41 st. flygplan av 
den typen och användes i huvudsak vid pilotutbildningen i Kauhava. Flygplanet 
var tvåsitsigt, flygvikt 1535 kg, topphastighet 335 km/h. Det här flygplanet 
totalförstördes 31 mars 1950 när starten från isen på Lappajärvi sjö 
misslyckades varvid piloten omkom. 

Att något flygplan skulle ha orsakat några fler elavbrott här i våra nejder känner 
jag inte till, så man kan nog med fog säga att det som hände över Hällnäs sund i 
augusti 1946 var något ovanligt som ingen trodde att skulle kunna inträffa. 

Oravais den 22 februari 2019 

Bertil Holmlund 
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Källor: 

Kimo Bruks arkiv, KWH-koncernen Ab:s arkiv, Oravais. 

Brukets anställdas berättelser. 

Flyghistoriker och författare Kari Stenman. 

Suomen Ilmavoimien Historia 14 Suomalaiset Hävittäjät. 
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Brev till Kauhavan Lento Sota Koulu 14 aug. 1946. 
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Faktura per den 14 augusti 1946 till Kauhavan Lento Sota Koulu. 

 

 

Ett flygplan av den här typen, ett övningsjaktplan av typen Pyry, som flög i 
högspänningsledningen i Hällnäs. På bilden PY-35. Kopierad från Suomen 
Ilmavoimien Historia 14 Suomalaiset Hävittäjät. 
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Nutida högspänningsledning över Hällnäs sund uppförd på 1970 talet. Foto. 
Bertil Holmlund. 

 


