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Inledning
Nina Wormbs 
Thomas Kaiserfeld

Denna samling teknikhistoriska texter tillägnas Arne Kaijser med 
anledning av hans 65-årsdag den 5 februari 2015. Författarna är Ar-
nes tidigare doktorander på KTH som på detta sätt vill uppmärk-
samma en lång och aktiv forskar- och undervisningsgärning inom 
ett område som vi väljer att kalla teknikhistoria, även om de flesta av 
dessa uppsatser liksom Arnes egen produktion också kan sorteras in 
under andra ämnesrubriker.

Arne skulle nog dock ändå kalla det han har gjort under lejonpar-
ten av sin forskarkarriär för just teknikhistoria. Men det är en tek-
nikhistoria som tydligt skiljer sig från en gammal sorts prefixhistoria 
som bygger på en historisk specialisering mot teknik på bekostnad 
av ekonomi, politik, vetenskap eller andra historiska sammanhang. 
Istället handlar det om ett brett historiskt angreppssätt där materiali-
tet alltid är en av flera aspekter som påverkar förhållanden och histo-
riska förändringsprocesser, men inte ensamt bestämmer dem.

När Arne kom till KTH 1992 hade teknikhistoria just etablerats 
som forskningsämne. Teknikhistorisk undervisning hade funnits se-
dan ett antal decennier. En personlig professur hade inrättats några år 
tidigare för Svante Lindqvist och 1991 hade Svante skapat en forskar- 
utbildning i teknikhistoria vid KTH. Arnes uppgift blev att förvalta 
och utveckla verksamheten, framför allt efter det att Svante lämnat 
KTH 1998. Inte minst handlade det om att bredda kursutbudet och 
forskningsinsatserna. Vad som hade börjat som en historisk speciali-
sering blev med tiden en allt bredare historisk verksamhet. Men oav-
sett inriktning på de historiska undersökningarna, från tidigmodern 
vetenskap till post-industriella byggnadsminnen, så har Arne sett till 
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att de alltid har haft bäring på samtidsfrågor. Relevans har vid sidan 
av traditionell källkritik och historisk metodologi alltid varit ett kva-
litetskriterium för Arne och därmed också för oss, hans doktorander.

Vi menar att det finns i huvudsak två genomgående teman i Arnes 
verksamhet som teknikhistoriker. Det ena är alltså engagemanget för 
förändring i samtiden, med det historiska som jämförande exempel, 
verktyg och klangbotten. I samma anda har han också odlat en del 
intressen som legat utanför de professionella historikernas huvudfå-
ra, men nära hans eget hjärta. Vi tänker till exempel på studier av 
lokalsamhällets förändring med utgångspunkt i Malexander eller av 
eldsjälarna i Hemmens forskningsinstitut.

Det andra genomgående temat i Arnes verksamhet är tonvikten på 
internationalisering. Detta fokus har haft två tätt sammanvävda sid-
or, den professionella och den organisatoriska. Arne har själv många 
gånger använt material från olika länder i sin forskning och pläde-
rat för att det nationella perspektivet inte räcker tillräckligt långt för 
att svara på de riktigt intressanta forskningsfrågorna. Professionella 
historiker måste, liksom de tekniker och ingenjörer, sociotekniska 
system och artefakter de studerar, röra sig över nationsgränserna för 
att fånga teknikens gränsöverskridande karaktär. Samtidigt har Arne 
också genom sitt idoga arbete i internationella teknikhistoriska orga-
nisationer och nätverk arbetat praktiskt för att få forskare från olika 
miljöer och med olika färdigheter (inte minst när det gäller språk och 
möjligheten att därmed få tillgång till arkivmaterial) att både mö-
tas och samarbeta. Hans roll i nätverket Tensions of Europe har varit 
mycket viktig och han var den första icke-amerikanen på posten som 
president för Society for the History of Technology, förkortat SHOT.

En av Arnes första volymer på utländskt förlag var Nordic Energy 
Systems: Historical Perspectives and Current Issues redigerad tillsam-
mans med Marika Hedin (1995).1 Den byggde på presentationerna 
vid en konferens som Arne organiserade och här förenades några av 
hans främsta teknikhistoriska intressen, energisystem och internatio-
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nella komparationer. Inte minst har jämförelser mellan förhållandena 
i olika nordiska länder varit ett återkommande tema och Arnes nord-
iska nätverk har varit lika viktiga som starka och livaktiga.

Just energi och energisystem är annars det empiriska fält som of-
tast förknippas med Arnes produktion. Han har skrivit mycket och i 
många genrer om energi och inte minst energiomställningar. Det var 
kärnkraftsfrågan och folkomröstningen 1980 som fick honom att en-
gagera sig djupare och bredare i analyser av energisystem i samhället. 
Förutom Nordic Energy Systems är avhandlingen Stadens ljus: Etable-
ringen av de första svenska gasverken (1986) och Att ändra riktning: 
Villkor för ny energiteknik redigerad tillsammans med Arne Mogren 
och Peter Steen (1988) två tidiga exempel på Arnes intresse för och 
engagemang i energifrågor.2 Avhandlingen försvarades vid den nyli-
gen inrättade tvärvetenskapliga forskningsgruppen Tema teknik och 
social förändring på Linköpings universitet där Arne var del av den 
första kullen doktorander. Att ändra riktning skrevs på uppdrag av 
Energiforskningsnämnden och illustrerar också Arnes engagemang i 
att nå ut brett med resultat från forskningen.

Arnes energihistoriska forskningsinsatser märks på senare år fram-
för allt i boken När folkhemselen blev internationell: Elavregleringen i his-
toriskt perspektiv författad tillsammans med Per Högselius (2007) och 
The Making of Europe’s Critical Infrastructure: Common Connections and 
Shared Vulnerabilities redigerad tillsammans med Per Högselius, Anni-
que Hommels och Erik van den Vleuten (2013).3 När folkhemselen blev 
internationell illustrerar intresset för att återföra en pågående och delvis 
djupgående samhällsförändring till ett historiskt skeende och därmed 
öppna samtida processer för analys, kritik och tolkning. The Making of 
Europe’s Critical Infrastructure är ett ännu starkare uttryck för engage-
manget i internationella processer. Boken var en av slutprodukterna i det 
stora projektet ”Inventing Europe” som Tensions of Europe drev under 
flera år med finansiering från European Science Foundation. Arne ledde 
ett av projekten – Eurocrit – med forskare från en rad europeiska länder.
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Minst lika utmärkande för Arnes forskargärning har varit hans sätt 
att se på energisystem som just system. Starkt influerad av Thomas P. 
Hughes arbeten utvecklade Arne teorierna kring stora tekniska sys-
tem och då särskilt infrasystem. Genom att jämföra olika system med 
varandra kunde han identifiera generella och systemoberoende pro-
cesser och logiker. Detta sammanfattade han först i boken I fädrens 
spår: Den svenska infrastrukturens historiska utveckling och framtida 
utmaningar (1994).4 Enligt Google Scholar är det inte Arnes mest ci-
terade publikation, men det är sannolikt hans mest betydelsefulla och 
det beror på hur den har använts. Förutom att ha fungerat som kurs-
litteratur för oräkneliga teknologer och andra studenter återfinns den 
nämligen också hos tjänstemän och -kvinnor på landets myndigheter 
och i bokhyllorna på Regeringskansliets departement.

Även boken Den konstruerade världen: Tekniska system i historiskt 
perspektiv redigerad tillsammans med Pär Blomkvist (1998) har fått 
stor spridning och användning, liksom artikeln i Historisk tidskrift 
från 1999, ”’Den hjälpsamma handen’: Om den institutionella ut-
formningen av svenska infrasystem”.5 I denna driver Arne tesen att 
organisationen av ett visst infrasystem får en paradigmatisk roll och 
blir betydelsefull för hur andra system organiseras. Artikeln i Histo-
risk tidskrift, liksom I fädrens spår, är inriktad på Sverige och hur de 
svenska infrasystemen organiserades. Men Arne har som sagt även 
jämfört system och organisation i olika länder.  Networking Europe: 
Transnational Infrastructures and the Shaping of Europe, 1850-2000 
redigerad tillsammans med Erik van der Vleuten (2006) är ytterligare 
ett sådant exempel.6

Successivt har Arne emellertid också kommit att mer och mer in-
tressera sig för en annan typ av teknikhistoria, nämligen en som går 
utöver det internationella för att också bli transnationell. Det inne-
bär att inte bara länder, regioner eller internationella organisationer 
är i fokus för analyser och synteser. En transnationell teknikhistoria 
innebär att olika sociotekniska fenomens gränsöverskridande karak-
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tär ges en djupare och mer genomgripande betydelse för hur olika 
problem formuleras och hur lösningarna utformas.

I artikeln ”Under a common acid sky: Negotiating transboundary 
air pollution in Europe” analyserar Arne luftföroreningar som ett eu-
ropeiskt problem. Inte bara det faktum att vi släpper ut olika mycket 
utan också att vindarna inte blåser rättvist och att naturen inte beter 
sig likadant blir bitar i ett stort pussel som till syvende og sidst rör 
hela kontinenten. Artikeln återfinns i boken Cosmopolitan Commons: 
Sharing Resources and Risks across Broders redigerad av Nil Disco och 
Eda Kranakis (2013) som också den var resultatet av ett projekt inom 
Tensions of Europe, nämligen Eurocommons som dock var ofinansie-
rat.7 Man kan säga att Arne här visar ett intresse för hur det allmänna 
och även allmänningar kan mötas i en analys av processer för gemen-
samt ansvarstagande som inte sällan är teoretiskt inspirerade av no-
belpristagaren Ellinor Ostrom.8

När Arne, traditionsenligt vid samfundets årsmöte, höll sitt tal 
som avgående president i SHOT,  påpekade han hur projekten Euro-
crit och Eurocommons fokuserade på sårbara infrastrukturer respekti-
ve transnationella flöden som inte kände av nationella gränser. Arne 
hävdar att en av de centrala uppgifterna för framtida forskning är att 
studera transnationella sårbarheter, vilket luftföroreningar är ett ex-
empel på. Men han menar samtidigt att för att göra detta måste man 
arbeta på ett nytt sätt, vilket varit möjligt inom Tensions of Europe. 
Denna typ av forskning kallar Arne för cosmopolitan scholarship och 
han menar att den karaktäriseras av särskild kultur som utmärker sig 
genom att vara generös, nära och långvarig och som byggs upp av 
forskare från många länder med olika erfarenhet och kunskap.9 Det 
är en uppbygglig och förtröstansfull bild av våra framtida samarbeten 
och vi tycker också att det är karaktäristiskt för hur vi har upplevt 
Arne som kollega.

Arne tillhör en generation historiker som inte i normalfallet har 
publicerat resultaten tillsammans med sina doktorander eftersom 
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den som skrivit texten också traditionellt sett är den som ska stå som 
författare. Denna rimliga utgångspunkt har dock inte hindrat honom 
från att ständigt plädera för värdet av att inte bara forska tillsammans 
med andra, utan att också skriva fram resultaten tillsammans. Mer än 
en gång har Arne predikat om att delad skrivarglädje är dubbel skri-
varglädje, en erfarenhet som han själv ofta har fått bekräftad tillsam-
mans med disputerade kolleger. Lika ofta har han också framhållit 
att betydelsen av att skriva tillsammans inte bara inskränker sig till 
att fler tänker bättre än en eller att kollektiva författarskap kan ligga 
till grund för effektivare arbetsinsatser, utan att gemensamma publi-
kationer också rent praktiskt tvingar den enskilde författaren att hålla 
sina tidsgränser, om inte av andra skäl så i alla fall av solidaritet.

Mer allmänt präglas Arnes handledarskap av en balans mellan kri-
tisk professionalism och varm personlig handledning i ordets rätta 
bemärkelse. Vi doktorander som har bidragit till den här vänboken 
kan vittna om hur Arne bekymrar sig lika mycket om avhandlingsar-
betet som den egna livssituationen för de doktorander han handleder. 
Enligt hans sätt att se kan en avhandling aldrig bli bättre än de för-
utsättningar doktoranden ges, en insikt som gör att Arne inte ser på 
handledning som en avskild nio-till-fem-aktivitet, utan något som 
också kan fördjupas genom skridskoturer på Mälarens is eller en öl på 
vägen hem från ett seminarium. Ska man till samma konferens försö-
ker Arne alltid se till att man bokar resan tillsammans så att tiden på 
tåg eller flyg kan användas för att diskutera gemensamma angelägen-
heter lika mycket som att reflektera över saker och ting i allmänhet. 
Särskilt uppskattade har de personliga tal varit som Arne hållit och 
de personliga brev som han skrivit till var och en av oss doktorander i 
samband med disputationen. Arnes handledning sker med andra ord 
alltid med varm hand, en värme som vi gärna vill försöka att åtmins-
tone lite grann återgälda med denna bok.

Alla kapitel i den här volymen anknyter till något eller några av 
Arnes intressen, vare sig det är de ovan nämnda temana eller ett em-
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piriskt område som han själv har forskat om. Vi är också övertygade 
om att han själv hade kunnat lämna värdefulla kommentarer och fö-
reslå konkreta förbättringar till var och en av de olika kapitlen i denna 
bok. För om man ber Arne läsa, så gör han det ordentligt och efter-
tänksamt. Han kommer alltid med synpunkter som är värda att ar-
beta in. Av någon anledning gör han ofta sina marginalanteckningar 
med blyertspenna. Här finns ett utarbetat system av raka eller vågiga 
streck som anger vad Arne tycker är viktigt och vad han inte förstått.

I Martin Emanuels text får vi följa en kamp om cykelbanor som lig-
ger nära ett av Arne stora fritidsintressen, nämligen just cykling. Mar-
tin visar hur de cykelorganisationer som engagerade sig i Öresundbron 
och möjligheten att cykla på den var splittrade och hade internt mot-
stridiga agendor. Ett problem var att cykelorganisationerna som en del 
av den bredare miljörörelsen hade ett generellt bromotstånd som ge-
mensam utgångspunkt. Att driva frågan, att om bron ändå skulle byg-
gas så måste den förses med cykelbanor, komplicerade och undermine-
rade i viss mån det överordnade målet att se till att bron inte byggdes 
överhuvudtaget. Genom en grundlig genomgång av argumenten visar 
också Martin hur fast cementerade vissa föreställningar kan vara, trots 
att de saknar en grund som bygger på prövbara fakta. Ett stort antal 
aktörer avfärdade cykelbanor på bron som otänkbart utan att ha argu-
ment med stöd i undersökningar eller beräkningar.

Teknikbegreppet innebär för många en tonvikt vid konkreta mate-
riella manifestationer i form av maskiner, byggnader, ledningar, for-
don eller vad det nu kan vara. Men för Arne innebär teknik mycket 
mer än så. Det materiella är bara en del av de system som skapas av 
oupplösliga tekniska och sociala förhållanden som ömsesidigt be-
stämmer varandras villkor. Arne följer här åter Thomas P. Hughes 
syn på förhållandet mellan teknik och samhälle som en sömlös väv.10 
Relationerna är så täta att teknik och samhälle inte kan särskiljas el-
ler ens förstås var och en för sig. Mot den bakgrunden blir det alltså 
viktigt att i teknikhistoriska analyser balansera materiella och sociala 
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förhållanden för att ur dem skapa en förståelse för hur historiska för-
ändringsprocesser är ömsesidigt beroende av båda kategorierna.

Samtidigt har socialkonstruktivismen sedan 1980-talet innebur-
it att teknikens materiella dimension, dess fysiska funktionalitet och 
rumsliga närvaro, kommit att tonas ned. Förhållandet har under senare 
år legat till grund för en motrörelse som ibland kallats ”den materiella 
vändningen”. Mats Fridlund utgår i sitt kapitel från teknikens materi-
alitet och visar hur det finländska motståndet mot förryskningssträ-
vanden från slutet av 1890-talet till 1905 till stor del konstituerades 
av olika materiella aspekter av teknik som dessutom nådde Finland 
genom transnationella tekniska flöden, ett fenomen som alltså länge 
varit ett av Arnes huvudintressen. Mats visar att tekniken som mobili-
serades i motståndskampen inte sällan behövde omtolkas och anpassas 
för att passa den tidsbundna finländska kampen mot förryskning, men 
att det också fanns materiellt betingade gränser för hur långt denna 
redigeringsprocess kunde gå. Vad det handlar om är att återupprätta 
teknikens materiella aspekter som grund för en bättre förståelse för hur 
historiens sömlösa väv blir till den sociotekniska trasmatta som vi tek-
nikhistoriker så gärna försöker nysta upp varpen i.

Även David Nilssons kapitel ansluter väl till några av Arnes huvu-
dintressen. Det handlar här inte bara om hur ett sociotekniskt system 
skapas utifrån lokala förutsättningar, utan också om att förstå dessa 
förutsättningar med hjälp av olika generella teoretiska tankegångar 
om vad som driver individuellt och kollektivt engagemang. Genom 
att använda ett lokalt exempel på distributionen av en allmän resurs, 
regleringen av dricksvatten i en bosättning i västra Kenya, fördjupar 
David vår förståelse av hur vi utnyttjar gemensamma tillgångar na-
tionellt, internationellt och globalt. I Davids exempel tydliggörs inte 
bara hur formella regelverk avgör hur vattnet används utan också hur 
informella normer bidrar till hur resursutnyttjandet organiseras.

Davids kapitel visar hur erfarenheter från mer sällan studerade de-
lar av världen, i det här fallet västra Kenya, kan användas för att belysa 
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frågor som gäller oss alla. Det är ytterligare en insikt som återspeg-
lar ett av Arnes stora intressen, nämligen livsbetingelser och föränd-
ringsprocesser för olika kulturer oavsett var på jorden de finns: i Syd-
amerika, Afrika, Asien eller Europa. Ytterst handlar det om rättvisa, 
att inte vissa traditionella kulturmönster eller praktiker ska behöva 
överges med hänvisning till krav på resursutnyttjande eller någon 
obestämd, men alltid i retoriska sammanhang lika positiv, förnyel-
seprocess. Att alla kulturyttringar, även de som inte har direkt bäring 
på materiell tillväxt, ska erkännas som existensberättigade är något 
av en humanistisk grundhållning som Arne gärna framhåller som en 
ledstjärna.

Just frågor om hur traditionell kultur korsas med nationalstatens 
outtömliga jakt på kraftkällor undersöks i May-Britt Öhmans per-
sonligt hållna kapitel om hur kraftverksdammar som ett resultat av 
älvutbyggnaden i norra Sverige och traditionell samisk kultur skapat 
spänningar och konflikter som inte alltid får utrymme i vårt annars så 
medialiserade samhälle. May-Britt visar hur problem som vi svenskar 
normalt betraktar som andras, osynliggjorda kulturmönster och rov-
jakt på traditionella levnadssätt som ofta förknippas med kolonialism 
eller annat västerländskt våldsutnyttjande, också finns mitt ibland oss. 
Också i dagens Sverige finns en ursprungsbefolkning, samerna, vars 
rättigheter länge åsidosatts med hänvisning till välfärd och tillväxt. 
Det intressanta med May-Britt kapitel är att hon lyckas knyta dessa 
strukturella problem, allmänna i ljuset av västerlandets industriella 
och koloniala expansionism, till en personlig erfarenhet av förnekelse 
och glömska samt upptäckt och bejakande. Just denna relation mellan 
makrohistoriska processer och den vanliga människans erfarenheter är 
något som också Arne ofta framhåller som särskilt värdefullt. Histo-
rien har en emancipatorisk kraft som inte får glömmas eller gömmas.

Även teknik kan ha emancipatorisk kraft, och idén om teknik som 
befriande är en ganska vanlig och teknikpositivistisk föreställning 
som lever sida vid sida med mer dystopiska idéer om vad tekniken gör 
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med just vanliga människor. I Anna Åbergs bidrag undersöks protes-
tekniken närmare med utgångspunkt i två biomekaniska armproteser 
som en elektriker och en marinkårssoldat fick inopererade i början 
av vårt sekel i USA. Anna analyserar dels hur forskare och utvecklare 
har resonerat om den nya tekniken, dels innehållet i de bredare dis-
kussioner om tilldragelsen som förts på webforum och i bloggposter. 
Det är relativt enkelt att konstatera att både Jesse och Claudia genom 
sina proteser blir cyborger, cybernetiska organismer. Men det är be-
tydligt svårare att reda ut vad det egentligen betyder för vilka de är 
och blir som individer. Anna visar hur tekniken hela tiden används 
som ett argument för att konstruera och hävda det ”naturliga” och 
det ”normala”, samtidigt som kampen om vad som är naturligt och 
normalt i någon sorts essentiell och existentiell mening fortsätter. 
Ska protesen förbättra människan, eller bara laga, rehabilitera hen-
ne? Av stor betydelse är förstås att tekniken – åtminstone i just detta 
fall – har ett militärt ursprung. Saken kompliceras ytterligare av att 
allmänna föreställningar av cyborger knappast inbegriper etablerade 
tekniker som exempelvis en pacemaker, utan snarare präglas av an-
tropomorfa robotar med kameraögon, datorhjärnor och tangentbord 
i underarmen. Hollywoods definition av vad det är att vara människa 
gäller även hennes relationer till teknik.

Maja Fjæstads och Thomas Kaiserfelds kapitel är väl annars så 
långt från cyborger och science fiction som man kan komma. Med 
utgångspunkt i ett ganska fult hus på Malmskillnadsgatan i centra-
la Stockholm diskuterar de ingenjörernas professionalisering och 
omprofessionalisering med utgångspunkt i deras fackliga och yrkes-
mässiga organisationer. Olika tekniska experter har över tid slutit sig 
samman i olika professionella sammanslutningar och fackförbund 
samtidigt som sammanslagningarna har varit legio. Försöken att slå 
ihop Sveriges Civilingenjörsförbund med Svenska Teknologfören-
ingen stötte emellertid på patrull och genomfördes inte förrän det 
även fanns tvingande ekonomiska skäl materialiserade i det fula huset 
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på Malmskillnadsgatan. Maja och Thomas visar hur det nya så kallade 
Ingenjörshuset, tänkt att ersätta den gamla och väletablerade mötes-
platsen för ingenjörer på Brunkebergstorg, istället blev en kvarnsten 
för Teknologföreningen som mer eller mindre tvingades gå samman 
med facket för att klara krisen. Den historieteoretiska poängen är att 
det specifika har betydelse. Vad som från ett aggregerat perspektiv ser 
ut som en i raden av många, långa och snarlika omprofessionalise-
ringsprocesser, hade i detta fall en delvis annorlunda bevekelsegrund 
än förändrade professionella och yrkesmässiga förhållanden.

Om Arne, som är civilingenjör från Lund, har varit i det fula huset 
vet vi inte. Men att han har varit i det fina huset på Grev Turegatan 
vet vi; där ligger Ingenjörsvetenskapsakademin där han blev invald 
2007. Som ledamot av IVA har han arbetat i medaljkommittén i 
många år, men hans intresse för ingenjörsskrået är mycket bredare än 
så. Forskningen om KTH och dess ingenjörer har varit ett litet men 
kontinuerligt område för forskningen på Avdelningen och genom 
sina egna studier har Arne fått anledning att följa och studera flera 
av de ingenjörer och tekniker som tänkt, byggt och argumenterat om 
teknik i olika sammanhang. Inte minst gäller det de ingenjörer som 
planerat och förverkligat våra städer och deras olika kommunika-
tions- och transportsystem.

Arne har också intresserat sig för ingenjörsutbildningen, både som 
företeelse och de specifika program som finns på KTH där han utbil-
dat teknologer länge.11 Viss teknik är svår att ändra och Arne brukar 
hävda att den utbildningsfilosofi som finns i några civilingenjörspro-
gram på KTH saknar just det värderande perspektiv som möjliggör 
reflektion över framtida implikationerna av en viss teknik, både på 
kortare och på längre sikt. CDIO heter en ansats som står för Conce-
ive, Design, Implement, Operate. Men Arne menar alltså att det bor-
de vara ett stort A mellan D och I; A som då står för Assess, på svens-
ka utvärdera. Ingenjörer borde få lära sig att tänka mer och bättre om 
konsekvenserna av de system som de implementerar, och det innan 



18

de implementeras. För det krävs att de tränas i att värdera förändring.
Inte minst gäller vikten av att utvärdera teknikens framtida konse-

kvenser ingenjörer som sysslar med olika aspekter av samhällsbygg-
nad eftersom just inom detta område är investeringarna stora vilket 
medför att de system som etableras ofta har mycket lång livslängd. 
Bygget av en väg eller en bro etablerar transportsystemets sträckning 
för mycket lång tid framöver, inte sällan århundraden eller till och 
med årtusenden. Många av dagens trafikleder för massbilismen följer 
exempelvis handels- och vandringsleder som i vissa fall har etablerats 
redan under järnåldern. Dagens problem med att bygga ett tredje spår 
och på så sätt bereda plats för den ökande tågtrafiken genom Stock-
holm faller tillbaka på ett beslut som fattades för redan 150 år sedan 
att bygga en centralstation mitt i staden snarare än att nöja sig med 
flera mindre järnvägsstationer som i många andra europeiska städer.

Historia är ett viktigt verktyg för att nå A. Detta är huvudtesen 
i Per Lundins bidrag. Han diskuterar föreställningen om en Pro-
menadstad som lanserades av politiker i huvudstaden 2008 och hur 
den står i stark kontrast till den Bilstad som lanserades på 1960-ta-
let. Fokus är här det manifest som Uno Åhrén publicerade och där 
värderingar som småningom omvandlades till svensk stadsmiljö kan 
studeras. Inspirationen från USA var stor, trots att förutsättningarna 
här hemma var mycket annorlunda. I dag finns det andra värderingar 
och bilen är inte ett lika självklart inslag i staden. Eller? Ändrar verk-
ligen politikerna förutsättningarna för staden genom sin politik eller 
är det som Per hävdar, att det finns en dold stadsbyggnadsmodell som 
vi måste göra upp med.

Att tänka med historia, som Per med hjälp av historikern John 
Tosh uppmanar oss till, skulle också kunna vara Arnes motto. Även 
han vill blottlägga de historiska och samtida strukturerna för att kun-
na hitta andra och bättre vägar, både bokstavligt och metaforiskt. Vi 
är glada över att ha fått vandra på både vägar och stigar och upptäcka 
fädrens spår med Arne. Dessa utflykter har varit intellektuella lika 
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mycket som konkreta eftersom Arne hellre diskuterar forskning och 
andra arbetsuppgifter under promenader snarare än i arbetsrum eller 
vid kaffebord. Vandringen fortsätter.
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Principer i klinch
Öresundsbron och cykelorganisationerna
Martin Emanuel

Sommaren 1991 beslutade Sveriges riksdag och Danmarks folketing 
att godkänna ett avtal mellan de båda ländernas regeringar om en fast 
förbindelse över Öresund. Förbindelsen skulle utformas som en kom-
binerad väg- och järnvägsbro med fyrfilig motorväg och dubbelspår 
för järnväg mellan Köpenhamn och Malmö. Nio år senare, somma-
ren 2000, kunde Öresundsbron invigas. Den bestod då av en högbro 
över de svenska farlederna Flint- och Trindelrännan, en lågbrodel, 
och en tunnel under den danska farleden Drogden. Öresundsbron 
hade en lång förhistoria och det fanns skeden då den planerades med 
cykelbanor. Men den byggda förbindelsen hade inga cykelbanor och 
att cykla på den är förbjudet. I detta kapitel kommer vi att följa de 
svenska och danska cykelorganisationernas hållning gentemot Öre-
sundsbron och cykelbanor på den.

Cykeln har sedan 1970-talet fått tjäna som symbol för ett mju-
kare och miljövänligare samhälle. Cykelorganisationer ser sig idag 
ofta som en del av miljörörelsen. Tron på cykeln som ett miljövänligt 
transportmedel är en vanlig anledning att engagera sig cykelpolitiskt. 
Men en annan ingång kan vara frustrationen över en upplevd obalans 
i hur våra transportsystem tar olika hänsyn till olika slags trafikanter 
och indirekt medborgare. Dessa två motiv att engagera sig ger upp-
hov till olika perspektiv på förhållandet mellan miljö och cykling. Å 
ena sidan framhålls ett ökat cyklande som en väg till ett hållbart sam-
hälle. Å andra sidan framhålls cykelns miljövänlighet som ett argu-
ment för att cyklister måste förses med bättre förhållanden. 

Men det finns tillfällen då miljöperspektivet och rättighetsperspekti-
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vet krockar. Cykelorganisationernas hållning till en fast förbindelse över 
Öresund är ett belysande exempel. Utifrån ett strikt hållbarhets- och 
miljöperspektiv vore det bästa en järnvägstunnel under Öresund snara-
re än en kominerad bil- och järnvägsbro, eftersom det skulle prioritera 
kollektivtrafiken och hålla biltrafiken stången. Men ifall den kombine-
rade bil- och järnvägsbron trots allt skulle byggas vore det bästa ur ett 
likarättsperspektiv att cyklister (och fotgängare) fick tillgång till denna 
på samma villkor som bilister och tågresenärer. Både dessa perspektiv 
fanns representerade bland cykelorganisationer i Sverige och Danmark. 
Inom Dansk Cyklist Forbund (DCF), som var mer aktivt i frågan än de 
svenska organisationerna, fanns i själva verket två olika falanger som re-
presenterade respektive perspektiv, vilket innebar en ständig dragkamp 
om vad som skulle vara organisationens officiella hållning utåt. Det är 
denna dragkamp som står i centrum i detta kapitel.1

Min utgångspunkt är alltså inte att cykelorganisationerna är en-
hetliga homogena aktörer med ett enkelt identifierbart mål. Inte hel-
ler är jag intresserad av förbundets heterogena karaktär per se: interna 
hierarkier, maktkamper och förehavanden inom organisationen. Un-
dersökningen ligger närmare det organisationsforskaren W. Richard 
Scotts identifierar som ett tredje övergripande organisationsteoretiskt 
perspektiv, som lägger större vikt vid processer än strukturer samtidigt 
som organisationens beroendeförhållande till kontext och miljö upp-
märksammas mera. Organisationen reproduceras av skiftande koali-
tioner av deltagare som alla är inbäddade i en bredare kontext. Nedan 
kommer jag i linje med detta perspektiv att sätta Dansk Cyklist For-
bunds heterogenitet i samband med förändringar i (en del av) den mil-
jö som organisationen verkade i och försökte påverka: trafikpolitiken 
kring Öresund och en fast Öresundsförbindelse.2

Öresundsförbindelsen från idé till beslut
Tankar om en fast förbindelse över Öresund hade förekommit åt-
minstone sedan slutet av 1800-talet. Det handlade huvudsakligen om 
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privata initiativ som hämtade inspiration i järnvägens snabba utveck-
ling i Europa och som ville koppla upp Norden på det framväxande 
internationella järnvägsnätet. En järnvägstunnel skulle minska Sveri-
ges isolering i förhållande till det kontinentala Europa.3

På 1930-talet fördes en Öresundsförbindelse åter på tal, nu som en 
del av en storstilad motorvägsplan för Danmark framlagd av ett dansk-
svenskt konsortium. Planens förslag till Öresundsförbindelse utgjordes 

Bild 1. Ett dansk-svenskt konsortium lade 1936 fram ett förslag om nytt motorvägsnät i Danmark. 
I förslaget ingick en Öresundsbro utrustad med cykelbana. Ur Motorveje med Broer over Storebælt og 
Øresund.
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av en kombinerad väg- och järnvägsbro mellan Malmö och Köpen-
hamn vars vägsektion var utrustad med gång- och cykelbanor. Konsor-
tiet tänkte sig att förbindelsen skulle finansieras med en differentierad 
broavgift beroende på trafikantslag där även cyklister fick betala.4

Förslaget överlämnades till statsmakterna men blev liggande på 
grund av krigsutbrottet. Nya initiativ togs efter kriget av ovan nämn-
da liksom av andra konsortier, vilka lade fram olika planer på väg- och 
järnvägsförbindelser i både norra och södra Öresund. Efter inledande 
samtal mellan den svenska och den danska regeringen 1954 tillsattes 
den gemensamma Öresundsdelegationen, vilken 1962 lade fram sitt 
förslag om en kombinerad bil- och järnvägsbro mellan Helsingborg 
och Helsingör samtidigt som man höll dörren öppen för en framtida 
kompletterande förbindelse i södra Öresund.5 Cykelbanor var inte 
från början uteslutna, men delegationen slutade i bedömningen att 
förbindelsen borde byggas utan cykelbanor eftersom sådana skulle bli 
”synnerligen kostnadskrävande”.6

Inte i någon senare framlagd statlig utredning om en Öresunds-
förbindelse togs cykelbanor upp till behandling. En eventuell vägbro 
tänktes utformad som motorväg och sådana uteslöt per definition 
både cyklister och annan långsammare trafik.

Den fasta förbindelsens utformning och placering var emeller-
tid föremål för fortsatt utredning och livlig debatt. En förbindelse 
mellan Helsingborg och Helsingör var billigast och tillfredsställde 
bäst den svenska statens önskemål om förbättrade transporter mellan 
Sverige och kontinenten. Kritiker menade att en bro mellan Malmö 
och Köpenhamn skulle ge större samhällsekonomiska fördelar. Den 
statliga utredning som 1964 fick i uppdrag att följa upp Öresunds-
delegationens material landade 1967 i ett betänkande som starkare 
betonade de regionala effekterna av en fast förbindelse och föresprå-
kade en placering Malmö–Köpenhamn.7

I slutet av 1960-talet fördes förhandlingar mellan den svenska och 
den danska regeringen om en paketlösning med en sexfilig vägbro 
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mellan Malmö och Köpenhamn, flygplats på Saltholm och en järn-
vägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör. Förhandlingarna gick 
i lås och en överenskommelse undertecknades 1973, vilken följdes av 
ett positivt majoritetsbeslut i Sveriges riksdag. Oljekris, växande mil-
jörörelse och vikande framtidsoptimism grusade emellertid planerna. 
Danska Folketinget röstade ned flygplatsen på Saltholmen 1975, vil-
ket fick svenskarna att bryta avtalet.8

Det skulle dröja ytterligare 16 år innan ett nytt regeringsavtal om 
en Öresundsförbindelse ratificerades. Processen dit var en snårig his-
toria med inslag av politiskt rävspel och påtryckningar från starka in-
dustriintressen. Förhandlingar om en fast Öresundsförbindelse åter-
upptogs vid mitten av 1980-talet. Upptakten har beskrivits som ett 
framgångsrikt lobbyarbete av framträdande europeiska industrileda-
re som 1982 samlades i ”The Roundtable of European Industrialists” 
med Volvos koncernchef Pehr G. Gyllenhammar i spetsen. Round-
table-gruppens nordiska avstickare, ScanLink-konsortiet, lyckades 
engagera den svenska och danska staten för en fast Öresundsförbin-
delse. En ny Öresundsdelegation tillsattes sommaren 1984 som året 
därpå föreslog en sänktunnel för järnvägstrafik Helsingborg–Hel-
singör och en fyrfilig motorvägsbro Malmö–Köpenhamn. Efter ett 
tilläggsuppdrag rekommenderade delegationen i juli 1987 istället en 
kombinerad bil- och järnvägsbro mellan Malmö och Köpenhamn 
vars vägavgifter skulle finansiera även järnvägen. De regionala moti-
ven till en fast Öresundsförbindelse hade vid det laget vuxit sig star-
kare och en kombinerad bro Malmö–Köpenhamn rekommendera-
des på basis av dess förväntade regionalekonomiska effekter.9

Avtalet mellan den svenska och den danska regeringen som un-
dertecknades våren 1991 nämnde inga cykelbanor. Senare hävdade 
politiker och tjänstemän som varit involverade i de svensk-danska 
förhandlingarna att man hade haft cykelbanor uppe till diskussion, 
men att det avfärdats på ett tidigt stadium och att det därför aldrig 
förekommit något egentligt beslutsunderlag i frågan.10
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Frågan uppmärksammades av cykelorganisationerna i ett sent ske-
de. Hösten 1990 skrev Nils Wemmenhed, som drev Cykelfrämjan-
dets Malmökrets arbete i frågan, till Vägverkets generaldirektör Len-
nart Johansson och framförde krav på att cyklisternas behov togs i 
beaktande i planeringsstadiet, bäst i form av en dubbelriktad cykelba-
na på ena sidan av bron. Blev det en järnvägstunnel var det viktigt att 
cyklister tillförsäkrades rätten att ta med cykel på tågen. Johansson 
försäkrade att hänsyn skulle tas till cyklisters behov, men han var inte 
säker på att cykelbanor var bästa sättet. Det skulle kunna bli för dyrt 
för cyklisterna (som liksom alla andra måste betala för att utnyttja 
bron) och både högbron och den två kilometer långa tunneln skulle 
bli obehagliga för cykling.11

Med det verkar de svenska organisationerna ha nöjt sig. På den 
danska sidan var det först våren 1991 som Öresundsförbindelsen 
uppmärksammades på allvar. Fokus hade under en längre tid legat på 
Stora Bältbron – DCF hade förgäves försökt få till stånd en cykelbana 
där – och ingen räknade med att Öresundsbron skulle aktualiseras så 
snabbt som skedde. Organisationen blev, liksom den danska miljörö-
relsen i stort, tagna på sängen av den betydelsefulla socialdemokratis-
ka partiledningens omsvängning angående Öresundsförbindelsen.12

De danska socialdemokraterna förespråkade – liksom miljörörel-
sen och även delar av den svenska socialdemokratin – en tågtunnel 
framför en kombinerad bro. Officiellt av miljöhänsyn men i prakti-
ken även för att säkra svenska godstransporter genom Danmark och 
för att få till stånd en järnvägsförbindelse till Kastrup. Den svenska 
partiledningen gick emellertid hårt fram, körde över det egna partiets 
gräsrötter och hotade danskarna med att låta SJ sköta de kontinenta-
la förbindelserna med snabbfärjor till Tyskland om de inte gick med 
på den kombinerade förbindelsen.13

Inom loppet av några få månader gjorde den danska S-ledningen 
en helomvändning, gav den kombinerade bron sitt stöd och uppma-
nade den danska regeringen att sluta avtal med den svenska dito. I 
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början av mars 1991 ingick den danska regeringen med Konservative 
och Venstre en överenskommelse om bron med Socialdemokraterne 
och Centrum-Demokraterne. När trafikminister Kaj Ikast (K) kort 
därpå skickade ut en diger rapport om miljökonsekvenserna av att 
bygga en bro på remiss blev det startskottet för en dansk offentlig 
debatt om en fast Öresundsförbindelse. Avtalet mellan de två reger-
ingarna undertecknades den 23 mars och den 2 maj lade Ikast fram 
ett lagförslag om en fast förbindelse över Öresund. Lagförslaget följ-
des under maj och juni månad av en stor mängd alternativa förslag 
från ingenjörsfirmor och forskare men de avvisades utan vidare un-
dersökning. Partierna bakom överenskommelsen var vid det laget fast 
beslutna om den kombinerade broförbindelsen.14

”Det är realistiskt att cykla över Öresund”
Den intensiva debatt om alternativa lösningar och dess miljöeffekter 
som pågick våren 1991 handlade främst om havsmiljön, men DCF 
försökte utnyttja den för att propagera för cykelbanor.15 Förbundets 
första agerande för en cykelbana på Öresundsförbindelsen ägde rum 
den 31 maj 1991, i form av ett brev från DCF:s styrelseledamot Ernst 
Poulsen till trafikminister Ikast. Med utgångspunkt i exemplet Gol-
den Gate, som hade cykelbanor, undrade Poulsen varför samma sak 
inte var möjligt på Öresundsbron. Som argument mot en cykelbana 
på Öresundsbron förde Ikast fram att en sådan inte skulle ”förränta 
sig” med den förväntade storleken på cykeltrafik. Vidare skulle ven-
tilationsförhållandena i den två kilometer långa sänktunneln inte bli 
”acceptabla”.16

Poulsen förde som svar fram exempel på tunnlar ute i Europa där 
cykling var tillåten och uppenbarligen möjlig. Utifrån ett räkneex-
empel menade han att bron skulle betala tillbaka sig inom 30 år. Ikast 
svar kom först i september 1991, efter att Folketinget ratificerat re-
geringsavtalet om Öresundsförbindelsen. Frågan om cykelbana hade 
enligt Ikast övervägts men förkastats under de dansk-svenska för-
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handlingarna, och nu ”omöjliggjorde” regeringsavtalet att cykelbana 
anlades; saken var ”avslutad”. Samtidigt upplyste han om att partier-
na bakom överenskommelsen genom ett tillägg i anläggningslagen 
skapat garantier för att möjligheterna att transportera cyklar över 
bron skulle ägnas särskilt omsorg.17

Ernst Poulsen hade inlett sitt idoga arbete med att tillbakavisa de 
argument mot cykelbana på bron som fördes fram av trafikministern 
och andra. Han lyckades få ministeriet att backa om att det skulle 
vara omöjligt att cykla på bron och en rundringning hos rederier-
na som trafikerade Öresund gav vid handen att antalet cyklister som 
fraktade sina cyklar med färjor över sundet var tre gånger fler än vad 
som dittills uppgivits av ministeriet. Med dessa uppgifter som under-
lag uppmanade Poulsen de trafikpolitiska ordförandena för fyra poli-
tiska partier att kräva en trafikprognos och kostnadsberäkning för att 
bredda vägrenen och åstadkomma en cykel- och gångbana.18 En mi-
noritet i folketinget föreslog förgäves en grundligare genomgång av 
miljömässiga konsekvenser och alternativ, bland annat med avseende 
på cyklismens förutsättningar.19

Knäckfrågan var emellertid kostnaden för en cykelbana och på 
den punkten fick DCF med Poulsen i spetsen jobba hårt innan man 
nådde ett genombrott. Enligt Vejdirektoratets beräkningar uppgick 
kostnaden till mer än det dubbla jämfört med de som förbundet låtit 
genomföra, vilket senare (alltför sent) visade sig bero på att direkto-
ratet räknat på enkelriktade cykelbanor på båda sidor av förbindelsen 
medan förbundet föreslagit en dubbelriktad cykelbana på ena sidan.20

I februari 1992 samlade Poulsen sina rön som ifrågasatte Trafikmi-
nisteriets argument mot en cykelbana på bron i en rapport som gavs 
ut av DCF. Han efterlyste en mer realistisk kostnadsberäkning av en 
cykelbana (det här var innan man fått kännedom om Vejdirektora-
tets beräkningar) och ville att cyklingens positiva betydelse vägdes 
in i den övergripande bedömningen av en cykelbana på förbindel-
sen.21 Rapporten rönte ingen större uppmärksamhet. Annorlunda var 
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det när en något reviderad, omsorgsfullt formgiven och illustrerad 
version under hösten samma år gavs ut under titeln ”Sådan cykler 
man over Øresund”. Liksom tidigare försökte Poulsen skjuta mot-
argumenten i sank genom att föra fram exempel som visade att det 
ur teknisk synvinkel var möjligt att anlägga cykelbanor. Cykelbanor 
skulle dessutom kunna utnyttjas vid underhållsarbete och liknande. 
Med nuvarande utformning måste ett körfält tas i anspråk vid en tra-
fikolycka eller ett motorhaveri.22

Vidare formulerade Poulsen nya argument kring cykelbanans 
kostnad och attraktionskraft. Merkostnaden för att förse bron med 
cykelbanor var marginell – mindre än en procent – jämfört med an-
läggningskostnaderna i sin helhet. Angående dess attraktionskraft på 
cyklister underströk Poulsen att Öresundsbron inte i första hand skul-
le utnyttjas för arbetspendling, utan för cykelturism och utflykter, och 
för den sortens cykling var förbindelsens 17 km inte alls någon sär-
skilt lång distans. ”De fysiska strapatserna är … en del av upplevelsen”, 
menade Poulsen, ”och därför kommer en Öresundsbro närmast att ver-
ka som en magnet på cykelturister.” I början av 1990-talet tog 30–35 
000 cyklister färjan över sundet, men med cykelbanor på bron menade 
Poulsen att 100 000 cyklister om året var en försiktig uppskattning.23

Poulsen summerade med att man visst kunde cykla över Öresund, 
men att frågan var om ”om politikerna vill, att det ska kunna låta sig 
göras.” Retorik och praktik gick här skilda vägar, menade han, för 
parallellt med allt prat om miljön lät politikerna merparten av re-
surserna gå till vägar, broar och tunnlar som inte fick användas av 
fotgängare och cyklister. Ett förbud mot fotgängare och cyklister på 
förbindelsen skulle enligt Poulsen skada Danmarks image som ett 
cykelvänligt land.24

Rapporten gick ut brett, bland annat till samtliga folketingsleda-
möter, och fick stort medialt genomslag med artiklar i flera dagstid-
ningar som underströk att det visst var möjligt att förse Öresunds-
förbindelsen med cykelbana.25 För trafikminister Kaj Ikast var frågan 
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bild 2. I ”Sådan cykler man over Øresund” samlade Dansk Cyklist Forbunds styrelseledamot Ernst 
Poulsen sina motargument till påståendena om att det var omöjligt att förse bron med en sådan. 
Arkitekten Peter Munch anlitades för att illustrera hur en Öresundsförbindelse med cykelbana skulle 
kunna se ut.
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emellertid avslutad. I Politiken hävdade han att det vore för farligt att 
släppa upp cyklister på bron, och att släppa in dem i tunneln vore helt 
enkelt ”oansvarigt”.26

På den svenska sidan verkar cykelorganisationerna vid det här la-
get ha accepterat att Öresundsförbindelsen inte skulle få någon cy-
kelbana. I ett remissvar till Länsstyrelsen 1992 beklagade Cykelfräm-
jandet detta faktum och underströk att det därför var desto viktigare 
att möjligheten att ta med cykeln på allmänna kommunikations-
medel inte försämrades.27 Men de svenska organisationerna bidrog 
ekonomiskt till ”Sådan cykler man over Øresund” och hjälpte till att 
sprida rapporten till svenska nyckelpersoner, politiker och media.28 
Möjligen var det dessa uppvaktningar som fick socialdemokraterna 
Martin Nilsson och Ulrica Messing att i slutet av januari föreslå en 
cykelbana på Öresundsbron. I likhet med många av sina partivän-
ner föredrog Nilsson och Messing förvisso av miljöhänsyn en bor-
rad järnvägstunnel framför den kombinerade bron, men när bron nu 
ändå skulle byggas såg de gärna att ”miljövänliga kommunikationer 
och friluftsliv” stimulerades. Trafikutskottet avstyrkte och riksdagen 
avslog motionen eftersom avtalet om förbindelsen inte innehöll nå-
gon gång- och cykelbana och då särskilt sänktunneln talade emot att 
tillåta cykling.29

Cykelfrämjandets Malmökrets bjöd med anledning av rapporten 
in Poulsen till en presskonferens i Stadshuset i Malmö i januari 1993. 
Utspelet uppmärksammades i den sydsvenska pressen. Jan Ramqvist, 
ordföranden i Malmökretsen och ingenjör vid gatukontoret i Malmö, 
menade att det var en ”skandal” att bygga en bro som inte gav plats 
för alla trafikslag. Dagen efter presskonferensen gick koncessionsför-
handlingarna om Öresundbron, som ägde rum i Malmö, in på sin sis-
ta dag. DCF och Cykelfrämjandet hoppades där kunna åstadkomma 
ett tilläggsyrkande om cykelbana på bron.30 Koncessionsnämnden 
avfärdade emellertid snabbt Poulsens synpunkter som oväsentliga för 
de snävt havsmiljöinriktade förhandlingarna.31
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Svenska Cykelsällskapet var å sin sida cementerade bromot-
ståndare. I sitt följebrev till rapporten var organisationen mån om att 
framhålla detta och redogöra för den problematiska helhetsbilden 
ur miljösynpunkt. Helst ingen bro, resonerade sällskapets frontfigur 
Lars Brynolf, men om en bro trots allt skulle byggas borde den förses 
med cykelbana.32

Moratorium mot arbete för cykelbana på Öresundsbron
I framställningen hittills har det framstått som självklart att Dansk 
Cyklist Forbund skulle arbeta för cykelbanor på Öresundsförbindel-
sen. Så var alls inte fallet. I likhet med Svenska Cykelsällskapet var 
den officiella hållningen länge att det inte borde byggas någon bro. 
Förbundet var, liksom stora delar av miljörörelsen, principiellt emot 
en kombinerad bil- och järnvägsbro och föredrog en borrad järn-
vägstunnel.33

Särskilt inom organisationens Brundtlandsutskott arbetade man 
idogt mot Öresundsbron. Låt oss gå tillbaka i tiden. Inför det stun-
dande beslutet i folketinget den 14 augusti 1991 arrangerade utskot-
tet en aktion mot ”motorvägsbron”. En mindre grupp medlemmar 
barrikaderade den 6 augusti förbindelsens tänkta fortsatta dragning 
på Amager med ett ”tältläger” under en kort tid innan man blev av-
hyst av polisen. Två dagar senare inleddes en tre dagars cykeldemon-
stration med början i Rødby Havn och slutpunkt på Amager – den 
sträcka som förbundet befarade skulle bli motorväg om Folketinget 
röstade för en Öresundsbro och därefter inledde förhandlingar om 
etableringen av en förbindelse över Femernsund.34

Från 1991 var DCF:s officiella hållning utåt att man föredrog en 
järnvägstunnel, men att man, i fall det ändå blev en bro, ville ha till stånd 
en cykelbana på den.35 Det principiella bromotståndet kom dock att er-
sättas med en ny linje, som innebar ett erkännande av att Öresundsbron 
antagits i både Sverige och Danmark, och att man därför uteslutande 
skulle arbeta för att ge cyklister tillgång till bron med cykelbanan.36
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Brundtlandsutskottet reagerade starkt när förbundets represen-
tanter förde fram en gång- och cykelbana som ett sätt att ge bron 
en ”mjukare profil” och motverka dess ”motorvägsimage”.37 Utskottet 
menade att Ernst Poulsens linje riskerade att ge intrycket av att orga-
nisationen ville ha en bro och man gjorde återkommande försök att 
desarmera arbetet för en cykelbana på bron. Vid förbundets lands-
möten 1991 och 1992 försökte Brundtlandsutskottet (1992 tillsam-
mans med Köpenhamnsavdelningen) få till en ny syftesparagraf som 
tryckte på hållbara transporter snarare än ”cyklisternas särintressen”. 
I praktiken innebar det att man inte skulle jobba för cykelbanor på 
Öresundsbron utan begränsa sitt arbete till att motarbeta den kom-
binerade förbindelsen som uppfattades som alltför miljöbelastande.38

Förslagen om stadgeändring blev emellertid nedröstade vid båda 
tillfällena och i november 1992 dödförklarade utskottet frågan.39 
Men i början av 1993 utsattes Öresundsförbindelsen av skarp kritik 
från flera håll. Den internationella expertpanel som tillsatts av den 
svenska och den danska regeringen, liksom den svenska koncessions-
nämnden, underkände oberoende av varandra Öresundsförbindel-
sen i dess dåvarande utformning. De merkostnader som ett säker-

bild 3. Teckning av signaturen RAK från pressmedelandet inför Dansk Cyklist Forbunds tredagars-
demonstration per cykel mot Öresundsbron.
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ställande av vattengenomströmningen skulle medföra gav kritiker av 
bron vatten på sin kvarn.40 DCF:s Brundtlandsutskott betraktade i 
och med de två rapporterna och dess efterverkningar brofrågan som 
”återöppnad”, vilket också borde få konsekvenser för förbundets po-
litik. Utskottets Lars Georg Jensen (även konsulent vid Danmarks 
Naturfredningsforening) riktade kritik mot förbundets arbetsutskott 
för att alltför ensidigt fokusera på frågan om cykelbanor på bron. 
Om DCF fortsatte sin ”cykelbana-på-bron-kampanj” kunde det bara 
uppfattas som stöd för en ”bilbro” som nu var förklarad miljömässigt 
ohållbar. Det vore enligt utskottet mycket olyckligt för offentlighe-
tens uppfattning av Dansk Cyklist Forbund. Förbundet måste därför 
revidera sin praktiska politik och gå tillbaka till att arbeta för en bor-
rad järnvägstunnel ”och enbart det” – kompletterat med en omfattan-
de och flexibel medtagning av cyklar på tåg.41

Förbundets ordförande Walther Knudsen försvarade Ernst Poul-
sens frivilliga insatser för att få till stånd en cykelbana på bron, men 
menade att man borde hålla låg profil i frågan nu när politikernas 
uppslutning bakom Öresundsbron inte var lika solid som tidigare. 
Styrelsen tog i mars också beslut med den andemeningen.42

Vid förbundets landsmöte i Odense i maj 1993 blev Öresunds-
förbindelsen föremål för livlig debatt och flera omröstningar. För-
samlingen riktade kritik mot att styrelsen prioriterat arbetet med 
cykelbana på bron framför en ren järnvägstunnel, men röstade ned 
ett förslag om att helt strypa arbetet med cykelbanan. Man enades 
vidare (med knapp majoritet) om en skrivning som innebar att kravet 
på en järnvägstunnel sattes före kravet på en cykelbana på bron om 
en sådan trots allt blev av.43 Upplägget lämnade öppet för förbundets 
båda falanger att driva sin linje, vilket kanske är typiskt för en gräsrot-
sorganisation där en stor del av resurserna är det arbete som de aktiva 
lägger ned. Enligt Ernst Poulsen bromsade DCF:s beslutande organ 
sällan enskildas initiativ så länge de inte motverkade organisationens 
syften.44 Samtidigt blottlade upplägget en omvänd principiell prio-
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riteringsordning. Samma upplägg återkom i förbundets erinran mot 
Öresundsförbindelsen som gick in i början av juli 1993.45

Därmed kunde man tro att oenigheterna var överstökade. Men 
mitt under arbetet med den gemensamma skrivelsen kom det till 
bromotståndarnas kännedom att Poulsen och Knudsen bjudit in den 
nytillträdde socialdemokratiska trafikministern Helge Mortensen 
till en provtur per cykel på Stora Bältbron, med det explicita syftet att 
undersöka hur det skulle kunna vara att cykla på Öresundsbron och 
vilken potential en cykelbana på bron skulle kunna ha.46

Mortensen hade offentligt uttryckt en ekonomiskt grundad skep-
sis mot en cykelbana på Öresundsbron. Han menade att DCF under-
skattat kostnaden för en cykelbana om den skulle få en tillfredställande 
bredd och att förränta investeringen skulle kräva orealistiskt många 
(800) cyklister per dag.47 Men vid ett möte med förbundet i slutet av 
maj 1993 hävdade Mortensen att cykelbana på bron fortfarande var 
en öppen fråga om än kantad av en rad tekniska problem.48 Ministern 
hade åtminstone inte helt gett kalla handen. I mitten av juni 1993, när 
beslutsprocessen kring Öresundsförbindelsen gick in i sin slutfas, bjöds 
alltså Mortensen in till ovan nämnda cykeltur. Turen blev troligen 
aldrig av, men inbjudan rev ändå upp nya sår mellan cykelbane- och 
järnvägstunnelförespråkarna inom organisationen. Ernst Poulsen hade 
tolkat landsmötesbesluten som att han hade frikort att gå vidare med 
att förespråka cykelbanor på Öresundsbron, vilket Lars Georg Jensen 
och flera andra tunga representanter inom DCF kraftigt motsatte sig.49

Den här gången var bromotståndarna framgångsrika. Knudsen 
skulle senare hävda att Köpenhamns- och Tårnbyavdelningen utver-
kat ett moratorium mot arbetet för cykelbana på bron.50 I september 
1993 undertecknade han som ordförande och Charlotte Østergård 
som representant för ”Tunnelgruppen” inom DCF ett gemensamt 
pressmeddelande med rubriken ”Dansk Cyklist Forbund ønsker 
rene linier”, med vilket man menade att vattnet mellan Sverige och 
Danmark inte skulle brytas av en bro utan att Öresundsförbindelsen 
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skulle utformas som en järnvägstunnel. En bro med motorväg skulle 
stimulera biltrafiken i en region med redan höga nivåer. En tunnel 
skulle istället locka över bilister till kollektivtrafiken, vilket i sin tur 
också skulle förbättra trafikmiljön för cyklister.51

Cykelbana åter på dagordningen
Den svenska miljöprövningen av Öresundsförbindelsen fortsatte. 
Vattendomstolen tillstyrkte i november 1993 Öresundskonsortiets 
ansökan med förbehållet att en så kallad nollösning (att salt- och 
syrehalten i Östersjön inte påverkades) kunde uppnås. Oenigheter 
inom den svenska regeringen – Centerpartiet var hårda bromot-
ståndare – fördröjde emellertid processen. Efter att Öresundskonsor-
tiet i flera steg vidtagit förändringar som skulle säkerställa en nollös-
ning gav regeringen sitt tillstånd den 16 juni 1994. Det skedde under 
viss dramatik; centerledaren och miljöministern Olof Johansson 
avgick i protest under regeringssammanträdet. Kort tid därefter fick 
Öresundskonsortiet tillstånd från både Koncessionsnämnden och 
Vattendomstolen, återigen förutsatt att en nollösning kunde erhållas. 
Byggprocessen kunde inledas under hösten 1995.52

Att det nu nästan var helt klart att bron skulle byggas innebar att ar-
betet för en cykelbana på den åter framstod som legitimt inom DCF. 
Sommaren 1995 tog förbundet med Ernst Poulsen i spetsen nya tag. 
Ett par saker gjöt nytt mod i företaget. För det första hade en grupp 
studenter från Danmarks Tekniske Universitet nyligen på uppdrag av 
DCF låtit undersöka möjligheterna att anlägga en cykelbana på bron. 
I januari 1995 lade studenterna fram rapporten ”Cykel- och gangsti 
på Øresundsforbindelsen” där de tillbakavisade argumenten mot cy-
kelbana. Några tekniska problem förelåg inte. Det nya var emellertid 
den konkreta utformningen av cykelbanan på högbron och i tunneln. 
För tunneln rekommenderade studenterna att cykelbanan förlades i 
den befintliga men breddade servicetunneln. Den billigaste och bästa 
lösningen för högbron var en utformning i två plan, motorväg upptill 
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och järnväg nedtill, och där cykelbanan hängdes på under bilplanet. 
Totalkostnaden för en cykelbana i denna utformning var 210 Mdkr, 
vilket stämde med Vejdirektoratets beräkningar.53

För det andra fick DCF i juni 1995 stöd från oväntat håll när tidi-
gare Volvo-direktören och 1980-talets kanske främste broföresprå-
kare Pehr G. Gyllenhammar i ett brev till Ernst Poulsen uttalade sig 
för cykelbanor på Öresundsbron. Gyllenhammar var av principen 
att ”det skall finnas plats för alla på vägarna, och då broförbindelsen 
kommer att vara den enda fasta förbindelsen mellan den skandina-
viska halvön och kontinenten bör cyklister kunna färdas på bron”. Av 
hänsyn till miljön ansåg han vidare att den icke-förorenande cykeln 
borde ges plats på bron.54

Med dessa två nyheter i ryggen gick DCF till ny offensiv med stor 
medial utdelning.55 Flera danska politiker ställde sig bakom kravet 
på cykelbanor på Öresundsbron under förutsättning att det var tek-
niskt möjligt och ekonomiskt överkomligt, nämligen den radikale 
trafikborgmästaren i Köpenhamn Bente Frost och på riksnivå den 
socialdemokratiske miljötalesmannen Martin Gleerup och Radika-
le Venstres trafiktalesperson Vibeke Peschardt. Även Malmös starke 
man Ilmar Reepalu sade sig vara redo att pröva idén.56 I övrigt var 
det svårt att gjuta liv i frågan på den svenska sidan. Cykelfrämjandet 
saknade resurser att driva frågan och den artikel som Poulsen själv 
skickade till större svenska dagstidningar refuserades.57

Motståndet från representanter från Trafikministeriet, brokonsor-
tiet och tunga trafikpolitiker på riksplanet var emellertid starkt. Arne 
Melchior (CD), ordförande i Folketingets trafikutskott, menade att 
DTU-rapporten var ”fullständigt nonsens!”. Enligt honom var det 
ekonomiskt oförsvarligt att anlägga cykelbanor med tanke på hur lite 
de enligt ”all expertis” skulle användas.58 Representanter från Öresund-
skonsortiets menade att det var för farligt att ha en cykelbana på en 
motovägsbro och att det skulle bli problem med ventilation i tunneln 
och höga vindstyrkor på högbron. Konsortiets administrativa chef 
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Sven Landelius underströk att deras uppdrag var att bygga den bro 
som man skrivit avtal om, det vill säga en utan cykelbana, och det var 
vad man ämnade göra.59 Svenska Vägverket förde också fram avgas- 
och bullerproblem i tunneldelen, men framförallt trodde man inte att 
DCF:s uppskattning av antalet cyklister på bron (100 000 per år) var 
realistisk och menade att det faktiska antalet inte skulle motivera mer-
kostnaden.60 Saken fick heller inget offentligt stöd från de viktigaste 
rikspolitikerna, socialdemokraterna som hade avgörandet i sin hand: 
miljöminister Svend Auken och trafikminister Jan Trøjborg.61

Skeptikerna fäste med andra ord inte särskilt stor vikt vid DCF:s 
eller DTU-studenternas erinringar om att det inte förelåg några hin-
der mot en cykelbana på Öresundsförbindelsen. Desto mer uppseen-
deväckande var därför ett uttalande som planeringschefen vid Trafik-
ministeriets broavdelning Kurt Lykstoft Larsen fällde med anledning 
av ett påstående om att politiker i brofrågan blivit förda bakom ljuset 
av tjänstemännen. Lykstoft Larsen hävdade att DTU-rapporten inte 
innehöll något som helst nytt: självklart var det tekniskt möjligt att 
skapa en cykelbana – ”Man kan ju skicka människor till månen” – men 
av resursskäl hade en klar majoritet av politikerna valt bort en sådan. 
Att introducera en cykelbana i det här läget skulle kräva nya förhand-
lingar både mellan Sverige och Danmark och med entreprenörerna, 
och de senare skulle enligt Lykstoft Larsen ”slicka sig om munnen”.62

Dessutom väckte förbundets nya initiativ för att få till en cykel-
bana på Öresundsförbindelsen ny anstöt hos bromotståndarna inom 
organisation. Lars Georg Jensen uppmanade Köpenhamnsavdel-
ningen att agera gentemot förbundets huvudstyrelse. Genom sina 
kontakter med andra miljöorganisationer visste han att de var und-
rande inför DCF:s arbete för cykelbanor på bron.63 Den här gången 
var bron dock tillräckligt nära ett förverkligande för att kritiker inom 
förbundet skulle acceptera Poulsens arbete för cykelbanor på den. 
Erik Hjulmand, ordförande för Köpenhamnsavdelningen, menade 
att avdelningen var principiellt mot bron, men eftersom loppet var 
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kört måste man förhålla sig till den.64 Ordföranden Walther Knud-
sen försvarade i det här läget också arbetet för en cykelbana på bron.65

Frågan om cykelbana på bron definitivt stängd
Dansk Cyklist Forbunds nästa drag var att via en Gallupundersök-
ning försöka visa att det fanns folklig uppbackning av en cykelbana 
på Öresundsbron. Tanken var att ett sådant resultat skulle göra att 
politiker som var för bron vågade träda fram och ge cykelbanan sitt 
officiella stöd. Cirka två tredjedelar av de tillfrågade köpenhamnarna 
ville ha en cykelbana på bron, en knapp fjärdedel svarade nej.66 Re-
sponsen blev blandad. Flera politiker menade att det var viktigare, el-
ler kanske rimligare, att säkra goda villkor att kunna ta med sig cykel 
på kollektivtrafiken.67

Socialdemokratiska folketingsledamöter från miljöutskottet back-
ade emellertid under hösten 1995 upp cykelbanorna och uppmanade 
trafikminister Trøjborg att överväga frågan på nytt. I brev till Poul-
sen menade de att en cykelbana skulle ge bron en grönare profil och 
därmed ett starkare folkligt stöd.68 Martin Gleerup, miljöpolitisk 
talesperson, citerades i dagspressen: ”Vi måste visa, att Danmark är 
ett miljömässigt föregångsland. Därför bör man gå till botten med 
den här frågan.”69 Dansk Cyklist Forbund riktade nu in sig på att 
övertyga socialdemokraterna i frågan och att vinna över trafikminis-
ter Trøjborg på sin sida.70 Trøjborg var avvisande. Lite oväntat var det 
Arne Melchior, som tidigare varit så kritisk till idén om cykelbanor 
på Öresundsförbindelsen, som övertygade trafikministern att låta 
Öresundskonsortiet utarbeta ett notat i ämnet.71

Konsortiets rapport innehöll en grundlig genomgång av varför 
cykelbanor på förbindelsen och framförallt i tunneln inte var lämp-
ligt. Särskilt de höga anläggningskostnaderna gjorde cykelbana ore-
alistisk. Vidare förde konsortiet fram en rad förhållanden – buller, 
avgaser och den klaustrofobiska känslan av att cykla i tunneln, samt 
obehaget av att cykla nära höghastighetståg och i stark vind på bron 
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– som sammantaget fick dem att ifrågasätta DCF:s uppskattning att 
100 000 cyklister skulle använda bron årligen.72

Hela rapporten var en argumentation mot cykelbanor på bron, 
menade Thomas Krag i ett brev till Melchior, knappast en förutsätt-
ningslös undersökning av saken. Särskilt ställde Krag sig undrande 
till att kostnaderna för tunneln av konsortiet uppskattades bli två till 
tre gånger högre än bedömningarna som gjorts av DTU-studenterna 
och Vejdirektoratet.73

För ledande politikerna var rapporten däremot en välkommen be-
kräftelse på att projektet inte behövde revideras. Trøjborg menade att 
kontrakten för tunnelbygget redan var påskrivna och att ändra i dem 
skulle bli ”kollosalt dyrt … flera hundra miljoner”.74 I en artikel i Po-
litiken samma dag konstaterades att tre partier, Venstre, Konservative 

bild 4. Vykort med cykelbanan påhängd under bilplanet snett ovanför järnvägsspåret i enlighet med 
DTU-studenternas huvudförslag till utformning. Vykortet var föradresserat till trafikminister Jan 
Trøjborg med en uppmaning att omvärdera sin hållning till cykelbana på Öresundsbron. Teckning av 
Peter Munch.
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och Centrum-Demokraterna stod bergfast vid beslutet att man inte 
skulle kunna cykla på bron. Hos Öresundskonsortiet, slutligen, var 
cykelbana på bron en död fråga med tanke på de politiska vindarna: 
”Det förslaget har vi inte ens i våra byrålådor. Det är inget vi spekule-
rar över längre.”75

Frågan om cykelbana på Öresundsförbindelsen var död. DCF:s 
fortsatta propåer om cykelbana på Öresundsförbindelsen under vå-
ren 1996 möttes med uppmaningar från Öresundskonsortiet, Trøj-
borg och andra politiker om att DCF istället skulle bidra genom att 
detaljera kraven till alternativa transportordningar för cyklister på 
Öresundsförbindelsen.76

Avslutning
Öresundsbron öppnade för trafik sommaren 2000. Invigningen fö-
regicks av evenemanget Öppen bro som sträckte sig över tre dagar i 
juni. Första dagen erbjöds möjligheten att promenera över bron, an-
dra dagen kunde man cykla över och sista dagen gick det avslutande 
Broloppet av stapeln. I Cykelfrämjandets medlemstidning rapporte-
rades i text och bild med beundran från invigningen och Brocykling-
en. Högbrons längd, spann och högsta segelfria var imponerande och 
pylonerna ”stiliga”. Att cykling inte tilläts bekymrade inte skribenten 
nämnvärt; däremot blev det nu smidigt att ta med cykeln på tåget 
till Kastrup vid utlandssemestern.77 En skribent i Sydsvenska Dag-
bladet menade däremot att brocyklingen visade att det gick ”alldeles 
utmärkt att cykla på Bron och få cyklister tyckte att det var otäckt 
i tunneln eller för brant uppförsbacke.”78 Men det var ett undantag 
att cyklister fick tillgång till bron. Som en speakerröst påminde Bro-
cyklingens deltagare om: ”Ni är 42 000. Det blir inte fler. Aldrig mer 
kommer någon att kunna cykla på bron.”79

Men kanske är sista ordet ändå inte sagt. Den politiska uppback-
ningen av cykling har onekligen vuxit sig starkare sedan 1990, sam-
tidigt som planerarna lägger fram allt djärvare cykelinriktade förslag. 
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I en vision för Öresund 2070 som lades fram av Sweco och Skanska 
sommaren 2014 skisseras inte mindre än sex förbindelser över Öre-
sund varav en är en cykelbana placerad ovanpå Öresundsbrons be-
fintliga brobanor och i en egen tunnel mellan Pepparholm och Själ-
land.80 För att citera Ernst Poulsen när han idag reflekterar över sin 
kamp för cykelbana på bron under 1990-talet: ”Liksom tiden ibland 
kan vara din motståndare, som när ett projekt hastas igenom, så kan 
tiden också arbeta för dig. Någon gång svänger pendeln tillbaka, och 
då griper man tag i den tidigare generationens visioner.”81

I det här kapitlet har vi följt cykelorganisationernas och särskilt 
Dansk Cyklist Forbunds hållning gentemot Öresundsförbindelsen 
från det att de svenska och danska regeringarna tecknade avtal om 
förbindelsen våren 1991 till fem år senare, när bron började byggas 
och det inte längre fanns några utsikter att ändra på planerna. Det 
blev aldrig någon cykelbana på bron. Som cyklist får man istället ta 
med sin cykel på tågen som trafikerar bron. Cykelbanor var egent-
ligen aldrig uppe för seriöst övervägande i förhandlingarna mellan 
regeringarna som föregick 1991 års avtal. När DCF sedan måste läg-
ga all sin kraft på att punktera de argument mot en cykelbana som 
fördes fram av motvilliga tjänstemän, innebar det att de inte lyckades 
få upp frågan på dagordningen i tid för att påverka folketinget inför 
dess beslut att godkänna regeringsavtalet. Att de små cykelorgani-
sationerna därefter skulle förmå myndigheter och statliga konsorti-
er att ändra sina planer var närmast utsiktslöst. Egentligen kan man 
säga att de var förbluffande nära ett genombrott.

Samtidigt har vi sett att en betydelsefull grupp inom Dansk Cy-
klist Forbund – Brundtlandutskottet och lokalavdelningar i huvud-
stadsområdet – var kritiska till Ernst Poulsens och resten av styrelsens 
arbete för en cykelbana på bron. De ville i linje med miljörörelsen inte 
ha någon bro över huvudtaget och menade att arbetet för en cykelba-
na lätt kunde misstas som ett stöd för bron. Den hållingen fick extra 
bränsle när politiker och cykelbaneförespråkarna talade om en cy-
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kelbana på bron som ett sätt ge bron en grönare inramning. Svenska 
Cykelsällskapet var med sitt starka bromotstånd befryndat med den-
na falang inom DCF, medan Cykelfrämjandet svarade på Poulsens 
appeller om en cykelbana på bron.

DCF:s ambivalenta hållning och varierande strategier i förhål-
lande till Öresundsbron vore knappast begriplig om organisationen 
betraktades som ett enhetligt kollektiv, och troligen inte så mycket 
bättre om analysen begränsades till personmotsättningar och interna 
schismer. Organisationsforskaren W. Richard Scotts tredje perspek-
tiv på organisationer, att de produceras genom dess skiftande konstel-
lationer med lojaliteter och förankring i sammanhang som sträcker 
sig utanför organisationen, är en hjälpande hand i min analys.

Nyckelpersoner inom DCF:s Brundtlandsutskott hade ett ben i 
den danska miljörörelsen och värnade om förbundets (och troligen 
sitt eget) rykte bland miljövänner. Utifrån deras sätt att se spelade det 
mindre roll hur långt gångna planerna på en bro var; det var princi-
piellt fel att en organisation med miljöambitioner gav sitt indirekta 
stöd till bron genom att förespråka cykelbanor på den. Anhängarna 
av en cykelbana på bron var idealistiska angående cyklisters rättighe-
ter men pragmatiska i förhållande till miljön. En tredje grupp, som 
jag här bara har berört i förbifarten, var företrädare för de stora kret-
sarna i huvudstadsområdet. Deras lojaliteter hörde just staden till: 
de intresserade sig förvisso både för (stads)miljön och för cyklisters 
rättigheter i (stads)trafiksammanhang. Men eftersom en cykelbana 
på Öresundsbron bedömdes ha med utflyktscykling att göra (medan 
bron förutsattes bidra till fortsatt trafikökning i Köpenhamn) över-
gav de sitt bromotstånd först i ett sent skede.

Bromotståndare/miljöaktivister/idealister inom förbundet stod 
mot dess cykelbaneanhängare/rättighetsaktivister/pragmatiker, och 
vem som hade övertaget – det vill säga vem som formulerade förbun-
dets hållning utåt – skiftade beroende på hur ofrånkomlig en realise-
ring av bron tedde sig.
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Motståndets materialitet
Oppositionella ting, tekniker och kroppar 
under Finlands ofärdsår
Mats Fridlund
Vilken betydelse har ting, teknik och teknologiska system för poli-
tisk motståndskamp? Denna studie av de finska ofärdsårens kamp 
mot förryskning undersöker hur olika materialiteter användes över 
hela spektrumet av passivt och aktivt motstånd: från manifestationer 
och demonstrationer till terrorism och revolution. Många av dessa 
materialiteter nådde Finland genom transnationella flöden och då 
den i detta skildrar den ryska terrorismens finländska ankomst utgör 
det en studie av sådana ”transnationella sårbarheter” som Arne Kaij-
ser lyft fram som centrala för teknikhistorisk forskning.1

Studien bidrar till historieforskningens ’materiella vändning’ med en 
mer materiell eller nymaterialistisk teknikhistoria.2 En ’materiell tek-
nikhistoria’ skulle kunna te sig tautologisk men faktum är att mycken 
för övrigt utmärkt teknikhistorisk forskning inte tar någon större hän-
syn till teknikens materiella dimension, att teknik genom sin fysiska 
funktionalitet och rumsliga närvaro är performativ med fysiska effekter 
och kroppsliga affekter görande historisk skillnad bortom menings-
skapande. I linje med detta utgör detta också en ansats till att utforma 
ett tydligare perspektiv på teknikens och materialitetens performativa 
makt att förändra och till och med revolutionera historien. 

Politisk motståndskamp och revolution har traditionellt skildrats 
som huvudsakligen ett mänskligt eller organisatoriskt handlande där 
orsakerna bakom politiska rörelsers framväxt är olika former av indi-
viduell eller kollektiv agens, olika agenters intentionella manövreran-
de i en föränderlig omgivning. Sådana agenter – motståndsarbetare, 
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smugglare och terrorister – vilka med avsiktligt politiskt motstånds-
arbete försöker få andra agenter – Nikolaj II, generalguvernörer, fin-
nar och ryssar – att handla i en särskild riktning figurerar flitigt i ned-
anstående historia. Men lika flitigt förekommer olika artefakter med 
lika betydelsefulla egna ’avsikter’. 

En utgångspunkt för mig är att ’matter matters’; att en tekniks ma-
teriella utformning är specifik och har möjliggjort ett unikt händelse-
förlopp som givit historien en liten eller stort annorlunda inriktning. 
I detta är jag delvis inspirerad av Andrew Pickerings mangelperspek-
tiv där agens betraktas som en dialektik av motstånd och anpassning 
och historiska förlopp uppkommer i en ”agensens dans” där agenters 
och artefakters agenser turas om att föra. Dansens motstånd utgörs 
av agenters praktiska misslyckande att med en materiell artefakt el-
ler maskin uppnå ett avsiktlig handlande, medan dansens anpassning 
består av ”an active human strategy of response to resistance, which 
can inlude revisions to goals and intentions as well as to the materi-
al form of the machine”.3 En social agents avsikt motsvaras av den 
materiella artefaktens användbarhet – dess ”phenomenal intention”. 
Att en artefakt är fenomenologiskt passande för en handling blir så-
ledes materialitetens ’motiv’ och orsak till att den erbjuder anpassning 
eller motstånd för en specifik handling.4 Teknologisk användbarhet 
används därmed likt social avsikt, som en efterhandskonstruktion 
för att förklara orsaken till ett skeende. Frågan ’Vad var agentens av-
sikt?’ likställs med frågan ’Vad var artefaktens användbarhet?’ för att 
beskriva riktningen på ett tilltänkt handlande. På samma sätt som 
agenters avsikter kan ändras eller visa sig vara orealistiska beroende 
på uppkommande hinder och möjligheter kan artefakters använd-
barheter modifieras eller visa sig vara ogörliga. I det historiska käll-
materialet visar sig detta framför allt genom att aktörer bedömer 
olika teknikers samtida kostnader och framtida potential för att möj-
liggöra handlingar genom att besluta att använda existerande, väljer 
bort opassande och konstruerar nya specifika tekniker för att lyckas 
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med genomförandet av  kollektiva och individuella politiska projekt. 
Så olika tekniker är inte jämlika och utbytbara utan ”must be conside-
red as coming at a cost, as fostering certain ways to the detriment of 
others – as having their own politics.”5 

I berättelsens centrum står de materialiserade teknikpolitiker vilka 
formade ofärdsåren och de materiella motstånd och anpassningar som 
interagerade med det finska motståndets agenters och artefakters ge-
mensamma handlande. De specifika materialiteter som skall diskute-
ras här sträcker sig från små individuella tekniska ting till stora interna-
tionella teknologiska system med materiella effekter i tid och rum samt 
kroppar och geografiska rum som strukturerade och manifesterade in-
dividuellt och kollektivt politiskt handlande. Motståndsaktiviteter för 
att väcka uppmärksamhet om Finlands sak i utlandet tas endast upp 
i förbigående då studien avgränsar sig till materialiteter för inhemskt 
motståndsarbete och framför allt i huvudstaden Helsingfors.

Mobiliserade kroppar av kött och brons
I finländsk historieskrivning har 1898-1905 betecknats som ’ofärds-
åren’ utgörande en period av politiskt förtryck och förryskningssträ-
vanden. Dessförinnan hade det finländska storfurstendömet relativt 
stor autonomi inom det ryska imperiet. Förändringen inleddes 1898 
när Nikolaj Bobrikov tillsattes som generalguvernör för Finland och 
tillkännagav nödvändigheten av ”gränslandets” närmande till kejsardö-
met.6 1899 undertecknade Nikolaj II ’februarimanifestet’ som i prakti-
ken innebar ett program för att eliminera Finlands autonomi och ifrån-
ta senatens och lantdagens maktbefogenheter. Manifestet sågs som en 
’statskupp’ av kejsaren i strid med hans regentförsäkran och Finlands 
lagar. Senaten godkände den 18 februari med knapp majoritet mani-
festets officiella kungöring – dess promulgering – vilket ledde till finsk 
politiks splittring. Med en uppdelning i det gammalfennomanska par-
tiet vars ’undfallenhetspolitik’ i stort accepterade den nya ordningen 
och en ’konstitutionell’ opposition representerande motståndet. 
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Inledningsvis bestod framför allt motståndsarbetet av olika offent-
liga protestmanifestationer för att få kejsaren att ompröva sitt beslut. 
I detta var huvudstadens borgerliga offentlighetsarenor centrala. 
Helsingfors stadsrum politiserades och stadens invånares kroppar 
och dess vardagliga materiella praktiker mobiliserades för offentligt 
motståndsarbete. 

Efter februarimanifestets utfärdande i februari 1899 meddelade en 
finländsk korrespondent att bitterheten växte och att ”sorgdräkt är all-
män”,7 då många Helsingforsdamer approprierat den polska protest-
praktiken att anlägga svart dräkt och ”långa krusflorsslöjor på hattar-
na”.8 De manifesterade sin ”medborgerliga sorg” över att ”deras monark 
hade brutit sitt kejserliga ord”. Svart blev ”den enda möjliga” färgen i

den kvinnliga värld, som hyste fosterländsk självaktning. 
De vilka just hade råkat skaffa sig kulörta dräkter, fingo 
utan något val lägga dem åsido, och under lång tid framåt 
såldes endast svarta tyger i modeaffärerna. Såg man en 
brokig hatt eller klänning, så visste man, att bärarinnan var 
ryska eller annan utlänning.9 

Den vardagliga användningen av stadens infrasystem påverkades 
också: ”Man skulle ej längre anförtro viktiga brev åt posten: den och 
den personen hade fått mottaga brev, vilka ögonskenligen hade blivit 
öppnade. Även telefonen var osäker. Telefonisterna kunde höra alla 
samtal; dessutom kunde lyssnarapparater kopplas till vilka ledningar 
som helst.” Man skulle endast lita på telefonsamtal från dem vars ”röst 
man igenkände.”10 Den inhemska nyhetsförmedlingens misstänklig-
görande gav utländsk nyhetsmedia positivare laddning. Finländska 
utlandsresenörer tog med sig hem ”mängder av tidningsurklipp rö-
rande Finland, och man tycktes föreställa sig, att hela det kulturella 
Europa icke endast noga följde med vårt lands öden, utan till och med 
att en allmän rörelse gjorde sig gällande till förmån för oss. Den som 
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kommit över något mera betydelsefullt uttalande i någon utländsk 
tidning, brukade bära det på sig för att visa det åt andra.”11 

Denna vardagliga materiella motståndskamp yttrade sig också 
genom ”den sociala bojkotten”: utfrysning av medlöpare och undfal-
lenhetsmän, framför allt manifesterad på promenadstråket ’Espen’ – 
Esplanaden: 

Vemhelst som hjälpte fienden, han ställdes utom sam-
hällets gränser; man fick intet ha att göra med honom, 
ej hälsa på honom, var man än mötte honom och i vilket 
vänskapsförhållanden man än stod till honom. Studenter, 
som i led kommo gående emot någon av de förtappade 
på Esplanadgatan, fägnade sig åt att just framför honom 
demonstrativt svänga om, vändande honom ryggen.12 

Bild 1. Den offentliga materialitetens attraktionskraft. Bronsallegorier, blomsterarrangemang och 
torgbesökare ansamlade 13 mars 1899 för öppen åminnelse av Alexander II:s dödsdag och illa dold 
manifestering mot efterföljaren Nikolaj II. (Källa: Svenska Litteratursällskapet i Finland)
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Viktigt för stadens motståndskamp var att många under denna tid 
”insåg konstens funktion som politiskt identifieringsobjekt – och 
som politiskt vapen”.13 Framför allt enrollerades huvudstadens mo-
numentalskulpturer för motståndskampen.

En tidig offentlig protestmanifestation hade skett i november 
1898 en dryg månad efter Bobrikovs ankomst genom stadens avtäck-
ande av monumentalskulpturen De skeppsbrutna, Helsingfors första 
offentliga skulptur som ”inte var ett minnesmärke över en historisk 
händelse eller en person”. Den var en realistisk skildring av en skepps-
bruten familjs dramatiska kamp på en utsatt flotte inväntande den 
annalkande hjälpen och skilde sig från huvudstadens tidigare offent-
liga konstverk ”till stil och motiv”.14 Den hade prominent placerats 
på stadens högsta punkt, Observatorieberget, med dess tidigare pas-
sande betydelse som vårdkaseberg med uppgift ”att upplysa om fien-
defara”.15 Skulptören ville rikta statyn mot hamnen – österut. Men 
efter stadsfullmäktiges ordförande Leo Michelins intervention vän-
de statyn ryggen mot Ryssland så att istället ”den centrala mansfigu-
ren ropar på hjälp från väst”,16 detta då Michelin skall ha insett ”den 
skeppsbrutna familjens möjligheter att konkretisera de i Finland all-
mänt rådande förhoppningarna om räddning och en bättre framtid. 
Att vända verkets frontriktning var för honom ett övervägt politiskt 
drag.”17 För många av ofärdsårens finländare blev statyn ”en symbol 
för nöd och hopp” och en projektion av deras ”ångest och trots” såväl 
som ”deras hopp om räddning” och ”en sporre för motståndet”. Statyn 
kom att bli en ”mötesplats för deltagarna i motståndsrörelsen” och två 
attentat mot generalguvernören planerades för att genomföras i dess 
skugga.18 Statyn blev också en internationell materiell manifestation 
av Finlands situation på Stockholms industriutställning 1897 och 
Paris världsutställningen 1900 och skall ha setts ”som ”Finlands rop 
på hjälp” i nödens stund”.19

Huvudstadens två mest prominenta monumentalstatyer av Alex-
ander II och Johan Ludvig Runeberg gavs nya oppositionellt sam-
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lande roller i stadsrummet genom uppvaktningar med blomster-
nedläggelse och sång på bemärkelsedagar – man ’sjöng för statyerna’. 
Alexander II hyllades som ’befrielsekejsaren’ som 1863 återinfört den 
finska lantdagsinstitutionen. Statyn på stadens politiska centrum Se-
natstorget avbildade kejsaren hållande trontalet vid lantdagens öpp-
nande med den allegoriska beväpnade frontfiguren Finlands mö med 
lagen som sköld. Uppvaktningarna av Nikolajs företrädare markera-
de ”att man icke hyllar den nuvarande kejsaren”.20 En av de största 
hölls på Alexanders dödsdag 13 mars 1899 samtidigt med den ”stora 
adressens” sammanställning. Detta var en uppmaning till kejsaren att 
annullera februarimanifestet undertecknad av halvmiljonen finlän-
dare, nästan hälften av storfurstendömets vuxna befolkning.21 Då 
kejsaren sedermera vägrade mottaga adressen bidrog till att skapa en 
tilltro om att den nya ryska politiken utgjorde ett hot mot Finland.22 
Tusentals finländarna från landsbygden och huvudstaden uppvakta-
de statyn med ett blomsterhav av kransar sjungande ”Vår Gud är oss 
en väldig borg” och ”Vårt land”. Den senare var Finlands inofficiella 
nationalsång författad av Johan Ludvig Runeberg; ”gränsmarkens 
avgud” enligt Bobrikov.23 

Runebergstatyn var central i stadens politiska geografi då natio-
nalskalden var Finlands ”största och synligaste” kultobjekt och ”i hans 
skugga bedrev man också politik”.24 Statyns centralitet kom delvis 
från placeringen på Esplanaden nära universitetet varför ”studenter-
nas kulthandlingar kunnat växa fram kring den.”25 I särskilt fokus 
stod statyn 5 februari, Runebergs födelsedag som under ofärdsåren 
gällde ”som hela det finländska folkets nationaldag” med inofficiellt 
påbjuden illumination av offentliga och privata byggnader. Dagen 
kallades därför den ”ljusa dagen”. De ryska styresmännen bekämpade 
emellertid Runebergmanifestationerna.26 1902 förbjöds denna illu-
mination och ”de sedvanliga uppvaktningarna med sång vid skaldens 
staty”. Brott mot illuminationen i privatbostäder ”gaf anledning till 
en mängd polistrakasserier.”27 Attackerna mot stadens elsystems bi-
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drag till denna motståndspraktik, såväl som de känsloutbrott de ge-
nererade, illustreras av en folkhögskolelärare som med kollegor och 
elever besökte Runebergstatyn: 

Det var en mörk femte februari. Inga ljus i fönstren! lydde 
det ryska påbudet, för att inte tala om att fackeltågen voro 
inställda, Man fick inte ens lov att tända de fyra tradi-
tionella gassolarna kring stoden. Men i hörnet av Espen 
och Mikaelsgatan, det högra från Espen sett, dinglade en 
metallstjärna besatt med små elektriska lågor. En skylt, 
helt enkelt. På gatan gapade en folkmassa, i hörnet stod en 
polis och under den intet ont anande stjärnan mödade sig 
några civilklädda, av polisen besoldade halunker med en 
förfärligt lång brandstake. »Va ä meningen», frågade jag i 
förbigående. Jo, stjärnan skulle ner, det var förbjudet att il-
luminera. I detsamma hade karlarna fått fäste med kroken 
och började att rycka i den bräckliga skylten. Jag röt ett 
»låt bli», men när det inte hade någon påföljd kastade jag 
mig över den närmaste av sluskarna. I samma ögonblick 
högg vår slöjdlärare Emil Nordqvist och en av våra gossar, 
Alfred Ramström, in på packet, så det blev ett bättre slags-
mål. Passpolisen stod kvar där han stått, folkmassan ga-
pade. En man ur den stora hopen bekvämade sig slutligen 
att komma och hjälpa oss. När han högg in, hade jag just 
lyckats göra mig fri från busens ruskiga omfamning och 
fått tag i brandstaken. Den främmande mannen grep den 
i andra änden och så rände vi i väg till teateresplanaden 
och bräckte sönder stången mot järnstaketet. Fokmassan 
hurrade, halunkerna retirerade.28

Men motståndsarbetet bedrevs inte endast på högtidsdagar och stan-
nade ej vid stumma markeringar. En vida uppmärksammad incident 
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inträffade 18 februari 1901 på årsdagen av februarimanifestets prom-
ulgering vilken i ofärdsårens kalender gällde som en nedstämd repli-
dag till den ljusa Runebergdagen knappt två veckor tidigare. Det var 
en inofficiell “nationell sorgedag, den »mörka dagen», då på kvällen 
alla fönster skulle vara förtäckta och ljus ej finge synas i mörkret” och 
man ”i så godt som alla hus höll de mot gatan liggande rummen mör-
ka och därigenom gaf hela staden en dyster prägel.” Förgäves försök-
te myndigheterna ingripa med ”order att hålla husen på vanligt sätt 
upplysta.”29 Den betydelse motståndskampen tillmätte den ”mörka 
dagen” framgår av det våldsamma uttryck som riktades mot undfal-
lenhetspolitikens främste företrädare senator Yrjö-Koskinen. Hans 
helsingforsbostad hade tidigare skymfats på ”otaliga sätt”. En likkista 
skall ha levererats med 30 silverpenningar och ”lång tid” efter prom-
ulgeringen ägnade 5-6 personer morgnarna till att ta bort 

kränkande inskrifter, som anbragts där under natten. Epitet 
såsom ”fosterlandsförrädare”, ”isänmaanpettäjä”, omväxlan-
de med kors och vanvördiga emblem och figurer hade ritats 
på väggen så högt som en hand kunna nå, och stundom 
användes i sådant syfte till och med färg och pensel.30 

Detta hade lett till att bostaden polisbevakades nattetid vilket emel-
lertid ej förhindrat incidenten 1901. För att ge en manifestation ”av 
motsatt slag” till den ljusa dagen hade ”små tryckta lappar kringspritts 
med en anhållan, »att ingen belysning af façadfönster äger rum mån-
dagen den 18 februari från kl. 7 e.m.».”31 Då Yrjö-Koskinen ”tvärtom 
höllo sina fönster upplysta”, uppfattades detta som en ”motdemon-
stration” och en folkhop höll ”kattserenad och förövade ohägn, bland 
annat inträngande i trappan och bringande senatorns elektriska dörr-
klocka att ringa ideligen.” Trakasseriernas allvarlighet framgår av att 
senatorn angav flera motståndsmän till polisen som ”de andliga upp-
hovsmännen till demonstrationerna”. 
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Detta var en tidig aktion bidragande till att göra det passiva mot-
ståndsarbetets sporadiska materiella motståndsyttringar alltmer re-
gelbundna och aktiva.32 Det individuella motståndsarbetet blev nu 
mer och mer organiserat och rutiniserat. Centralt i detta var det tran-
snationella utnyttjandet av utländska teknologier och parasiterandet 
på internationella kommunikationssystem.

Den underjordiska tryckteknikens flöden och innovationer
Motståndets ökade aktivism var delvis en reaktion på myndigheter-
nas censur av kritiska tidningar. Brytpunkten var Nya Pressens in-
dragning 1900 då dess verksamhet fortsatte med den insmugglade 
Fria Ord. Dess första nummer proklamerade inledningen på ”ett nytt 
skede i försvaret mot de öfvermäktige fiender, som åtminstone för 
någon tid framåt lyckats omöjliggöra kamp med de gamla vapnen.” 
Motståndet borde ”icke längre vara uteslutande passift” utan ”tvärt-
om i hvarje möjligt fall utmynna i aktion”.33

Under rubriken “Försvarsåtgärder” beskrevs hur ”försvaret” kun-
de utföras ”inom lagens gränser” och hur ”oppositionen” kunde ge-
nomföras praktiskt så ”att den gör intryck såväl på våra vänner som 
på ovännerna”. Två vardagliga materiella praktiker lyftes fram som 
de främsta försvarsaktiviteterna. Den första rörde det beslutade av-
skaffandet av finska frimärken för utrikeskorrespondens och denna 
eliminering “att påminna utlandet om vår statliga särställning”. Som 
protest hade först föreslagits vägra använda ryska frimärken och “låta 
adressaten vid emottagandet erlägga dubbelt porto därför och sedan 
på sätt eller annat godtgöra honom.” Då detta medförde uppenbara 
olägenheter presenterades istället en försvarsåtgärd “som utan svårig-
het kan tillämpas af hvem som hälst, under alla förhållanden och utan 
hvarken möda eller någon kostnad att tala om”, att förutom ryska fri-
märken förse alla brev ”med ett särskildt märke, angifvande att brefvet 
kommer från Finland.” Detta skulle utomlands tydliggöra Finlands 
kamp, då ”enhvar som mottoge ett sådant bref skulle ovillkorligen 
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tvingas att ihågkomma icke blott vårt land, utan äfven de försök, som 
nu göras att förinta oss såsom nation.” ’Sorgefrimärket’ kunde köpas 
”hos alla landets bokhandlare” för en penni och alla kunde ”således 
för en synnerligt ringa penning unna sig nöjet att uppfylla den med-
borgerliga plikten att deltaga i en oppositionsyttring”.34 Offret av en 
pennislant och salivdroppe erbjöd således Finlands invånare en ny 
kroppslig vardaglig motståndspraktik. Axel Gallén (Gallen-Kallela) 
hade utformat ”sorgemärket” bestående av Finlands lejonvapen i he-
raldiskt rött och gult med ’Suomi’ och ’Finland’ i vitt mot sorgsvart 
botten. Premiärnumret avslutades emellertid med en i ”allra sista mi-
nuten” tillagd PS om att man underrättats ”telegrafiskt” att sorgemär-
ket förbjudits. Men detta till trots behövde man ej 

underlåta att begagna de vackra vapenmärkena. Man sät-
ter dem blott öfverst på själfva brefpapperet, inne i brefvet. 
Därigenom vinner man dels det, att hvarje brefemotta-
gares uppmärksamhet ovilkorligt fästes på det våld, som i 
denna punkt utöfvas mot oss, dels att enhvar brefskrifvare 
genom sådan lindrig själfbeskattning bidrager med en 
ringa skärf till olika fosterländska ändamål.35

Den andra vardagliga försvarspraktiken riktade sig mot ryska tings 
och teckens ökande användande. Lösningen var att ”boykottera 
allting ryskt i vårt land, systematiskt och ihärdigt boykottera det”. 
Inledningsvis måste man ”enas om att utplåna ryskan på skyltar, 
etiketter och annat, där den frivilligt införts”, varefter ”måste vi en 
gång för alla och alla som en att upphöra att konsumera ryska va-
ror, äfven när de ställa sig några penni eller någon mark billigare 
än andra.” Visserligen kunde en sådan bojkott ”träffa någon oskyl-
dig, men det vore icke vårt fel” då Finland nu befann sig nu i ”ett 
krigstillstånd”. Tiden sades vara ”onekligen förbi, då protester i ord 
kunde antagas göra någon värkan.” Det var tid för handling och 
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nödvändigt att ”försvara oss mot hvarje angrepp så godt vi kunna, 
med de vapen vi förfoga öfver. Boykottering så vidt möjligt af all-
ting ryskt är ett sådant vapen.”36

Bland de flertalet underjordiska tidningarna var Fria Ord först, störst 
och betydelsefullast till stor del möjliggjord genom utvecklandet av ett 
specifikt transnationellt underjordiskt sociotekniskt kommunikations-
system. Veckoupplagan producerades på olika Stockholmstryckeri-
er och insmugglades till Helsingfors varifrån den postdistribuerades 
till sina prenumeranter, först som korsband men efter brevcensurens 
skärpning 1901 som slutna brev. Då tidningen saknade annonser och 
huvudsakligen finansierades genom prenumerationer blev denna för-
höjda (porto)kostnad en allvarlig socioteknisk motståndsficka hotande 
tidningens utbredning vilket ledde till transnationellt tekniskt utveck-
lingsarbete. Det kritiska problemet blev att minimera tidningens vikt. 
Vilket löstes med ”små typer på tunnast möjliga papper”.37 Papper-
steknologin kopierades från Lenins tidning Iskra och tillverkades av en 

Bild 2. Motståndets parasitiska infrasystem. Ryska gendarmer genomsöker 1905 ett finskt tåg efter 
insmugglad illegal litteratur (Källa: Wikimedia)
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holländsk fabrik.38 Denna pappersteknologi förenade

ogenomskinlighet och fasthet; dyrheten fick man lof att 
taga på köpet. Då ett 4-sidigt nummer på detta papper 
vägde endast 2,8 gram, kunde således t.o.m. 3 stycken 
6-sidiga ex. i samma kuvert gå för enkelt porto (Under det 
sista året reducerades pappersvikten ytterligare något, till 
2,3 gram för ett 4-sidigt nummer). Genom minskning af 
de använda stilsorterna kunde redaktionen oaktadt det 
minskade formatet bjuda på ökad textmängd. Det föränd-
rade distributionssättet och det lätta papperet, som gjorde 
det möjligt att skicka ända till 3 ex. i samma kuvert för 
enkelt porto, tillät en betydlig reduktion af priset, om flere 
exemplar rekvirerades till samma adress.39

Med en veckoupplaga om 2.500 exemplar under åtta kilogram möj-
liggjordes en radikalt underlättad insmuggling. Vanligtvis utnyttja-
des de reguljära passagerarångbåtarna från Stockholm till Åbo eller 
Hangö. Ibland gömdes tidningarna i godstransporter, 

men oftare med någon resande dam, som bland sitt res-
gods medförde, än en blomsterkorg där upplagan af »Fria 
Ord» fanns dold under mullen, än en frukttunna, bakverk, 
som hade en kärna af tryckalster, och diverse annat. En re-
skappa, som mellan övertåget och fodret var försedd med 
ett större antal fickor, afpassade för hopvikta exemplar af 
bladet, en kjol, inredd på samma sätt.40

Kvinnor var de huvudsakliga såväl som de ”modigaste” smugglarku-
rirerna. Fria Ords systembyggare Konni Zilliacus beskrev deras bety-
delse som kritisk utan deras ”villighet att hjälpa skulle hela företaget, 
att trycka en tidning, om än så anspråkslös till dimensionerna, på ut-
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rikes ort och sedan hämta in densamma förbi alla myndigheter, allde-
les säkert icke låtit sig utföra.”41 Väl i hamn i Finland transporterades 
upplagan vidare med järnvägen till Helsingfors för slutlig inpakete-
ring och brevförsändning till enskilda prenumeranter och lokala dist-
ributionsagenter i landsorten. Under 1902 övertogs Helsingforsak-
tiviteterna av ”en sammanslutning af politiskt vakna och energiska 
damer” ingående i den institutionalisering av motståndet som 1901 
skett med bildandet av motståndsorganisationen Kagalen.42 

Kagalen utgav flertalet från Sverige insmugglade böcker och pam-
fletter i upplagor om tusentals exemplar vägandes flera ton och för så-
dana ”större order” inköptes en äldre lustyacht. Denna fritidsteknolo-
gi gjorde emellertid motstånd mot smugglingsanvändning. Den var 
”en dålig seglare” och hade ”intet utrymme för last, utan måste denna 
stufvas i den trånga salongen, och dessutom låg den så pass djupt, att 
det icke gärna kunde komma ifråga att segla annat än längs de vanliga 
farlederna, som ju ingalunda alltid kunde komma på tal”.43 Lustyach-
ten dömdes ut efter ett par resor och inhemsk expertis anlitades för 
att konstruera en ny smugglarteknologi utifrån 

en amerikansk modell, med centerbordsköl så att yacht’en, 
som var tjugo meter lång, icke drogo mera än 4 ¾ fots 
vatten då centerbordet var upphissadt. Annars låg den i det 
närmaste 10 fot djupt. Med en sådan farkost kunde man gå 
ungefär hvar man behagade, då i det klara hafsvattnet äfven 
undervattengrund på fem fots djup förrådde sig genom den 
skiftande färgen på vattnet. Och centerbordet endast kasta-
des uppåt utan vidare påföljder ifall man stötte på.44 

Den nya smugglarbåtteknologin togs i bruk våren 1902 och var en 
specifik konstruktion anpassad till två unika materialiteter: den ame-
rikanska segelbåtsteknologin och Finlands skärgårdsgeografi
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som lik en ställvis ända till ett trettiotal kilometer bred 
gördel sträcker sig längs kusten från Åland ända bort till 
Viborgska viken och endast på ett par ställen afbrytes 
af i hafvet utskjutande uddar samt där och hvar af större 
fjärdar, erbjuder ett flertal inseglingsvägar, trafikabla för en 
lämpligt byggd farkost, men oanvändbara för tull- och an-
dra ångare, som måste hålla sig till de officiellt utprickade 
farlederna. Och en gång inne bland de otaliga öarna och 
skären kunde litteraturalstren lossas på en mängd olika 
ställen, därifrån de på flerahanda sätt kunde transporteras 
vidare och distribueras.45

De insmugglade tidskrifterna genererade i sin tur teknisk utveckling 
och nya motståndsaktiviteter i Finland. Förutom de olika tidningsa-
genterna producerades flera amatörmässigt framställda tidskrifter med 
huvudsakligen lokal avsättning. Ett exempel kommer från landsbygds-
orten Karis där insmugglade tidningar anlände till gården Borgmästars 
och vars ungdomar stod för lokaldistributionen. Motståndsaktiviteten 
lockade snart den lilla gruppen att hösten 1900 ”skapa ett eget lokalt 
organ”, Karis Kungörelser, ett litet veckoblad i 50 exemplar. Tidningen 
tillverkades genom duplicering av handskrivna sidor användande en 
’hektograf,’ en tidig kopieringsteknologi möjliggjord genom den an-
dra industriella revolutionens vetenskapsbaserade utveckling av anilin-
bläck. Redaktör var en ung bondson bistådd av en god vän samt som 
”redaktionsbiträden” bondsonens två systrar; ”båda såväl ’skrivkunniga’ 
som i besittning av läsliga och vackra handstilar.” Tidningens olika 
handstilar visade att de fyra ”alternerade om att skriva ut bladet.” Den 
amatörmässiga tidningen var emellertid ”inte lätt att åstadkomma”, 
utan dess produktion var fylld med ”vanskligheter”:

Att börja med duplicerades bladet inne i Borgmästars 
bostadsbyggnad. Men där rörde sig många människor och 
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pappershögarna blev skrymmande. ”Tryckeriet” flyttades 
därför till gårdens kokhus. Detta låg tätt intill landsvägen 
men var likväl skyddat för insyn. Tillvägagångssättet var 
följande: manuskriptet skrevs ut med anilinbläck. I en 
stekplåt hade en smulten blandning av bivax och glycerin 
fått stelna så, att ytan blev helt plan. Medan vaxet ännu var 
så varmt, att det bevarade något av sin plasticitet, trycktes 
manuskriptet mot dess yta, varvid glycerinet löste en del 
av anilinfärgen. När vaxet sedan hade stelnat tryckte man 
ett lätt fuktat papper mot vaxets yta. Pappret sög då åt 
sig så mycket av färgen, att skriften blev läslig. Färgen i 
vaxet förslog för omkring 50 kopior. Till en början spreds 
Karis Kungörelser så, att kyrkobesökarna efter [söndags]
gudstjänsten fick avhämta sina exemplar i sockenstugan på 
kyrkbacken. På detta sätt nådde tidningen de flesta byarna 
i socknen.46

De underjordiska tidningarna utgjorde en kontinuerlig demonstra-
tion i vardagen av myndigheternas maktlöshet med stor betydelse 
för motståndet. Detta framgår av de ryska statsmakternas reaktioner. 
Bobrikov beklagade sig privat över att de ”underjordiska och utländ-
ska tryckalstren börjar gå mig på nerverna”47 och 1902 publicerade 
Fria Ord en länsguvernörs sekretessbelagda årsberättelse ondgörande 
sig över den illegala pressen

som tack vare befolkningens vana att läsa tidningar, det 
billiga prenumerationspriset och häraf betingad stor 
spridning tjänar såsom ett synnerligen farligt medel för 
inplantande hos befolkningen af oriktiga föreställningar 
angående regeringens förfoganden, väckande af missnöje 
och understundom af fiendskap icke allenast mot allt ryskt 
utan ofta äfven mot dem som våga hålla med ryssarne. 
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Ett synnerligen skadligt inflytande på länets befolkning 
måste tillskrifvas den förbjudna literatur, som hemligen 
inhämtas till landet och sprides kring hela landet i ofantlig 
mängd.48

Litteraturens stora spridning hade påverkat ”det hittills trogna finska 
folket” och bland de ”mest farliga” lyftes fram ”de i en ofantlig mängd 
spridda exemplaren” av Fria Ord, betecknad som ”ett terroristiskt or-
gan”. Detta då det räckte med en notis ”att någon visat sig tjänstaktig 
mot ryssar eller att en tjänsteman fullgjort sin plikt på ett sätt, som 
icke motsvarar de lokala politikernes sikt, för att desse personer och 
deras familjer underkastas den mest skonslösa förföljelse”. 

De illegala tidningarna hade gjort motståndskampen mer akti-
vistisk. Enligt en motståndsman sköt tidningsutgivningen ”en första 
bresch” i den ”teoretiska mur man sökt resa mellan passiv och aktiv 
motståndsverksamhet”.49 Dessmera var tidningarna aktiverande, dess 
materiella praktiker skapade och utvecklade nya motståndskämpar 
och motståndsteknologier, samt konspirerande genom att de styrde 
motståndet från allmänna öppna manifestationer till specialiserade 
dolda operationer. Ett nytt stadie nåddes med nästa bräsch mot det 
passiva motståndet, när bly ej endast användes i svenska tryckpressar 
utan även i belgiska automatpistoler.

Finska terrorismens belgiska pistoler och ryska bomber
Från 1902 intensifierades motståndskampen från rysk såväl som 
finsk sida. Först i april 1902 med ’kosackkravallerna’ i Helsingfors, 
ofärdsårens första våldsamma massaktion då beridna kosacktrup-
per med ridpiskor och sablar attackerade en demonstration mot 
mönstringsförrättningen för den nya ryska värnplikten. Ett knappt 
år därefter i mars 1903 stadfäste Nikolaj II ”diktaturförordningen” 
givande generalguvernören vittomfattande maktbefogenheter vil-
ket Bobrikov framför allt använde till att utvisa ett stort antal av 
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motståndskampens förgrundsgestalter.50 Men dessa intensifierade 
repressalier bidrog också till att motståndskampen vändes än mer 
från passivt motstånd och civil olydnad till våldsamt aktivt mot-
stånd och till terrorism.

Den insmugglade litteraturen förebådade den nya terrorismen. 
Hösten 1902 kom den dödskalleprydda ”Svarta Boken”, Förstörel-
severkets handtlangare: Politisk svartbok för finska medborgare med 
beskrivningar och fotografier av tiotalet framträdande kollabora-
törer, så ”hvarje rättskaffens finsk medborgare [kunde] känna sitt 
lands förrädare och deras handtlangare ej blott till namnet, utan ock 
till utseendet.” Författaraliaset ”Otåliga medborgare” varnade med 
hänvisning till tidigare passiva motståndsmanifestationer att ”vår 
ungdom” en dag skulle:

tröttna på att sirligt bekransa sina döde mäns stoder och 
taga sig sin heliga, länge förvägrade rätt att offra annat än 
blommor och toner på fosterlandets altare. Må de bere-
da sig på […] att nya män skola träda fram och föra vårt 
långmodiga och missledda, men näfstarka folk från ord till 
handling, från talarbragder och skrivarbedrifter till – ved-
ergällning och nödvärn!51

Denna tanke om våldshandlingar som en form av nationellt själv-
försvar, utvecklades 1903 i ett mer officiellt motståndsorgan när 
tidningen Veckans Nyheter publicerade artikeln ”Det passiva mot-
ståndet och rätten till nödvärn”.52 Där talades om framgåendet av 
”ett nytt, ett aktivt motstånd” vilket ”synes och hörs och käns, ett 
motstånd, som jagar fruktan i fienden” och ”ett motstånd som väck-
er och samlar folket”. Detta betecknades som en ”framtidstanke” 
något som i retrospekt var profetiskt i och med att detta samtidigt 
var ett tidigt argument för tanken på en framtida självständig finsk 
stat. ”Vi” fick 
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icke glömma, att våra handlingar dock slutligen måste 
syfta mot den framtid, då det finska folket blir herre i sitt 
land och tar sitt öde i sina egna händer. Vägen mot denna 
framtid går genom lidanden och strider. Den går som alla 
folks väg till friheten – genom blod.53 

Blod skulle också snart komma att spillas när den finska motstånds-
kampen enrollerade terrorismens teknik i sin tjänst. Som uttalad po-
litisk taktik hade terrorismen sitt ursprung i Ryssland där världens 
första terroristorganisation 1881 mördat Rysslands och Finlands härs-
kare Alexander II. Terrorismens utveckling då och därefter utgör en 
transnationell historia ”om gränsöverskridande flöden, översättningar, 
möten, och resor mellan geografiska och intellektuella rum” vilket illus-
treras av den finska importen av den ryska revolutionära terrorismen.54 
Storfurstendömet var innan ofärdsåren en mycket lojal del av det ryska 
imperiet. Enligt en finländsk terroristförespråkare ”förstod” man ing-
enstans ”mindre än i Finland, eller fördömde kraftigare, den ryska re-
volutionära rörelsen med dess terroristiska utslag, ingenstädes var man 
mindre benägen att skänka denna rörelse något understöd.”55 

Men med fortsatta repressalier skall man ha börjat ”där och hvar 
inse och erkänna” att rörelsens kampmedel, ”kunde förstås och för-
klaras” och flera ”tänkte och uttalande att både generalguvernören 
och hans hantlangare borde behandlas enligt samma metod”. Den-
na tanke skall ha grott ”överallt, inom alla olika samhällskretsar och 
hos de mest laglydiga och fredliga samhällsmedlemmar.”56 Den nya 
aktivismen kom följaktligen att beskrivas som ”de från Ryssland lå-
nade terroristiska metoderna”.57 Den första ingående finska redogö-
relsen över den ryska terrorismen kom 1902 med utgivningen och 
insmugglandet av Konni Zilliacus bok Det revolutionära Ryssland.58 
Genom sin tidningssmuggling hade den finska motståndsrörelsen 
fått kontakt med terroristförespråkare som de ryska socialrevolutio-
närerna, vilka betalade den för att insmuggla sin egen illegala littera-
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tur. Zilliacus hade fått bistånd av en av dessa i författandet av sin bok 
vilken fick ”en epokgörande betydelse” i Finland.59

Terrorismens finska epok kan sägas ha inletts när ett flertal unga 
motståndsmän relativt oberoende av varandra 1903 började planera 
attentat mot ryska och finska befattningshavare. 16 juni 1904 fullbor-
dande den första av dessa planer när den statlige tjänstemannen Eu-
gen Schauman sköt till döds generalguvernör Bobrikov och sig själv. 
Schauman var en skicklig skytt och hade genomfört dådet på egen 
hand men hade yppat sin plan för en annan aktivist – och framtida 
terrorist – med egna attentatsplaner mot Bobrikov. Referatet av deras 
makabra konversation demonstrerar hur genomarbetad, övervägd och 
utvald dådets tekniska och materiella utförande var

Jag avfyrar tre skott – de två första med skarpa kulor – det 
första riktar jag mot halsen, det andra mot hans bröst, men 
sannolikt bär han järnpansar. Det tredje blir avgörande – i 
magen – mjukspetsad mantelkula (halvmantlad kula). Det 
är min önskan att förläna honom betänketid, tid till ånger 
över sina många synder och till förberedelse för nästa liv. – 
Förutsatt att första och andra skotten slå fel, det tredje skall 
nå sitt mål, sönderriva tarmarna utan att vålla ögonblicklig 
död, livet kan inte räddas under några omständigheter – och 
dö måste han. … Han förevisade mig pistolen, som han 
ständigt bar på sig, och bad om mitt utlåtande om densam-
ma. Den var synnerligen hårdskjuten, såsom fallet var med 
de flesta browningar av den tidens modell. Denna meka-
niska defekt hos vapnet åsamkade honom i början tekniska 
svårigheter, som han likväl tack vare en stadig hand och 
genom trägen övning snart bemästrade. Han hade prov-
skjutit med olika modeller, bl.a. en militärrevolver av tung 
typ, men funnit browningen besitta företräden framom de 
andra. … Även patronmagasinet, som Schauman vid det av-



73

görande tillfället ämnade använda, hade han särskilt utvalt 
bland flere. Dess mekanism fungerade felfritt, stålfjädern 
var stark och hård. Det var ett av de få, som vid provskjut-
ningarna aldrig förfelade att kasta patronen in i pistolen. 
Han demonstrerade för mig dess funktion samt tvenne slag 
av patroner, som magasinet innehöll, inalles sju stycken, 
anordnad enligt förutfattad plan. Överst låg en nickelmant-
lad (helmantlad) kula, därpå följde en halvmantlad (mjuk-
spetsad) kula, o.s.v., varannan hel-, varannan halvmantlad. 
Dessförinnan hade han i pistolen infört en nickelmantlad 
kula; hela antalet skott utgjorde åtta.60

Pistolen var den belgiska kommersiella automatpistolen FN Brow-
ning M1900, vilken också kom att användas av flera efterföljande 
finska terrorister. Den finska terrorismen institutionaliserades hösten 

Bild 3. Distribution av terrorismens budskap. Vykort föreställande attentatet 1904 mot Finlands ryska 
generalguvernör (Källa: Wikipedia).
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1904 när Zilliacus bildade Finska Aktiva Motståndspartiet, med till-
hörande ’stridsorganisation’ som medverkade i ytterligare terroristat-
tentat. Det första februari 1905 med ihjälskjutningen i Helsingfors 
av den i Svarta Boken utpekade finske prokuratorn, åtföljd en dryg 
månad senare av ett misslyckat attentat i Viborg mot den ryske läns-
guvernören. Båda attentaten utfördes med browningpistoler. 

Den utländska pistolteknologin var ej ensam att bidra till den fin-
ska terrorismens materialisering. En ytterligare central teknologi var 
olika improviserade bombkonstruktioner. Flera tidigare attentatspla-
ner mot Bobrikov hade aldrig realiserats till stor del beroende på brist 
på användbara bombkonstruktioner. Försök hade gjorts att i Finland 
konstruera terrorbomber såväl att importera kraftfulla sprängämnen 
från Danmark.61 Men ingen bomb hade använts delvis då de sågs som 
för opålitliga. Detta förändrades av motståndspartiets kontakter med 
de ryska socialrevolutionärerna som 1905 erbjöd en beprövad bomb-
konstruktion med ett högvärdigt sprängämne i form av spränggelatin. 
Av försiktighetsskäl tillverkade socialrevolutionärerna spränggelatinet 
endast i ”vissa europeiska länder, främst Schweiz och Frankrike” medan 
bombens slutliga sammansättning skedde på attentatsorten, ”då längre 
transporter av den ganska labila pjäsen vore förenade med avsevärda 
risker.”62 För denna transnationella tekniköverföring hade ånyo kvinn-
liga agenter och deras specifika materialiteter kritisk betydelse: 

Spränggelatin hade erbjudits oss av de ryska bombmakarna i 
Geneve. Det avhämtades av apotekerskan Reims, som trans-
porterade den i gummipåsar packade varan, gömd under 
sina kjolar, till hemlandet. Till följd av kjolvärmen skedde en 
viss diffusion och avdunstning av kamfern ur sprängämnet 
och några av hennes medpassagerare undrade, om hon kän-
de sig mycket illa då hon under den långa tågresan genom 
Mellaneuropa hela tiden måste ty sig till kamferdroppar, 
som antogs förorsaka den lätt igenkännliga lukten.63
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För bombens lokala sammansättning krävdes lokal teknisk-veten-
skaplig expertis vilket innehades av stridsorganisationens ledare, en 
kemistudent – sedermera kemiprofessor – vars främsta ledaregen-
skap var hans kemiska kompetens vilken användes i det första fin-
ska bombattentatet. Socialrevolutionärerna hade glömt skicka med 
bombens detonatorer och i Finland kunde bara köpas svaga ”vanliga 
för dynamit avsedda knallhattar”. För att öka dess effekt tillverkade 
han på universitetets kemilaboratorium sprängämnet kvicksilver-
fulminat.64 Kemistudentens kompetens omfattande också praktiskt 
tekniska färdigheter som glasblåsning: 

Uppgiften att planlägga och genomföra attentat, isynner-
het bombattentat, ställer många olikartade och ansvars-
fulla krav på ledaren och för en ung och ganska oerfaren 
student kändes den stundom nog så tungt. Inbrända med 
eldskrift stå i mitt minne ännu de ögonblick, då jag utför-
de den sista operationen vid bombernas hopfogning; när 
den tunga blybiten oändligt långsamt och varsamt sänktes 
ned över detonatorns glastub, som innehöll den explo-
sionsutlösande svavelsyran. Hade jag vid glasblåsningen 
lyckats ge tubens tunna basaldel jämnt upp den erforder-
liga hållfastheten, skulle den tåla trycket? Eller ... Då stod 
dörren till dödsriket på glänt.65 

När bombattentat mot Bobrikovs efterträdare generalguvernör-
sadjointen Deutrich genomfördes på Senatstorget juli 1905 var 
emellertid explosionen otillräcklig. Ett liknande misslyckande sked-
de vid ett senare bombattentat mot Viborgs guvernör. 

Motståndskampens anammande av terrorismens teknik var lik-
som många andra tekniköverföringsprocesser ett förlopp där den ut-
ländska teknikens användbarhet modifierades i stort och smått för att 
bättre passa inhemska förhållanden. Detta var ett materiellt och po-
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litiskt utvecklingsarbete som var varken oproblematiskt, självklart el-
ler helt styrbart och kostsamt i resurser, kompetens och människoliv. 
Det framgår av orealiserade såväl som misslyckade attentat. Emeller-
tid var dess politiska och materiella innebörd, trots praktiska miss-
lyckanden, oförutsägbar och med politisk sprängkraft vilket framgår 
av dess betydelse för den finska revolutionens utbrott.

Finlands oktoberrevolutions schweiziska gevär
Mången motståndskamps slutmål är väpnat massuppror eller poli-
tisk revolution. Under ofärdsårens inledning hade en sådan utveck-
ling betraktats som högst otrolig. Även när den ryska terrorismen 
hade importerats adopterades denna revolutionära praktik först som 
ett konservativt eller reaktionärt verktyg, bakåtsträvande mot det ti-
digare rådande politiska systemet och ej syftande till någon ny el-
ler självständig stat. Detta förändrades emellertid så att ofärdsårens 
slutresultatet kom att ses som en finsk revolution bland flera samtida 
ryssar och nutida finska historiker. Avgörande för detta var en ytter-
ligare transnationell materialitet i form av schweiziska militärgevär 
vilka insmugglades 1905 av motståndsrörelsen för användning i en 
framtida finsk folkresning och rysk revolution. 

Även om ett väpnat finskt uppror ansågs uteslutet hade vissa tidiga 
förberedelser gjorts för folkbeväpning och folkresning. Central i detta 
var Eugen Schauman som 1899 i ofärdsårens ”första hemliga vapenim-
port” från Hamburg införskaffat några tiotal amerikanska 15-skotts 
winchestergevär för utdelning och försäljning till studentkamrater.66 
Bildandet av skytteföreningar sågs som ett sätt att möjliggöra en fram-
tida folkresning och Schauman blev en ledare för det 1901 grundade 
Helsinge och Sibbo gemensamma målskytteförbund. Skjutövningar 
hölls varje söndag och enligt en medlem bestod dess arsenal 

av endast två gevär (amerikanska winchester) och blott det 
ena av dem var ett magasinsgevär. Vi sköto vanligen ståen-
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de på 300 meters avstånd från måltavlan, som bestod av en 
bild i helfigur. En fullträff, i huvudet eller hjärtat, följdes 
vanligen av utropet: ”nu stupade en ryss igen”. Våra ledare 
uppmanade oss att inte använda det uttrycket, men när vi 
inte kunde låta bli, så måste de anskaffa ringtavlor – för att 
undvika angivelse.67 

På så vis var skjutövningarnas materialitet farlig på mer än ett sätt. 
Schaumann fördjupade sig också i ”laddandets mysterier” samt letade 
efter ett ”billigt gevär till hvilket ammunitionen vore så pass billig 
att äfven allmogemannen skulle hafva råd att skjuta med det.” Han 
fastnade slutligen för de mausergevär svenska armén använde vilka 
beroende på ammunitionstyp kunde användas både på korta och 
långa avstånd. 1903 började han smuggla in mausergevär via passa-
gerarångbåten Stockholm–Helsingfors.68 Trots att det långsiktiga 
målet var finsk frigörelse prioriterade Schauman i slutändan att med 
Bobrikovs död söka återställa Finlands autonomi.

Folkresningsmålet delades av motståndspartiet. Efter rysk-japan-
ska krigsutbrottet februari 1904 hade Zilliacus blivit hemlig japansk 
agent och utnyttjat sina ryska kontakter från litteratursmugglingen 
till att initiera samarbetsförhandlingar mellan de ryska revolutionära 
rörelserna. Zilliacus lyckades få japansk finansiering för en stor va-
pensändning till Finland och Ryssland. Ångfartyget ”John Grafton” 
köptes in och lastades med drygt 15.000 schweiziska Vetterli-infan-
terigevär med 2.5 miljoner patroner, 2.500 Webley-revolvrar och tre 
ton dynamit. Gevärskonstruktionen var ålderdomlig vilket emellertid 
gjorde att desto fler kunde inköpas. Emellertid misslyckas insmugg-
lingen när ångaren efter att ha lossat en knapp tredjedel av lasten gick 
på grund utanför Jakobstad i september 1905.69 Trots detta fick de 
gamla gevären stor betydelse följande månad med ryska oktoberrevo-
lutionens utbrott och den följande finska storstrejken.

Efter Bobrikovs död hade Nikolaj II tidigare försökt gjuta olja på 
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vågorna med tillkännagivandet av ”en försonligare politik” där flerta-
let tidigare reformer skulle återkallas eller mildras.70 Bidragande var 
fruktan för oroligheter under det pågående rysk-japanska kriget samt 
växande protester bland ryska arbetare. Detta kulminerade oktober 
1905 i en rysk generalstrejk som lamslog imperiet och tvingade kej-
saren för att återställa lugnet och makten till att utfärda ’oktoberma-
nifestet’ med utlovade medborgerliga friheter. Denna ryska oktober-
revolution inverkade också på det finska politiska systemet. 

Den 30 oktober nådde den ryska generalstrejken Helsingfors och 
framför allt strejken på Finlands transnationella järnvägssystem hade 
en nyckelroll i detta. Strejken bröt först ut på järnvägslinjen St Peters-
burg-Viborg och spreds snart till hela finska järnvägssystemet vilket 
omöjliggjorde eventuella ryska trupptransporter med järnvägen. I Hel-
singfors inleddes strejken av stadens infrasystem då vid 4-tiden ”slutade 
vattenledningen att fungera i högre våningar” beroende på att helsing-
forsborna skyndade ”förse sig med vatten för alla eventualiteter”. Snart 
stängdes också telefonnätet, spårvagnarna, gasen och det elektriska lju-
set ned.71 Därefter följde en dryg veckas strejk då olika politiska frak-
tioner förhandlade med den nye generalguvernören Obolenskij som 
var starkt influerad av motståndsrörelsens vapeninsmuggling:

Ty denna strandning på ett dittills okänt grund mitt i far-
leden gjorde vapenimporten uppenbar och allmänkunnig, 
och då det knappast kunde anses sannolikt att det första 
vapenlastade fartygets första åtgärd hade varit att upp-
täcka ett nytt grund, räknade påtagligen vedebörande med 
en rätt betydlig införsel av militärgevär som – om också 
slitna och omoderna – dock vore allt annat än ofarliga på 
korta distanser.72

Obolenskij ska ha trott att 75.000 insmugglade gevär fanns i Finland 
och tog aldrig till våld för att bryta strejken.73 
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Storstrejkens slutresultatet blev att kejsaren accepterade ’novem-
bermanifestet’, en överenskommelse återställande Finlands autono-
mi såväl som införandet av enkammarriksdag och en rösträttsreform. 
Den 6 november förklarades strejken avslutad vid ett studentkårsmö-
te och medan 

mötet pågick, trädde i salen det elektriska ljuset i funktion, 
vilket skedde mycket långsamt. Först syntes i lamporna 
endast en svag glöd, vilken småningom utvecklade sig. Man 
utpekade ljuset för varandra, och allas blickar riktades däre-
mot. Dag inträdde åter över Finland och dess huvudstad.74 

Samma månad meddelande Fria Ord att då ”tryckfrihet numera fak-
tiskt införts och säkerhet finnes för att densamma snart skall befästas 
genom en af folkrepresentationen godkänd tryckfrihetslag, är Fria 
Ords värf fyldt.”75 Ofärdsårens motståndskamp upphörde och poli-
tiken återgick huvudsakligen till mer traditionella politiska arenor.

Trots att detta var en politisk återgång innebar ofärdsåren också en 
revolutionär förändring och inledning. Dess avslutning betecknades av 
ryska gendarmer som en finsk ’revolution’ och en samtida finsk histori-
ker betonade att 1905 varit en ”true popular revolution” där ”the whole 
population participated”.76 Finland hade dessutom utkämpat en första 
strid för ’den framtid, då det finska folket blir herre i sitt land och tar sitt 
öde i sina egna händer’. Självständighetstanken hade med svenskt och 
finskt bly materialiserats i ordets och dådets propaganda.

Slutdiskussion: Motståndskampens sociotekniska affordanser
Vad orsakade ofärdsårens motståndskamp? Mitt svar har skildrat det 
finska motståndet som en effekt av oppositionella ting, tekniker och 
kroppar förenade i en transnationell kamp för motstånd och mot an-
passning till det ryska reformprogrammet, något som skulle kunna 
beskrivas som mangelsperspektivets dans mellan agenters och arte-
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fakters agenser. Emellertid vill jag för att starkare betona teknikens 
performativitet föreslå en ny dans vari de två inte turas om att föra 
men istället alltid för tillsammans. 

Denna nya dans är den sociotekniska affordansen vilken jag tidigare 
beskrivit som “the ‘possibilities, enablements and constraints’ made 
available by technology and [which] can be described in terms of an 
ability (portability, concealability etc.) that the characteristics of a 
technology makes possible for its use when it is matched with app-
ropriate user capability”.77 Till skillnad mot mangelns omväxlande 
agensdans mellan interaktiva agenters och artefakters agenser fram-
skapar affordansen en historisk händelse som en sociomateriell pro-
dukt där ”the social and material are constitutively entangled” genom 
”the recursive intertwining of the social and material as these emerge 
in ongoing situated practice.” Den sociotekniska affordansens hand-
lingserbjudande utgör således en odelbar legering av en avsiktsfylld 
social agents utnyttjande av en användbar teknisk artefakt.78 

Avslutningsvis, för att ytterligare utveckla affordansbegreppets 
historiska användbarhet vill jag utvidga dess betydelse – men inte 
dess fenomenologiska innebörd – och använda det som förklaring på 
samma sätt som agensbegreppet. Således ej endast som en beskrivning 
av en ny potentiell handlingsmöjlighet, utan liksom för avsikt och 
användbarhet också som ett svar på varför något hände, en realise-
rad efterhandskonstruktion förklarande en handling, hur en specifik 
socioteknisk kombination – av en användbar teknik och en avsiktlig 
agent – producerat ett unikt historiskt skeende. I detta perspektiv är 
orsakerna till ofärdsårens motståndskamp – svaret på ’Varför?’ – dess 
ovan beskrivna transnationella sociotekniska affordanser. Centrala 
nya forskningsuppgifter blir då att beskriva de sociotekniska möjlig-
heter och sårbarheter som materialiserat historiens innehåll och in-
riktning. För teknikhistorikern såväl som för allmänhistorikern.
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Vems är den hjälpande 
handen?
Om infrasystem och förtroende
David Nilsson

Inledning
Stora tekniska system är en form av gemensamma nyttigheter, av-
görande för - och nära förbundna med - samhällets utveckling. Det 
kan handla om nätverk för distribution av gas och vatten, nationella 
och transnationella infrasystem för transporter, eller om hantering 
av globala luftföroreningar. Till stor del kan dessa systems utveck-
ling också förstås utifrån de institutionella spelregler som samhället 
upprättar. På det institutionella planet återkopplar samhället sin idé 
om vad som är rätt och vad som är möjligt till det tekniska. Men 
var kommer dessa institutioner ifrån? Hur skapar vi tillsammans 
gemensamma nyttigheter och varför är det så svårt? I den här upp-
satsen tar jag upp tankar och idéer om hur vi skapar gemensamma 
nyttigheter när vi står inför en kollektiv utmaning. Jag diskuterar 
problematiken i dagens utvecklingsländer där det i dag pågår inno-
vationsverksamhet för att hitta lösningar på kollektiva problem och 
återknyter till de resonemang Arne Kaijser och jag förde i ett paper 
publicerat 2009. Här utvecklas resonemangen om institutioner och 
förtroende som socialt kapital utifrån Elinor Ostroms och Niklas 
Luhmanns arbeten. För att kunna investera i ett infrasystem för 
gemensamma nyttigheter räcker det inte med kunskap och fysiskt 
kapital eftersom tillgången till information och kontrollen över 
tänkbara utfall alltid kommer vara ojämnt fördelad. Det är också 
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nödvändigt att över tid bygga upp förtroende mellan aktörerna, 
oavsett om det rör sig om vattenförsörjning i ett slumområde eller 
globala utsläpp av växthusgaser.

Problemet med det kollektiva
Vad är det för slags svårigheter vi människor står inför när det gäller 
gemensamma nyttigheter och teknik? Hur kommer det sig att vi ens 
vågar göra gemensamma investeringar i miljardklassen kring stora 
och komplicerade anläggningar som delas av tusentals och kontroll-
eras av ett fåtal? I många delar av världen ses stora kollektiva investe-
ringar som en självklar del av samhället. Men varför är de så mycket 
svårare att få till stånd på andra håll, till exempel i låginkomstländer 
där kollektiva system för de mest grundläggande nyttigheterna som 
energiförsörjning, hälsovård, vatten och sanitet ännu inte har kom-
mit till stånd. Vad är det egentligen som behöver skapas i skärningen 
mellan tekniken och samhället innan människor är redo att gå vi-
dare och etablera kollektiv teknologi av stora mått? Räcker det att 
hitta rätt teknik och tydliga spelregler för aktörerna? Eller krävs det 
andra kvaliteter också, mindre påtagliga och svårare att mäta, som 
till exempel förtroende? I den här essän vill jag diskutera varför det 
här är viktiga frågor inte bara för den som är intresserad av utveck-
ling i låginkomstländer utan även för teknikhistorikern. Utöver de 
mer teoretiska frågeställningarna – intressanta nog i sig – är jag också 
övertygad om att historiker har mycket att bidra med för ökad förstå-
else av dagens problematik i låginkomstländer. I någon mening har ju 
alla länder varit ”utvecklingsländer”.

Människan är en gruppvarelse. Även om vi ibland säger att ensam är 
stark, så är den sociala affiniteten ändå kanske det starkaste särdraget 
hos människan. Men att människor vill leva i grupp betyder ju inte att 
vår samlevnad är något enkelt och okomplicerat. Det är precis på grund 
av de många olika svårigheterna i det sociala samspelet som vi har ut-
vecklat en myriad av unikt mänskliga företeelser som plikt, domstolar, 
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tortyr, terrorism, statskunskap, psykologi och Förenta Nationerna, för 
att nu bara nämna några. Otaliga tänkare inom områden som sociologi, 
ekonomi och historia har studerat de många aspekterna av våra sam-
verkanssvårigheter och inom detta område finns det uppenbart mycket 
att göra. Just de svårigheter som kan kopplas ihop med gemensamma 
nyttigheter och kollektiva tekniska system har länge analyserats inom 
den institutionella ekonomins område, till exempel av Garret Hardin, 
Elinor Ostrom och Ronald Coase. Gemensamt för nämnda tänkare 
är att de beskriver de mekanismer som gör att vi tvekar att samarbeta 
i allmänhet och i synnerhet drar oss för att investera i gemensamma 
nyttigheter. Med gemensamma nyttigheter menas här en resurs eller 
ett flöde av värdefulla tjänster som det är svårt (eller omöjligt) för den 
enskilde att skapa eller upprätthålla på egen hand, och där den enskilde 
heller inte kan kontrollera hur resursen fördelas. Det rör sig helt en-
kelt om något värdefullt som skapas, förvaltas eller konsumeras i grupp. 
Och det kan i praktiken röra allt möjligt från betesmark och sjöar till 
telefonnät och partikelacceleratorn vid CERN. Men hur ser problemet 
med det kollektiva ut lite mer konkret? 

Låt oss använda den lilla sjön Trekanten i Liljeholmen, Stockholm, 
som plats för ett tankeexperiment. En lokal fiskeklubb planterar i 
denna sjö ut öring varje år och sen säljer man fiskekort till allmänhet-
en, det vill säga rätten att ta del av fiskeresursen i sjön. Intäkterna tar 
klubben för att återinvestera i utplantering av fisk, bottenmålning till 
den lilla ekan, säkert behöver de varje år köpa in lite utrustning också. 

Det första problemet rörande gemensamma nyttigheter handlar om 
vem som får tillgång till resursen och vem som ska betala för att upp-
rätthålla den. I Trekanten är detta problem hanterat på ett smidigt sätt. 
Endast den som har fiskekort får fiska där och alla som köper fiskekort 
bidrar ekonomiskt till att upprätthålla resursen. Ett knivigare problem 
är frågan om tillgång till information för den som överväger att lösa 
fiskekort. I den bästa av världar kan alla få tillgång till fullständig in-
formation om statusen på den gemensamma nyttigheten (hur mycket 
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fisk det finns), och också få veta precis vad de andra användarna gör 
(hur många de är och hur ofta de fiskar). Du som individ kan då själv 
bedöma om det ”lönar sig” att investera i det kollektiva, det vill säga 
köpa ett fiskekort. Om du väljer att stå utanför kanske du istället löser 
ett fiskekort någon annan stans där fisket verkar bättre, eller varför inte 
fiska i Östersjön där du inte behöver köpa fiskekort? Dina två huvud-
alternativ är alltså medlem eller icke medlem i den gemensamma nyt-
tigheten i Trekanten. Låt oss säga att du väljer att bli medlem. Skulle 
det sedan visa sig att någon annan medlem tar upp all fisken genom 
att lägga ut nät i sjön, då har du ett tredje alternativ: nämligen att ställa 
till med ett sjuherrans liv och kräva att medlemmen som lagt nät skall 
uteslutas. Väl inne i det kollektiva har du alltså tre aktionsalternativ: 
utträde (exit), påverkan (voice) eller fortsatt medlemskap (loyalty). De 
utgör hörnstenarna i Albert Hirschmanns exit-voice-loyalty teori från 
tidigt 1970-tal om aktörsstrategier i stora organisationer som utsätts 
för stress.1 Från det kollektivas synvinkel är förstås det minst gynnsam-
ma utfallet i förlängningen att många medlemmar väljer ’exit’. Då blir 
det dyrare för de kvarvarande medlemmarna att bekosta gemensam 
utrustning och man har inte råd att plantera ut lika mycket fisk. Det 
smidigaste för fiskeklubben är att medlemmarna fortsätter att betala 
sin avgift utan att ställa till med bråk, dvs ’loyalty’, fast för den enskilde 
är det troligen det sämsta alternativet.

I verkligheten är det tyvärr mycket mer komplicerat. För det första 
har vi aldrig tillgång till fullständig information; det är omöjligt att 
veta i detalj hur de andra medlemmarna agerar eller exakt hur myck-
et fisk som finns i sjön. Till detta kommer risken för ”asymmetrisk 
information” det vill säga att informationstillgången inte är jämnt 
fördelad mellan de olika aktörerna. Risken att du missbedömer den 
potentiella nyttan såväl som utsikterna för framtida bråk med andra 
medlemmar är därmed stor. Till detta kommer att övriga styrkeför-
hållanden inte sällan är ojämna; medlemmen som lagt ut näten i sjön 
kan vara brorson till ordföranden i klubben. Eller så är det helt enkelt 
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en stor och otäck figur som ingen vill bråka med. Inte nog med det, 
kanske är regelverket oklart eller svårbegripligt. Om inte nätfisket är 
uttryckligen förbjudet skapar det incitament för varje enskild med-
lem att lägga nät för att fiska upp all fisken innan någon annan gör 
det! Sammantaget skapar de här många oklarheterna och asymmetri-
erna så kallade ”perversa incitament” som missgynnar det kollektiva. 2 

Med tanke på ovanstående låter det nästan obegripligt att det finns 
så dyra och komplicerade gemensamma nyttigheter som offentlig 
sjukvård, järnvägsnät eller avloppsnät. Men det är just för att hantera 
dessa så kallade ”collective action problems” som vi över tid har byggt 
upp institutioner i samhället som ger ett visst mått av öppen informa-
tionstillgång, jämnar ut styrkeförhållanden och som skapar förutsäg-
barhet i tolkningen av regelverket. Dessa institutioner är centrala för 
investeringar i gemensam infrastruktur. Man kan till och med se insti-
tutionerna och den byggda infrastrukturen som delar av samma helhet.  
Institutionerna, tillsammans med de konkreta tekniska anläggningar-
na och de människor och organisationer som bygger upp, sköter om 
och använder nyttigheterna, utgör helheter som Arne Kaijser har kallat 
”infrasystem”.3 Vi vet idag en hel del om institutionernas roll för att 
stora kollektiva tekniska system ska komma till stånd.

Under de senaste årtiondena har förståelsen av institutioner som 
samhällets ”spelregler” vunnit mark på bred front. De bidrag som Eli-
nor Ostrom kom med för att analysera och förstå institutioner för 
gemensamma nyttigheter var banbrytande, för vilket hon tilldelades 
ekonomipriset till Alfred Nobels minne.4 Ostrom visade på ett an-
tal designprinciper för hur institutioner bör utformas för att minska 
just de svårigheter som Trekanten-exemplet visade på ovan: tillgång 
till information; förutsägbarhet i regelverkets utformning; tydlighet i 
distribution av nyttoflöden och kostnader; samt konfliktlösningsme-
kanismer. En annan ekonomipristagare, Douglass C North, har ta-
lat om institutioner som ”the scaffolding of society”.5 Man kan alltså 
tänka på institutioner både som spelregler och som ett ramverk eller 
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”byggnadsställning” för samhället. Den helhet som infrasystemen ut-
gör regleras och bärs upp av institutionerna. Utan dem blir det inga 
fungerande infrasystem och inga tekniska gemensamma nyttigheter. 

På vilket sätt infrasystemen utformas och utvecklas över tid skiljer 
sig mellan olika system och olika kulturer. I Sverige intog staten his-
toriskt sett en stark roll för att få till stånd de stora nationella infra-
systemen, till exempel rikstäckande nät för väg och järnväg och senare 
även för energidistribution.6 På lokal nivå spelade istället kommuner-
na en nyckelroll för etablering av gemensamma nyttigheter. Tack vare 
1860-talets kommunallagar fanns institutioner som underlättade 
framväxten av lokala infrasystem för gas, el, vatten och avlopp i svens-
ka städer. Medan statens roll minskat under senare decennier spelar 
kommunerna – ofta genom majoritetsägda bolag – ännu idag en stark 
roll för städernas gemensamma nyttigheter. På både nationell och lokal 
nivå har tydlighet i spelreglerna och tillgång till information (genom 
öppenhetsprincipen) varit viktiga för att underlätta de kollektiva inves-
teringarna. Man ska komma ihåg att varken staten eller kommunerna 
skulle ha klarat att bygga upp de här infrasystemen helt på egen hand, 
utan har varit beroende av näringsliv och civilsamhälle för att befolka 
infrasystemen med människor, kunskap, teknik, och kapital. Men de 
statliga och kommunala institutionerna underlättade samverkan kring 
kollektiva investeringar. Kaijser menar att på nationell nivå fungerade 
de statliga institutionerna under flera sekler som ”en hjälpande hand” 
för att få till stånd gemensamma nyttigheter.7 

Samhällen som redan har fungerande statliga och kommunala in-
stitutioner har alltså möjligheten att låta stat och kommun sträcka 
fram en hjälpande hand för att få till stånd infrasystem. Men institu-
tioner uppstår inte som genom ett trollslag. Hur fungerar det i länder 
där stat och kommun är svaga? Kanske är de otidsenliga lämningar 
från koloniala epoker eller rent av uppbyggda som rena utsugarappa-
rater. Hur kommer vi med ett sådant utgångsläge fram till en situa-
tion där aktörerna väljer att samarbeta? 
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En hjälpande hand i slummen 
Hösten 2007 gjorde Arne Kaijser och jag ett besök i Kisumu i västra 
Kenya. Denna Kenyas tredje största stad är hem åt omkring en halv 
miljon människor varav uppemot hundra tusen bor i en stor infor-
mell bosättning vid namn Nyalenda, i utkanten av stan. Tätt, tätt bor 
man i enkla hus av lerväggar och tak av korrugerad plåt, och med 
ett minimum av farbara vägar, vatten, sanitet, skolor och hälsovård. I 
avsaknad av någon mer organiserad form av sophantering och dräne-
ring får invånarna periodvis finna sig i att vada i sopor, lera och skit. 
Tyvärr är detta vardag för runt en miljard (!) människor runt om i 
världen idag i städernas slumområden. Tack vare kontakter på vat-
tenverket i Kisumu kunde vi tillbringa en dag i Nyalenda. På nära håll 
kunde vi få en inblick i vad för slags svårigheter vi står inför vad gäller 
vattenförsörjning som en gemensam nyttighet i slumområden. 

Trots att Nyalenda sträcker sig utmed det kommunala vattenver-
kets huvudledning har det inte dragits några vattenledningar in i om-
rådet. I alla år har vattnet pumpats förbi Nyalenda på sin väg till det 
tjusiga villaområdet Milimani. Här ska sägas direkt att Kisumu inte 
saknar vattentillgångar. Staden ligger vid Viktoriasjöns strand, och 
tar alltså sitt dricksvatten från världens nästa största sötvattenreser-
voar. Nyalendas informella karaktär, det vill säga att området juridiskt 
sett inte finns, samt det faktum att det befolkas av människor längst 
ned i den sociala rangordningen, har betytt att vattenverket aldrig 
brytt sig om att erbjuda någon service där. Man har länge inte tyckt 
sig ha någon anledning att förse de här ”illegala bosättningarna” med 
vatten. Informella områden saknar tydliga ägarförhållanden, man vet 
oftast inte hur många människor som bor där och det finns ingen 
stadsplan för området. Rent generellt anses det därför alldeles för 
svårt och osäkert att göra stora och långsiktiga investeringar i sådana 
områden. Med många små kunder uppstår också relativt sett större 
transaktionskostnader vilket gör affären ännu mindre ekonomiskt in-
tressant för vattenverket. 
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Men även fattiga människor behöver dricka vatten. Mängder av 
olagliga anslutningar har gjorts till vattenverkets huvudledning under 
årens lopp av driftiga Nyalendabor. I de flesta fall är det olika småkri-
minella ligor som stjäl kommunens vatten och säljer det vidare till in-
vånarna för dyra pengar. Men om den så kallade ”vattenmaffian” kan 
sälja vatten; varför gör inte vattenverket det istället? Vattnet som ille-
galt leds iväg blir de ju ändå av med. Och mycket riktigt, det var också 
vad vattenverket hade börjat göra. Med hjälp av bistånd från Frank-
rike och Världsbanken började de testa ett nytt småskaligt system i 
Nyalenda 2006. Vattenverket konstruerade rudimentär infrastruktur 
och delegerade distributionen och försäljning av vatten inom delar 
av slumområdet till småskaliga kooperativ eller lokala entreprenörer. 
De illegala anslutningarna försvann, läckaget minskade, intäkterna 
till vattenverket ökade och invånarna fick äntligen del av den gemen-
samma nyttigheten i vattennätet. De småskaliga vattenkooperativen 
gick så pass bra att de planerade att utöka vattenledningarna i Nya-
lenda för eget ackumulerat kapital. Detta skulle förstås inte hindra 
att konflikter av andra slag uppkom, som till exempel att den gamla 
vattenmaffian nu såg sig utmanövrerad och utan inkomster. Natten 
precis före Arnes och mitt besök i Nyalenda hade också en av de nya 
vattenledningarna in i området vandaliserats av gangsters. Men trots 
det hade den nya modellen kommit för att stanna i Kisumu.

Väl tillbaks i Nairobi satt vi en kväll och diskuterade vad det var 
vi egentligen hade sett. Från ett läge med inget samarbete, där ig-
norans, stöld och misstänksamhet präglade relationen, till samver-
kan, förbättrade levnadsvillkor, ökade intäkter och kapitalbildning. 
Vad var tricket? Efter en stund utbrister Arne ”Men det här liknar 
ju utbyggnaden av elförsörjning på svenska landsbygden på 1920- 
och 30-talen!” När Sveriges nationella stomnät för elektricitet väl var 
etablerade var det inte ekonomiskt för statliga Vattenfall att ansluta 
varenda liten by eller samling gårdar som kraftledningarna passerade. 
Men lantbrukarna hade börjat organisera sig i kollektiv som fick lov 
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att ansluta sig till nätet så länge de själva skötte distributionen och 
betalade för elen de lastade av från stomnätet. För att underlätta detta 
tog Vattenfall också fram en förlaga för distributionskooperativens 
stadgar, en slags mallar för hur sådana kooperativ skulle organiseras, 
hur anslutning skulle gå till och betalning skulle ske. Det här var en 
utveckling som låg i Vattenfalls, de enskilda lantbrukarnas och sam-
hällets intresse. Dessa stadgeförlagor blev en del av det institutionella 
ramverket i infrasystemet för eldistribution.

Det fanns alltså intressanta likheter mellan eldistributionen på 
svensk landsbygd och vattenförsörjning i Nyalenda. Till och med pas-
sade det ganska bra in på Ostroms principer; med hjälp av på förhand 
bestämda regler för anslutning, distribution och prissättning skapa-
des insyn och förutsägbarhet. De illegala anslutningarna försvann nu 
när sluminvånarna fick del av den gemensamma nyttigheten på lag-
ligt vis, dessutom till lägre pris. Genom att delegera distributionen till 
kooperativen förflyttades transaktionskostnaderna till kooperativen, 
dessutom knöt man ihop ett lokalt infrasystem i Nyalenda med det 
större stadsövergripande infrasystemet. Därmed uppfylldes en annan 
av Ostroms viktiga designprinciper; att mer komplexa arrangemang 
kan hanteras med ”nested institutions”. Genom att koppla ihop (nes-
ting) en mer övergripande institution – som reglerar hela stadens 
vattenförsörjning – med en lokal institution som reglerar distribu-
tionen inom just Nyalenda, skapas en bättre anpassning till den loka-
la specifika kontexten i slummen. Samtidigt öppnas  möjligheter att 
lösa lokala konflikter på ett mer strukturerat sätt genom att Nyalen-
da officiellt är inlemmat i det större kommunala ramverket. Förvisso 
krävdes viss teknisk innovation för att reglera gränsskiktet mellan de 
delegerade ledningarna och resten av nätet, men det var en ganska 
enkel historia. Det viktiga här var att man hade hittat en lokalt an-
passad kombination av både institutioner och teknik som förmådde 
överbrygga flera av de samverkansproblem som dittills hade präglat 
situationen i Nyalenda.8  
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Men frågan är ännu inte besvarad: hur uppstår samarbetsviljan 
kring den gemensamma nyttigheten till att börja med? Vems är den 
hjälpande handen i slummen? Varifrån fick biståndsgivarna och vat-
tenverket i Kisumu idén om delegerade vattenledningar? Kanske går 
det inte att bestämma ursprunget till denna idé.  Innovationsgurus 
som Joseph Schumpeter och Brian Arthur har lärt oss att innova-
tionens ädla konst består av att kombinera redan existerande idéer, 
men att göra det på ett nytt sätt. Det blir därför mer intressant att 
fråga under vilka förhållanden vi ens bryr oss om att försöka hitta nya 
lösningar. Hellre än att ta reda på var Kisumu Water and Sewerage 
Company fick idén ifrån så behöver vi veta varför de började leta efter 
nya idéer.

Det enkla och omedelbara svaret är att vattenverket förlorade 
pengar på vattenstölderna och därmed fick de ett incitament att tes-
ta något nytt i Nyalenda. Låt oss kalla detta för ’snålvatten-teorin’. 
Ekonomiska incitament är viktiga och dessa bör ha spelat roll på flera 
plan i Nyalenda fallet. Men det förklarar inte varför man byter från en 
icke-samarbets-strategi till en strategi som går ut på samarbete med 
sluminvånarna. Tidigare var ju linjen att slummen inte var möjligt 
att operera i på grund av legala och ekonomiska skäl. Och nu var det 
plötsligt intressant. Denna omsvängning kan inte snålvatten-teorin 
enkelt förklara, utan här krävs ytterligare förklaringar. Det är mycket 
möjligt att vattenverket tidigare inte sett Nyalenda som en potenti-
ell marknad, och att det var den maffialiknande distributionsverk-
samheten som uppmärksammade dem på att folk här faktiskt kunde 
betala för sig. Men för att förstå hur de skulle lösa problemen var de 
tvungna att börja ta reda på mer om situationen i området och de 
måste börja prata med folk. Plötsligt såg de att här fanns inte bara 
potentiella kunder utan faktiskt verkligen människor, sådana som du 
och jag. Här fanns människor med ett stort mått av social organi-
sationsförmåga, entreprenörskap och jävlar anamma (för det måste 
man ha när man växer upp i ett slumområde i Afrika). Kanske kunde 
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rent av det kommunala vattenbolaget börja ta ett ansvar för att dessa 
medborgare också ska få del av sina civila och mänskliga rättigheter, 
trots att de i alla bemärkelser lever i samhällets utkant?

Jag kan inte säkert säga att detta var vad som faktiskt hände i Nya-
lenda, eller vilka eventuella psykologiska eller moraliska mekanismer 
som låg bakom samarbetet mellan Vattenfall och lantbrukarkoope-
rativen längs stomnäten. Men det är något viktigt som händer när 
ett samhällsproblem går från att hanteras genom osynliggörande 
till att plötsligt bli synliggjort. Genom att titta på ett fenomen med 
ögon som vill förstå istället för att fördöma överskrids en viktig lin-
je; det går från att vara ’deras fel’ till att blir ’vårt problem’. Det all-
ra första steget i den rörelsen är att etablera vad sociologen Niklas 
Luhmann kallar ”förtrogenhet”: att bli förtrogen med andra männ-
iskors situation, möjligheter, tillkortakommande och agerande. Utan 
förtrogenhet kan heller inte förtroende uppstå menar Luhmann9. 
Och förtroende är helt avgörande för att skapa och upprätthålla ge-
mensamma nyttigheter. Vad som skiljer denna ’förtroende-teori’ från 
’snålvatten-teorin’ är att aktörerna inte bara utgår från kommersiella 
kalkyler eller ekonomiska incitament. För att våga göra en satsning 
på en gemensam nyttighet i ett område som Nyalenda krävs också att 
vattenverkets personal känner sig förtrogna med, och framförallt har 
förtroende för, institutionerna, människorna och tekniken. Eftersom 
den fullständiga information som behövs för att göra en perfekt eko-
nomisk kalkyl ändå förblir en utopi ökar betydelsen av förtroende. 
Det Luhmann säger passar också bra in på vad vi vet om den sanitära 
reformrörelsen i England i mitten av 1800-talet. De aktörer som den 
gången stod i frontlinjen för att samhället skulle investera i vatten, 
avlopp och hälsosystem även för de fattiga var bättre bemedlade per-
soner vars nätverk utsträcktes till dessa fattiga miljöer. Genom sin 
verksamhet hade de utvecklat en förtrogenhet med de fattigas verk-
lighet och tog på så sätt det första steget från att beskriva vad de såg 
som ’deras fel’ till att kalla det ’vårt problem’.10 
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Låt oss också ännu en gång återvända till den framlidna Elinor 
Ostrom. Mycket av sitt mångåriga arbete om institutioner och ge-
mensamma nyttigheter syntetiserade hon 2005 i boken Understan-
ding Institutional Diversity.11 Det jag särskilt intresserar mig för i 
detta sammanhang är de variabler hon menar styr huruvida det kol-
lektiva samarbetet blir av eller inte i det hon kallar The Action Situ-
ation, som kan liknas vid en idealiserad spelsituation. I boken listar 
hon sju variabler:

• Participants. Vilka deltagarna är spelar självklart stor roll för 
hur samarbetet utformas.

• Positions. Deltagarna har olika roller och styrkeförhållanden 
eller ”positioner” och dessa är ibland fixerade av regelverk, ibland 
flexibla.

• Actions. För varje situation och för varje position finns en upp-
sättning möjliga ageranden, ibland styrda av regelverk.

• Information. Tillgång till information om sakförhållanden 
och andra deltagares agerande.

• Control. I vilken utsträckning en deltagare kan (eller tror sig 
kunna) kontrollera och styra vad som händer.

• Potential Outcomes. Vilka är de möjliga utfallen och hur 
sannolika är de?

• Net Costs and Benefits. Vilket värde sätter varje deltagare på 
de möjliga utfallen och vilka kostnader räknar de med för sam-
arbetet?

Ostrom påpekar att det är avgörande om spelsituationen upprepas 
eller inte. Om den upprepas kommer aktörerna kalibrera sina vari-
abler mot sina observationer. Om en tänkt deltagare har tillgång till 
variabeln Information, men upplever att någon annan deltagare ensi-
digt besitter variabeln Control, då ska det till en stor Net Benefit för 
i princip samtliga tänkbara utfall för att vår tänkta deltagare ändå ska 
välja att inleda samarbete. Detta är ofta fallet i stora tekniska system 
– särskilt vid så kallade ”naturliga monopol” - där deltagarna oftast 
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måste frånhända sig kontrollen till en systembyggare. Om deltaga-
ren å andra sidan märker att utfallen blir ungefär som väntat efter 
flera upprepade omgångar av interaktion, då ökar denna erfarenhet 
incitamentet för samarbete även om deltagaren inte har stor grad av 
kontroll. Deltagaren vågar lita på systemet; det har uppstått förtro-
ende. I förlängningen kanske deltagaren inte ens behöver ha tillgång 
till variabeln Information längre, utan tittar bara på utfallen och Net 
Costs and Benefits. Och i slutändan är det ju dit de flesta vill; att 
kunna betala vattenräkningen, få rent vatten ur kranen och slippa bry 
sig om hur det går till i övrigt. Att Sverige haft statliga institutio-
ner under hundratals år bidrog troligen till en viss förutsägbarhet och 
förtroende när Vattenfall interagerade med landsbygdskooperativen. 
I Kenya har det bara funnits statliga och kommunala institutioner i 
runt hundra år, och under första halvan av tiden var staten ett brutalt 
kolonialvälde. Det säger sig självt att samarbetet kring gemensamma 
nyttigheter i Kenya utspelas mot en bakgrund av lågt historiskt för-
troendekapital för statliga och kommunala institutioner.

Det finns mycket att lära från Ostroms analytiska ramverk och de 
olika exempel som tagits upp här. Här kan det räcka att konstatera 
att det är genom interaktion som förtrogenheten uppstår, och att när 
denna interaktion pågått ett tag och blivit förutsägbar uppstår den 
viktiga sociala resurs som kallas förtroende. Om det saknas förtroen-
de eller om det saknas fungerande institutioner att luta sig emot mås-
te man börja interaktionen i liten skala. Kostnaden bör vara liten för 
den enskilde deltagaren och den potentiella nyttan behöver vara stör-
re än noll för nära nog varje tänkbart utfall. Men för att komma till 
skott måste problemet uppmärksammas så att en interaktion kom-
mer igång, vilket kan leda till förtroende, samarbete och utveckling. 

Den hjälpande handen – vems är den?
Den världsberömda uppfinnaren Håkan Lans lär ha sagt att det vik-
tigaste för innovation är att verkligen ”se problemet”. Men vem ska se 
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problemet för en gemensam nyttighet? Vems är den hjälpande han-
den? För de svenska stomnäten tog de statliga institutionerna ett an-
svar, med Statens Järnvägar och Vattenfall som specifika institutioner. 
Thomas Hughes pekar i sin banbrytande studie av elnätsframväxten i 
USA och Europa på systembyggarnas roll att identifiera problem med-
an systemen expanderar.12 I Nyalenda-fallet var det vattenverket som 
uppmärksammade det ekonomiska svinnet och identifierade proble-
men. Men under många år ville systembyggaren i Kisumu inte befatta 
sig med sluminvånarna som ansågs vara illegala bråkmakare. Ett stort 
mått av diskriminering finns kvar i praktiken idag, både i Kenya och på 
andra håll, även om retoriken är annorlunda. I utvecklingsländer som 
Kenya har biståndsgivarna en roll att spela eftersom de både har ett 
mandat att bekämpa fattigdom och har tillgång till resurser i form av 
pengar, kunskap och idéer. Frankrike och Världsbanken bidrog till att 
en konstruktiv innovationsprocess inleddes med sikte på att låta slu-
minvånarna i Nyalenda ta del av den gemensamma nyttigheten. Tyvärr 
verkar förutsättningarna ha försämrats över tid för biståndsgivarna att 
verkligen ”se problemet”. Mer pengar till bistånd men en oförändrad 
personalstyrka riskerar att skapa en kår av biståndsarbetare som mest 
administrerar pengar i luftkonditionerade kontor i de rika stadsdelar-
na. I bästa fall kan biståndet användas som riskkapital i de processer 
som går ut på att bygga förtrogenhet och förtroende och att investera 
i inkluderande gemensamma nyttigheter. I sämsta fall används det för 
att upprätthålla ohållbara och diskriminerande strukturer. Vi kan hur 
som helst inte räkna med att biståndet är en garant för att problem 
med gemensamma nyttigheter uppmärksammas i de här länderna, el-
ler skapar drivkraft för innovation och interaktion i linje med ”förtro-
ende-teorin”. Det måste göras av aktörer på plats; de som har förtro-
genhet med verkligheten även hos de fattiga. Aktörer som – precis som 
under den europeiska sanitära reformen på 1800-talet – förmår koppla 
ihop nätverk av fattiga och rika, och som kan agera tillsammans med 
systembyggare under progressiva ekonomiska och sociala incitament. 
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Aktörer som förmår skapa ett förtroendekapital som över tid kan byg-
gas in i nationella och lokala institutioner. 

Problematiken i det fingerade exemplet Trekanten eller i det verkli-
ga exemplet Nyalenda finns även på den globala nivån. Klimatföränd-
ringen och utsläppen av växthusgaser sätter frågan om gemensamma 
nyttigheter på sin spets och alltför ofta har vi fått läsa om uteblivna 
framgångar vid klimatförhandlingsborden. Hur stor blir temperatur-
höjningen, vems är felet, vem måste minska utsläppen, vart ska alla 
klimatflyktingar ta vägen, vem ska betala, vems intressen företräder ve-
tenskapsmännen egentligen…? Interaktionen har pågått i decennier 
men världssamfundet kämpar ännu för att skapa förtrogenhet med 
problemen, och att bygga tillit mellan nord och syd, öst och väst. I stort 
sett samtliga Ostroms sju variabler är ogynnsamma eller osäkra i denna 
Action Situation och det är då inte konstigt att länderna än så länge 
väljer en strategi av icke-samarbete. Men det finns också goda exempel 
på samarbete kring gemensamma nyttigheter på global nivå. I norra 
Europa kunde man lösa problemen med de sura nedfallen som orsaka-
des av långväga luftföroreningar. Det var en lång och svår process från 
sent 1960-tal fram till 1990-talet där såväl vetenskapligt som politiskt 
samarbete mellan länderna var nödvändigt.13 Men de som drabbades 
den gången (främst de Nordiska länderna) var mer jämnstarka med de 
som orsakade utsläppen. Dessutom ska man komma ihåg att samarbe-
tet och handeln inom norra Europa var starkt på så många andra områ-
den sedan hundratals år. För att lösa problemet med det sura nedfallet 
fanns redan ett förtroendekapital mellan länderna att luta sig mot. 

Kanske är det kort och gott förtroende som saknas på det globala 
planet. I så fall är det viktigaste nu att hitta små, enkla och billiga 
lösningar som har positiva Net Benefits för alla utfall. Att kortsiktiga 
instegsmodeller för samarbete inte löser våra problem på sikt må vara 
hänt men endast genom interaktion kan förtrogenhet och förtroende 
skapas på global nivå. Den Hjälpande Handen på global nivå måste 
vi bygga upp tillsammans, med små steg. 
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Julevädno ja mån 
Lule älv och jag - tystnad, minnesförlust 
och jojka älven som samisk-svensk 
vattenkraftshistoria
May-Britt Öhman

Människokraft rår inte på storälven. Dammarna kommer 
inte att hålla. Vänta bara tills vårfloden kommer.1 

Orden uttalades av min morfars farmors kusin, skogssame med bak-
grund från Sjokksjokk sameby, Erik Abraham Olofsson Rim. Rim 
förmåddes – tvingades – till en i sammanhanget försumlig summa 
sälja en stor del av sitt ärvda lappskatteland  vid Porrimele vid Stuor 
Julevädno, Stora Lule älv, även benämnt ”Norrälven”, till det statligt 
styrda vattenkraftsbolaget, idag kallat Vattenfall, då benämnt ”Kung-
liga Vattenfallsstyrelsen”.2 

Porjus var det första stora vattenkraftverket och dammen i Lule 
älv. Händelserna som involverar Erik Abraham Rim, Vattenfalls re-
presentanter och inte minst Lule älv finns återgivet i många berät-
telser, såväl akademiska som populärvetenskapliga och även som ett 
”stämningsgyckel” uppfört vid Vattenfallstyrelsens 10-års jubileum 
1919.3  Efter Porjus som byggdes 1910-1914 följde ytterligare 14 
kraftverk med dammar samt två magasin, Suorva och Satisjaure.4  I 
Sverige står vattenkraften för omkring hälften av all elproduktion, 
den andra halvan står kärnkraftsverken för. Med sina uppemot fem-
ton terrawattimmar per år står Julevädno för uppemot en femtedel 
av vattenkraftsproduktionen, eller en tiondel av all elproduktion. 
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Dessutom har Julevädno en avgörande roll för att hela Sveriges el-
nät ska fungera på ett säkert sätt. Elektricitet måste nämligen an-
vändas direkt den produceras och eftersom kärnkraftverk som står 
för ca hälften av elproduktionen inom Sveriges gränser tar minst ett 
dygn att stänga av och starta så är det vattenkraftverken som står för 
regleringsfunktionen, det vill säga att producera mer eller mindre ef-
ter konsumtionsbehovet. Då Lule älvs alla dammar ägs av Vattenfall, 
emedan alla andra älvar i Sverige har flera dammägare involverade, är 
det enbart i Julevädno den obegränsade möjligheten att reglera elpro-
duktionen med korta tidsintervall finns. 5 

När jag i november 1998 började som doktorand vid dåvarande 
Avdelningen för Teknik- och Vetenskapshistoria, Kungliga Tekniska 
Högskolan, med Arne Kaijser som huvudhandledare, trodde jag inte 
att jag någonsin skulle ägna mig att skriva Julevädnos historia. En-
gagerad i en vision om att bidra till avkolonisation ville jag skriva om 
vattenkraftsexploatering i Afrika, om kolonisationens konsekvenser 
och svenskt bistånd som fortsättning på kolonial verksamhet i Afrika. 
Att forska om Sverige och svensk vattenkraftshistoria fanns inte ens 
som minsta önskan hos mig, det föreföll mig såväl ointressant som 
oviktigt. Detta trots att jag hade varit aktiv i kampanjen för att freda 
de orörda älvarna i Sverige under 1980-talet och författat en student-
uppsats om ett dammprojekt i Indien i början av 90-talet.6

Idag, dryga sju år efter disputationen på en doktorsavhandling som 
utifrån ett feministiskt och postkolonialt perspektiv analyserade vat-
tenkraftsexploatering i Tanzania – en exploatering utförd med svens-
ka biståndsmedel, grundade i kunskap och vetenskapliga studier om 
svenska förhållanden och genomförd av svenska vattenkraftsingenjö-
rer,7 har jag funnit metoder att förstå och formulera detta ”ointresse”.

Tack vare mitt avhandlingsarbete kom jag i kontakt med postkolo-
nial teori och metod. En av de författare som jag särskilt fastnade för 
var Valentin Mudimbe.  Mudimbe är professor och filosof och föddes 
i Kongo under belgiskt kolonialvälde. Han skriver i ”The Invention of 



107

Africa” att europeiska kolonialmakter framhöll en föreställning om 
ett ”primitivt Afrika”  med syftet att rättfärdiga den koloniala ock-
upationen av de afrikanska territorierna.8 Den därpå följande kolo-
nisationen medförde tre kompletterande handlingar, som Mudimbe 
kallar för den ”koloniserande strukturen”: dominansen av det fysiska 
territoriet, reformeringen av de inföddas sinnen (minds), och inte-
grationen av lokal ekonomi i ett västerländskt perspektiv.9  Efterhand 
har jag kommit att inse att Mudimbes resonemang fungerar utmärkt 
även för att vad analysera vad som hänt när älvarna i Sábme, Same-
land, exploaterades. 

Således, att studera ”Norrland” – eller som jag föredrar att kalla 
området i avkoloniserat språkbruk: Sameland, som en naturlig fort-
sättning på Götaland och Svealand, har lett till en insikt om hur min 
avoghet varit grundad i två avgörande delar. Det handlar dels om en  
pådyvlad minnesförlust, en glömska befäst genom ett utbildningssys-
tem som osynliggör samisk kultur och historia, samt dels en medföl-
jande hjärntvätt som går ut på att inympas en förståelse att territoriet 
där vi lever enbart kan vara av nytta när det organiseras och kontroll-
eras av kolonialmakten.  

För min analys använder jag mig av postkolonial teori, kritisk och 
kvalitativ urfolksmetodologi, feministisk dekoloniserande teknove-
tenskap och ego-histoire. Dessa akademiska analysmetoder är ett bra 
komplement till en samisk analys och kunskapsöverföringstradition, 
nämligen jojken. 

Den nordsamiske författaren Johan Turi beskriver i sin bok från 
1910 ”Muitalus samiid birra” - om (nord)samers liv , den första boken 
på samiska av en samisk författare, jojken på följande sätt:   ”Sábme-
laš láv’loma daddjá juoi’gamin. Dat læ åk’ta mui’tin-goan’sta nubbiid 
ål’bmuid. Muttomat mui’tet vašis ja mui’tet rákkisvuoðain, ja mutto-
mat mui’tet måraštemiin. Ja ad’nujit dat láv’lagat mutton ædnamiin 
ja el’llin, návdis ja båc’cus, gåddis”.10 

Översatt till svenska betyder det: ”Samisk sång kallas jojk. Det är 
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ett sätt att minnas andra människor. En del minnas med hat, andra 
med kärlek, och andra med sorg. Och ibland handlar sådana sånger 
om hemmamarkerna eller djur, rovdjur, och renen, vildrenen”.11 

I jojken liksom i de ovan nämnda akademiska disciplinerna är den 
viktigaste utgångspunkten jaget, ens egen kropp och minne och uti-
från detta hur man tolkar landskapet och relationerna till andra. Om 
det är en person som jojkas, så blir den personen närvarande, och det-
samma gäller landskapet, vattnet, älven. Inom det samiska samhället 
finns jojken som en metod där sång och tal förmedlar kunskap, min-
ne, historia och tradition. 12 Traditionen har överlevt en lång period av 
försök att tysta, att sudda ut den och är idag på återväxt.13 Jag jojkar 
själv bara i hemlighet när ingen annan hör, men jag använder i såväl 
mitt forskningsarbete som presentationer jojk, andras jojkar för stöd 
i berättelserna, och i mitt eget berättande som stöd och stärkande för 
att återta minnen och berättelser. 14

Jojken knyter an till den akademiska traditionen ego-histoire som 
framförs bland många andra av den franske historikern Pierre Nora 
(1989). I den bjuds historikern att skriva in sig själv i sin forskning, 
att analysera sin egen historia och koppling till territorier, platser, och 
själva aktiviteten att skapa historia, arkiv, utifrån minnen, eller ”min-
nesplatser” - ”lieux de mémoire”.15 Nora skriver om minnen som en 
politisk vilja och möjligheten att skapa nedtecknad historia. Minnen, 
kollektiva eller individuella, som inte på annat sätt får tillträde till den 
återberättade, undervisade historien, är det historikern själv som har 
ansvar för: ”An order is given to remember, but the responsibility is 
mine and it is I who must remember”.16

När jag jojkar, berättar, återtar min egen familjs historia, och mina 
egna, ofta diffusa minnen, lyfter jag samtidigt fram hur liknande trau-
man kan se ut i andra släkter längs den exploaterade Luleälven. Att 
traumat övergått i en tystnad var något jag förstått efterhand; folk ta-
lar sällan om exploateringen, ämnet undviks, eller så kommer det upp 
i väldigt specifika sammanhang, liksom i förbigående. Påminnelser 



109

om traumat kommer upp när regleringsrelaterade olyckor och inci-
denter händer, när någon dör på förrädiska isar eller sugs med i osyn-
liga strömmar.17 Mitt forskningsarbete har också inneburit att många 
som jag intervjuat eller diskuterat utbyggnaden med har tvingats riva 
i sina egna såriga minnen.  Samtidigt har jag insett att tystnaden även 
innebär ett motstånd.  Tystnad betyder nämligen inte medhåll i det 
samiska samhället, det är istället en markering om total oenighet. 

Även om jag börjar denna jojk, berättelse, minne hos morfarsfar-
mors kusin vid Norrälven, Stora Lule älv, så är geografiskt fokus vid 
Unna Julevädno, eller på svenska ”Lilla Lule älv”, mellan Jokkmokk 
och Vuollerim, av den äldre generationen från Skällarim kallas den 
”Sörälven”.  Jag använder mig här växelvis av alla tre namnen. 18  

Unna Julevädno och storlaxarna i Skällarim
Låt mig börja med ett minne från min familjs del av Unna Julevädno 
från ett drygt sekel sedan. Det är ett minne som finns nedtecknat och 
bevarat i ett arkiv i Luleå, Norrbottens Museum:

År 1906 i början av ljustringstiden, omkring 12 augusti, 
ljustrade jag i selet. När jag började reka Kuojkåive stack 
jag i stinnaste stycken nedom sanden en stor kroklax tvärt 
över nacken. Han dog genast. Den vägde omkring 20 kg. 
Denna långa reka räcker ända ned mot forshuvudet. När 
jag började komma nederst i rekan mötte jag åter en stor 
krok. Första hugget tog mitt över ryggen, men laxen var så 
bred, att ljusterns hulltänger nådde ej nedom laxens rygg-
ben, utan laxen kändes vilja kavla om under ljustern, när 
jag tryckte den mot botten. Johan Stenman från Nielkerim 
satt i årorna. Jag försökte då, sedan Johan vänt båten, föra 
laxen utefter botten mot land litet i sänder, allt eftersom 
mina egna och laxens krafter tillät. 
 När vi sålunda kommo på grundare vatten närmare 
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land steg jag ”helt sonika” ur båten, körde in högra handen 
i laxens gälar och lyckades så med hjälp av båda händerna 
med möda lyfta laxen upp i båten. Laxen slog genast lös 
sig från ljustern, och sannolikt skulle den kunnat spräckla 
sig ur båten, men Johan var påpasslig och gav honom ett 
slag i skallen med ett vedträ, så att han lugnade ner sig. Det 
är den största lax jag sett. Den befanns väga 33 kg. Som 
den haft lång väg att gå från havet hade den nog hunnit 
magrat ett par kg under den långa vägen.19

Berättelsen är från ett sel, ett ”rim”, 20 i Lule älv, från den plats där min 
egen släkt på morfars sida härstammar. Det är lappskattelandet Skälla-
rim, som omgav Lilla Lule älv, den södra grenen av Lule älv, som strax 
nedströms, vid Vuollerim, tidigare flöt ihop till en älv för gemensam 
färd genom kraftverk och dammar ned till kusten vid Luleå stad. Sedan 
1967, året efter min födelse, tvingas vattnet istället över genom en tun-
nel från Letsimagasinet till Norrälven. Numera återstår enbart en och 
en halv mil av torrfåra fram till Vuollerim.  Torrfåran vattenfylls enbart 
vid reparationer eller när höga flöden som inte kan användas för elpro-
duktion eller behållas i magasinet medför att vatten måste släppas.21

Berättaren är Lars Johan Andersson, som 1932 berättar för Johan 
Gustaf, JG, Ullenius, en upptecknare som själv var från Jokkmokk. 
Familjerna Andersson och Nilsson var de två stora hemmansägar-
na – lappskattelandsarvtagare – i Skällarim. Andersson och Nilsson 
har båda sin bakgrund i den vidsträckta skogssamiska byn Sjokks-
jokk, grundlagd på 1600-talet och administrativt avvecklad i början 
på 1900-talet.22

När jag föddes 1966, inom Nilsson-släkten, var bygget av Letsi-
dammen inne på sin slutfas. Vid mina återkommande besök hos 
morföräldrarna, som barn vistades jag där minst ett par veckor varje 
sommar, sysselsattes jag ofta med just att fiska i älven.  Det fanns inga 
jämnåriga att umgås med i byn och något måste morföräldrarna hitta 
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på åt mig. Men, även om jag har minnen av fiskeutfärder, med kast-
spö, så har jag inget minne av att någonsin få någon fisk i älven. Jag 
växte upp med en inneboende känsla av att det är omöjligt att någon-
sin fånga fisk.  Kunskapen om att älven var byns viktiga försörjning, 
genom det viktiga laxfisket, fördes aldrig över till mig. 

Att skriva Sábme – Sameland – metoder för avkolonisering
”Kanske vi alltid funnits här”, skrev den samiske författaren Johan 
Turi 1910 angående frågan om hur länge samer funnits i Sábme.23 
Spår av människor i Sábme finns sedan 10 000 år tillbaka. 24 Sábme, 
Sameland – ofta återgivet i den nordsamiska versionen ”Sápmi” – är 
ett sedan länge kulturellt sammanhållet territorium som sträcker sig 
över fyra sentida nationers gränser. 

Gunilla Larsson, Inger Zachrisson och Else Mundal har beskrivit 
hur samerna var en maktfaktor i Norden under vikingatiden.25 Sam-
ernas pälshandel utgjorde grunden för nordiska kungars och stor-
mäns rikedom.  Den romerske historikern Tacitus skrev 98 e.Kr. om 
de två nordligaste folken, suiones, svearna, och fenni, samerna. ”Sam-
er” är det egna namnet på oss samer och återfinns belagt i dokument 
från 1200- och 1300-talet, men är med största säkerhet mycket äldre 
än så.26 Skogssamisk historia och kultur -  och inte minst utbytet med 
svensk kultur - sedan tvåtusen år tillbaka finns dokumenterad genom 
arkeologiska studier och senare tider genom historisk respektive et-
nografisk forskning och inventering.27 

Det finns en omfattande mängd litteratur, såväl akademisk som po-
pulärvetenskaplig, om samer och Sábme, på många olika språk – där-
ibland samiska, svenska, franska, tyska, engelska och även latin.28  Det 
finns också som Tomas Cramér och Lilian Ryd framhåller i boken 
’Tusen år i Lappmarken’ sju århundraden av skriftlig dokumentation 
av samiska rättigheter: kungliga brev, fogdeinstruktioner, skattlängder 
över lappskatteland och lappbyar, lagar, föreskrifter, förordningar och 
domstolsutslag i domstolar där samer var nämndemän i flera sekler.29
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Att denna kunskap inte nått in till allmänbildning, till skolunder-
visningen och till universitetsundervisningen och dessutom är främ-
mande för många samer, har inte med brist på vare sig kunskap och 
litteratur att göra. Orsaken är kolonisation med ett medföljande ak-
tivt osynliggörande, ett utsuddande av minne.30

Förutom mina egna minnen och erfarenheter, skriver jag därför 
denna artikel med hjälp av empiriska studier och litteraturstudier 
där jag lär mig min egen historia samtidigt som jag berättar den. Jag 
har gjort återkommande besök med såväl intervjuer som konversa-
tioner och deltagande studier främst i Lule – Julevädno älvdal inom 
de forskningsprojekt jag arbetat med sedan efter disputationen 2007. 
På så sätt har jag lärt mig mer från andra samer. Trogen min egen 
dagboksskrivartradition sedan 10-12 års ålder, vilken jag återanvände 
i mitt avhandlingsarbete, har jag sedan juli 2008 fört en slags forskar-
loggbok, där jag skriver ner såväl händelser, minnesanteckningar från 
intervjuer och platsstudier, såsom diskussioner på sociala media och 
även egna reflektioner och insikter.

Urfolk, som samer, har sedan århundraden varit objekt för studier 
– forskning – av andra, utifrån. Syftet har många gånger inte främst 
varit att främja urfolkens – samernas – levnadssätt och framtida över-
levnad, utan snarare varit grund för olika slags exploateringar. Kritiska 
och kvalitativa urfolksstudier som forskningsfält existerar sedan om-
kring 30-40 år och dess invånare har som främsta syfte det motsatta. 
Inom detta forskningsfält är det övergripande målet just att främ-
ja urfolks fortsatta levnad, överlevnad och kultur. Att stödja urfolks 
land- och vattenrättigheter blir då en självklar del i forskningsverk-
samheten. För att kunna hävda tillhörighet till detta fält krävs även 
att man att aktivt bidrar till helande, avkolonialisering, etiska förhåll-
ningssätt, deltagande, urfolks/samers självbestämmande, att man ge 
deltagarna kontroll över forskningsresultat. En annan avgörande del 
är att urfolk och våra seder och traditioner beskrivs på ett respektfullt 
sätt.31 Fältet är brett och välutvecklat i Kanada, USA, Australien, Nya 
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Zeeland och Indien med många forskare som själva tillhör urfolk.
Samer har en lång tradition av kunskapsöverföring och utbyte med 

andra folk.  Vad gäller inträdet på den arena som benämns ”akade-
misk”, så har samer funnits vid universitet ända sedan universiteten 
etablerades i Norden. Min anfader Andreas Petri Lundius, som ofta 
benämns den förste samiske studenten, skrevs in 1633.32 Den samis-
ke professorn, språkforskaren och politikern Israel Ruong (1903-
1986)33 disputerade 1944 på sin avhandling om pitesamiska.34 Sedan 
1970-talet har samiska forskare introducerat och utvecklat teorier, 
metoder och kunskapsteorier, samtidigt som nya forskningsinstitu-
tioner har etablerats. 35  Dock är fortfarande kritiska kvalitativa ur-
folksstudier idag enbart i begynnelsen på svensk sida. Det finns en 
handfull disputerade forskare som själva är samer och som arbetar 
medvetet inom fältet. Dock saknas det till stor del stödjande plattfor-
mar samt specifik och stödjande finansiering. Det forskningsprojekt 
som jag för närvarande bedriver har inneburit en unik och oerhört 
viktig möjlighet till att utöka fältet,36 sammaledes gäller den kom-
mande avhandlingen av Åsa Virdi Kroik.37 Men för en kritisk massa 
krävs många liknande insatser och finansiering, och just dessa platt-
formar, platser där kritisk urfolksforskning kan bedrivas, där forskare 
får utrymme att kritisera kolonialmakten och granska kolonisatio-
nens många ansikten.

Norge ligger här steget före med betydligt fler forskare och institu-
tioner, samt etablerandet av Samisk högskola, Sámi allaskuvla (Sámi 
University College), i Guovdageainnu (Kautokeino) 1989.38 Sámi 
allaskuvla är en ledande institution på forskningsområdet inom det 
samiska samhället och leds av samer. Vid universitetet i Tromsö finns 
ett institut för samiska studier, med samisk ledning. Än så länge finns 
i Norden inget samiskt universitet med rätt att examinera doktorer. 
Detta är en oerhört viktig del för samisk självständighet och egen-
makt över minne och kultur som fortfarande saknas.39 

En oerhört betydelsefull del i min forskning och gärning har varit 
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etablerande av personliga kontakter och diskussion med forskare som 
själva tillhör urfolk. Diskussioner med dessa och andra sker såväl vid 
personliga möten vid konferenser men även genom epostväxling men 
också till stor del på daglig basis genom sociala media. En annan vik-
tig del har kommit att bli återknytandet till min egen familjs historia. 
Detta har skett dels genom samtal och undersökningar av släktens 
historia med hjälp av den samiska släktforskaren Agneta Silversparf, 
grundare av den samiska kulturföreningen Silbonah Samesijdda och 
redaktör för dess medlemstidning Medlemsnytt med såväl släktutred-
ningar som historisk dokumentering. Dessutom har jag återknutit till 
det samiska samhället genom mina forskningsprojekt där jag inter-
vjuat många äldre samer och återfunnit släktingar som jag inte visste 
att jag hade. Jag har sedan 2006 återupptagit mina besök vid Jokk-
mokks Vintermarknad, en månghundraårig samlingsplats för samer, 
samisk kultur och utbyte.40 Till detta kommer att jag på olika sätt 
engagerat mig i det samiska samhället; föreningsaktiviteter, aktivism 
för mark- och vattenrättigheter och genom att åta mig förtroendepo-
sitioner, såsom exempelvis styrelseledamot i Svenska Samernas Riks-
förbund och ersättare i Sametinget.41 

Letsimagasinet och den stora tystnaden vid Unna Julevädno
Jag står vid Lilla Lule älv, Unna Julevädno, jag håller i ett metspö. Jag 
är i tidiga tonåren, det är slutet av 70-talet. Jag har ännu en gång fått 
bottennapp, som så många gånger förut. Faktiskt har jag aldrig, under 
alla dessa somrar på besök hos morföräldrarna, fått en fisk på kroken. Jag 
bär i mig känslan av att jag aldrig någonsin kommer att kunna fånga en 
fisk. Det går inte. Det är omöjligt. Jag undrar om det ens finns några fiskar 
att fånga. Men jag tänker där jag står med kastspöet, att det gör nog inget, 
för istället är det jag som har hela världen på kroken. Jag står här, med ett 
kastspö, och jag har fångat hela världen på min krok. Jorden sitter fast i 
min krok. Det svindlar. Men någon fisk kommer jag aldrig att få.

Min betraktelse, formad i mitt skrivande nu utifrån egna minnen 
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och känslor, kommer från samma plats där Lars Johan Andersson 
hade sin kamp med 30-kiloslaxen 1906.  Älven är nu tystad i ett av 
Vattenfall kontrollerat magasin, Letsimagasinet.  Det är sjuttio år se-
nare. Forsarna syns inte längre.  Vi äter inte fisk längre. Ingen fiskar 
längre här i älven. Vare sig med ljuster eller nät. 

När jag begrundar min egen uppväxt så inser jag även att ingen 
pratade vare sig om det tidigare fisket eller om utbyggnaden som 
stoppade laxen. Ingen berättade några ilskna historier om förstörelse. 
Det var bara tyst, ett intet. Jag förstod inte ens att det var ett ma-
gasin, att det inte alltid sett ut så här. Jag visste inte heller att det 
förut funnits 30-kilos laxar som vandrat hela vägen upp från Luleå 
och Bottenviken. Inte heller förstod jag att de många bottennappen 
inte berodde på att jag var dålig på att hantera fiskeredskapen, utan 
på att mina krokar fastnade i allehanda trädstammar och rötter som 
blivit kvar vid dämningen. Jag trodde länge att det var jag som var 
en inkompetent kastspöfiskare. Till och med idag är jag inte riktigt 
övertygad om att det inte är mig det är fel på.

Under 1970-talet när jag växte upp var det Stålverk 80 som utgjor-
de en stark dröm om framtiden, i Luleå, nedströms från Jokkmokk. 
Efter sex år i Uppsala och Stockholm återvände min familj lagom till 
min skolstart. Min far, elingenjör och uppfinnare, hade stora dröm-
mar, knutna till denna storslagna plan. Stålverk 80. Han startade till-
sammans med min mor ett elektronikföretag, Arctronic AB som le-
vererade styrsystem för mer exakt plåtklippning till företaget Plannja 
Plåt. Drömmarna om Stålverk 80 var starka under den här tiden, Lu-
leå drömde om en fantastisk framtid.  Vägar breddades för att klara 
en förväntad anstormning av befolkning, ett helt nytt stort bostads-
område byggdes upp på Hertsön, min farfars hembygd, där vi bosatte 
oss och där Arctronic AB byggdes upp med produktion i vårt garage 
och kontoret inne i vår nybyggda massproducerade villa. Drömmen 
krossades då hela Stålverk 80 projektet lades ner 1976, i samband 
med den allmänna ekonomiska krisen, oljekrisen och stålkrisen.42 Jag 
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minns återkommande affärsmiddagar hemma hos oss där jag hörde 
talas om ”företagsdoktorer” som skulle komma från Stockholm för 
att rädda Norrbottens företag i den rådande situationen. Det fram-
stod som uppenbart att vi i Norrbotten behövde just dessa företags-
doktorer som måste komma från Stockholm, de visste hur företagen 
skulle räddas. Det var en självklarhet att i Norrbotten fanns inte den 
kompetensen, vi var inte tillräckligt duktiga själva.

Nu, många år senare, försedd med postkolonial teori och metod 
kan jag analysera vad tystnaden kring Julevädno och kontrasten mot 
drömmen om Stålverk 80 handlar om. Jag tänker på Valentin Mu-
dimbes ord, avsedda för att förstå kolonisationen av Afrika. Jag re-
peterar för mig själv om den ”koloniserande strukturen”: Dominan-
sen av det fysiska territoriet. Någon har tagit över kontrollen av älven, 
och transformerar dess flöde till el, men vår dagliga föda är borta och 
pengarna för elen tjänar någon annan långt borta. Reformeringen av 
de inföddas sinne: Vi förmås tro att vi inte kan klara oss själva, vi behö-
ver hjälp från Stockholm.  Allt detta, denna koloniserande struktur, 
säger Mudime, grundas i ett system av påhittade motsatsförhållan-
den – ”traditionalitet – modernitet”, verbal– skrivet”, och samhällen 
baserade på jordbruk och traditioner – urban och industriell civilisa-
tion”, byteshandel – högproduktiva ekonomier”.43

Vattenkraftsutbyggnaden i Sverige framhålls i en strid ström, i ett 
oändligt antal tal och skrifter, från starten i början på 1900-talet, via ut-
byggnadstiden fram till idag som orsaken och anledningen till Sveriges 
framgång, utveckling.44 Vattenkraften målas återkommande upp som 
ett heligt tempel vars negativa konsekvenser inte kan eller får framhållas, 
den politiska debatten tystades och tystas fortfarande. Eva Jakobsson 
visade 1996 i sin doktorsavhandling industrialiseringen av naturen, av 
älvarna, gavs företräde framför andra användningar i början av1900-ta-
let och hur en uppenbart politisk fråga neutraliserades genom att flytta 
avgörandet till jurister, i särskilda vattendomstolar.45 Åsa Össbos dok-
torsavhandling Nya vatten, dunkla speglingar: industriell kolonialism ge-
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nom svensk vattenkraftutbyggnad i renskötselområdet 1910-1968 återger 
berättelsen om hur i vattenkraftsutbyggnadens era samiska renskötare 
utsattes för övergrepp och inte ens själva gavs möjlighet att försvara sig 
utan företräddes av kolonial officerare – i Sverige kallade ”lappfogdar”.46

Fanns det några konflikter, så har de drabbade, enligt den svenska 
statens representanter, blivit generöst kompenserade. Det framgår i 
tal och texter, som till exempel i statsminister Tage Erlanders tal vid 
invigningen av vattenkraftverket och dammen vid Messaure, vid Sto-
ra Lule älv 1963:

För befolkningen utmed älven, för samerna, för naturvårds- 
och fritidsintressena har det inte kunnat undgås att skador 
har vållats. De frågor som i samband härmed uppstått har 
emellertid i stor utsträckning kunnat lösas förhandlings-
vägen och här kanske man också vågar säga i gott samför-
stånd.47

Genom en ständig upprepning, i ord och bild, har vi förmåtts att på 
olika sätt att förstå vattenkraftsexploateringen som framsteg och ut-
veckling.  Då det inte går ihop för dem som drabbats av dess allvarliga 
konsekvenser, människor som inte finner någon möjlighet att oppo-
nera sig blir tystnaden den enda möjligheten att dels hantera förlus-
ten och samtidigt göra motstånd.  Tystnad är nämligen en ytterst stark 
markering av motstånd, samiskt motstånd. I slutskedet diskuterar jag 
per epost min artikel med Sara Sara, av nordsamisk bakgrund men bo-
satt i Jokkmokk. Hon skriver: ”tystnad är ju oerhört negativt i Sápmi 
och tysta människor är ju fundamentalt oeniga i det som sägs. Helt 
tvärt om vad som sägs i majoritetssamhället ”den som tiger, samtycker” 
med andra ord.”48 Jag känner igen mig i detta. Jag förstår precis vad 
hon menar, det har jag lärt mig under min uppväxt och jag känner igen 
beteendet när jag vistas i Jokkmokk, i Lule älvdal, ja till och med vid 
kusten, i Luleå.  
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Vid ett tillfälle, 2008, när jag besökte själva Letsi dammen och 
de torrlagda älvfårorna nedströms dammen, tillsammans med min 
morbror som är nio år äldre än jag och fortfarande har minnen från 
när älven levde, säger han utan återhållen ilska ”älven är död!”.49 En 
annan person uppvuxen och verksam i Jokkmokk, i samma ålder som 
min morbror, berättar att när Kaitumforsen, också i Sörälven – där 
Akkats kraftverk och damm nu finns - dämdes försvann dånet, ljudet 
från forsen som alltid tidigare hörts inne i centrala Jokkmokk. ”Det 
var som att alla i Jokkmokk tappade kraften då, när forsen försvann”, 
berättar hon, och visar med kroppen, hon sjunker ihop.50

Tystnaden är ett tydligt tecken på ett trauma, att inte tala om det 
hemska som hänt är ett sätt att hantera förlusten och att samtidigt 
göra motstånd. Men det var inte bara att älvens forsande kraft för-
svann, att fisken försvann. Vid närmare undersökning så framstår 
det allt mer uppenbart att dessa kompensationer, som av Tage Er-
lander i sitt tal 1963 framhöll som ”lyckat samförstånd” oftast gjorda 
i penningform, medförde allvarliga konflikter eller osämja och avund 
inom familjer, såväl som mellan grannar, mellan fjällsamer, fiskesam-
er, skogssamer och även gentemot de som inte längre kallade sig sam-
er, utan svenskar.

I vår släkt fanns hemmanet, Skällarim.  Min morfars äldste bror, Al-
fred Nilsson, var den som fick ta över hemmanet. När Vattenfall vil-
le bygga ut, så var det därför Alfred som kontaktades och följaktligen 
kompenserades. Alfred dog 1970, när jag själv var fyra år. De enda spår 
av Alfred jag har är på olika foton i familjealbumet och historier, korta 
kommentarer som flyter omkring i mitt diffusa minne. Jag minns his-
torier om att han var rik, han kunde köpa en bil. Bilen finns på bild i fo-
toalbumet. Och att han drack mycket, att han blev omhändertagen av 
sin syster och dog i förtid. Jag vet inte ens om jag minns rätt, det återstår 
att utforska genom intervjuer som känns tunga att göra.

Jag minns att jag själv under lång tid tänkte på Alfred med visst 
förakt. Jag fick uppfattningen, utan att tala om det med någon i släk-
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ten, att han nog var en sniken släkting, som sålde vårt arv, vårt hem-
man, för pengar och sedan söp bort allt. När jag nu pratar med släk-
tingar som kände Alfred och bevittnade det som hände så får jag en 
annan förståelse. Mina släktingar som minns mer berättar: ”Det gick 
nog inte att säga nej” – till Vattenfalls erbjudanden och på min fråga 
om han egentligen ville sälja rättigheterna är svaret ”det var nog inget 
han ville”.51 Jag vet inte om några konflikter uppstod på grund av 
försäljningen, men berättelserna kring morfars äldste bror visar på 
förståelsen att ”kompensationen” för den förstörda älven, pengar, kan 
förstöra en människas liv. I mina många intervjuer och konversatio-
ner kring utbyggnaden av Lule älv framkommer liknande berättelser.

Alfred ärvde också släktgården, huset som fanns kvar och stod inom 
själva hemmanet, byggt på mitten av 1800-talet. Idag, år 2014, finns 
bara grunden kvar och ett härbre och en lada är all bebyggelse som 
finns kvar. Så småningom kom jag själv att ärva en del i hemmanet på 
90 hektar och den överdämda mark som sträcker sig ända ut i Letsi-
magasinet, i Unna Julevädno. Hemmanet har nu sålts, och jag har inte 
längre något inflytande över vad som ska hända med släktens gård. 
Men jag känner mitt ansvar att som människa, historiker, forskare, be-
rätta om dessa minnen för annars kommer ingen annan att göra det. 
Att återupprätta vårt avtryck på platsen, vårt skogssamiska arv, berätta 
att vi var här, vi levde här och vi finns fortfarande.  Att framhålla att vi 
inte är ”svenskar”, som svenska staten ville att vi skulle bli, då alla för-
ordningar antogs och skogslapparna – skogssamerna52 - skulle raderas 
ut, med hjälp av rennäringslagen 1928.53 Vi skulle bli svenskar, och an-
passa oss till ett svenskt sätt att leva, utan renar, utan samiskt språk och 
samiska seder, men jag kämpar emot; jag tar tillbaka min, vår, historia. 
Jag är skogssame, lulesame, same och jag vågar säga -  jojka - det högt.

Att återta minnet och att bidra till helande
Några av de allra viktigaste aspekterna utifrån kritisk och kvalitativ 
urfolksforskningsmetod är just att återta minnen och bidra till helan-
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de. Det vill säga att utgå från att stärka såväl sig själv som andra som 
lever i konsekvenserna av trauman från tidigare såväl som pågående 
kolonisation av såväl territorium som kroppar.54

Många gånger har jag fått frågan från åhörare vid föreläsningar i 
Stockholm och Uppsala om det jag återberättar kring konsekvenserna 
av vattenkraftsutbyggnaden verkligen är sant, ”är det verkligen så illa?”.  
Sveriges viktigaste energikälla, Sveriges industriella ryggrad, som så 
återkommande framhålls som miljövänlig och förnybar kan den verkli-
gen ha de extremt negativa konsekvenser som jag beskriver? En annan 
kommentar som ibland dykt upp är att det är ett rimligt pris för en 
miljövänlig el. Ibland möts jag i min forskargärning av kommentarer 
som handlar om att jag presenterar misär, negativa konsekvenser och 
finns det inget positivt att berätta om vattenkraftsutbyggnaden. Det är 
ett slags tystande igen, ett avfärdande av att konflikterna kvarstår. En 
fråga som jag kommit att få fundera mycket över är därför just detta av-
färdande av människors erfarenheter och de trauman som uppstått och 
hur det kan hänga ihop med aspekter av kolonisationen. Jag har också 
funderat kring hur jag kan arbeta ”helande” med denna del.

När jag 2008 påbörjade min postdoktorala studie av vattenkrafts-
utbyggnaden i Lule älvdal så gjorde jag som många forskare gjort före 
mig; åkte ut dåligt förberedd på vilka såriga minnen jag stod i be-
grepp att riva runt i. Förvisso hade jag påbörjat i mindre skala tidigare 
och även diskuterat frågorna kring vattenkraftsutbyggnad och kon-
sekvenserna av dessa med ett fåtal initierade personer.55 Jag hade en 
i det närmaste obefintlig orientering i det samiska samhället, kultur, 
tradition och historia och saknade dessutom kunskaper om min egen 
familjs samiska historia. Min intention hade ju aldrig tidigare varit 
att engagera mig i samisk forskning, samiska studier så detta blev ett 
helt nytt område för mig. En annan aspekt som kan vara särskilt in-
tressant att framhålla är att jag, trots min uppväxt upp i Luleå och 
mycket tid tillbringad i Jokkmokk, hade en försvinnande liten kun-
skap om renskötseln i Lule älvdal. 
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Jag hann aldrig vara ”utifrån-forskaren”, utan blev i samma ögon-
blick som jag började forska om Luleälven själv indragen på ett om-
tumlande sätt. Jag kom genom ny, tidigare dold, information från 
nära släkt att själv bli en av de som jag utsett som ”studieobjekt”, 
nämligen samiska kvinnor med koppling till renskötseln.56 Förutom 
att tala med min egen närmaste släkt, så följde jag då, 2008, Luleäl-
ven till källflödena och Suorvamagasinet, reglerat fyra gånger sedan 
1919, och numera norra Europas största regleringsmagasin. Här va-
rierar vattennivåerna med elproduktionen 30 meter upp och ner och 
här finns byarna Ritsem, Änonjalme och Vaisaluokta. Majoriteten av 
dem som nu har sina sommarvisten vid Suorva är de efter Norges 
självständighet tvångsförflyttade nordsamerna från Karesuando.57  

Bland det första jag mötte när nu jag gav mig ut för att intervjua 
var ett samiskt skämt: ”Vet du vilka som ingår i den samiska famil-
jen?”58  Jag stod svarslös inför denna fråga vars svar visade sig vara 
”Pappa, mamma, barnen och… forskaren”. Samma kvinna berättade 
att hon mött forskare i hela sitt liv, sedan barnsben, som velat under-
söka samers liv och leverne.

När jag senare började leta vidare i dokumentationen av samer fann 
jag att även min egen familj mött med forskare redan på 1800-talet 
och dragits in den rasbiologiska ”vetenskapen”. År 1868 sammanträf-
fade mormorsfarmors syster, Stina Larsdotter Rim och hennes make 
Johan Svensk med det äkta paret Gustaf och Lotten von Düben vid 
Ligga, Norrälven, där det sedan 1970-talet finns ett vattenkraftverk 
och damm.59 Numera finns de med i bildkatalogen på Nordiska 
Muséets hemsida.60

Även om det för mig är personligen trevligt att återfinna släkten 
fotograferad och tillgänglig via internet, så var och är sammanhang-
et och beskrivningen av bilderna, texter skrivna 2008, som ett slag i 
ansiktet, en spark i magen som lämnade och fortfarande lämnar mig 
andlös, ordlös och stum. Lotten fotograferade i liknande syfte som 
make hon reste med; Gustaf von Düben, antropolog, forskare och 
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professor vid Karolinska institutet, arbetade med att komplettera den 
samiska kraniesamlingen som fanns vid institutet med beskrivningar 
av samernas liv för rasbiologiska syften. 61 Jag gläds åt att återfinna 
bilderna och blir glad åt att se släktingarnas uppfordrande och starka 
blickar. Men återgivna i en av rasbiologins reproducerande kontext 
på Nordiska Muséets hemsida, där bilderna publiceras utan samtycke 
från efterkommande, med texter som beskriver dem som passiva of-
fer, lämnar mig ordlös. Tyst. 

Mina första möten med det samiska samhället – som forskare – 
och även som same – har kommit att bli chockartade. Den rasbiolo-
giska forskningen och dess omfattande nedslag i samisk identitet och 
självkänsla, den skam det fört med sig för samer och även i min egen 
familj, diskuterar jag inte vidare här.62 Men, Mudimbes analys ger 
mig verktyg att förstå vad det handlar om; att etablera en bild av ett 
“primitivt Sameland”, med syftet att rättfärdiga den koloniala ocku-
pationen av det samiska territoriet.63  

Den samiska aktivisten, kulturarbetaren, jojkaren och läraren Ka-
rin Stenberg skrev redan 1920 i Dat läh mijen situd – på svenska ”Det 
är vår vilja”, en bok riktad till Sveriges Riksdag, följande angående 
forskning på samer av icke-samer:

Svenskar, som resa genom lappmarkerna med hästlass av 
konserver och huvudet fullproppat med sina egna stor-
hetstankar, utan att kunna vårt språk, utan att kunna följa 
oss på våra vandringar, i vårt arbete, utan låta sig fraktas 
som kollin genom bygderna, de skriva understöda av 
staten och enskilda, böcker om oss och vårt liv, som hall-
stämplas såsom “sanningen om lappen”.64

Israel Ruong fortsatte med detta ifrågasättande av samer från ett ut-
ifrånperspektiv då han 1991 skrev att ”samisk historia är skriven av 
icke-samer om samer för icke-samer”.65 Ruong framhöll också be-
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tydelsen av att bygga upp en samisk akademisk kår för att få samisk 
kontroll över forskningen om samer.66 Det är än idag bara ett fåtal 
samer som disputerat och som arbetar med att stärka samisk iden-
titet, att återta våra minnen, med de svenska universiteten och an-
dra institutioner som plattform. Jag ser dock hur jag själv och många 
samer med mig ännu brottas med en utifrån blick som det är svårt 
att förhålla sig till. Den möter oss i olika sammanhang, och den finns 
även i våra – som Mudimbe – formulerar det, koloniserade sinnen.

Detta ifrågasättande av vetenskaplig sanningsproduktion och den 
status den får lyfts fram inom feministiskt teknovetenskaplig och 
dekoloniserande metod. Donna Haraway talar om vetenskap som 
skapande av olika ”myter”, vilka ges status bland annat genom sin 
koppling till universitet, och vit hudfärg.67 Sandra Harding talar om 
behovet av att skapa flera olika berättelser från olika ståndpunkter.68 
Men urfolksmetodologi och samifiering innebär att gå ett steg längre. 
Det är att ta ställning för ett urfolksperspektiv, att vända blicken, och 
skriva för sig själva, att inte bara för att förklara samiskt liv för utom-
stående. Att använda sig själv, och sin egen familj, som källa då den 
berättelse en själv är del av - som tillhörande urfolk- är tystad, ofta 
oskriven, okänd och icke tillgänglig för den utomstående, är en viktig 
del. Det innebär också att skriva så att dem berättelsen berör kan ta 
del av det skrivna, att skriva på ett sätt så att den som läser känner 
sig såväl sedd som respekterad. 69 Många av samer som jag intervjuat 
eller diskuterat med  i andra sammanhag med beskriver att många 
gånger har forskare kommit och samlat information, material, saker 
och sedan åkt iväg med materialet. Sedan får de intervjuade, fotogra-
ferade, filmade samerna  - eller deras efterkommande - inte chansen 
att kommentera, säga ifrån, tycka till, ändra något, eller ens ta del av 
det skrivna. Det är förstås ingen självklarhet att bara för att jag själv är 
same så kan jag undgå att upprepa detta övergrepp. Många forskare 
som själva tillhör urfolk skriver om betydelsen av att ge tillbaka, till 
exempel den samiska forskaren Rauna Kuokkanen.70 Kim TallBear 
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beskriver sitt sätt att arbeta som forskare och urfolk, som inte att bara 
ge tillbaka, utan att kontinuerligt ”stå med” (standing with), genom 
att delta i konversationer i webbsfärer, vid konferenser och seminarier 
och att publicera sina vetenskapliga alster i bloggform innan de publ-
iceras som akademiska texter.71 För min del innebär detta helande 
att berätta om trauman från vattenkraftsexploateringen och föreslå 
förändringar för att hela, att delta i aktivism och att delta i krav på 
upprättelse. Mitt samiska föreningsengagemang utgör en viktig del 
i detta att ”stå med”.  Att vända blicken, att ifrågasätta, återta minnet 
och att kräva förändring är detsamma som att bidra till helande.

Julevädnolaxen, elen, renarna, riskerna och nya exploateringar
Julevädno var en gång en laxrik älv. Historisk dokumentation om lax-
fisket finns sedan 1300-talet.72 Just vid Skällarim, där jag själv stått 
och fått bottennapp, var det före vattenkraftsregleringen särdeles rikt 
på lax. J G Ullenius skriver, 1932: 

Fisket å lappskattelandet Skällarim har mest åsyftat lax 
och bedrivits i Skällarimselet, som alltid varit laxrikt. Red-
skapen hava utgjorts av s k kolk /laxnot/ samt ljuster.73

Idag är laxen borta, kanske för alltid. Den kommer inte högre än till 
det första vattenkraftverket vid Boden. Som vuxen hittar jag de bara 
fysiska lämningarna i ladugården; stora gamla nät och rostiga fiske-
redskap. För oss som aldrig fick se Julevädnos mäktiga flöde återstår 
bara beskrivningar från förr. Forsarna i Skällarimselet var betydligt 
beskedligare än det vida omtalade Njommelsaska, Harsprånget, och 
Stuor Muorkkegåttje, Stora Sjöfallet. Men de gav älven liv och rörel-
se.  Idag står vattnet på ytan i Letsimagasinet stilla, det är tystat. Jag 
blir själv liksom stum, trots att det ibland är bedövande vackert. 

När jag besöker älven på hösten 2012 träffar jag på folk från byn. 
De är nyinflyttade och berättar att det finns fisk numera, abborre och 
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gädda kan man få. Gädda ses som en undermålig matfisk, så den an-
vänder man till hundmat, men abborrarna är ofta fina. Dock är det 
svårt att förhålla sig till de kraftigt varierande vattennivåerna, de som 
är nödvändiga för att garantera stabiliteten i Sveriges elnät och säker 
elleverans till alla dess elkonsumenter. Vid midsommar 2012 hade 
magasinet sjunkit så plötsligt och kraftigt att vattnet sinade i brunn-
narna uppströms och båtar som dragits upp på land låg många meter 
från vattnet. En person från byn hade då ringt och skällt ut persona-
len på kontrollstationen i Vuollerim, och dagen efter var vattnet åter-
ställt till bättre nivå. Jag frågar hur det är på vintern och får till svar att 
det är livsfarligt. Ibland kan det vara som en ruschkana ner mot älven, 
ibland ser det ut som ett månlandskap. Få vågar sig ut på älven för att 
fiska. ”Man vet aldrig hur det är”.74

För renskötseln har dämningarna inneburit stora svårigheter och 
risker. Renarna går över de frysta magasinen och måste sedan samlas 
in, trots farorna, vilket sätter även människors liv på spel. Enstaka renar 
som går ner sig klarar sig dock rätt bra, eftersom de flyter ”som korkar” 
och kan ta sig upp. Men om de pressas att återvända i grupp och flera 
hamnar i vattnet kan det innebära död. Renskötare som då vill undsät-
ta sina husdjur kan drabbas lika illa. Torrfårorna som skapats innebär 
att naturliga avgränsningar försvinner och renarna sprider sig utanför 
samebyns tilldelade betesmarker. För fjällsamebyarna som tidigare 
kunde använda älven som flyttväg, med rastbeten och kalvningsland, 
mellan fjäll och kust har regleringarna och dämningarna dammen 
medfört att man måste transportera renarna med lastbilar istället.  

Samtidigt framkommer en dubbelhet. De flesta med bakgrund i 
Jokkmokk, och Lule älvdal, har samisk bakgrund, och i många fall 
tillhör de samma kategorier som min familj, som genom svensk lag-
stiftning hamnat i kategorin ”svensk”. 75 Men samer – såväl renskö-
tande samer som samer som idag, av sig själva och av andra, snarare 
betecknas som svenskar – har arbetat och arbetar fortfarande för det 
statligt ägda företaget, Vattenfall. Samtidigt som vattenkraftsexplo-
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ateringen inneburit förstörelse av fiskevatten, av färdvägar, av ren-
flyttningsvägar, så har den varit och är än idag en viktig inkomstkälla 
för flera familjer i Jokkmokks kommun. I Vuollerim, två mil längs 
torrfåran från Skällarim, finns driftcentralen varifrån hela Lule älv 
kontrolleras. De som arbetar för Vattenfall här kommer från områ-
det, samma gäller de som arbetar med kontrollen och underhållet av 
själva kraftverken och dammarna. De tar alla sitt arbete på största 
allvar och gör sitt yttersta för att göra dammarna och magasinen säk-
ra för sig själva, sina anhöriga, sina släktingar, vänner och bekanta.  
Flera av dem har arbetat för Vattenfall med dammarna och kraftver-
ken i Julevädno i hela sitt yrkesverksamma liv och alla sätter de sin 
yrkesstolthet i att få det att fungera på bästa sätt.76

Det är således inte någon självklar definierbar kolonialmakt utifrån 
som kontrollerar Julevädno, eller som förtjänar sitt dagliga levebröd på 
densamma. Dock, de omfattande inkomster som Julevädno inbringar 
som elproducent understiger kraftigt den ekonomiska återföringen till 
den lokala ekonomin. Som kompensation för de negativa konsekven-
serna av vattenkraftutbyggnaden erhåller Jokkmokks kommun varje 
år så kallade ”bygdemedel”. Dessa uppgår årligen till omkring 20-25 
miljoner kronor. Medlen är till för att stödja olika lokala initiativ, inom 
såväl näringsliv som föreningar och kulturliv.77 Jokkmokk erhåller 
dessutom omkring 90 miljoner kronor årligen i så kallad statlig utjäm-
ning.78 Men om samma system för återbäring för elproduktionen som 
finns i grannlandet Norge skulle gälla i Sverige, så skulle omkring 550 
miljoner kronor årligen komma Jokkmokks kommun tillgodo.79 Det är 
en väsentlig summa pengar som skulle göra stor skillnad för livet idag 
i Jokkmokk, för vården, skolorna, kommunala verksamheten och inte 
minst möjligheterna för de som vill leva här. 

Idag, sedan 2006, förekommer nya planer för exploateringar som 
rör Julevädno. Denna gång handlar det om gruvetableringar, i direkt 
närhet till älven med placering i närheten av de existerande dammar-
na och magasinen. Jokkmokk har inga nu aktiva gruvor, men planer 
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finns på järnmalmsgruvor vid Kallak, Gállok – en ö i Lilla Lule älv. 
Prospekteringar görs även på flera andra platser inom kommunens 
gränser. Planerna stöds av en del av befolkningen och även av den 
politiska majoriteten i Jokkmokks kommun, med argument som att 
Jokkmokk håller på att dräneras på folk och att det behövs nya ar-
betstillfällen. En stark opposition finns dock, med företrädare inom 
såväl renskötsel som turistnäring och även andra lokalt förankrade 
personer som inte vill se Jokkmokk bli utnyttjat en gång till.80

Exploateringen av Julevädno är uppenbarligen inte bara ett histo-
riskt trauma, det är också ett dagligen pågående trauma. I och med 
gruvdrömmarna förstärks traumat. Även om inte gruvplanerna blir 
verklighet så har de redan väckt oro hos många och nya konflikter 
mellan människor av olika åsikt har skapats.

Åter till Julevädno– att återta sin historia och identitet
Efter avhandlingen har mitt starkaste fokus kommit att bli Julevädno, 
Sábme – Sameland.  Jag har ägnat en stor del av min tid sedan 2008 att 
förstå, analysera, besöka, bevittna, intervjua. Jag förstår nu hur viktig 
älven alltid varit, alltid kommer att vara. Idag är älven livsfarlig och kan 
inte utgöra den transportväg på samma sätt som förr, men den är ändå 
livsviktig. Vi är alla intimt förbundna med älven, oavsett om den är fri 
eller reglerad. Julevädno är förr som nu vårt dricksvatten och vi, såväl 
boende längs Lule älv som i resten av Sverige, är beroende av att den 
håller sig i sina bojor, vattenkraftsdammarna, och snällt producerar vår 
dagliga el.81  Idag studerar jag de gulnade fotona av forsarna i Sörälven 
på väggen i mammas föräldrahem, bilder jag sett men aldrig begrundat 
tidigare, med kärlek och värme. Jag funderar på hur det kan ha sett ut, 
hur älvens ljud lät. Vilken som är dess jojk och om den jojken fanns  - 
finns – någonstans i familjens minne. Det ointresse som jag kände så 
starkt tidigare har vänts i ett brinnande lust att både förstå och berätta 
om vad som hänt. Jag vill bidra till att älven inte spränger sina bojor och 
dränker sina människor, jag vill bidra till att älven blir säker för oss som 
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lever här, och att fiskarna återigen kan vandra upp längs den. Jag vill 
höra älvens forsar igen. Jag vill jojka älven.

Min familjs samiska – tystade – arv, knutet till Julevädno, hänger 
ihop med svensk kolonial och rasistisk politik. Medan vissa andra har 
valt, kunnat eller möjligen tvingats välja, att stå upp och kämpa emot på 
olika sätt, så har vi i min familj hanterat detta genom tystnad och genom 
att gå med på att undantrycka vår egen samiska historia, vår egen iden-
titet.82 Det var troligen för mig personligen nödvändigt att studera Tan-
zania och kolonial exploatering i Afrika, att möta afrikanska forskare 
med postkolonial teori och metod samt en vilja att ifrågasätta kolonisa-
tionen, för att se detta. Med hjälp av Mudimbe ser jag händelserna som 
ett kolonialt övergrepp på en livsstil, en kultur som är den skogssamiska 
– och i allmänhet samiska – kulturen där älvarna är livsviktiga nerver 
och blodsystem för fysisk och kulturell överlevnad, fortlevnad, vällev-
nad, levnad. Den ”koloniserande strukturen” har varit oerhört effektiv. 
Lule älv är tystad, tämjd, till oigenkännlighet, och dess skogssamiska 
arv är bortträngt, tystat, förtryckt till och med av oss samer själva. Men 
jag vill inte stanna vid detta konstaterande. Jag måste gå vidare.

Brendan Hokowhitu, maorier och forskare, hjälper mig vidare på 
denna resa i analys och återtagande. I artikeln “A Geneaology of In-
digenous Resistance”- en studie av urfolks motstånd -  ställer han 
viktiga frågor; ”hur kan vi förklara den fortsatta förtrycket av urfolk, 
trots allt motstånd som gjorts, och görs? Har metoder för urfolks 
motstånd blivit meningslösa?”83 Hokowhitu fortsätter, “urfolks mot-
stånd har internaliserat den koloniala och den nykoloniala staten, det 
förgångna och det fortsatta traumat av kolonisation och därmed ko-
lonisationens psykologi, vilket medför att urfolk inom den akademis-
ka sfären talar om att ‘avkolonisera sinnet”.84 Detta medför en fara 
argumenterar Hokowhitu - om vi ständigt refererar till kolonisatio-
nen, riskerar vi att fastna och cementera de nykoloniala maktstruk-
turerna”.85 Hokowithu menar att det projekt vi bör rikta in oss på är 
istället ”Urfolks fria val, ansvar och frihet”.86
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Hokowhitus tankegångar stämmer väl överens med mina funde-
ringar. Jag använder mig gärna av ”avkolonisation” som begrepp, men 
inser att hur jag än vänder och vrider på det så måste jag då i varje 
andetag förhålla mig till den svenska staten som kolonisatör. Förvisso 
måste först kolonisationen erkännas och avkolonisationen påbörjas. 
Men, min vision är att få gå vidare och inte fastna i att ständigt behö-
va berätta om kolonisationens många ansikten och de trauman den 
medför. I denna dröm, vision, ingår att på svensk sida av Sábme bi-
dra till etablerandet av kritiska urfolksstudier, studier av Sábme, från 
ett samifierande perspektiv, med självständighet och stolthet över vår 
historia.  I min vision ingår etablerandet av ett självständigt samiskt 
universitet och av samiskledda institutioner på andra universitet, med 
samisk makt över minnet och hur det återberättas.  Forskning om 
samer, av samer och för samer, och för att stärka det samiska samhäl-
let och dess kultur måste på samma sätt vara en självklarhet som det 
är för exempelvis svensk forskning.

Mitt yttersta mål, min dröm, kan fysiskt manifesteras i en väldigt 
enkel aktion. Den dag jag kan bära min vackra lulesamiska kolt med 
stolthet och glädje vid den plats jag för närvarande verkar vid, utan 
att samtidigt känna att jag därmed gör en politisk manifestation eller 
behöva svara på frågor om varför jag bär den, då har min vision troli-
gen förverkligats. Detta är vad att komma tillbaka till Julevädno har 
inneburit för mig. Det var en lång resa via Afrika, Tanzania och andra 
folks kamp för sina rättigheter att bli sedda och respektera men nu är 
jag tillbaka hemma igen, vid Julevädno.

Jag vill avsluta med en del ur den unga lulesamiska artisten Lovisa 
Neggas jojk på lulesamiska, ”Miha ja Gievrra” (stolt och stark) som 
uppmanar just till att bryta tystnaden, att tala för dem som tystats och 
ge alla frihet: 

Fábmo le vájmodibme, Gut duosstel álggusittjat, Ja bälos 
gieladimev, Ane dal gielav, divna tjoavdá dån.87
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En hjälpande cyborghand  
Tolkningsutrymmen runt en 
biomekanisk protesarm
Anna Åberg

– Gentlemen, we can rebuild him. We have the technology. 
We have the capability to build the world’s first bionic man. 

 Introduktionen till The Six Million Dollar Man 
 

– He is more machine now than man. Twisted and evil. 
 Obi-wan Kanobi, Return of the Jedi

År 1960 publicerades artikeln ”Cyborgs and space”, där rymdfors-
karna Nathan S. Kline och Manfred E. Clynes myntade ordet cyborg, 
en sammanslagning av orden cybernetic och organism.1 Kline och 
Clynes ville anpassa den mänskliga kroppen till ett liv i krävande mil-
jöer, i detta fall i rymden. Om till exempel syrebehov, sömnbehov, 
mat, energitillförsel och temperatur kunde regleras inom den orga-
niska kroppen med hjälp av biokemiska, elektroniska och maskinel-
la processer som samarbetade med de organiska processerna, skulle 
rymdfararna inte behöva vara beroende av apparater som dels behöv-
de tillsyn, dels kunde gå sönder. Målet var att artificiella förbättringar 
av den mänskliga kroppen skulle fungera på ett naturligt sätt och vara 
självreglerande, precis som våra biologiska organ.

Detta var första gången begreppet cyborg användes, men idén om 
en sammansmältning av människa och maskin har varit ett återkom-
mande tema inom både teknovetenskaplig forskning och i fiktiva be-
rättelser. Det finns de som menar att om vi pratar om ett slags symbi-
os eller systemberoende mellan organisk och oorganisk materia så är 
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vi redan där: det skulle i princip vara omöjligt för en människa idag 
att klara sig utan tekniska eller kemiska hjälpmedel, från kläder till 
matlagning och elektricitet, och i vissa fall avancerad medicinsk tek-
nik som till exempel pacemakers.2 Men den typ av sammansmältning 
som Kline och Clynes siktade emot har ännu inte riktigt uppnåtts, 
trots stora framsteg med konstgjorda organ, stridsvapen som kopp-
las till soldater och preparat som förändrar vår uthållighet och våra 
sömnmönster. 

Ett exempel på vad som kan kallas cyborgteknik är den biomeka-
niska armprotes som elektrikern Jesse Sullivan fick år 2003; en ro-
botarm direkt kopplad till nervsystemet som styrs av impulser från 
hjärnan på nästan samma sätt som en biologisk arm. År 2005 blev 
Claudia Mitchell den första kvinnan som fick en liknande protes. 
Jesse, Claudia och deras armproteser fick stor medieuppmärksamhet, 
och de blev kallade ”världens första cyborgar”.  För många som hade 
följt närmandet mellan människokroppen och tekniken verkade Jesse 
och Claudia äntligen förkroppsliga denna ultimata fusion.

Den biomekaniska armprotesen har utvecklats i samarbete med 
militären, och den ska hjälpa sårade soldater, samtidigt som den är en 
del av en större teknikutveckling som syftar till förbättrade stridsred-
skap, och därmed, med största sannolikhet, fler sårade soldater. Den 
är också en protes, och en av dess uppgifter är att återställa en kropp 
till sitt så kallade rehabiliterade tillstånd, samtidigt som dess koppling 
till den mänskliga kroppen ger upphov till frågor kring vad som anses 
vara normalitet i fråga om organ och funktioner. Det fanns dessut-
om redan hos Kline och Clynes en framtidsvision om att gå längre 
än bara rehabilitering och skapa en förbättrad människa, som inte är 
bunden av sköra, organiska processer. Spänningen mellan dessa olika 
visioner blir tydlig i forskningskommunikationen runt protesarmen, 
där olika aktörer (forskare, finansiärer, journalister, patienter, militärer 
och kommentatorer på internet) tolkade och diskuterade armen när 
den blev presenterad som tekniknyhet. Vem har makt att bestämma 
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vad en teknik ”betyder”? Vilka berättelser används för att legitimera, 
beskriva och tolka den nya tekniken och hur samverkar berättelserna? 
Vilken roll spelar föreställningar om normalitet och naturlighet, åter-
ställande och förbättring, kontroll och rädsla i kommunikationen?   

Den biomekaniska armprotes som diskuteras här är en variant av 
en protes som utvecklats av Dr Todd Kuiken och en forskargrupp 
vid Rehabilitation Institute of Chicago (RIC). De har utvecklat en 
metod för att integrera proteser med nervsystemet som kallas ”targe-
ted muscle reinnervation”. Metoden innebär att man tar friska ner-
ver och flyttar dem från platsen för en amputation till friska muskler, 
som länkas till protesen med hjälp av elektroder. För Jesse Sullivan 
och Claudia Mitchell innebar detta att nerver från axlarna flyttades 
till bröstmusklerna, och protesen kopplades dit. När hjärnan sänder 
signaler till axelnerverna för att röra på armen, hamnar de i bröst-
musklerna och skickas vidare till armprotesen. Sullivan, som arbetade 
som elektriker, tvingades amputera båda armarna efter en olycka där 
han utsattes för en chock på 7 200 volt. Före detta marinsoldaten 
Mitchell förlorade sin arm i en motorcykelolycka 2003, och när hon 
fick höra om Jesse och hans protesarm kontaktade hon RIC och an-
sökte om att bli testperson för en nyare version av protesen. Ett par år 
senare fick även hon en biomekanisk arm.

Forskningen på RIC finansierades av American National Insti-
tute of Health, samt av den amerikanska militären genom Defence 
Advanced Research Projects Agency (DARPA). Under 2006 star-
tade DARPA projektet ”Revolutionizing Prosthetics”. Målet var att 
inom fyra år utveckla en protes som skulle vara nästan identisk med 
en organisk arm och hand. Året efter hade amerikanska militären fi-
nansierat protesrelaterad forskning för ca. 50 miljoner dollar inom 
detta projekt, däribland RIC. DARPA och dess medarbetare, RIC 
och forskarna där samt Claudia och Jesse är de personer som figure-
rar i den forskningskommunikation jag ska undersöka. Jag har följt 
berättelsen om armprotesen genom hemsidor och pressmeddelanden 
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från forskarna på RIC och från DARPA, i olika nyhetsmedier samt 
bland bloggare och kommentatorer på internetforum. Med detta 
som utgångspunkt vill jag försöka ta reda på vad som händer när en 
teknikvision som har skapats inom forskning, populärkultur och po-
pulärvetenskap möter en pågående teknikutveckling.

Att ta ut soporna och spela piano. En berättelse om normalitet
Protesarmen ska återställa en kropp som har blivit förändrad, tagen 
ur sitt tidigare tillstånd. Dock är det klart att den också ska återstäl-
la kroppen till vad som ses som ett normativt tillstånd. Sociologen 
Kerstin Sandell har undersökt hur det ”normala” som begrepp kan 
skapas genom plastikkirurgi. Hon hävdar bland annat att den cen-
trala roll begreppet ”normalitet” spelar i vårt samhälle kan tillskrivas 
dess tvetydiga karaktär, och att normalitet skapas subjektivt i praxis. 
Sandell citerar Sander Gilman, som menar att det finns en stark fö-
reställning i vårt samhälle om att vårt utseende till stor del är kopplat 
till hur vi mår mentalt. En person som inte lever upp till samhällets 
normer tros lida av en känsla av utanförskap. Kosmetiska kirurger 
kan alltså hävda att ”[K]roppens fulhet skapar själsligt lidande som 
kan botas med kirurgi.”3

Att både kroppsligt och emotionellt lidande kan lindras med hjälp 
av den nya tekniken uttrycks i intervjuerna med Sullivan och Mit-
chell i media där de själva berättar om sina nya liv med proteser och 
beskriver de aktiviteter de kan utföra efter operationen. De nämner 
att ta av och på sig en keps, att vinka in en taxi, plocka upp en tallrik, 
äta, laga mat, krama sina nära och kära, klä sig, raka sig, och så vidare. 
Liknande aktiviteter är i fokus i texterna på RIC:s hemsida. Texterna 
om Sullivan beskriver hur han kan sätta på sig strumporna, klippa 
gräset, dammsuga, och äta. Uppgifterna symboliserar en återgång till 
ett normalt liv, men den nya armen har också gett honom något mer. 
”This arm has given back to me a sense of freedom, confidence and 
independence that I had lost after the accident”, säger Sullivan själv.4 
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Armen har alltså inte bara gett honom fysiskt välbefinnande och 
självständighet, utan även psykiskt välbefinnande. I denna berättelse 
kan tekniken återställa mänsklighet, frihet och självständighet.

Fokus ligger främst på vardagliga aktiviteter, men eftersom Mit-
chell är en före detta marinsoldat så får hon också representera en 
koppling till militären och det pågående kriget. Förutom de tidigare 
nämnda aktiviteterna vill hon träffa amputerade veteraner som har 
kommit hem från Afghanistan och Irak. Enligt hemsidan som publ-
icerades år 2006 hade då över fyra hundra amputerade soldater kom-
mit tillbaka från pågående krigskampanjer och Mitchell säger där: 

As a military veteran, I am also hopeful that the Bionic 
Arm technology may provide benefits to amputees retur-
ning from war.5

Militären nämns också som en viktig finansiär i allt material, men 
RIC själva är dock noga med att inte diskutera det militära ekono-
miska stödet i detalj. De fokuserar istället på uppgiften att återställa 
normaliteten åt de människor som drabbats av kriget, och skapar ett 
gemensamt, icke-kontroversiellt mål för sin forskning. Marknaden 
för protesforskning är begränsad, och samhället i stort är inte alltid 
villigt att avsätta medel för denna typ av forskning. Vid andra tillfäl-
len i historien har villigheten ökat med krig som bakgrund, och i en 
situation där konkurrensen om finansiering är hård är det inte förvå-
nande att forskarna vill använda krigssituationen för att legitimera 
sin forskning. Emellertid kan militär användning av cyborgteknik ha 
negativa konnotationer för vissa delar av allmänheten, och jag åter-
kommer till denna fråga längre ner. 

DARPA beskriver också på sin hemsida vad de vill ha ut av den 
biomekaniska protesforskning som de finansierar. Överste Ling som 
är ansvarig för DARPA:s övergripande protesprogram, har hävdat att 
en protesarm ska kunna utföra alla ”mänskliga aktiviteter”. Det inne-
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bär, enligt Ling, att kunna plocka upp allt från ett sandkorn till ett 
bowlingklot, att kunna skriva poesi, spela piano, plocka upp en penna, 
äta soppa eller svara i telefon. Pianospelandet är av intresse här. Två 
gånger lägger Ling tonvikt på att de skadade ska kunna spela piano 
igen, och bilden som illustrerar texten är en närbild på en pianospe-
lande hand.6  Ling jämför med benproteser, och menar att forskar-
na redan har nått en punkt där protesen fungerar i princip likvärdigt 
med ett vanligt ben. Han berättar att en man som har amputerat båda 
benen satsar på att springa i OS i Peking och att de soldater som 
har fått benproteser har tagits i militär tjänst igen. Sådana aktivite-
ter nämner han dock ingenting om när han skriver om armproteser, 
vilket kan tyckas underligt. Här är det istället vardagliga saker han 
lägger tyngdpunkten vid och dessutom konstnärliga aktiviteter. Å 
andra sidan är det mycket svårare att utveckla en handprotes som är 
likvärdig med en naturlig hand än att utveckla en benprotes eftersom 
handens motorik är så komplex. De handproteser som finns idag går 
att öppna och stänga men inte mer. När pianospelandet används som 
exempel läggs tyngdpunkten på handlingar som kräver stor kontroll 
och motorisk precision i fingrarna. Därmed sätts målet inför framti-
den högt. Forskningsprogrammet ska även inrikta sig på att utveckla 
styrkan i armen och på att få den att se naturlig ut. Det torde innebära 
att det är viktigt inte bara att kunna utföra alla ”mänskliga” hand-
lingar, utan också att armen ser mänsklig ut. Dock finns brasklappar. 
Neurologisk teknik ska använda för att, som man säger, få armen att 
fungera på ett ”near-biological manner” och den styrka som utvecklas 
kommer att vara ”near-human”.7

Ovan nämnda exempel på aktiviteter som armen ska utföra för 
att återställa en person till ett normalt liv, har jag hittills tagit från 
presstexter, hemsidor och officiella uttalanden. När diskussionen is-
tället flyttar över till bloggforum på nätet så finns på flera ställen helt 
andra åsikter om vad armen skulle kunna göra i vardagen. Några idé-
er som presenteras är inbyggd bluetooth och mobiltelefon, förbättrad 
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interaktionen med tv-spel, direktanslutning till Internet, att kunna 
ta bilder med ett konstgjort öga, och att kunna ”scratcha” utan att an-
vända händerna.8 Alla dessa användningsområden relaterar till ett 
mer integrerat samspel mellan hjärnan och olika informationstekno-
logier. Det kan tolkas som om det är mest på skämt, men denna syn 
på armens möjligheter speglar ett ifrågasättande av vad som innebär 
en ”normal” framtid som inte återfinns i det offentliga materialet. Det 
blir tydligt i diskussionen om vad som är ett ”funktionshinder”. Även 
om alla på olika diskussionsforum verkar överens om att det är bra 
att de som har förlorat en arm eller ett ben kan få nya finns en del 
diskussioner om problemet med att ta för givet att de som har för-
lorat en kroppsdel är försvarslösa människor som behöver hjälp och 
som ska tvingas att se ut och agera som så kallade ”normala”. Personer 
som har erfarenhet av funktionsvariationer är viktiga deltagare i dessa 
diskussioner. Den normalitet som tas för given i det andra material-
et ifrågasätts här, liksom själva förutsättningen för forskningen, det 
vill säga att personer med funktionsvariation nödvändigtvis behöver 
”repareras” för att kunna bete sig och se ut som ”normala” människor. 
Ifrågasättandet av begreppet ”normal” är också tydligt när många av 
dem som uttrycker en önskan att byta ut sina armar mot cyborgarmar 
hävdar att de inte nödvändigtvis vill att de ska se alltför mänskliga ut. 
De föredrar att de ser ut som robotarmar eller att de skulle sitta på 
andra platser på kroppen än där armar vanligtvis sitter.

Dessa diskussioner är dock relativt få, och diskussionerna om 
funktionsnedsättningar hamnar oftast i en normativ bekräftelse av 
vad som är ”normalt”. Diskussionen om huruvida de amputerade ska 
behöva anpassa sig möts av motargument, och det finns flera inlägg 
som ifrågasätter att Claudia Mitchell har fått en beigefärgad arm, 
eftersom kommentatorerna uppfattar hennes hudfärg som icke-vit, 
vilket tyder på att de känner att det är viktigt att armen ser ”normal” 
ut. Andra kommentarer som visar på vikten av ett normativt utseen-
de är att den nya tekniken inte gör någon skada på Mitchells bröst, 
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vilket ses som positivt. Några kommenterar också att hon borde ha 
långärmade tröjor på sig så att den mekaniska delen av armen inte 
syns. Sådana kommentarer får inte Sullivan, vilket tyder på att det 
anses viktigare för Mitchell som kvinna att ”se bra ut”.  En annan 
tydlig skillnad som kan ses mellan beskrivningarna av Sullivan och 
Mitchell i nyhetsmedia är att Sullivan kopplas till aktiviteter som 
kan kodas som både manliga och kvinnliga, medan Mitchell främst 
kopplas till aktiviteter som i huvudsak kodas som feminina. Sulli-
van sägs både kunna hjälpa till med hushållssysslor och måla ett hus, 
klippa gräs och kasta en boll. Mitchell sägs kunna laga mat och vika 
kläder. Det är säkert sant, och hon kanske inte är intresserad av andra 
aktiviteter, men hon är å andra sidan en före detta marinsoldat som 
förlorade sin arm i en motorcykelolycka. Hennes tidigare yrke fram-
hävs också ofta i texter som diskuterar protesens militära koppling, 
vilket kontrasterar ganska starkt med de sysslor hon ska utföra i sitt 
nya liv, efter att hon har fått protesarmen.

Berättelsen om en nära och trygg framtid där den biomekaniska 
armen används för att återställa biologiska funktioner handlar om ci-
vila och vardagliga aktiviteter och utseenden. När forskare beskriver 
i detalj hur armen ska se ut och till vilka aktiviteter den ska användas 
för, medskapar de en föreställning om normalitet som också kan an-
vändas för att skapa en gemensam bild av tekniken.  Dock kan den 
biomekaniska armen användas både för att förstärka och ifrågasätta 
vad som räknas som ”normalt”, ”naturligt”, och ”mänskligt”.

En arm som är lika bra som en biologisk! 
En berättelse om en naturlig sensation

I the Washington Post berättar Mitchell om första gången hon för-
sökte skala en banan med bara en hand. Hon berättar hur en sådan 
trivial sak blev väldigt känslomässigt jobbig, att hon var tvungen att 
använda sina fötter för att hålla bananen, vilket fick henne att känna 
sig som en apa.9 Detta primitiva beteende står i skarp kontrast till hur 
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Mitchell nu kan skala en banan med sin nya, högteknologiska arm. 
Att ha amputerat en arm leder till svårigheter att utföra aktiviteter 
på samma sätt som en person med båda armar kvar. Därför blir det 
sensationellt att utföra ”vanliga” aktiviteter. Många artiklar påpekar 
att allt Sullivan och Mitchell kan göra kan tyckas trivialt för oss, men 
för dem som har genomgått en amputation är det sensationellt. The 
Boston Globe använder till och med ett misslyckat försök av Mit-
chell att plocka upp en flaska på en presskonferens i Washington DC 
som ett bevis på normalitet: hon kan tappa en flaska precis som alla 
andra. Innan hon fick sin arm, kunde hon inte ens misslyckas. Det 
”naturliga” i denna situation är att ha en robotarm, inte att vara utan 
en arm. Tekniken blir därmed ”naturlig” när det motsatta innebär ett 
avvikande från normen. Denna sensationella och tekniska ”naturlig-
het” är också vad artiklar oftast beskriver som målet för framtiden. En 
framtida protesarm ska kännas, väga och kunna utföra alla rörelser 
som en biologisk arm. Att härma naturen är det ultimata målet, den 
ultimata framtidsvisionen. Samtidigt finns en motsättning i beskriv-
ningarna mellan vad som räknas som ”naturligt” och vad som räknas 
som ”sensationellt”. Hoppet om en framtid där den biomekaniska 
armen är så vanlig och naturlig som möjligt kontrasteras mot en vo-
kabulär som beskriver Sullivan och armen som en ”one-of-a-kind Bi-
onic marvel” och en ”high-tech wonder”.

I artiklarna betonas ofta hur ”naturligt” det är att protesen styrs 
av hjärnan. Sullivan säger till CBS News ”All of it is natural. I just 
do it like you do yours.”10 Till CNN säger han “All I have to do is 
want to do it, and do it.”11 Även från forskningshåll framhävs det 
naturliga i tekniken. Dr. Kuiken från RIC understryker hur ”natur-
ligt” det är att använda biomekanik i motsats till implantat, som när 
implanterade mikrochips används för att styra datormöss och annan 
teknisk apparatur.  Kuiken går igenom alla de problem ett implantat 
kan innebära och drar slutsatsen att den egna tekniken, som är så att 
säga direktkopplad till patienten, är mycket bättre än att placera ett 



148

främmande föremål i hens kropp. I samma artikel får vi veta att även 
Mitchell drogs till nervinduktion istället för implantat eftersom det 
var mindre ”påträngande”.

I pressen kontrasteras ofta tekniken i armprotesen med äldre pro-
testeknik, särskilt de så kallade ”primitiva” mekaniska proteserna 
med krokar, kedjor och knappar, proteser som fortfarande är i bruk. 
I tidningen Newsweek berättar Sullivan om hur han blev chockad 
när läkare först gav honom en protes med en krok, och han frågade: 
”Har vi inte kommit längre än så här?”12 I U.S. News & World Report 
berättar en soldat att hans ”så kallade moderna” myoelektroniska arm, 
som före den biomekaniska armen ansågs vara den bästa på markna-
den, är så svår att använda att han hellre använder just en krokprotes. 
En representant för armén betonar i samma artikel att hälften av dem 
med armproteser inte ens använder dem, eftersom de uppfattas som 
fula och ofunktionella. En artikel i Business Week hävdar att de prote-
ser som finns på marknaden idag fortfarande använder samma teknik 
som när protestillverkningen ökade i omfattning efter amerikanska 
inbördeskriget. Dessa artiklar som handlar om bristande funktiona-
litet och estetik i äldre proteser nämner sällan att den biomekaniska 
armen också har sina problem och kan uppfattas som otymplig och 
långsam. Ett exempel är en intervju med Sullivan i News Hour där 
han påpekar att han ibland hellre använder sin krok för att utföra 
vissa åtgärder då det är mer effektivt eftersom den nya armen är gan-
ska tung och inte så enkel att bära. Den är också svår att greppa med. 
Viljan att ha ett fungerande verktyg krockar här med viljan att ha en 
arm som ser ”naturlig” ut.

Denna diskurs där den nya tekniken huvudsakligen utmålas som 
sensationell och högteknologisk i motsats till den gamla är intressant 
att kontrastera med kommentarer på internetforum som inte alltid 
är lika entusiastiska över den nya tekniken. Lejonparten av bloggare 
lovordar den nya tekniken och ”hur långt vi har kommit”, men det 
finns också de som menar att vi inte har kommit tillräckligt långt.
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Honestly, I think its ugly. C’mon this is 2006 - THE 
FUTURE. We should all have jet cars, robot maids, robot 
pets, and flesh covered synthetic appendages. That arm 
should look real. Color me not impressed.13 
 
Actually, this is somewhat low tech, if people could just 
see what the technology today can really do, and how long 
we’ve had it, and if they just saw the kind of arms he could 
really have, then those arms right now look obsolete....14

Dessa kommentatorers förväntan på framtida protesteknik har inte 
uppfyllts. En bloggare på Slashdot menar till exempel att det verkar 
konstigt att använda targeted muscle reinnervation för att få armen 
att röra sig med tanke på forskningsframsteg som han påstår redan 
har gjorts, och undrar om tekniken inte redan är föråldrad. En annan 
använder filmen Robocop som ett exempel på att tekniken fanns redan 
på 70-talet. I denna visserligen skämtsamma kommentar finns kan-
ske en ledtråd till var några av dessa teknikförväntningar har byggts 
upp: i science fictionberättelser. Den typen av berättelser är inte bara 
referenspunkter för bloggare och kommentatorer på internetforum, 
utan används flitigt även i det officiella materialet, och skapar där en 
spänning mellan den naturlighet som utlovas och de supermänniskor 
som Sullivan och Mitchell jämförs med. 

”The Dawning of the Cyborg has arrived” 
En berättelse om framtiden

RIC presenterar Sullivan på sin hemsida under rubriken ”Meet Jesse 
Sullivan, the world’s first ’Bionic Man’.” ”Bionics” handlar om me-
kaniska system som fungerar som levande organismer, och är där-
för en korrekt beskrivning av den biomekaniska armen. ”Bionic” har 
också en andra innebörd, nämligen att ens biologiska kapacitet för-
bättras genom elektroniska eller elektromekaniska delar. Termen är 
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dock inte bara en rent teknisk beskrivning, utan används i det här 
sammanhanget också för att placera den biomekaniska armen i en 
populärkulturell kontext: den hänvisar till TV-serien The Six Million 
Dollar Man (1974 -1978). I den berömda inledningen till varje av-
snitt deklamerar en berättarröst:

Steve Austin, astronaut. A man barely alive. Gentlemen, 
we can rebuild him. We have the technology. We have 
the capability to build the world’s first bionic man. Steve 
Austin will be that man. Better than he was before. Better, 
stronger, faster.

Titeln på RIC:s hemsida är alltså ett direkt citat från tv-serien, och 
en kulturell referens som många amerikanska läsare känner igen och 
kan relatera till. Den berättar att ett mål har uppnåtts: det som för-
ut var utopi har nu blivit verklighet. Framtiden är här. Rubriken till 
pressmeddelandet efter Claudia Mitchells operation använder samma 
referensram: ”Rehabilitation Institute of Chicago lanserar världens 
första ’Bionic Woman’”, en direkt hänvisning till uppföljaren till The Six 
Million Dollar Man, The Bionic Woman (1976-1978). Både på hemsi-
dan och i pressmeddelandet använder man sig av en referensram som 
relaterar till positiva bilder av hjältemodiga populärkulturella figurer 
som har fått nya kroppsdelar. Just dessa två cyborgar ser dock ut precis 
som ”vanliga” människor, även om de har blivit förbättrade, de har blivit 
”bättre, starkare, snabbare”. Trots denna sensationella inledning med 
koppling till en storslagen framtid, är det tydligt i texten att målet med 
tekniken är att återställa normalitet, inte att skapa superhjältar.

Dr. Kuiken utvecklar detta och säger att han tror att människor i 
framtiden kan bli bioniska varelser som Steve Austin i Six Million 
Dollar Man. Han har haft serien i bakhuvudet som en inspiration 
under hela sitt liv, även när han åkte till universitetet för att påbörja de 
studier som skulle leda honom till dagens forskning. The Six Million 
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Dollar Man har därför en roll inte bara som kulturell referens, utan 
också som en inramning och motivering av teknikutvecklingen. Six 
Million Dollar Man är ofta närvarande i pressmaterialet. Med bara ett 
undantag nämner samtliga artiklar om Jesse Sullivan tv-serien, och 
The Bionic Woman nämns i de flesta artiklar om Mitchell. Även när 
TV-programmet inte uttryckligen nämns, är ordet ”bionic” skrivet 
med citattecken, vilket jag tolkar som att den hänvisar till serien och 
inte den vetenskapliga termen.

En annan populärkulturell referens finns i News Week, som jämför 
med Star Wars - Rymdimperiet slår tillbaka (1980) där Luke Skywal-
ker får en ny hand efter att hans egen blir avhuggen av Darth Vader. 
När Ling och andra forskare säger att armen ska känna tryck, värme 
och kyla som en biologisk arm går journalisten ett steg längre och 
hävdar att de militärt sponsrade protesprogrammet har som mål att 
utveckla en tankestyrd arm lika stark och smidig som Luke Skywal-
kers till år 2009. Luke är en positiv hjälte som kämpar för det goda. 
Men alla cyborg-visioner är inte lika positiva. 

I en intervju i USA Today säger Mitchell att hon inte förstod vad 
ingenjörerna menade när de kallade henne ”the Bionic Woman.” 
Hon hade istället tänkt på Arnold Schwarzenegger i The Terminator. 
Det är en referens som kan vara närmare till hands för en yngre gene-
ration än The Six Million Dollar Man och The Bionic Woman. Den an-
vänds bara en gång, när Mitchell själv tar upp den, vilket tyder på att 
den inte anses passande att använda som referens för att marknads-
föra protesutvecklingen. Populärkulturella beskrivningar av cyborgar 
är ofta komplexa och det är inte alltid enkelt att skilja mellan negativa 
och positiva framtidsvisioner av cyborgar. Schwarzeneggers rollfi-
gur i Terminator-filmerna, till exempel, är en tvetydig karaktär som i 
den första filmen tydligt är ond men som i uppföljarna tillhör till den 
goda sidan. Dock är han hela tiden en produkt av en framtida dystopi. 
Bilden av framtiden och de tekniska framsteg som har gjorts där är 
negativ, och även i de filmer där Schwartzeneggers karaktär är på de 
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godas sida måste han förgöra sig själv för att skydda vår framtid mot 
den teknik som kommer att leda till katastrof. Detta är en helt annan 
vision än den av cyborgen Steve Austin i The Six Million Dollar Man, 
där den tekniska utvecklingen är trygg i händerna på staten, och vi 
kan vara säkra på att den används på ett positivt sätt för att skydda 
USA och dess invånare. Den berättelse som forskare och media vill 
kommunicera om den senaste teknikutvecklingen stämmer inte all-
tid överens med de fiktiva historier som allmänheten associerar till.

Den sensationella science fiction-framtid som skymtar i kommu-
nikationerna från forskarna och i nyhetsmedier och som beskriver en 
vision där vi har gått från att bara återställa människor till att förbätt-
ra dem är i fokus i bloggar och hos kommentatorer på internetforum 
som skriver om den nya armprotesen. Orden cyborg och cybernetisk 
är legio, vilket inte är fallet i forskarnas (inklusive militärforskarnas) 
egen kommunikation och pressmaterialet, där dessa ord snarare und-
viks. I denna del kommer jag att fokusera framför allt på just bloggar, 
internetforum och kommentarsfält, eftersom det är där en mer avläg-
sen framtid framförallt diskuteras. De hemsidor och forum jag har 
tittat på är alla jag kunde hitta som rapporterade något om Sullivan 
och Mitchell 2004-2007. Det är en salig blandning av internetkällor, 
men det är viktigt att påpeka att de ändå representerar ett visst urval 
av personer som är intresserade av cyborgteknik och var aktiva som 
kommentatorer och bloggare vid den tiden. Det är förstås omöjligt 
att reda ut var majoriteten av dessa röster kommer ifrån, vad de har 
för kön eller kulturell tillhörighet, men en klar majoritet verkar vara 
från USA. Några av bloggarna har en koppling till transhumaniströ-
relsen, som bland annat menar att alla borde ha rätt att modifiera 
sina kroppar som de vill och att vi borde bejaka all hjälp teknologin 
kan ge oss för att utveckla människan. I deras framtidsvision kom-
mer alla som vill kunna förbättra sig själva, och efter en övergångsfas 
där ”naturliga” människor och förbättrade människor lever sida vid 
sida kommer ”singulariteten”, den tidpunkt i framtiden då människa 
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och maskin blir ett. Vi blir då ”posthuman”. 15 Även många av bloggs-
kribenterna och kommentatorerna som inte är direkt kopplade till 
transhumanisterna verkar känna till rörelsen och dess ideologi.

I blogginlägg om teknikens framtida roll kan texten röra sig väldigt 
snabbt mellan tre olika framtidsvisioner, där tekniken kan vara åter-
ställande, förbättrande, eller en del av en fullständig cyborg framtid:

These robotic limbs give new hope to people with diabetes 
who had to have their limbs removed. Maybe someday,We 
[sic] will be able to tap into the optic nerve and give people 
sight through small robotic eyeball or Star Trek like visor.16

Denna kommentar inleds med en hänvisning till en framtid som är 
nära förestående, där proteser kan vara tillgängliga för människor 
som har förlorat en lem. Därefter fortsätter författaren till en 
mycket mer avancerad teknik, som egentligen inte har mycket att 
göra med forskningen kring den biomekaniska armen. Till slut re-
fererar bloggaren till en mycket mer spekulativ framtid som re-
presenteras av Star Trek. Gränsen mellan vad som är möjligt i 
dag och vad som kan vara möjligt i en avlägsen framtid suddas ut.  
En annan möjlig framtid är en förbättring av den egna kroppen, till 
exempel att ersätta kroppsdelar som inte fungera som de ska eller att 
få helt nya kroppar och kroppsdelar som fungerar bättre än ”origi-
naldelarna”. Möjligheten att byta ut sina biologiska organ så snart 
som möjligt mot bättre fungerande biomekaniska delar hälsas med 
stor entusiasm. Även de som inte uttrycker att de skulle byta ut sina 
kroppsdelar utan att blinka föreställer sig, på gott och ont, en framtid 
där vi alla kommer att kunna göra det:

But with the success he has seen thus far, and more than 400 
amputees coming back from the middle east war zone alo-
ne, it wont be long before an incarnation of the Bionic Arm 
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becomes an every day cure to a world wide problem. Desig-
ned for healing and not augmentation, we wont see any iron 
bar bending or Robocop hand shakes any time soon. But I 
cant help to think, with their beaming smiles and computer 
controlled myoelectric feedback sensing bionic limbs, that 
Jesse and Claudia are waving at us from the future.17

A future is coming and this bionic arm is one step along 
the way to robots running our wars and being able to 
write novels just by thinking about them. Though it will 
take a while, there are significant projects underway that 
have these very real goals in mind. I’m suspicious and 
excited, pulled to learn more and yet instinctively repelled 
at the same time. Aren’t you?18

Ett omdebatterat problem på forumen handlar om kontroll. Det gäl-
ler både kontroll över teknik i allmänhet, kontroll av den biomeka-
niska armen och teknikens möjliga framtida kontroll över samhället. 
Deltagare frågar sig hur effektiv kopplingen mellan hjärnan och ar-
men verkligen är, och flera bloggare reflekterar över armens styrka 
och kontroll. På flera ställen diskuteras hur armen skulle reagera på 
impulser som ilska och sexualitet: 

That’s pretty cool but I have to wonder if he thinks ”Damnit 
I wish I could punch that damn cop” would he punch him?19 

 

I got concerned about the part about “just thinking about 
the banana” and the arm reaching out, grabbing and peeling 
it! I can foresee a number of awkward, potentially painful, 
and sexually-inappropriate “bionic” actions that would be 
undesireable. 20 
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i [sic]would be scared that i would wake up and it was 
killing me.21

Återkommande kommentarer rör sexualitet. Även om de ofta är 
lekfulla och humoristiska är det tydligt att ämnet ligger nära till 
hands för många, antagligen för att det är kopplat till starka käns-
lor. Intressant nog är det den mänskliga faktorn som är problemet 
här, inte tekniken i sig. Att inte kunna kontrollera sina känslor blir 
ett ännu större problem när teknik är inblandad. Denna diskus-
sion är ett exempel på tankar kommentatorerna har om en framtida 
växelverkan mellan vår hjärna och teknik. Vissa hänvisar till filmen 
Spiderman 2 (2004), där antagonisten Dr Octavius   tas över av fyra 
bläckfisk-liknande robotarmar som styr hans tankar och omvandlar 
hans goda intentioner till maktbegär. Rädslan att kopplingen mellan 
vårt psyke och mekaniska kroppsdelar inte skulle fungera tillräckligt 
bra relaterar till en annan diskussion, nämligen teknikens ultimata 
kontroll över människan. Rädslan i denna diskussion är att vi i hö-
gre och högre grad kommer att förlora kontrollen över vår teknik-
utveckling, och till sist styras helt av den, som i filmer som Termina-
tor, Matrix, Star Trek och I, Robot, där olika typer av maskiner har 
tagit kontrollen, först över sig själva och sedan över människorna.  
Jämfört med pressmaterial och kommunikationer från forskarna 
ökar antalet science fictionreferenser enormt i bloggar och på inter-
netforum. The Six Million Dollar Man är ofta närvarande. Alla som 
deltar i diskussionen verkar ha en relation till serien och den är det 
första många kommer att tänka på. Att serien ligger nära till hands 
kan såklart även bero på att den används som referens i media och 
av forskarna själva. Terminator-filmerna och Star Wars återkommer 
också ofta, och i anslutning till dessa blir forskningen ofta mer ifråga-
satt, utifrån att Terminator, som tidigare nämnts, visare en dystopisk 
skildring av framtida cyborgteknik. Andra återkommande referenser 
sker till bland annat animeserien Fullmetal Alchemist, där huvudper-
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sonen har både en biomekanisk arm och ett biomekaniskt ben som 
han utför alla sorters möjliga och omöjliga aktiviteter med; I, Robot, 
som representerar en framtidsvision där robotar försöker ta över värl-
den men också innehåller en positiv cyborgförebild eftersom huvud-
personen har en biomekanisk armprotes; Matrix, som här används 
som en dystopisk referens där tekniken har tagit över och människor 
används som mänskliga batterier för deras energiförsörjning; Robo-
cop, som visar en cyberpunkframtid med en cyborghjälte; Ghost in the 
Shell, där huvudpersonen Major Kusanagi har en helt artificiell kropp. 

Som nämndes tidigare beskrivs militärens roll inom protesforsk-
ningen i positiva ordalag i nyhetsmedia och på RIC:s hemsida. Många 
bloggare/kommentatorer är också positivt inställda till militärens in-
blandning i forskningen och använder kriget för att legitimera forsk-
ningen. De hänvisar till uppfinningar som Internet och GPS, som 
ursprungligen utvecklades för militärt bruk, men som senare kom till 
civil användning. Men en stor del av kommentatorerna, inklusive de 
som försvarar militär finansiering av forskningen, har ofta en gan-
ska negativ bild av den framtida militära användningen av tekniken. 
Många är mycket misstänksamma mot DARPA:s engagemang i 
forskning överlag, och antar att det hela tiden pågår hemliga projekt 
som allmänheten inte får information om. Förväntan dessa bloggare 
har på hur DARPA kommer att använda cyborg-teknik har mycket 
lite att göra med att spela piano och äta soppa. Istället ser de en fram-
tid där militären har utvecklat supersoldater, obemannade fordon och 
exoskelett som kan anslutas direkt till hjärnan och som kan användas 
i krigföring.  En skribent på Endgadget, en blogg som rapporterar 
om tekniska framsteg och vanligtvis håller sig ganska neutrala i själva 
posterna för att sedan låta diskussionen ske i kommentarerna, skriver: 
”This being a part of a DARPA project though, we’re sure they’re 
also working on things they are not telling us, like crazy swinging 
grappling hook action.”22  På Slashdot-News for Nerds frågar sig 
“terrahertz”: “When will this technology cross the line from being 
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restorative (for amputees) and become (for super-soldiers) augmen-
tative? Don’t think DARPA hasn’t already put this on the projected 
timeline.”23 Just detta, att forskningen snart kommer att övergå från 
återställande till förbättrande är ett vanligt tema. Synen på DARPA 
beror delvis på den relativt negativa och konspiratoriska bild som har 
spridits om DARPA inom populärkulturen och som bidrar till skri-
benternas negativa hållning.24

Slutsatser
Många berättelser korsas i den härva av aktörer och medier som ut-
gör forskningskommunikationen runt den biomekaniska armprote-
sen. De berättelser jag har valt att lyfta är de som handlar om nutid, 
naturlighet och normalitet å ena sidan, och framtid, sensationalitet 
och avvikande å den andra.  Enligt STS-forskaren Mark Elam har 
forskningskommunikation tidigare setts som ett nödvändigt ont för 
forskare endast avsedd att berätta för allmänheten vad forskarna gör. 
Han anser att detta har förändrats och att det viktiga nu istället är att 
legitimera forskningen genom att skapa gemensamma mål för den 
som en bred allmänhet kan ställa sig bakom. Jag menar att materialet 
från RIC, DARPA och nyhetsmedierna visar en tydlig önskan om att 
hitta berättelser som kan skapa ett allmänt stöd för protestekniken. Å 
ena sidan understryks att den framtida användningen av armen bara 
innefattar ett återställande av biologiska attribut, och å andra sidan 
försöker man att framhålla positiva, trygga förebilder, såsom Steve 
Austin i The Six Million Dollar Man och Luke Skywalker från Star 
Wars. Förutom berättelsen om naturlighet och normalitet är popu-
lärkulturella verk viktiga verktyg här. I bloggmaterialet och vid något 
tillfälle i pressmaterialet presenteras en konkurrerande berättelser om 
framtiden med till stora delar dystopiskt innehåll. Denna framtidsvi-
sion är i huvudsak hämtad från filmer, tv-spel och tv-serier där histo-
rier om teknikutvecklingens negativa konsekvenser redan har berät-
tats till slut. Dessa berättelser ger upphov till ifrågasättande och kritik 
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av tekniken. Det är tydligt att populärkulturella narrativ påverkar hur 
vi tolkar och därmed hur vi tar emot ny teknik. Påverkan gäller inte 
bara ett slags ”allmänhet”, utan även forskare och finansiärer som 
själva påverkas av och använder berättelserna samtidigt som de behö-
ver vara medvetna om de föreställningar som omger deras forskning 
för att kunna legitimera den. Detta gäller särskilt institutioner som 
DARPA, som både behöver utföra sekretessbelagd forskning och, åt-
minstone i viss mån, ha stöd av allmänheten.

I materialet jag har analyserat diskuteras möjligheten att förbättra 
den mänskliga kroppen inte alls av forskarna och militären, och ordet 
cyborg undviks. Den etikfilosofiska diskussionen runt förbättring (en-
hancement) av den mänskliga kroppen har dock blivit mer och mer ak-
tuell de senaste åren till följd av utvecklingen inom biomedicin som gör 
att fler och fler tekniker för förbättring gör sig gällande i våra vardag-
liga liv.25  Samtidigt fortsätter diskussionen om vad nya tekniska och 
biomedicinska framsteg kommer att innebära för oss människor, och 
för synen på vad som är mänskligt i en era av ”Humanity 2.0”.26  Da-
gens diskussioner ekar väldigt likt de som har föregått om till exempel 
cyborgar och möjligheten till virtuellt liv, och slutar ofta i (precis som i 
de diskussionsforum jag har analyserat) att vad vi än tycker om utveck-
lingen, så kommer den att utmana vår syn på vad en ”människa” är.

Frågan är dock vad det egentligen är för normer runt människo-
kroppen som blir utmanade. Alison Kafer som forskar om crip-och 
queerteori har påpekat att det kan vara problematiskt att personer 
med funktionsvariationer som får ta del av avancerad protesteknik 
okritiskt blir omskrivna som cyborgs i media: ”They [reporters] assu-
me that their readers will easily and uncritically understand disabled 
people as cyborgs and link their future to one of medical technology; 
no explanation or redefinition is apparently required.”27 Kafer menar 
att det är olyckligt av flera skäl. Den sensationella tekniska framtiden 
som cyborgbegreppet hänvisar till överskuggar den ofta hårda nutida 
vardagen för en person med funktionsvariation, och intresserar sig 
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bara för en typ av lösning på problemen: tekniken. I och med detta 
sker ingen egentlig utmaning av normer runt vad funktion eller att 
fungera egentligen betyder, och vem som är funktionsnedsatt idag. 
Diskussionen om vem som kommer att få tillgång tekniken eller inte 
förläggs till en framtid med nya klasser av de som har råd med för-
bättringar och de som inte har det, men tar inte upp dagens läge där 
många med funktionsnedsättning inte har ekonomisk möjlighet att 
få tillgång till tekniska hjälpmedel. Dessutom är det inte alla som vill 
ha dem. Teknik är inte alltid lösningen på de problem en person utan 
arm upplever (vilket också nämndes i pressmaterialet om den biome-
kaniska armprotesen), och kopplingen mellan teknik och människa 
är allt annat än sömlös. Tekniken gör ofta ont och skaver eller är svår 
att använda i praktiken.28

Detta är också i linje med diskussionen runt den biomekaniska 
protesarmen. Ett ifrågasättande av teknikens förträfflighet och dess 
relation till sociala värderingar av funktion sker i viss mån i de dis-
kussionsforum jag har tittat på och lite i pressmaterialet, men inte 
i särskilt hög grad jämfört med den kritik som associeras till popu-
lärkulturella berättelser och som handlar om arméns hemlighets-
makeri, framtida supersoldater och teknik som löper amok på oli-
ka sätt. Många av de berättelser som fungerar som katalysatorer för 
diskussionen lyfter just dessa frågor. De visar dessutom ofta upp cy-
borgkroppar som trots (eller tack vare) sina cyborgdelar är normativt 
idealiska och funktionella och ifrågasätter sällan vad vi ser som bra 
teknik, en bra kropp eller ett viktigt framsteg. Frågan är då om våra 
populärkulturella referenser och föreställningar är radikala nog att 
utmana normer på riktigt? Jag vill fortsatt hävda att den biomekanis-
ka protesarmen kan användas både för att förstärka och utmana idéer 
om normalitet och naturlighet, men den gör det inte av sig själv. Om 
gränserna för vad vi idag ser som mänskligt verkligen ska utmanas, så 
måste vi framförallt se över våra föreställningar om teknik, och våra 
föreställningar om oss själva.
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Det tomma Ingenjörshuset
Sociala processer, historiska händelser och 
ingenjörernas professionalitet
Maja Fjæstad 
Thomas Kaiserfeld

Inledning
Malmskillnadsgatan mitt i Stockholms city är ingen rolig gata. I 
synnerhet kvarteren mellan Mäster Samuelsgatan och Kungsgatan 
ger intryck av stenöken med stora anonyma husklossar präglade av 
den arkitektoniska brutalism som så blev så hårt kritiserad i sam-
band med rivningarna och saneringarna i huvudstaden på 1950- och 
60-talen. Om man tittar på en karta står det samtidigt klart att denna 
gatstump, med femtio meter till Sergels torg, Hötorget och Kungs-
gatan, knappast kan ligga mer centralt. Innan nya city var byggt, när 
bara planer, kartor och modeller fanns att tillgå, framstod säkert den-
na del som den nya stadens absoluta nollpunkt.

Mitt i detta stråk av kontorskomplex, just där Malmskillnadsgatan 
smalnar så att solens strålar inte når ner till trottoaren ens mitt på 
dagen, där ligger en stor roströd huskropp som knappast lyckas liva 
upp intrycket av betongghetto. En skylt upplyser om att här huserar 
”Sveriges Ingenjörer”, ett fackförbund för ingenjörer oavsett teknisk 
utbildning eller anställning. Huset och dess roll för hur Sveriges in-
genjörer historiskt har samlat sig i olika intressegrupper är utgångs-
punkten för den här artikeln, liksom hur den svenska ingenjörskårens 
självbilder har förskjutits och förändrats fram till 1970-talet.

Själva epicentrum för den här undersökningen är 1973 års sam-
manslagning mellan Sveriges två viktigaste organisationer för civil-
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ingenjörer: Civilingenjörsförbundet (CF) och Svenska Teknologför-
eningen (STF). Vi vill undersöka hur processen såg ut och varför den 
kom till stånd. Förenklat kan sammanslagningen mellan STF och 
CF ses som ett uttryck för den svenska ingenjörskårens förändrade 
självbild.1 Men vi vill visa att det också fanns andra starka skäl för or-
ganisationerna att gå samman, skäl som inte hade med ingenjörernas 
självförståelse att göra överhuvudtaget. Syftet med undersökningen 
är att nyansera ingenjörernas övergång från ett professionsstyrt för-
eningsliv till ett yrkesrelaterat, en process som ibland har kallats av-
professionalisering. I slutsatserna kommer vi dessutom att använda 
resultaten för att reflektera över vikten av att studera historiska fall 
även när de ansluter väl till allmän teoribildning. Också ett historiskt 
skeende som tycks lättförklarligt kan bjuda på oväntade förklaringar 
som fördjupar och modifierar vår kunskap om historiska processer.

Ingenjörernas organisationer – en bakgrund
Det finns få professionella verksamhetsområden i Sverige som varit 
utsatta för en lika stor organisationsiver som ingenjörernas. Det gäl-
ler högskoleutbildade civilingenjörer lika mycket som bredare lager 
av ingenjörer med andra tekniska utbildningar än de som ges vid tek-
niska högskolor. Historiskt har det från slutet av 1800-talet, vid sidan 
av högskoleingenjörer, funnits gymnasieingenjörer och fackskole-
ingenjörer som tillsammans kallades läroverksingenjörer. Till detta 
kom institutsingenjörer som utbildats vid privata tekniska institut 
som Hermods eller NKI-skolan.2

En av de tidigt tongivande organisationerna för ingenjörer var STF 
som hade bildats 1861 som en intresseförening för teknologer och se-
nare även för utexaminerade ingenjörer från KTH. År 1910 ändrades 
stadgarna så att även ingenjörer från andra högskolor och institut kunde 
bli medlemmar, kompetensen blev nu avgörande istället för vilken ut-
bildning man hade. STF intresserade sig i första hand för professionel-
la frågor, alltså frågor om ingenjörsutbildningens och -verksamhetens 
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innehåll och uttryck. Sådana frågor kan kontrasteras mot de traditio-
nellt fackliga frågorna som mer har rört social trygghet, anställnings-
villkor och löneavtal. Ett tecken på det är att första gången ingenjörer-
nas ekonomiska intressen överhuvudtaget kom på tal i STF var 1920.3

Relationen mellan fackliga och professionella frågor i en yrkeskår 

Bild 1. Malmskillnadsgatan norrut med Ingenjörshusets roströda fasad på höger sida om gatan mitt i 
bilden. Foto: Maja Fjæstad.
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är komplex, inte minst i ett yrke som omfattar olika utbildnings- och 
anställningsvarianter. Civilingenjörer, en titel för ingenjörer med 
högskoleutbildning som myntades 1915, hade oftare en mer obero-
ende ställning som verksamhetschefer eller konsulter – och därmed 
varit mindre berörda av fackliga avtalsfrågor än läroverks- och insti-
tutsingenjörer som oftare haft reguljära anställningar.4 Professions-
frågor tenderar också att vara verksamhetsspecifika. Ingenjörerna 
har sina specifika intressen som speglas i deras professionella frågor 
oavsett om det handlar om värmemaskiners verkningsgrad eller den 
senaste processorns prestanda. Dessa är ofta väsensskilda från exem-
pelvis läkarnas eller juristernas professionsfrågor som ju handlar om 
människokroppen respektive samhällets lagstiftande och dömande 
makter. När det gäller fackliga frågor om lön, anställning och social 
trygghet är de istället relativt likartade för olika yrken och professio-
ner oavsett verksamhet.

Från början var STF alltså intimt knuten till de högre ingenjörs-
utbildningarna vid Teknologiska Institutet i Stockholm. Mot slutet 
av 1870-talet utvecklades föreningen till Sveriges ledande samman-
slutning för ingenjörer och kom att assimilera andra föreningar som 
Byggnadssamfundet (1888) och Ingenjörsföreningen (1891). Trots 
expansionen fortsatte dock STF att vara en utpräglad professionell 
förening för diskussioner om tekniska och samhälleliga frågor snara-
re än fackliga.

Under 1800-talets sista decennier bildades också en rad lokala 
tekniska samfund och ingenjörsorganisationer på olika håll i landet. 
Egentligen var dessa alla mer eller mindre lokala speglar av STF som 
ju endast organiserade ingenjörer med högre teknisk utbildning. De 
nya föreningarna innebar att även ingenjörer med en lägre teknisk ut-
bildning kunde ingå i ett organisatoriskt sammanhang som månade 
om de professionella värdena och debatterna. I flera av dessa tekniska 
föreningar med STF i spetsen var utgångspunkten att ingenjörerna 
var nära lierade med näringslivets företrädare eller med offentliga be-
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slutsfattare med makt och resurser att besluta om utbyggnad av olika 
infrastruktursystem för transport, kraft- och värmeöverföring, kom-
munikation eller belysning.

I en del fall fanns också föreställningen om att ingenjören kunde 
fungera som en brygga mellan arbetsmarknadens olika parter, arbets-
givare och löntagare. Tidigare forskning framhåller ibland ingenjö-
rernas självsyn som ett uttryck för deras samhörighet med den svens-
ka bildningseliten samtidigt som deras skaror mer än många andra 
högutbildades hade egalitär bakgrund.5 Men förhållandena får inte 
heller romantiseras. Ingenjörer har historiskt lika ofta varit stridslyst-
na och debatterna har varit många, långa och hårda om hur ingenjö-
rer med högre och lägre utbildning ska kunna särskiljas.6 Statusfrågor 
är viktiga även bland ingenjörer, kanske till och med viktigare än i 
andra professioner.

Denna första generation av tekniska föreningar följdes av näs-
ta som var mer inriktad på specifika teknikområden. Ett exempel 
var Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen som bildades 1902. 
Svenska kyltekniska föreningen hade anor från 1911, men bildades 
formellt först 1942 med ett annat specialområde för ögonen. Även 
här dominerade professionsfrågor, om än alltså med en större speci-
alisering. Många av dessa föreningar fokuserade på tekniska frågor 
och fungerade som gränsorganisationer för anställda ingenjörer och 
representanter för arbetsgivare.7 De var forum där båda parter kunde 
fokusera på tekniska spörsmål. Under första världskriget hade också 
Ingenjörsvetenskapsakademin bildats, en organisation med till stora 
delar andra och mer specifika syften än de olika ingenjörsorganisa-
tioner som beskrivs här. Den nya akademin syftade till att överbrygga 
klyftor inom ingenjörssamfundet genom att lansera en kraftfull sats-
ning på ingenjörsvetenskaplig forskning, bland annat inom arbets-
psykologi och energifrågor.8

Efter första världskrigets slut bildades också andra slags intres-
seföreningar där ingenjörer kunde bli medlemmar. Redan under 
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1900-talets första år hade ingenjörer och privatanställda tjänstemän 
med andra utbildningsbakgrunder bildat sammanslutningar för att 
sörja för pensionerade medlemmars trygghet. Efter första världskri-
get bildades alltså fler intresseföreningar, exempelvis Sveriges Verk-
städers Tjänstemannaförbund. I och med den ekonomiska krisen 
som följde efter första världskriget kunde även tjänstemännen få 
uppleva reallönesänkningar och till och med arbetslöshet, vilket fick 
till följd att en förening som Sveriges Verkstäders Tjänstemannaför-
bund radikaliserades.9 Under 1930-talet började föreningen, under 
det nya namnet Svenska Industritjänstemannaförbundet från 1932, 
även ta upp lönefrågor och rätten till kollektivavtal, fortfarande med 
ingenjörer som en dominerande kraft i förbundet.

I första hand var det läroverks- och institutsingenjörer som orga-
niserade sig i mellankrigstidens tjänstemannaförbund. En viktig fak-
tor bakom att allt fler ingenjörer arbetade fackligt tillsammans med 
andra tjänstemän i olika intresseföreningar var att antalet ingenjörer 
med lägre utbildning ökade under mellankrigstiden. Som framgår 
av grafen nedan steg antalet examinerade läroverks- och institutsin-
genjörer mot slutet av 1930-talet i jämförelse med civilingenjörer-
na. Detta förhållande påverkade ingenjörernas organisationsformer 
och intressen genom att de blev mer arbetsmarknadsorienterade och 
mindre professionellt inriktade.10

Utvecklingen under mellankrigstiden innebar inte att ingenjörer-
na övergav sina gamla tekniska föreningar, bara att olika frågor efter 
hand kom att diskuteras i olika typer av sammanslutningar. Frågor som 
handlade om tekniska förändringar och ingenjörens roll i näringsliv 
och samhälle var fortsatt huvudsaken för de tekniska föreningarna lik-
som för STF. Men när det gällde frågor om ingenjörernas lönebildning 
och anställningsförhållanden liksom social trygghet kom detta att allt 
mer bli föremål för intresseföreningarna och förbunden.

Uppdelningen var inte heller problemfri. Under hela mellankrigs-
tiden hade regelbundet olika förslag på sammangåenden mellan olika 



169

föreningar och förbund diskuterats liksom att helt enkelt låta lokal-
föreningar bli delar av STF. Varje gång stöp dock idéerna på mot-
stånd inom STF där många medlemmar var rädda för en kvalitets-
sänkning om medlemsantalet utökades.

Ingenjörernas fackliga engagemang ökar
I slutet av 1930-talet hade Tekniska Förbundet i Norrköping aktivt 
börjat arbeta för att skapa ett ingenjörsförbund.11 Så småningom led-
de det och andra försök att bilda en gemensam intresseorganisation 
för ingenjörer till att deras fackliga engagemang utökades. En tidig 
början på facklig organisation som mer specifikt riktade in sig på 
ingenjörer var Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund bildat 1941 
och från början en intresseförening som arbetade för tekniska lärares 
fortbildningsmöjligheter.

Samtidigt under andra världskriget diskuterades också möjlighe-
terna att bilda en mer allmän facklig organisation för ingenjörer. STF 
hade exempelvis tillsatt en kommitté som arbetade med frågan.12 
Men initiativet stupade på osäkra ekonomiska förutsättningar lik-
som svårigheter att bestämma hur relationerna mellan en rikstäck-
ande facklig organisation för alla ingenjörer och STF borde se ut. 
En annan viktig anledning var också en fortsatt utbredd rädsla inom 
STF att en gemensam förening skulle bli alldeles för starkt präglad 
av andra än högskoleingenjörer. Här finns också indikationer på en 
omvänd rädsla bland läroverksingenjörer och institutsingenjörer att 
de skulle riskera att få spela rollen av ett slags teknisk ”underklass” i 
förhållande till de högskoleutbildade civilingenjörerna.13

Parallellt med dessa strävanden och motstånd inom ingenjörspro-
fessionen fanns också en starkare strömning att fackligt samorganise-
ra olika yrkeskårer så att säga horisontellt, enligt anställningsförhål-
landen istället för efter principer om olika yrkesutbildningar. I den 
andan bildades Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 1944 
som en sammanslutning av ett antal fackorganisationer för tjänste-
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män som skapats före andra världskriget. Läroverksingenjörer orga-
niserade sig ofta i TCO med Sveriges Industritjänstemannaförbund 
som huvudsaklig fackorganisation.

Under 1950-talet diskuterades allt intensivare möjligheterna att 
ombilda Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund till en fackförening 

Bild 2. Graf som visar antal examinerade läroverks-, instituts- och högskoleingenjörer avsatta som 
femårsgenomsnitt från perioden 1896-1900 till perioden 1971-1975. Källa: Boel Berner, Teknikens värld: 
Teknisk förändring och ingenjörsarbete i svensk industri (Lund: Arkiv, 1981), 126 & 254.
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med möjligheter att sluta löneavtal och anställningsavtal.14 År 1954 
bildades istället Sveriges Civilingenjörsförbund för högskoleutbil-
dade civilingenjörer, vilket innebar att fackliga frågor i första hand 
hamnade på deras bord. Föregångare hade varit ett antal specialinrik-
tade så kallade primärorganisationer som exempelvis Svenska Elek-
troingenjörers Riksförbund bildat 1948 med civilingenjörer från en 
viss fackskola som huvudsakliga medlemmar. I och med bildandet 
av CF kunde primärorganisationernas verksamheter samordnas.Tre 
år efter bildandet, 1957, anslöts CF till Sveriges akademikers centra-
lorganisation (SACO) och blev på så sätt en del av deras verksamhet. 
CF och STF samarbetade också från början i många frågor och sam-
ordning fanns också i medlemskapet så att de allra flesta ingenjörer 
dubbelanslöts; medlemskap i STF var obligatoriskt, men frivilligt 
i CF. Processen fram till ett samarbetsavtal hade dock varit relativt 
högljudd och komplicerad.15

Under 1960-talet ska också  diskussioner om sammanslagning ha 
förekommit. Enligt en osäker uppgift ska STF bland annat ha skick-
at en inbjudan om samgående till CF 1962.16 Om uppgiften stäm-
mer och hur allvarligt menat försöket i så fall var är dock inte klart. 
Carl Hagson, ledamot av STF:s organisationsutredning 1963, sa i ett 
anförande 1972 att teknologföreningen i början av 1960-talet ”inte 
ville acceptera fusionstanken, som förvisso var aktuell redan för 10 
år sedan”.17 En del tyder alltså på att tankar på fusion mellan CF och 
STF hade luftats från början av 1960-talet, men att det fanns olika  
hinder som gjorde att en realisering av sådana planer ännu framstod 
som ytterst oviss. En mängd saker måste först falla på plats. Under 
tiden framstod det som rimligt att föreningarna hölls åtskilda. Tek-
nologföreningen sammanfattade 1968 läget i ett dokument som här 
återges i faksimil och som visar att STF inte kunde ses som någon 
fackförening.

Under 1960-talet blev villkoren för läroverksingenjörer samtidigt 
svårare med hårdare konkurrens om jobben och ett sämre löneläge 
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genrellt sett, inte minst beroende på att allt större skaror examine-
rades.18 Mot slutet av decenniet vidtog samtidigt något av en facklig 
strid om ingenjörernas organisatoriska tillhörighet. Förenklat kan 
kampen sägas ha stått mellan TCO och SACO om vilken av de två 
centralorganisationerna som skulle tillvarata ingenjörernas intressen. 
Många ingenjörer var redan anslutna till TCO via Sveriges Industri-
tjänstemannaförbund samtidigt som CF var anslutet till SACO. När 
Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund tog steget att bli en fackför-
ening 1966 anslöt det sig snart till SACO.19 Som en reaktion bild-
ade ett antal förbund inom TCO 1967 Svenska Ingenjörssamfundet 
som lierade sig med STF och började ge ut tidningen Ny Teknik.20 

Bild 3. Dokument som 1968 sammanfattade relationerna mellan STF och CF. Källa: TAM-arkiv, STF:s 
arkiv, oförtecknat material, PR-verksamhet Kod 28 1964-1972, hylla 185.5.4., Sjögren/MD/, ”Kriterier 
på att STF:s och CF:s verksamheter de facto är skilda”, 3 januari 1968.
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Så småningom avvecklade STF som en konsekvens samarbetet med 
Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund. I och med att både CF och 
Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund ingick i SACO låg vägen 
öppen för ett samarbete mellan dessa två ingenjörsförbund och där-
med ett närmande mellan civilingenjörer och andra ingenjörer med 
lägre teknisk utbildning utan medverkan av STF.21

Tiden efter andra världskriget var alltså en tid då ingenjörer med 
olika utbildning organiserade sig och organiserade om sig i en inten-
siv förändringsprocess. Fackliga strävanden blev allt mer aktuella för 
läroverksingenjörerna, medan bilden var mer splittrad för de högsko-
leutbildade civilingenjörerna. Samtliga blev de mer eller mindre in-
blandade i spänningarna mellan de fackliga centralorganisationerna 
TCO och SACO. På ett djupare plan låg frågan kvar om vad som 
förde ingenjörerna samman; professionell identitet oavsett anställ-
ningsvillkor eller behov av social trygghet och en stärkt position i lö-
neförhandlingarna. Frågan blev i högsta grad aktuell när STF som 
ledande ingenjörsorganisation initierade en till synes helt annan och 
frikopplad process.

Ingenjörshuset
För de allra flesta organisationer är lokaliseringsfrågan en av de allra 
viktigaste. Egna lokaler är en möjlighet för organisationer utan sta-
digare materiella förtöjningar än de egna stadgarna att skapa en fas-
tare punkt som i alla fall symboliskt kan garantera kontinuitet som 
sträcker sig bortom nästa årsmöte. Ett klubbhus är en viktig del av 
verksamheten för många professionella sammanslutningar eftersom 
det kan fungera som ett andra hem för medlemmarna, en lokal för 
informella möten eller som högsäte för administration. Både platsen 
och lokalerna behöver därför vara representativa och ståndsmässi-
ga och utgöra en del av organisationens profilering och ansikte utåt. 
Även ekonomiska skäl väger tungt i lokaliseringsfrågor: lokalkostna-
der utgör ofta den överlägset största utgiftsposten för intressegrup-
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peringar och ideella föreningar. Därtill är lokaler som kan inbringa 
hyresintäkter en viktig potentiell intäktskälla. 

Det är förståeligt att STF funderade på just möjligheterna att skaf-
fa sig egna permanenta lokaler. Inte minst kunde de få inspiration 
av Ingenjörsvetenskapsakademin som redan vid tillkomsten 1919 
hade lyckats skrapa ihop resurser genom en omfattande insamling 
från näringslivet som gjorde det möjligt för dem att köpa ett eget 
och i högsta grad representativt hus vid fashionabla Grev Turegatan 
i Stockholm.22

När det gällde STF hade föreningen huserat i lokaler vid Brun-
kebergstorg som sedan 1922 utgjort navet i föreningens verksamhet. 
Mot 1950-talets slut hade dock verksamheten vuxit så att ytorna som 
föreningen förfogade över inte längre ville räcka till samtidigt som 
rivningsprojekten i Stockholms city och Klarakvarteren också påver-
kade föreningens möjligheter att stanna kvar vid Brunkebergstorg.23 
I början av 1960-talet såg man sig därför om efter nya möjligheter:

Kvar står emellertid frågan: ”Vart ska’ vi ta’ vägen?”, som 
genom Stockholms stads expropriation av nuvarande för-
eningshemmet vid Brunkebergstorg för sin lösning endast 
medges en knapp tidsmarginal. Anskaffandet av ett nytt 
Ingenjörernas Hus kommer därför att under 1963 kräva 
stora insatser.24

Under 1964 nåddes en uppgörelse med Stockholms stad som resul-
terade i att STF från sommaren 1965 fick tillgång till en tomträtt 
i kvarteret Hammaren vid Malmskillnadsgatan alldeles söder om 
Kungstornen.25 Entusiastiskt beskrev verksamhetsberättelsen det 
hela som ”en nära nog idealisk tomt med mycket centralt läge”.26 

Byggstarten försenades dock flera gånger på grund av byggstopp och 
nya avgifter som STF fann svåra att finansiera. Bland annat hand-
lade det om särskilda investeringsavgifter för kontorsbyggande. Det 
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hela gick så långt att den mest kände politiske ledaren för hela Norr-
malmsregleringen, socialdemokratiske fastighetsborgarrådet och ti-
digare finansborgarrådet Hjalmar Mehr, sökte dispens från avgifter-
na för STF med motiveringen att föreningen var “nyckeln till hela 
citysaneringen.”27 Om uttalandet ska ses som taktik för att lösa en av 
flera proppar i omvandlingen av city ska förstås bokstavligt är dock 
höljt i dunkel. På försommaren 1967 kunde i alla fall bygget av det 
nya Ingenjörernas Hus äntligen komma igång, nästan två år efter det 
att STF hade fått tillgång till tomten.

Två år senare stod huset klart och invigningen med kung Gustav 
VI Adolf och industriminister Krister Wickman gick av stapeln 20 
oktober 1969. Samtidigt redigerades benämningen så att det mer 
possessiva Ingenjörernas Hus ändrades till ett öppnare och mer väl-
komnande Ingenjörshuset. Möjligen en eftergift för att underlätta 
uthyrningen av lokaler i nybygget. I verksamhetsberättelsen konsta-
terade STF:s ordförande att året som varit:

går till föreningens hävder som det år då det nya Ingen-
jörshuset invigdes. Därmed avslutades en lång tid av 
intensiva ansträngningar för att skaffa STF nya ända-
målsenliga lokaler. Det gamla huset var sedan länge för 
litet, men det var omdaningen av Stockholms city, med 
hot om expropriation, som tvingade fram ett beslut om 
att bygga nytt. Det var inget lätt beslut. Att bygga ett nytt 
kontorshus i centrala Stockholm innebär en mycket stor 
belastning, såväl finansiellt som personellt, för en förening 
av STF:s karaktär. Det är därför med glädje jag idag kon-
staterar att det nya huset uppfyller våra föväntningar. Det 
fungerar väl och det ger möjligheter att växa.28

Redan under byggtiden fanns det flera problem med huset, och det 
visade sig snart att driftskalkylerna inte gick ihop. Lokalerna var svår-
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uthyrda och nya kostnader tillkom: plötsligt var den totala omsätt-
ningen på STF:s aktiviteter runt 15 miljoner kr. Föreningens styrelse 
fann att de nya ekonomiska åtagandena krävde en omorganisation 
och en administrativ direktör tillsattes för att hantera det ekonomis-
ka risktagandet.29

Senare menade CF-STF i en skrivelse till Stockholms fastighets-
kontor att problemen med låga hyresintäkter delvis berodde på att 
stadsplanen inte var färdigställd. När Ingenjörshuset invigdes låg det 
fortfarande mitt i en byggarbetsplats med begränsade parkerings-
möjligheter vilket gjorde lokalerna svåruthyrda.30 Och kanske var det 
också helt enkelt i otakt med tiden att lansera ett nytt stort klubbhus i 
slutet av 1960-talet. I alla fall har CF:s ordförande 1969-1970, Hans 
Wilborg, i efterhand reflekterat över detta förhållande i samband 
med en intervju som publicerades i en historik över CF:

Huset kom också till i något av en brytningstid. Den 
äldre generationen i STF, som inte varit ansluten till CF 
och gärna ätit rejäla middagar och hållit debatter nere på 
Brunkebergstorg, började försvinna.31

Oavsett hade nu STF:s förmögenhet och mer därtill placerats i det 
nya huset.32 I revisionsberättelsen för 1969 konstaterades att de 
upplupna kostnaderna för huset översteg vad som redovisats i ba-
lansräkningen. Byggledningen fick därför i uppgift att inkomma med 
kompletterande redovisning till nästa stämma.33 Wilborg påpekade 
också själv i samma intervju som citerades ovan att ett sammangåen-
de med det ekonomiskt starka CF ansågs fördelaktigt i ljuset av den 
ekonomiska krisen.34

I verksamhetsberättelsen 1970 beskrev nye ordförande Henrik 
Sörensson en verksamhet som expanderade kraftigt: ”Kursverksam-
heten växer, förlagsverksamheten växer och nya Ingenjörshuset har 
tillkommit med en rad nya aktiviteter”.35 Sörensson menade att ett 
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sätt att hantera denna utveckling var att öka samverkan med andra 
ingenjörsorganisationer. Han berättade att diskussioner hade förts 
vidare med TCO-förbundet Svenska Ingenjörssamfundet. Resulta-
tet blev en överenskommelse om ytterligare samverkan, i synnerhet 
mellan tidskrifterna Ny Teknik och Teknisk Tidskrift, men Sörensson 
lade också till viktiga förbehåll: ”Jag vill understryka att denna sam-
verkan sker med bibehållande av att vardera organisationen är en fri-
stående enhet med egen profil”.36

Bild 4. Till höger framsidan av en broschyr utgiven av STF 1967 och till vänster en sida ur en omarbetad 
version av broschyren från 1971. Källa: http://www.ingenjorshistoria.se/area/inghist/ingenjorshuset, 12 
augusti 2014; TAM-arkiv, Sveriges Ingenjörers arkiv, F11a:8, Broschyr ”Ingenjörshusets kontorshotell” 
bifogad brev, Jan-Erik Larsson, ”Lokaler i Ingenjörshuset”, 26 november 1971.
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Det rådde inte heller något tvivel om att initiativet att söka sam-
arbete med Svenska Ingenjörssamfundet hängde samman med de 
ekonomiska bekymren som var ett resultat av satsningen på Ingen-
jörshuset:

Vid höststämman kunde totalkostnaderna inklusive 
inredning, svagströms- och teleinstallationer samt inven-
tarier för kansli, kontorshotell och restaurang Oxen anges 
till ca 26,5 Mkr. Detta innebär en väsentlig kostnadsök-
ning gentemot tidigare beräkningar, och finansieringen 
under det hårda kreditåret 1970 har givetvis inneburit 
många problem att lösa.37

Ordförande Sörensson framhöll särskilt situationens allvar: fören-
ingen måste räkna med att leva under knapphetens kalla stjärna någ-
ra år framöver.38

Även i verksamhetsberättelsen följande år var ordförandes ton-
gångar dova:

Jag finner det djupt beklagligt att vi under det gångna 
året måst ägna så stor del av föreningsledningens krafter 
åt akuta ekonomiska och administrativa problem i stället 
för åt det som är vår förenings huvuduppgift: den ideella 
verksamheten. [---] Det är min varma förhoppning, att de 
nyss nämnda problemen skall kunna lösa sig relativt snart, 
så att vi framöver skall få möjlighet att på bredare bas gripa 
oss an med de många uppslag till nya aktiviteter som vi 
hittills inte haft kapacitet för.39

Situationens allvar stod klar även för medlemmarna som ibland kun-
de vara ännu mer rättframma. Exempelvis konstaterade en stämmo-
delegat för Svenska Mekanisters Riksförening att: ”Även om inte 
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hela sanningen yppades under stämman i går framkom tillräckligt 
mycket för att t.o.m. en enskild stämmodelegat kan inse att STF står 
på ruinens brant”.40 Delegaten menade att STF borde söka företags-
sponsring för att råda bot på problemen. Primärorganisationerna 
knotade också och talade om ”ekonomisk misär”.41

Ett år efter att samarbetet med Svenska Ingenjörssamfundet in-
letts skrev STF ett samarbetsavtal också med CF. I samband med 
detta beviljade CF ett lån på 500 000 kr till STF.42 Enligt ett utkast 
förband sig CF att efter förmåga bidra till slutfinansiering av Ingen-
jörshuset, vilket så småningom skulle föras över till ett bolag, AB In-
genjörshuset, som ägdes till lika delar av de båda föreningarna.43 I 
vad som förefaller vara det slutgiltiga avtalet är formuleringarna för-
siktigare — STF:s stämma ville inte i alltför hög grad koppla ihop 
lånet med det nya samarbetet — men det gemensamma ägandet av 
AB Ingenjörshuset stod fast.44 Redan från slutet av 1971 hade alltså 
CF och STF täta ekonomiska kontakter, något som uteslutande kom 
sig av fördyringarna i samband med bygget av Ingenjörshuset samt 
uteblivna hyresintäkter.

På STF:s stämma 24 maj 1972 förbereddes också stadgeändringar 
som skulle underlätta samarbetsavtalet med CF.45 I övrigt gav den 
ekonomiska redovisningen ”ingen orsak till glädje” konstaterade ord-
föranden lakoniskt.46 För att utreda ett eventuellt samgående tillsatte 
STF och CF 1971 en gemensam organisationskommitté med be-
teckningen OK 71 som framför allt arbetade under 1972. Det är rim-
ligt att anta att bildandet av organisationskommittén var en direkt 
följd av CF:s lån till Ingenjörshuset. Utan något lån, och samarbets-
avtalet som var en följd av det, är det svårt att se några anledningar till 
att utreda ett samgående. Under 1972 gick STF:s presidium igenom 
tidigare avtal om samverkan mellan STF och CF och konstaterade 
då: “att vad däri avtalets var det som nu ligger till grund för diskus-
sionerna inom CF-STF Organisationskommitté”.47 Även presidiet 
kopplade alltså ihop de två händelserna.
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OK 71 arbetade snabbt och presenterade också ett förslag på stad-
gar för det sammanslagna förbundet. Förslaget gick på remiss till ST-
F:s primärorganisationer som i princip tillstyrkte.48 På STF:s höst-
stämma samma år fördes en längre diskussion om för- och nackdelar 
med ett samgående, och det framkom att meningarna inom förbun-
det var delade. Vissa menade att en facklig organisation riskerade att 
skrämma bort alla företagsledare inom föreningen, något som ansågs 
olyckligt eftersom ambitionen var att samla alla civilingenjörer oav-
sett anställningsvillkor och befattning. En annan farhåga var att STF 
riskerade att bli ”uppätet” av CF. Samtidigt fanns också en utbredd 
förståelse för att det fanns ett behov för en ny organisation.49

Från CF:s sida fanns förstås ett intresse för sammanslagningen. I 
en intern PM framhåller CF flera skäl till en organisationsföränd-
ring: ett pågående reformarbete inom SACO, större befogenhet i 
förhandlingar samt att ett större förbund skulle vara ”slagkraftiga-
re”.50 En annan promemoria framhåller möjligheten till ökad politisk 
inriktning i löneförhandlingar och förbättrad medlemsrekrytering.51

För 1972 var STF:s verksamhetsberättelse kortfattad och avhand-
lade såväl de ekonomiska bekymren som sammanslagningstankarna. 
I den frågan tog ordförande tydlig ställning:

Föreningen har allvarliga ekonomiska svårigheter. Dessa 
är i allt väsentligt kopplade till det nya huset, som är ett bra 
hus i ett utmärkt läge, men som blev färdigt samtidigt med 
att kontorshyresmarknaden kollapsade och lågkonjunktu-
ren satte in. […] 
 Det är min personliga övertygelse att tiden nu är 
mogen för denna fusion av högskoleingenjörernas två 
föreningar. Fördelarna är uppenbara. Men det finns också 
nackdelar, t ex risk för att den nya organisationen inte 
framstår lika obunden av särintressen som nuvarande STF. 
Denna risk bottnar i den gamla motsättningen mellan s 
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k ”fackligt” och ”ideellt”. Jag anser att alla civilingenjörer, 
oberoende av anställnings- och arbetsförhållanden, borde 
ha fördel av att civilingenjörernas intressen tillgodoses på 
ett balanserat och sakligt sätt, under hänsynstagande till 
såväl arbetsmarknads- som ideella/professionella frågor.52

Lagom till vårstämman 1973 hade den ekonomiska situationen es-
kalerat ytterligare. I maj 1973 beskrev ordförande hur en akut eko-
nomisk kris förelåg. För att föreningen skulle kunna överleva var det 
nödvändigt att vidta åtgärder som var betydligt radikalare än man 
dittills hade lyckats med.53 Ledningen för STF rubricerade resulta-
tet för 1972 som ”mycket otillfredställande”.54 Underskottet var över 
700 000 kr, mot ett budgeterat underskott på 200 000 kr. Återigen 
kunde det konstateras att det var Ingenjörshuset som bar skulden.55 
Styrelsen gick ut med begäran om lån från medlemmar, och disku-
terade och planerade därutöver ”extraordinära åtgärder” eftersom en 
likvidation ansågs kunna skada hela civilingenjörskårens anseende.56 

Bild 5. Ingenjörshuset 2014. Foto: Maja Fjæstad.
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Styrelsen bad till och med om fullmakt av stämman att få sälja Ingen-
jörshuset vid behov — något som beviljades på villkor att det kunde 
ske till pris som möjliggjorde att föreningen överlevde.

Formerna för ett eventuellt sammangående med CF diskuterades 
också i samband med att ett organisationsförslag presenterades på vår-
stämman 1973. I december 1972 hade organisationskommittén näm-
ligen lyckats ena sig om förslag till både stadgar och ramavtal.57 Försla-
get behandlades på ett gemensamt styrelsesammanträde för STF och 
CF den 30 januari 1973. De båda styrelserna beslöt att utan reservation 
godkänna förslagen, och att lägga fram dem för respektive stämmor.58

Sammanslagningsförslaget trycktes dessutom i ett litet häfte som 
spreds till medlemmarna. I häftet kommenterades att samma idéer vis-
serligen diskuterats redan för tio år sedan, men att opinionen då inte 
ansågs mogen för en så radikal förändring. Nu såg dock Organisations-
kommittén att en genomgripande omorganisation inte längre kunde 
skjutas upp.59 Någon möjlighet till en mindre omfattande omorganisa-
tion såg inte förslagsställarna utan de underströk att STF inte skulle ha 
råd med sådana alternativ vare sig ekonomiskt eller ideologiskt.60

Vidare framhölls de möjliga synergieffekterna:

Man kan inte längre dra någon skiljelinje mellan ekono-
miska och andra fackliga intressen, och alla civilingenjörer 
oberoende av anställnings- och arbetsförhållanden borde 
ha fördel av att civilingenjörernas intressen tillgodoses på 
ett balanserat och sakligt sätt under hänsynstagande till 
hela det fackliga området, omfattande såväl arbetsmark-
nads- som ideella frågor.61

Beslut om sammanslagning togs av CF:s fullmäktige respektive på 
STF:s stämma under hösten 1973 och den nya organisationen eta-
blerades på det nya året 1974. På STF:s höststämma konstaterades 
det att föreningens ekonomi inte hunnit bli sanerad inför samman-
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gåendet. Samtidigt underströk CF:s revisorer att ett uppskjutande av 
sammangåendet skulle äventyra den fortsatta ekonomiska sanering-
en.62 En längre debatt fördes vid stämman om fusionen och enighet 
framkom om att förvaltningen av förbundets ekonomiska aktiviteter 
skulle bli en ytterst viktig angelägenhet för det nya förbundet.63

Ett motförslag, som yrkade på separation av organisationerna, 
hade lagts av tekn. lic. Åke Persson som hävdade att sammanslag-
ningen skulle äventyra hur debatten om ingenjörskonstens betydelse 
i samhället fördes. Den var nämligen enligt Persson beroende av att 
det fanns organisationer som STF utan ”gruppegoistiskt innehåll”. 
STF kunde räddas om Ingenjörshuset avvecklades.64

Men motionen avslogs till slut och därmed var sammanslagningen 
ett faktum. Som avslutning på stämman antogs uttalandet:

Vid sin sista stämma inför övergången till en förändrad 
organisation uttalar Svenska Teknologföreningen som sin 
uppfattning att föreningens organisation och verksam-
het ständigt måste anpassas till ingenjörskårens aktuella 
intressen och att den förändrade organisationen är ett 
naturligt och riktigt steg i denna riktning. Stämman vill 
emellertid samtidigt betona att det materiella och ideella 
arvet från tidigare ingenjörsorganisationer förpliktigar det 
nya förbundet att känna ett starkt ansvar så att erforderliga 
resurser satsas för de verksamheter och de intresseinrikt-
ningar, som Svenska Teknologföreningen hittills represen-
terat.65

När Svenska Teknologföreningen slogs samman med Sveriges Civil-
ingenjörsförbund genom beslut under hösten 1973 fick den gemen-
samma organisationen från januari 1974 namnet Sveriges Civilin-
genjörsförbund CF-STF. Skeendet kan ses som det slutliga uttrycket 
för att den svenska ingenjörskåren hade avprofessionaliserats, att frå-
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gor om ingenjörsutbildningens och -verksamhetens innehåll och ut-
tryck fått stryka på foten för frågor om deras lön och anställningsför-
hållanden samt sociala trygghet.

Slutsatser
Sammanslagningen mellan STF och CF är att betrakta som en kon-
sekvens av att de frågor som band ingenjörer samman, som var kittet 
i deras homosociala umgänge under middagar och samkväm, hade 
förändrats sedan mellankrigstiden. Under ett antal decennier hade 
traditionellt fackliga frågor om anställningar och arbetsvillkor bli-
vit viktigare att driva, inte minst efter mellankrigstidens ekonomis-
ka kris och genom att antalet läroverks- och institutsingenjörer blev 
fler i förhållande till högskoleingenjörerna. I de svenska ingenjörer-
nas professionshistoria kan alltså sammanslagningen mellan CF och 
STF, som fullbordades 1981 när förkortningen STF helt försvann 
och namnet entydigt blev Sveriges Civilingenjörsförbund, ses som 
ett avgörande steg på vägen mot avprofessionalisering.

En sådan tolkning ligger också helt i linje med en generell histo-
rieskrivning om en försvagning av professioner generellt och ett allt 
mer dominerande intresse för fackfrågor. Vi vill i den här artikeln 
visa att det inte var riktigt så enkelt. Trots att historiska processer 
som olika professioners tillbakagång nog har sin allmänna giltighet 
är det inte alltid som det räcker som förklaring för att förstå enskilda 
händelser. I fallet med sammangåendet mellan STF och CF i början 
av 1970-talet har det visat sig att Ingenjörshuset i Stockholm också 
hade avgörande betydelse.66

Man kan konstatera att kontraktet om samverkan med CF, det de-
lade ägandet i AB Ingenjörshuset och stadgeändringarna, samtliga 
gjordes i samband med att CF gav STF ett lån på en halv miljon 
kronor, ett lån som STF var i förtvivlat behov av. Till detta kan argu-
mentet föras fram att starkare fackliga organisationer — såväl som 
ökad facklig verksamhet även från akademiker — låg i tiden. Skälen 
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att skilja på en ideell och en facklig organisation hade försvagats. STF 
hade tidigare särskilt vinnlagt sig om sin verksamhet som remissin-
stans, men fackförbunden hade vid det här laget etablerat sig som 
viktiga remissinstanser även de.

Det tycks som om det på goda grunder kan antas att det i första 
hand var STF:s ekonomiska bekymmer, vållade av Ingenjörshuspro-
jektet, som var den avgörande skillnaden som gjorde att sammanslag-
ningen med CF verkligen genomfördes i början av 1970-talet. Dis-
kussioner i den riktningen hade förts tidigare, men då aldrig lett till 
några konkreta handlingar. Nu förelåg en akut ekonomisk kris som 
hotade hela STF:s existens, ett förhållande som innebar att hand-
lingsalternativen kraftigt hade begränsats. Resultatet var att en sam-
manslagning blev för att rädda det som räddas kunde.

För att sammanfatta kan man med relativt stor säkerhet konstatera 
att STF:s ekonomiska trångmål var ett nödvändigt, men knappast ett 
tillräckligt villkor för att sammanslagningen med CF skulle bli av i 
början av 1970-talet. Det fanns också andra skäl för en sammanslag-
ning som fördes fram i diskussionerna. Men det verkar inte troligt 
att dessa hade räckt för en sammanslagning i början av 1970-talet. 
Bygget av Ingenjörshuset och den efterföljande ekonomiska krisen 
för STF var den nödvändiga lilla knuffen som behövdes för att en 
sammanslagning skulle bli av. Både samarbetsavtalet och organisa-
tionskommittén hade ju tillkommit som ett direkt resultat av CF:s 
lån till STF.

Problemen med STF:s Ingenjörshus och dess dåliga ekonomi 
innebär inte att hypoteser om avprofessionaliseringsprocesser är 
felaktiga. Något som visar på det är att det hade funnits tankar på 
sammanslagning mellan de två organisationerna redan under tidigt 
1960-tal och även före dess. Beslutet att bygga ett nytt hus och de 
efterföljande finansiella problemen som drabbade STF bör istället 
ses som en nödvändig katalysator som snabbade på avprofessiona-
liseringsprocessen. Poängen är att även när organisationer och insti-
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tutioner förändras i enlighet med etablerade generella mönster är det 
av vikt att empiriskt undersöka skeendena på mikronivå och där fort-
sätta söka historiska förklaringar. Som fallet med sammanslagningen 
mellan CF och STF visar finns här ofta historier värda att berätta 
och betänka trots att utfallet ur i alla fall teoretisk synpunkt blev det 
förväntade.

Vi menar att historiker inte får kapitulera inför sociologins gene-
raliseringar. Historiker måste fortsätta att vårda arvet av den speciella 
historiska händelsen. Även när det specifika till synes kan förklaras 
med generell visdom härledd ur sociala processer som avprofessio-
nalisering finns sammanhang som kan vara viktiga att lyfta fram som 
förklaringar, förklaringar som i det specifika historiska fallet till och 
med kan vara viktigare än det generella sociologiska mönstret.
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Att tänka om staden 
med historia
Per Lundin

”Promenadstaden” löd namnet på den nya stadsbyggnadsvision som 
Moderaterna i Stockholms stad lanserade hösten 2008.1 Dåvarande 
stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal skrev: 
”Bilens roll kan vara viktig, men den måste underordnas stadens vill-
kor.”2 Med den retoriskt tilltalande visionen, som också antogs som 
översiktsplan av kommunfullmäktige våren 2010,3 hoppades Stock-
holms största parti kunna tillskansa sig tätpositionen i en fråga där 
alla partier tävlade om väljarnas gunst med mer eller mindre liknande 
program.4 Av den politiska retoriken att döma tycks det fortfarande 
råda en näst intill rörande konsensus om att de kommande årtionde-
nas stadsbyggande bör utvecklas i riktning mot den täta promenad-, 
cykel-, miljö- och människovänliga staden.

Kontrasten med Bilstaden från 1956/1960, efterkrigstidens kan-
ske mest centrala stadsbyggnadsmanifest, framstår som total. I Bil-
staden argumenterade stads- och trafikplanerare, men även politi-
ker, på grundval av en studieresa till USA för etableringen av ett 
”nytt stadsplanetänkande”. I bilåldern, påpekade de, hade staden 
som den utvecklats genom århundradenas lopp blivit ”en absurdi-
tet” med sin koncentrerade stadskärna. Det gällde därför att plane-
ra en ”stad som verkligen var utformad med hänsyn till bilismen”.5 
Med Bilstaden gjorde det amerikanska stadsbyggnadsidealet sin 
entré i Sverige. Den bilvänliga ideologi som skriften representerar 
kom att prägla stads- och samhällsplaneringen under en epok då 
det moderna samhället bokstavligt talat byggdes, och genomslaget 
blev därför mycket stort.
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I detta kapitel pekar jag på att de värderingar som Bilstaden mani-
festerar i stor utsträckning lever kvar än i dag, promenadstadens eta-
blering på den politiska agendan till trots. Jag vill hävda att den över 
femtio år gamla bilstadsvisionen är minst lika aktuell som dagens 
promenadstadsvision, i en mening kanske än mer aktuell. Den bilvän-
liga ideologin som skriften representerar är ”frusen” i de institutioner 
och materiella strukturer som etablerades under efterkrigstidens för-
sta decennier. Den inkorporerades i den kommunala, regionala och 
statliga förvaltningens regelverk, vilket genom sin trögföränderlig-
het styrt stads- och vägbyggandet i decennier och fortsätter att styra 
det än i dag. Stadsbebyggelsen och infrastrukturen som uppfördes 
i enlighet med dessa regler ger uttryck för en ideologi som inte är i 
överensstämmelse med vår egen och kommer genom sin inneboen-
de beständighet att fortsätta göra så under en överskådlig framtid.6 
Dessa institutionella och materiella trögheter utgör det historiska arv 
som dagens visioner om den täta staden har att brottas med. Att stu-
dera Bilstaden i sitt historiska sammanhang hjälper oss att synliggöra 
dem och därmed bättre förstå spänningarna mellan vision och verk-
lighet i dagens stadsbyggnadsdiskurs. Det finns dock ytterligare ett 
skäl till att det är viktigt att närmare skärskåda Bilstaden. Satt i sitt 
sammanhang illustrerar skriften hur svenska folket inom loppet av 
ett par decennier blev bilberoende. För den stora majoriteten är det i 
dag svårt att föreställa sig ett liv utan bil. Denna har etablerat sig som 
en omistlig del av vår moderna livsföring. Med bilen tar vi oss till 
arbetet, till stormarknaden för att handla, skjutsar barnen till skolan 
och till fritidsaktiviteter samt tar oss till sommarstugan över vecko- 
sluten. Bilen är en ”naturlig” del av våra liv. Även för den billöse är den 
en referenspunkt; i en mening är vi alla bilberoende. Det är som om 
bilen alltid funnits där. Likväl är det inte mer än drygt femtio år sedan 
den blev var mans. Hur kunde en sådan dramatisk och omfattande 
omdaning av staden genomföras på så kort tid? Är visionerna om den 
täta staden allvarligt menade måste det sannolikt till en motsvarande 
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genomgripande omställning av staden och dess transportapparat. Att 
studera omställningar i det förflutna och försöka identifiera meka-
nismerna bakom dem, hjälper oss dels att förstå att en motsvarande 
omställning är möjlig, dels vad som krävs för att så ska kunna ske.

Mitt övergripande argument är att ett historiskt perspektiv gör oss 
bättre skickade att ta ställning i svåra och komplexa samhälleliga frå-
gor. Genom att tänka med historia kan vi orientera oss i nuet och rus-
ta oss inför framtiden. Jag menar att det historiska perspektivet spelar 
särskilt stor roll för vår förståelse av staden och dess utveckling, efter-
som staden är ett av de mer trögrörliga kulturella uttryck vi känner. 

*

I boken Why History Matters från 2008 argumenterar den brittiske 
historikern John Tosh för att historiska undersökningar fyller en 
viktig roll i det öppna, demokratiska samhället. Kunskaper om det 
förflutna är en kritisk, men alltför ofta outnyttjad, resurs för den akti-
ve medborgaren. Ett historiskt perspektiv hjälper oss inte bara att se 
bortom det dagspolitiska och därmed att skilja flyktigt från varaktigt; 
det hjälper oss också att se nuets inneboende möjligheter.7 Att på det-
ta sätt använda historia för att resonera kring dagsaktuella problem 
kallar Tosh, inspirerad av den amerikanske kulturhistorikern Carl E. 
Schorske, för att ”tänka med historia”. Schorske identifierar två sätt 
att tänka med historia: dels historia som kontrast, dels historia som 
kontinuitet. Å ena sidan skapar den historiska undersökningen bilder 
av det förflutna mot vilka vi kan positionera vår samtida värld genom 
skillnad eller likhet, å den andra blottlägger den de temporala flöden 
som knyter samman det förflutna med nuet.8 

Historia som kontrast bygger på den grundläggande historiska 
insikten att det förflutna är en annan värld. Även om det kan låta 
paradoxalt är det just i det förflutnas ”annorlundahet” som dess nu-
tidsvärde ligger. Det bildar en alternativ utsiktspunkt inför vår egen 
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samtid och ger oss därigenom en möjlighet att betrakta dagsaktuella 
händelser på avstånd. Med det historiska exemplet kan vi ifrågasätta 
utsagor som ”det har alltid varit på det här sättet” eller föreställningar 
om samhälleliga fenomen som ”naturliga”.9 På så sätt kan det histo-
riska perspektivet användas till att formulera alternativ till en utveck-
ling som annars lätt kan framstå som oundviklig.

Historia som kontinuitet understryker att övergången från då till 
nu – från en värld till en annan – endast kan förstås genom att tänka 
i termer av sekvens eller process. Men, understryker Tosh, att tänka 
sekventiellt är inte bara nödvändigt för att förstå det förflutna; ef-
tersom allt som sker i nuet är resultatet av historiska händelser och 
processer, är det också nyckeln till att få grepp om det svårfångade 
nuet.10 Vi kan säga mer exakt var vi är och därmed vilka våra framtida 
möjligheter är.

Med en parafras på Tosh menar jag att vi bör tänka om staden med 
historia. Genom att kontrastera dagens visioner och verklighet mot 
det förflutnas, samt synliggöra de historiska processer som de är ett 
resultat av, kan vi skapa en djupare förståelse för vår samtid och vart-
hän vi är på väg.

*

Bilstaden publicerades 1960 av Institutionen för stadsbyggnad vid 
Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm (KTH) som resulta-
tet av en fortbildningskurs och konferens med samma namn vilken 
hade ägt rum fyra år tidigare. Arkitekten Uno Åhrén, Sveriges för-
sta professor i stadsbyggnad, hade sedan 1946 regelbundet anord-
nat fortbildningskurser i stadsbyggnad vid KTH. Tillsammans med 
sina forskningsassistenter höll han i dem fram till sin pensionering 
1963. Åhréns tanke med kurserna var att samla de centrala aktörer-
na i stadsbyggnadsprocessen runt ett aktuellt problem och låta ett 
antal experter föreläsa om detta. Kurserna riktade sig i första hand 
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till teknologer samt yrkesaktiva arkitekter och civilingenjörer. Åhrén 
bjöd dock även in kommunala och regionala tjänstemän och politi-
ker samt företrädare för statliga myndigheter som Bostadsstyrelsen, 
Byggnadsstyrelsen, SJ och Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Kur-
serna som lockade hundratals besökare från hela landet etablerade 
sig snabbt som en av de viktigaste arenorna för stads- och trafikpla-
neringsfrågor under efterkrigstiden. En av de mer uppmärksammade 
kurserna var ”Bilstaden” hösten 1956.11

Den omedelbara bakgrunden till konferensen var en studieresa 
till USA som representanter för Stockholms stad och Stockholms 
spårvägar, den så kallade Stockholmsdelegationen, genomfört i mars 
1956. Före andra världskrigets utbrott hade Europa varit det huvud-
sakliga resmålet för stads- och trafikplanerare. I synnerhet de brittis-
ka influenserna var påtagliga, vilket inte minst demonstreras av stads-
planeutställningen ”Replanning Britain” som ägde rum på Liljevalchs 
konsthall i Stockholm under våren 1946. Fortfarande vid 1950-talets 
början kommenterade svenska resenärer den amerikanska stadspla-
neringens ”relativa efterblivenhet”.12 Insikten om att personbilen var 
på väg att förändra stads- och samhällsplaneringen i grunden växte 
sig dock allt starkare, och antalet studieresor till USA ökade snabbt. 
I synnerhet väg- och trafikingenjörer reste över Atlanten för att stu-
dera den amerikanska massbilismen. Framemot mitten av 1950-talet 
började intresset för den amerikanska stadsplaneringen att öka även 
bland arkitekter och stadsplanerare.13 

Den strida strömmen av Amerikaberättelser från arkitekter, stads-
planerare och väg- och trafikingenjörer under efterkrigstidens första 
decennium tilldrog sig stort intresse. Snart nog önskade även kom-
munala tjänstemän och politiker resa över Atlanten för att med egna 
ögon se ”framtiden”. I Stockholm hade omdaningen av centrum- 
området Nedre Norrmalm, den så kallade cityomvandlingen på-
börjats några år tidigare. Det var ett av Sveriges största byggprojekt 
och sprunget ur de stadsvisioner som den expertstyrda Nedre Norr-
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malmsdelegationen (senare Generalplaneberedningen) genomdrev 
med stor handlingskraft.14 Sedan 1951 utreddes också spårvägarnas 
framtid i Stockholm. Utvecklingen i USA väckte nyfikenhet. Hur 
hade stadsplanering och stadsbyggande gått till där? I USA hade 
kollektivtrafiken och i synnerhet spårvägarna förlorat en stor del av 
trafiken till den individuella persontrafiken med kraftigt minskade 
intäkter som följd. Hur bemöttes denna utveckling av amerikanska 
städer? Hur hade dessa försökt lösa det moderna och demokratiska 
samhällets kollektivtrafikförsörjning? 

Syftet med Stockholmsdelegationens studieresa var att ta del av de 
amerikanska erfarenheterna av bilismens framfart. I delegationen in-
gick flera av nyckelpersonerna bakom den pågående cityomvandling-
en som arkitekten och regionplanedirektören Carl-Fredrik Ahlberg, 
socialdemokraten och stadsbyggnadsborgarrådet Helge Berglund, 
kanslichefen Anders Nordberg och arkitekten Torsten Westman. 
Bland delegationens övriga deltagare märks chefen för Stockholms 
Spårvägar Hans von Heland, civilingenjörerna Bror Hillbom och 
Sven Lundberg samt stadsbyggnadsdirektören Göran Sidenbladh. 
Studieresan som planerades i samråd med myndigheter i amerikan-
ska städer startade i New York, fortsatte sedan genom städerna Bos-
ton, Toronto, Chicago, Cleveland, Pittsburgh, Houston, New Orle-
ans, Washington DC, San Francisco och avslutades i Los Angeles.15

Utöver Stockholmsdelegationen deltog några av landets ledande 
stads- och trafikplanerare som föreläsare eller paneldeltagare vid kon-
ferensen Bilstaden. Till de mer framträdande hörde civilingenjörerna 
Erik Hasselquist (Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen), Gunnar Kull-
ström (Stockholms gatukontor) och Stig Nordqvist (Vattenbyggnads-
byrån, VBB). I likhet med Stockholmsdelegationens deltagare hade de 
alla besökt USA, i Kullströms och Nordqvists fall under ett helt års tid, 
för att studera vägbyggnads- och trafikteknik.16 Slutligen ska nämnas 
att Gösta Bohman, vice vd för Stockholms Handelskammare, som en 
av de få icke-teknikerna också deltog som föredragande.
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Vid konferensen Bilstaden menade Helge Berglund att eftersom 
”utvecklingen i Amerika i vissa avseenden har gått några decennier 
före den i Sverige”, så borde det gå att ”spåra utvecklingslinjer där, 
som kunde ge en antydan om vad vi har att vänta här hemma”.17 
Berglunds motivering ger uttryck för den under 1950-talet allmänt 
utbredda föreställningen om att det historiska förloppet följde en be-
stämd utvecklingslinje; USA hade hunnit ett steg högre upp på ut-
vecklingstrappan och härnäst var det Sveriges tur att ta klivet upp. En 
resa till Amerika var därför, som Carl-Fredrik Ahlberg påpekade, i 
någon mån ”en resa in i framtiden”.18 Det uttalade målet med studie-
resorna till mönsterlandet – för Stockholmsdelegationens var långt-
ifrån den enda – var att dra upp framtidsritningen för Sverige med 
Amerika som ledstjärna. Som flera av deltagarna i Stockholmsdele-
gationen, däribland civilingenjören Sven Lundberg från Stockholms 
stadsbyggnadskontor, underströk vid konferensen handlade det om 
att lära av det amerikanska exemplet.19 

På grundval av de tillägnade amerikanska erfarenheterna menade 
sig Stockholmsdelegationens deltagare kunna dra vissa slutsatser om 
framtidens svenska stadstrafik. Helge Berglund uppmärksammade 
”bilismens dominerande betydelse” i USA och uppfattade att lan-
dets samhällsbyggande drevs av bilismen. Men bilismens framfart 
fick vittgående konsekvenser för staden: dels i form av en vidsträckt 
villabebyggelse karaktäriserad av ”oerhört” långa avstånd mellan bo-
stad och arbetsplats, dels genom en ”hårdhänt” påverkan på städer-
nas centrala delar. Bilden av Amerikas bilstäder som Berglund och 
Stockholmsdelegationen förmedlade var inte oförblommerat positiv; 
städer med väl fungerande tunnelbanesystem var bättre organiserade 
och ”lyckligare planerade” än de som helt och hållet överlåtit trafiken 
åt bilar och bussar, eftersom de senare fallen inneburit en ”desorgani-
sering och splittring av cityverksamheten”.20 

Stockholmsdelegationens iakttagelser understryker ett generellt 
drag hos de många svenska Amerikaresenärerna under 1950-ta-
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let och det är ambivalensen inför den modernitet som USA repre-
senterade. Det fanns en fascination inför Amerika som fördenskull 
inte övergick i entydigt gillande – vid en närläsning är det tydligt att 
Amerikaresenärerna förmedlade en komplex bild. De Amerikabilder 
som de hemvändande arkitekterna, ingenjörerna och stadsplanerarna 
presenterade pendlade mellan en naiv optimism präglad av landets 
ekonomiska och tekniska framsteg, samt de kulturella och socia-
la konsekvenser dessa förde med sig, och direkta avståndstaganden, 
framför allt gentemot det renodlade kapitalistiska konkurrenssam-
hället. Vid konferensen Bilstaden luftade flera av Stockholmsdele-
gationens deltagare därtill en tveksamhet gentemot den amerikanska 
estetiken. Torsten Westman talade till exempel om ”den glada röra” 
som kännetecknade de amerikanska stadsmiljöerna.21 Ambivalensen 
till trots fick mötet med Amerika ofta något oundvikligt över sig.

För oavsett bilismens problem var det en ”oemotståndlig utveck-
ling” stadsbyggandet hade att rätta sig efter, och när det gällde fram-
tidens stadstrafik menade Stockholmsdelegationen därför att kollek-
tivtrafiken skulle rätta sig efter bilismen. Kollektivtrafiklösningarna 
skulle ordnas i samklang med bilismen; som ett sätt att bidra till lös-
ningen av dess problem, och i vissa fall överkomma kaotiska trafiksi-
tuationer. Kollektivtrafikens roll i förhållande till bilismen var kom-
plementär. Den socialdemokratiske politikern Berglund, sedermera 
vd för Stockholms Spårvägar, gick så långt att han menade att kol-
lektivtrafikens uppgift var att transportera ”det billösa proletariatet”.22

Symptomatiskt är att även företrädare för kollektivtrafiken delade 
– om än uppgivet – uppfattningen om att kollektivtrafiken inte hade 
annat än att anpassa sig till bilismen. Chefen för Stockholms Spår-
vägar Hans von Heland, beskrev vid konferensen den amerikanska 
kollektivtrafikens situation som ”närmast katastrofal” och menade att 
bilismen var främsta orsaken till dess nedgång. Med en jämförande 
blick på USA ställde han frågan om inte kollektivtrafiken i Sverige 
helt skulle komma att försvinna inom en snar framtid.23 Majoriteten 
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av konferensens deltagare såg bilismen som ett löfte; några få upp-
fattade den som ett hot. Såväl utvecklingsoptimister som utveck-
lingspessimister förenades dock i föreställningen om utvecklingen 
som ofrånkomlig.

*

Hur påverkades stadsbyggandet av denna tro på bilismen som en 
framstormande kraft? Sverige hade skonats från krigets förödelse; 
ekonomin var mycket stark, och landet hade vid 1960-talets början 
Europas högsta biltäthet. Den snabba ekonomiska utvecklingen, den 
explosiva ökningen av antalet personbilar och det omfattande stads-
byggandet under 1950- och 1960-talen bildade tillsammans med 
den politiska hegemonin runt bilismen och den starka framstegstron 
en grogrund för genomförandet av de modernistiska bilcentrerade 
stadsvisionerna som planerarna formulerat. I Sverige realiserades 
”bilstaden” både tidigare och i större utsträckning än i många andra 
europeiska länder. När satellitstaden Vällingby utanför Stockholm 
invigdes 1954 förverkligades, enligt geografen Peter Hall, ett soci-
aldemokratiskt utopia och planerare världen över vallfärdade till 
Vällingby för att låta sig inspireras.24 Undan för undan kom dock de 
socialdemokratiskt präglade stadsplanevisionerna att tömmas på po-
litiskt-ideologiskt innehåll, och välfärdsambitionerna fick ge vika för 
bilismens och handelns ”krav”. Det amerikanska inflytandet gjorde 
sig alltmer gällande, och stockholmssatelliterna Farsta (1960–1966) 
och Täby (1964–1971) som följde på Vällingby präglades av en långt-
gående anpassning till bilism och kommers.

Bilstaden som idé renodlade det moderna stadsbyggandets två 
mest utmärkande förändringsmönster: dels en upplösning av stads-
bebyggelsen, dels en koncentration av densamma. Stig Nordqvist 
beskrev denna nya stadstyp med en träffande liknelse: ”Den natur-
liga organisationen i bilsamhället är bilfria öar med koncentrerad 
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verksamhet omgivna av trafikleder och parkeringsanläggningar. De 
bilfria öarna kan vara bostadsområden, köpcentrum, kontorsanlägg-
ningar, skolområden osv.”25 Men det var biltrafiken som normerade 
gångtrafiken; liknelsen med ”bilfria öar” förutsatte ju ett omgivande 
hav av bilar. 

Bilfria öar skapades genom att omvandla såväl stadskärnor som 
bostadsområden till system av gågator. Till en början handlade det 
mest om enstaka gågator som den internationellt uppmärksammade 
Sergelgatan i Stockholms centrum från 1950-talet. Samtidigt skulle 
dessa bilfria öar vara lätt tillgängliga för den bilburne och runt dem 
planerades därför så kallade matarleder – ofta i form av en ring – vil-
ken ”matade” fram bilarna till sin destination. I matarledernas när-
het placerades parkeringsplatser ut, i större städer vanligtvis i form 
av parkeringshus. Denna bilcentrerade tankemodell var utgångs-
punkten för 1967 års stadsplan för Stockholms centrala delar, City 
67. Gångstråken omgärdades av trafikleder och parkeringshus. Ingen 
punkt i centrum fick ligga längre än på 250 meters gångavstånd från 
ett parkeringshus.26

Det var i stadskärnorna som massbilismens möte med staden blev 
mest påtagligt; trafikledsbyggen, gatubreddningar och iordningställan-
det av parkeringsplatser rev upp stora sår i stadsbilden. Efterkrigstidens 
rivningar av stadskärnornas bebyggelse för att ge plats för bilismen 
var mycket omfattande. I Sverige revs cirka 100 000 bostäder mellan 
1963 och 1973.27 Trots detta var det få av de spektakulära stadsplaner-
na för stadskärnorna som realiserades fullt ut. Dagens Stockholm har 
många storskaliga trafiklösningar och parkeringshus från 1960-talens 
rekordår, men även en väl fungerande kollektivtrafik.

Stads- och trafikplanerare som Nordqvist påpekade också att 
storstädernas centrala delar med dess brist på utrymme alltid skul-
le komma att vara beroende av ett visst mått av kollektivtrafik. Vid 
konferensen Bilstaden arbetade deltagarna således med en stadsstor-
lek på 100 000 invånare; större städer än så kunde inte bli renod-
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lade bilstäder. Beträffande små och medelstora städer samt de stora 
städernas ytterområden såg planerarna däremot inte ”någon annan 
rimlig utveckling än att bilen tämligen snart kommer att fullkomligt 
dominera transporterna”.28

Under perioden 1956–1974 byggdes nästan hälften av Sveri-
ges i dag fyra miljoner bostäder. Bostadsområdena planerades efter 
samma principer som stadskärnorna. Sammanlänkade gångstråk i 
bostadsenklavens inre och runt denna trafikleder från vilka bilarna 
matades in i området. Bebyggelse växte fram i symbios med kommu-
nikationssystem och bildade ett utglesat men förenat stadslandskap. 
Det är här, i ett till synes anonymt stadslandskap bestående av sche-
matiskt planerad bostads- och verksamhetsbebyggelse, som vi finner 
bilstaden förverkligad.

*

Åtminstone på papperet framstår promenadstaden som en antites till 
bilstaden. Fotgängaren, inte bilen, bildar stadens mått. Innerstaden 
i stället för det funktionsuppdelade, trafikseparerade och utglesade 
stadslandskapet blir mönsterbildande för framväxten av den nya täta 
och miljövänliga staden. Den resulterande täta bebyggelsen kortar 
transporter och skapar goda förutsättningar för kollektivtrafik, gång 
och cykel. Har vi att göra med ett paradigmskifte? Ett återinförande 
av den mänskliga skalan i stadsbyggandet? En kvartersstadens renäs-
sans?

Det är givetvis svårt att vända sig mot de i grunden lovvärda in-
tentionerna. Vem vill inte se Stockholm som en levande, trygg och 
miljövänlig stad med gröna parker, kvartersbebyggelse och spårvag-
nar som framträdande drag? De uttalade ambitionerna faller också 
tillbaka på de senaste rönen och trenderna inom arkitektur, ekonomi, 
sociologi, stadsplanering, urbana studier och liknande ämnen. Med 
undantag för några få avvikande röster sluter även de flesta samhälls-
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debattörer upp bakom de övergripande dragen i dessa visioner.
Visioner är dock en sak, verklighet en annan. De stora infrastruk-

turella projekten – avslutade, pågående, planerade – talar ett annat 
språk än den politiska retoriken. Vid en närmare granskning har 
satsningarna på biltrafiken inte avtagit, snarare tvärtom. Det handlar 
om oerhörda investeringar. När bygget av Södra länken avslutades 
2004 till en kostnad av cirka 7 miljarder kronor var det ett av de mest 
omfattande stadsnära vägtunnelprojekten någonsin i Europa.29 Det 
pågående arbetet med Norra länken är i dag ett av Sveriges största 
vägbyggnadsprojekt (14,8 miljarder kronor).30 Men projektet kom-
mer att övertrumfas, och det med besked, av den planerade sexfili-
ga motorvägen Förbifart Stockholm (31,5 miljarder kronor) som 
förordas framför kollektiva lösningar av en majoritet i Stadshuset, 
landstinget och riksdagen, och, enligt opinionsmätningarna, även av 
stockholmarna själva.31 Och som förslaget på en omdaning av Slus-
sen visar lever det bilcentrerade modernistiska stadsbyggnadsidealet 
inte bara vidare genom de enorma motorledssatsningarna i stadens 
periferi. Att mitt i centrala Stockholm låta bygga en trafiklösning 
med sex filer reserverade för biltrafik (8 miljarder kronor) rimmar illa 
med ambitionen om en promenadstad.32 Att stadens parkeringsnor-
mer för nya bostadsområden ligger över det genomsnittliga bilinne-
havet bäddar för ett fortsatt högt bilinnehav.33 Även om motexempel 
kan anföras, till exempel de lågt satta parkeringstalen vid den första 
utbyggnadsetappen av Hammarby sjöstad (0,25 parkeringsplatser 
per lägenhet), införandet av trängselavgifter 2006/2007 eller den på-
började utbyggnaden av cykelinfrastrukturen för en miljard kronor, 
förändrar dessa lovvärda initiativ än så länge inte den övergripan-
de trenden. De politiska visionerna till trots, kvarstår bilen som det 
normgivande trafikslaget. Hur påverkar detta stadsbyggandet?

Att transportsystemen har en starkt strukturerande effekt på 
stadsbebyggelsen är, för att bruka en sliten fras, en gammal sanning. 
I Storstockholms bebyggelsehistoria från 1987 identifierar stadsbygg-
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nadshistorikern Ingemar Johansson tre faser i den moderna stadens 
bebyggelseutveckling: ångbåts- och järnvägstrafikens tidsålder, spår-
vägs- och busstrafikens tidsålder samt bilismens och pendeltrafikens 
tidsålder. Med den fasindelningen understryker Johansson trans-
portsystemens avgörande inflytande på bebyggelseutvecklingen. Den 
livliga ångbåtstrafiken under 1850-talet var en nödvändig betingel-
se för etableringen av sommarnöjen i Stockholms skärgård liksom 
utbyggnaden av järnvägsnätet var en förutsättning för framväxten 
av fabriksförstäder och senare villastäder. Spårvägen banade under 
1910- och 1920-talen väg för en exploatering av ännu obebyggda 
områden i stadens utkanter. Bebyggelsen, såväl bostäder som fabri-
ker, kontor och handel, utvecklades i form av förstäder längs de nya 
transportlinjerna. Ett omfattande busslinjenät som framför allt bygg-
des ut under 1930-talet befäste den regionala struktur som fastställts 
av järnvägarna och spårvägarna. Med etableringen av tunnelbanan 
från och med 1940-talet och framåt tillkom T-baneförstäder vilka 
ytterligare förstärkte regionens radiella urbanstruktur. Massbilismen 
och pendeltrafikens framväxt slutligen innebar att förortsbebyg-
gelsen kunde sprida ut sig flera mil utanför stadsområdets gränser. 
Resultatet var satellitstäder och centrumbildningar samt en gles och 
över stora områden utspridd bebyggelsestruktur i form av småhus- 
och låghusstäder. Även om många av centrumbildningarna knöts 
till spårbunden kollektivtrafik, så planerades och byggdes de, i likhet 
med småhus- och låghusstäderna, runt bilen som det huvudsakliga 
transportmedlet.34 

Stadsbyggnadshistorikern Bosse Bergmans viktiga undersökning 
E4-staden från 2008 tar vid där Ingemar Johanssons skildring slutar. 
Bergmans bärande tes är att motorvägar är starkt stadsgenererande 
faktorer. Sedan 1960-talet har stormarknader och fackhandel, kon-
tors- och industribyggnader, lagerlokaler sökt sig till motorvägsnära 
lägen. Denna utveckling har accelererat dramatiskt de senaste årti-
ondena och motorledskorridorerna har etablerats som en av stadens 
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mest eftertraktade utbyggnadszoner. I Stockholm utgör Arlandakor-
ridoren/E4, Norrtäljevägen/E18, Värmdöleden, Nynäsvägen, Hud-
dingevägen, Södertäljevägen/E4, Bergslagsvägen mot Vällingby och 
E18 mot Västerås företags-, handels- och servicestråk av helt central 
betydelse för stadens och regionens ekonomiska liv. Enbart handeln 
längs E4:an mot Södertälje omsätter mer än dubbelt så mycket som 
de centrala cityvaruhusen NK, PUB och Åhléns. Stora företag som 
SAS, SEB och Ericsson har flyttat ut lejonparten av sina verksam-
heter.35 Bergman påpekar att många av de termer och ord som vi an-
vänder för att beskriva dessa ”trafikala” miljöer – extern, perifer, ut-
kant, ”edge city” – redan är överspelade av den faktiska utvecklingen. 
Ett nytt slags stadslandskap har etablerat sig: motorvägsstaden.36 Ja, 
Bergman menar till och med att kvartersstaden, stommen i visionen 
om promenadstaden, är på väg att stämpla ut.37 Oavsett hur det ligger 
till med detta sista påstående är den avsaknad av precisa och rättvi-
sande beskrivningar av en rådande verklighet som Bergman identifie-
rar karaktäristisk för de senaste årens stadsbyggnadspolitiska debatt 
där protagonisterna är fast i ett föråldrat, missvisande och oprecist 
stadsbegrepp. Ansvariga politiker ser inte, eller väljer att blunda för, 
det faktum att de omfattande satsningarna på biltrafiksystemet driver 
stadsutvecklingen i en diametralt motsatt riktning än de formulerade 
visionerna. Innebörden är en närmast slentrianmässig sanktionering 
av bilstadsidealet. Bilen kvarstår som första stadsmakt.38 Och vägbyg-
garna som de verkliga stadsbyggarna.

Strukturerna som etableras när transportsystem och bebyggel-
se vävs samman är ytterst varaktiga. Än i dag följer stambanan med 
några få undantag samma sträckning som när den byggdes under 
1800-talets senare hälft. Merparten av stationssamhällena som då 
etablerades lever kvar.39 Motorlederna som började konstrueras un-
der 1960-talet fyller samma funktion då som nu. De präglar den 
värld vi lever i och kommer med största sannolikhet att göra så även 
långt fram i tiden. En konsekvens av transportsystemens inneboende 
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seghet är att vi med visshet kan säga att de avslutade, pågående och 
planerade biltrafiksatsningarna i Stockholmsregionen kommer att 
strukturera bebyggelsen under en överskådlig framtid. Och den be-
byggelse som etableras i kölvattnet av dessa satsningar kommer inte 
att försvinna i första taget.

*

Ideologin som manifesteras i Bilstaden håller sålunda stadsbyggan-
det i ett järngrepp än i dag. Till skillnad från 1950- och 1960-talen 
talas det dock inte längre högt om bilstaden som stadsbyggnadsideal. 
Inte ens de politiker, tjänstemän och trafikexperter som driver ige-
nom och legitimerar motorvägsbyggen skulle – i promenadstadens 
tidevarv – drömma om att ställa sig upp och försvara bilstaden som 
stadsbyggnadsmodell. Ett slående exempel är Vägverkets (nuvarande 
Trafikverkets) hållning. Samtidigt som myndigheten förespråkade 
omfattande motorvägssatsningar, skrev dess generaldirektör hösten 
2007 under en debattartikel med budskapet att Sverige måste börja 
bygga tätare städer.40 Transporter och stadsbyggande diskuteras var 
för sig, och det uppenbara sambandet dem emellan uppmärksammas 
inte. Bilstaden framstår i dag som en dold stadsbyggnadsmodell. 

Det finns en spänning inbyggd i dagens diskussion som inte fanns 
i gårdagens och som kan sammanfattas: vi vill ha bilen, men inte bil-
staden. I stället säger vi oss vilja ha promenadstaden. Men hur mycket 
vill vi ha den? Hur många är beredda att betala priset? För både bil 
och promenadstad kan vi väl knappast få. Eller?

Majoriteten av de politiska partierna har för närvarande inte en 
tanke på att välja bort bilen. Att ifrågasätta rätten att rulla, för att 
låna en formulering av kulturgeografen Torsten Hägerstrand, vore 
närmast liktydigt med politiskt självmord. Men samtidigt som de 
folkvalda målar upp en bild av bilen som frihetssymbol och frihets-
skapare, så erkänner de utan omsvep att bilismen är problematisk. 
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Med förre statsministern Göran Perssons ord: ”Och vårt sätt att leva 
påverkar andra människors villkor. Det är svårt att ta till sig ibland, 
att mitt sätt att åka bil, det är en del av en livsstil som inte är hållbar. 
Samtidigt vet ni, och det vet jag också, att bilen kommer vi inte att 
göra oss av med.”41 För Persson stavades lösningen på dilemmat med 
den attraktiva bilen och den problematiska bilismen ny teknik. Och 
det gjorde den även för hans efterträdare på partiledarposten. ”Man 
kan älska bilen men hata bensinen”, underströk Mona Sahlin vid 
upprepade tillfällen.42 Och inför valet 2010 skrev den centerpartiske 
miljöministern Andreas Carlgren: ”Vi ska jaga utsläpp – inte bilis-
ter”.43 De styrmedel som den politiska makten har till sitt förfogande 
används framför allt till att stimulera tekniska innovationer inom det 
existerande transportsystemet. För tillfället är det ”smartare” trans-
porter som gäller. Små, gröna, smarta och uppkopplade bilar ska göra 
systemet hållbart.44 Åtgärderna som föreslås kan karaktäriseras som 
systemeffektiviserande. Det handlar om att identifiera och byta ut en 
”dysfunktionell” komponent (bränsle, motor, bil) i ett existerande sys-
tem, inte om systemförändrande åtgärder som att försöka ersätta bilen 
med andra transportmedel eller att minska resandet genom livsstils-
förändringar.

Det starka stödet för bilen talar emot de nya stadsvisionerna. Precis 
som de flesta politiska partier är inriktade på att bygga täta, gröna 
promenadstäder är de också inriktade på att behålla bilen som domi-
nerande transportmedel.45 Om visionerna inte ska reduceras till luft-
slott är det svårt att se hur ekvationen ska gå ihop. Kritiska röster har 
också hävdat att visionen promenadstaden är på väg att krympa ihop 
till en ”tom fras”. Andra åter har påpekat att städerna för närvarande 
”går baklänges in i framtiden”.46

Ska dagens stadsbyggnadsvisioner framstå som det minsta realis-
tiska måste vi därför göra upp med bilstaden som dold stadsbygg-
nadsmodell. Ett viktigt syfte med att uppmärksamma den över fem-
tio år gamla Bilstaden är att den hjälper oss att se den ideologi som 
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än i dag är den förhärskande. Ta Erik Hasselquists sammanfattande 
karaktäristik av förhållandet mellan trafik och stad: ”Bättre trafikle-
der och parkeringsmöjligheter skapar ökad trafik. Ökad trafik kräver 
bättre trafikleder och parkeringsmöjligheter. Se där i koncentrat vad 
samhällsplaneraren har att bita i. Över huvud taget frågar man sig, 
om det är möjligt att skapa bilstaden utan att samtidigt revolutionera 
vårt nuvarande tänkande beträffande en stads utformning.”47 Att se 
utsagor liknande Hasselquists svart på vitt, i stället för att läsa mellan 
raderna i dagens plandokument och stadsbyggnadsvisioner fyller en 
viktig funktion i dagens debatt. De tvingar den outtalade ideologin 
att bli uttalad. Och uttalade ideologier kan bemötas med en helt an-
nan kraft än outtalade. De ger oss en möjlighet att ta ställning. An-
vänt på detta sätt har det historiska perspektivet en viktig roll att fylla 
i det demokratiska, öppna samhället.

*

Jag har här presenterat ett sätt att läsa Bilstaden. Det finns naturligtvis 
även andra sätt att läsa denna skrift. Mitt övergripande argument har 
varit att historiska undersökningar, som ett kritiskt studium av Bil-
staden, är ett oundgängligt verktyg för att orientera oss i nuet samt för 
att förbereda oss inför framtiden. Därigenom kan vi blottlägga den 
dolda ideologin i dagens stadsbyggande. Med dess hjälp kan vi lättare 
formulera alternativ till en stadsutveckling som många uppfattar som 
oundviklig. Det historiska perspektivet hjälper oss att förstå varför 
det är så svårt att ändra riktning, men också att det faktiskt är möjligt. 
Det bidrar till verklighetsförankring, men också till hopp.
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Kollegialitet 
Sverker Sörlin

Med Arne Kaijser springer jag gärna. Jag har sprungit med Arne 
minst lika ofta som jag haft en djupare teoretisk diskussion med ho-
nom. Det betyder inte att vi är ointresserade av teori, varken han eller 
jag. Det mesta jag vet om LTS, alltså teorin om Large Technological 
Systems, har jag lärt mig av Arne.  Vi sprang också när Arne varit i 
Charlottesville, North Carolina, våren 2014 för att övervara en min-
neshögtid efter Thomas P. Hughes, LTS-teorins anfader, som länge 
var flitig gäst vid vår avdelning i Stockholm. Vi sprang längs kanalen 
i Princeton där jag tillbringade läsåret. När man springer kan man 
också diskutera. Det går lättare då, när man blir andfådd blir man 
gärna avspänd. Det gäller bara att hålla rätt fart. Efteråt är man av-
slappnad och då är det också lätt att samtala och lösa problem. 

Ibland räcker det med en lång promenad. När jag var ganska ny på 
avdelningen vid KTH, på en adjungerad professur, var Arne den ende 
som hade en fast anställning. Han verkade också vara den ende som 
funderade över hur nya fasta anställningar skulle kunna åstadkommas. 
I alla fall kände han ansvar för det. Men han behövde någon att frå-
ga. Då ville han tala med mig och han föreslog promenader. Vi gjorde 
dessa promenader i Lill-Jansskogen. Bakom Teknis mäktiga tegel-
byggnader fanns ett elljusspår som omväxlande gick mellan ljusa och 
skuggiga partier. Där var det tyst och behagligt och man kunde säga 
vad som helst, eftersom det föreföll som om det bara var skogen som 
hörde och att den inte skulle lägga något på minnet. Och så Arne, och 
han skulle ju helst lägga på minnet, det var det som var meningen. 
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Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, som den hette på 
den tiden, var liten och kanske en smula skör. Arne lyssnade på ar-
gument. Inte för att jag hade väldigt många och några tunga invänd-
ningar mot hans idéer om lämpliga tjänster för lämpliga innehavare 
kunde jag inte heller prestera. Jag hade inte hunnit få någon klar idé 
om hur avdelningen kunde utvecklas, vad som var dess potential, så 
jag lyssnade mest och försökte väl som vanligt säga hur viktigt det var 
att det blev många sökande och ett brett urval. 

Under hans tid vid avdelningen har antalet akademiskt fast an-
ställda vuxit med sjuhundra procent. Man kan också säga: vuxit med 
sju personer. Det där beror litet på hur man räknar. I skrivande stund 
kan jag, med viss kreativitet, få ihop till åtta tjänster, varav en är under 
tillsättning. Arne är inte ensam ansvarig för allt det där, men han har 
betytt åtskilligt. I alla händelser är han den ende som varit med hela 
tiden, ja, man kan säga per definition den ende. Han blev förestånda-
re efter att Svante Lindqvist hade gått till Nobelmuseet 1998. Men 
egentligen stämmer inte det här. Det fanns en professor till, Marie 
Nisser, konst- och arkitekturhistoriker från Uppsala som fick en per-
sonlig professur i industriminnesforskning av HSFR, forskningsrå-
det, 1992. Hon gick i pension ungefär vid den tid när jag var på väg in 
på min lilla deltid som adjungerad professor, tjugo procent, med start 
i slutet av 2002. Den förste som verkligen fick en tillsvidareanställ-
ning blev Thomas Kaiserfeld 2007. Så hur man än räknar så var det 
några år in på 2000-talet bara Arne som var anställd på riktigt, rekry-
terad med utlysning och sakkunniga. Men det måste bli fler. Arne tar 
ansvar. Därför behövdes promenader. Elljusspåret i Lill-Jansskogen 
var på sätt och vis avdelningens demokratiska filial.   

Men ganska snart blev det annorlunda. En vändpunkt kom när 
avdelningen åkte ut till Stora Kalholmen i skärgården för ett internat. 
Vi har sådana internat i början av varje hösttermin, gärna med en natt 
borta. Då blir det tillfälle att springa också. Finns det en sjö eller ett 
hav brukar vi bada. Gärna bastu. Stora Kalholmen var för liten att 



219

springa på. Så vi simmade, gick i vattnet ifrån de grå, mjuka klipporna 
och tyckte nog att det var ovanligt varmt i Östersjön för att vara i sep-
tember. Vi satt vid solväggen en eftermiddag, hela avdelningen, den 
rymdes kring ett bord om man drog fram några extra stolar. Vi tänkte 
litet friare den dagen, litet större. I det långa loppet räckte det inte 
med att gå en runda i skogen och fundera över vilket slags anställning 
som stod näst på tur. Officiellt var det ord vi använde ”strategi”. Jag 
var rätt så aktiv i diskussionen och vi bestämde att vi skulle göra en 
strategi för avdelningen. Det var hösten 2006. Marie hade lämnat, 
men var kvar i kulisserna, månade om industriminnesforskningen 
och hade lyckats åstadkomma ett stort anslag från Wallenbergstif-
telserna som gjorde det möjligt att ersätta henne med en professor på 
deltid. 

Vändpunkten bestod i att tyst kunskap nu gjordes synlig, formule-
rades. Vi hade så smått börjat växa och våra medarbetare blev alltmer 
olika. Deras bakgrund var också brokigare. Flera av de tidigare med-
arbetarna var ungefär som Arne själv: tekniska fysiker som blivit tek-
nikhistoriker, de flesta utbildade på KTH (fast Arne själv i Lund), se-
dan doktorander på KTH och nu anställda på KTH, fast bara en och 
annan tills vidare. De andra hade forskartjänster som räckte ungefär 
lika länge som deras forskningsanslag eller tillfälliga uppdrag som 
studierektor eller korta lärarförordnanden. Men vi hade blivit fler och 
fler som letat oss till KTH från andra bakgrunder. Just nu var vi i 
majoritet bland de anställda. Thomas hade visserligen disputerat på 
KTH, men kom närmast från ett lektorat vid Mälardalens högskola. 
Maths Isacson som tagit över efter Marie Nisser var ekonomhisto-
riker från Uppsala och gästprofessor. Jag hade en doktorsexamen i 
idéhistoria och var professor i miljöhistoria. Strategitänkandet gick 
ut på att se avdelningens stora möjligheter. Att realisera dem skulle 
kräva förändring, omprövning. 

Man behöver inte vara psykolog eller organisationsexpert för att 
inse att den som förut haft ansvaret, men också privilegiet, att kunna 
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hantera en avdelning som föreståndare och ende fastanställd skulle 
kunna se med blandade känslor på ett strategiarbete som engagerar 
alla och som i praktiken kommer att bli styrande för det mesta av be-
slutsfattandet. Men så tänker inte Arne. Han inser att det är mycket 
bättre att verka för det allmänna bästa. Han är också uppriktigt ny-
fiken på hur det ska gå till. För det är en experimentell situation och 
sådana lockar Arne.

Vi har sprungit, simmat och promenerat. Vi har också åkt skidor, inte 
så mycket som vi hade velat egentligen, ett par gånger. Och rullskidor, 
en gång, efter en våravslutning då vi tog oss till gamla IBM-konto-
ret i Elfvik, längst ut på Lidingö. Rättare sagt, Arne åkte inlines. En 
skidtur, i januari 2007, tog oss ned till Tyresta nationalpark på Sö-
dertörn. Vi åkte över sjöar med tunn snö på en is som jag var ganska 
osäker på. Arne åkte före. Arne är inte alltid försiktig. När han tagit 
av sig Marimekko-skjortan och de ganska rakt och rymligt skurna 
manchesterbyxorna och fått ett fritidsplagg att flaxa kring de väl syn-
liga revbenen kan han bli djärv, rentav dristig. Vi kom så småningom 
långt in i nationalparken där en storm fällt många träd. Det gick sak-
ta. När det börjat skymma hade vi nått en liten väg. Det snöade lätt. 
Arne, vår färdledare, visste inte riktigt var vi befann oss. Själv hade jag 
aldrig varit i denna del av Sverige. Vi hade åkt i över tre timmar. Även 
Arne, som annars kan vara spartansk, insåg att det i ett läge som detta 
var försvarbart att ringa taxi. Det var i taxibilen på väg hem som Arne 
lanserade sin idé om att vi borde demokratisera beslutsfattandet på 
avdelningen. Inrätta ett slags ledningsgrupp, skaffa oss rutiner. Själv 
skulle han avgå som avdelningsföreståndare. Vad tyckte jag om det?

Ledningsgruppen höll sitt konstituerande möte den 21 maj 2007. 
I protokollet står det: ”Eftersom detta var Ledningsgruppens konsti-
tuerande möte diskuterades dess funktion inom avdelningen. Arne 
framhöll att han såg gruppen som avdelningens beslutande organ, 
om än avdelningsföreståndaren i många frågor har den formella be-
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slutsrätten. Gruppen ska arbeta i enlighet med avdelningsstrategin, 
och kompletteras av ett arbetsutskott med uppgift att verkställa lö-
pande ärenden.”

Den som inte känner Arne skulle kunna komma på tanken att 
Arne på det här sättet såg till att skaffa sig ett visst bibehållet in-
flytande nu när han skulle avgå som föreståndare, vilket skedde den 
1 juli då Thomas tog över. Men känner man honom är tolkningen 
tvärtom att han tyckte att det var nödvändigt och klokt. Han hade 
burit rätt mycket själv och det skulle vara bättre om vi i framtiden 
bar varandras bördor litet mer. Det var också mer demokratiskt än 
elljusspåret. Transparent. Vi gladde oss också åt att vi hade Helena 
Törnkvist på plats som administratör. Nu skulle vi kunna fortsätta 
utvecklas, ungefär så som vi hade skrivit i strategin. Det var i själva 
verket den som hade öppnat våra ögon: vi skulle behöva förändra oss. 
Arne inte minst, och det var just precis det han gjorde.

Vi inrättade också en informell samrådsgrupp. Den bestod av pro-
fessorerna vid avdelningen, Maths, Arne och jag, och föreståndaren. 
När vi stod inför kniviga avgöranden eller strategiskt svårtolkade si-
tuationer kunde vi aktualisera frågor där för att sedan, om det be-
hövdes, föra dem vidare till LG. Vi arbetade per mail mestadels. Det 
handlade ofta om prioriteringar: vad skulle vi satsa på? Hur skulle 
vi förhålla oss till ambitionen från styrelse och rektor att nedbringa 
antalet forskarutbildningsämnen genom att skapa bredare program? 
Hur skulle vi använda våra knappa basresurser från KTH? Den som 
vet hur det brukar fungera när akademiska revir kommer på dagord-
ningen blir gärna nervös i sådana situationer. Men jag var inte särskilt 
nervös. Jag hade nu lärt mig att Arne var en person som inte bara 
talade om det förnuftiga, utan också lyssnade på förnuftiga argument.

Efter ett par år slutade Thomas som föreståndare och Nina Wormbs 
tog över 2010. Också hon hade nu en fast läraranställning, ännu på 
halvtid. Vår samrådsgrupp fortsatte under Ninas ledning och fyllde 
samma funktion. I vår strategi hade vi talat om ”en flerkärning struk-
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tur” i vår avdelning. Det kan låta litet storvulet för en så liten verksam-
het. Vad det betydde var egentligen att vi erkände både som ett faktum 
och som en fördel att vi hade förankringspunkter i flera specialiteter: 
teknikhistoria, vetenskapshistoria, miljöhistoria, industriminnesforsk-
ning, dessutom med förgreningar till medieforskning, arktisk forsk-
ning, energiforskning, innovationsforskning och inte minst teknik- 
och vetenskapsstudier, STS. En del av dessa var fördjupningar som 
ökade mångfalden, andra var tvärgående, integrerande teman. Vi hade 
börjat inse att det fanns en logik här. Om vi bejakade flerkärnigheten 
och samtidigt bejakade det bredare programmet för forskarutbildning 
så skulle vi kunna bygga just det slags mångfald som fanns hos några av 
de institut runtom i världen som vi beundrade mest. 

Under 2009 och 2010 började också en ny diskussion på avdelning-
en, kring begreppet ”environmental humanities”. Vi förstod att något 
sådant skulle passa oss bra och tackade ja när vi erbjöds att bli bas för ett 
nordiskt nätverk för ”Interdisciplinary Environmental Studies”, som 
hade flera medlemmar som vi hade nära relationer med, Arne främst 
med den danske representanten David Nye i Odense. 

Denna enhet i mångfald var lockande, och strategiskt avgörande, 
det stod alltmer klart. Men den förutsatte ganska stora förändringar. 
Forskarutbildningens innehåll måste breddas så att också de nya, och 
nygamla, kärnorna fick ordentlig plats. Vi såg över kursplaner och lit-
teratur. Vi kunde introducera nya lärare, som nu allt oftare kom från 
andra bakgrunder och genomgående från andra universitet, i Sverige 
och utomlands. Det betydde att teknikhistoriens andel av helheten 
måste minskas. På sikt måste också avdelningen döpas om för att 
svara mot den nya strategin och verksamhetens innehåll. Det skedde 
2012, då den fick namnet Avdelningen för historiska studier av tek-
nik, vetenskap och miljö – eller bara Historiska studier. 

Arne är, även om han inte alltid är den som driver denna utveckling 
hårdast, en person som tänker över och analyserar och som så små-
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ningom kommer fram till att detta är det bästa som kan ske och där-
för bestämmer sig för att detta vill han delta i, fullt ut. Vilket han gör, 
i samtalsgrupper och kommittéer. Samtidigt har han tålmodigt fort-
satt med sin egen forskning inom energihistoria, infrastruktur och 
mycket annat och hela tiden överraskat oss med nya uppslag. Han har 
tillsammans med sin hustru Ulrika Sax, etnolog, skrivit lokalhistoria 
från Malexander där familjen länge haft sitt sommarboende. Han har 
skrivit om Carin Boalt och tidig svensk konsumtionsforskning vid 
Hemmens forskningsinstitut, och om europeisk integration från in-
frastrukturernas perspektiv i ett stort internationellt samarbete i ett 
nätverk kallat Tensions of Europe. Han har förmodligen upplevt att 
det går alldeles utmärkt att göra allt det han kunde göra tidigare, och 
mer därtill, samtidigt som annat växer upp runtomkring. 

Vi har också många korsbefruktningar inom avdelningen och de 
blir allt fler. Vi skriver ansökningar tillsammans, vi gör också böck-
er, artiklar och konferenser tillsammans vid avdelningen. Arne gil-
lar sådant, och när vi gjort det har det varit skojigt. Arne är idealisk 
som lagarbetare. Han gör vad han åtagit sig, han gör det på utsatt 
tid, han gör det bra. Han säger ideligen kloka och ibland rätt ovänta-
de saker. Han har omdöme. Ibland kunde han vara litet vildare, men 
människor är olika, och det tillhör det viktigaste med människorna. 
Han är å andra sidan mycket lekfull, ger sig gärna hän. Han vill myck-
et med sin kropp, jag tror att den betyder väldigt mycket för honom. 

   Jag inser att det kan låta som om jag varit litet orolig över Arne, 
trots alla hans utomordentliga förtjänster, att han skulle kunna tänka 
att det var bättre förr, när vi var bara han och jag som traskade på 
elljusspåret. Men efter att ha kamperat i samma miljö som Arne i 
tretton år, varav åtta på heltid, kan jag säga att den lätta oro jag ibland 
känt varit alldeles obefogad. Vi har för det mesta varit överens och 
har vi någon gång inte riktigt haft samma åsikt har vi kunnat hantera 
skillnaden ganska smidigt. Jag har väl ibland insett det omöjliga i nå-
got hugskott jag haft. Om Arne bytt uppfattning i någon fråga beror 
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det förmodligen på att han har tänkt efter och kommit fram till att 
det varit förnuftigt att göra det. Jag tycker sådant är imponerande, 
hur vardagligt det än är. När man ser detta ske hos en viljestark och 
omdömesgill människa på nära håll, när man kan följa, ibland minut 
för minut, hur sammanvägningen av argument sker och det blir tyst 
en stund och det till slut kommer ett tillkännagivande om att den an-
dra uppfattningen nog var bättre än ens egen, då känner jag en hem-
lig inre lycka. Detta är hopp. Hopp om människorna, faktiskt, fast 
det kan låta ganska överspänt. Freds- och försoningsprocesser kräver 
sådana egenskaper. Även den som vill medverka till en livskraftig för-
ändring behöver dem. För den som samarbetat med Arne låter detta 
knappast överspänt. De flesta skulle instämma med mig. Arnes för-
nuft är lyssnande och omprövande.   

Är detta ledarskap? Egentligen tror jag inte Arne riktigt gillar det 
ordet. Jag gör det i alla fall inte. Det är som om det tycks handla om 
att räcka ut hela armen och fälla ned tummen och ropa något och 
rusa i viss riktning, och även om Arne kan göra både det ena och det 
andra så gör han i alla fall aldrig det. Men ledarskap är egentligen nå-
got mycket annorlunda. Det påminner mer om föräldraskap, tror jag, 
alltså det att deklarationer eller gester inte är värda så mycket, det är 
vad du gör som räknas. Vad du gör varje dag, alla dagar på året, år efter 
år. Att strida är för det mesta kontraproduktivt. Så därför gör Arne 
inte det. Hans ledarskap är tystare, klokare och, ja, effektivare. 

Arne och jag har inte medverkat så mycket i varandras böcker. Kan-
ske aldrig, slår det mig. Förrän rätt nyligen, då Arne skrev i en bok jag 
redigerade med Libby Robin och Paul Warde, The Future of Nature 
(Yale University Press 2013). Hans text handlade om Alva Myrdal 
och hennes utredning 1972 som ledde fram till bildandet av Sekre-
tariatet för framtidsstudier. Alva Myrdal förkroppsligade freds- och 
konfliktstudierna; hon var också inblandad i tillkomsten av SIPRI, 
Stockholm International Peace Research Institute, som hon ledde 
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de två första åren, 1966-67. Hon var fredsvän, medlare. Sekretari-
atet var inriktat på framtiden och tog upp frågor om energi, teknik 
och miljö, några av Arnes stora intressen. Alva Myrdal var diplomat, 
precis som Arnes pappa. Hon var med och utformade svenska am-
bassaden i New Delhi, där hon flyttade in med maken Gunnar då den 
stod färdig 1955. Arne har sovit över där, har han berättat, på väg till 
föräldrarna i Wellington, där pappan då var stationerad. Det var på 
1960-talet, under Gunnar Heckschers ambassadörstid.

Jag tror Arnes intresse för Alva Myrdal kan uppfattas som ett ut-
tryck för hans eget innersta intresse för det diplomatiska ledarskapet. 
Det som består i att alltid söka den lösning som håller inför framti-
dens domstol, som ju är den strängaste. Skall man klara sig där, då 
måste man ibland göra upp med stoltheten och fåfängan i nuet, bese-
gra inre känslor och förmå att distansera sig från nedärvda impulser 
eller vanemässiga böjelser. Det gör Arne, på sitt stillsamma vis. Just 
en sådan ovanlig människa och medarbetare är han.  

Hur skall Arne till slut få veta om hans diplomatiska tillbakahål-
lande av det egna och hans ekumeniska strävan för det allmänna bäs-
ta varit ett klokt ledarskap? Ja, hur vet man att man lever ett gott liv? 
Hur vet man att man är en god människa? Kanske måste man tro, och 
vara djupt förankrad i sin tro. Det finns det inga kurser för. Innerst 
inne vet man själv. Det gör nog Arne.

Men det finns närmevärden, approximationer, ett slags grova kri-
terier som vi kan ta till för att nå en preliminär visshet. En sådan app-
roximation är väl empiri: hur har det gått? De tretton år med Arne 
som jag kan överblicka är en ganska lång tid trots allt. Och man måste 
säga att det har gått ganska bra. Han är som sagt inte ensam längre, 
det finns många kollegor runtomkring honom, snart ett tiotal fast an-
ställda och mer än trettio medarbetare totalt. Avdelningen har sedan 
2002 nästan fyrdubblat sin omsättning. Publiceringen har vuxit och 
framförallt sker den numera i hög grad i de viktiga tidskrifterna ute i 
världen och i böcker på internationella förlag – utan att synligheten 
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i den svenska debatten minskat. Arne har själv utgett några av dessa 
böcker, nu senast The Making of Europe’s Critical Infrastructures (Pal-
grave Macmillan 2014). 

Andra har övertagit den formella ledningen, först Thomas, sedan 
Nina. Vi är flera andra som svarar för olika former av ledarskap. Vi le-
der på många sätt kollektivt och driver en mångfald av institutionella 
projekt i samverkan inom en och samma avdelning. Men Arne finns, 
indirekt, som ett slags god djinn bakom det mesta genom att för sådär 
tio år sedan ha börjat låta saker ske, då han ännu hade kunnat vilja 
annat. Ungefär så som föräldraskapet utövas klokast genom att låta 
unga sökande viljor pröva saker efter eget huvud, oavsett vilka ome-
delbara känslor de väcker. Därför är det nog ett slags ledarskap, ett 
tyst, utövat nästan allra mest när han beslutade att formellt frånträda 
det. Jag kallar gärna det för en förebild. 

Man brukar säga kollega om sina akademiska arbetskamrater. Jag vet 
inte varför jag inte gjort det hittills. Den här texten skall ju handla 
om Arne som kollega och vän. Det var det jag var ombedd att skriva. 
Men det har jag tydligen gjort utan att jag använt något av orden. Det 
jag har skildrat är ju på sätt och vis en vänskap, eller i alla fall vissa 
delar av den. Jag kunde ha sagt mer om andra delar. Om att Arne hör 
av sig både när det går bra, och gratulerar och gläds, som det förefaller 
helt fri från hyckleri, och när det är tungt. Jag minns en svår debatt jag 
förde i Sverige när jag och min familj bodde i Cambridge 2004-2005. 
Då ringde Arne och kunde erbjuda både deltagande, humor och per-
spektiv: om ett tag har detta ändrat proportioner. Han hade rätt. Han 
sade att han nu förstod vad ordet ”drev” betydde. När han sagt det 
kunde vi skratta åt det. 

Vänskap gör att man känner sig mindre ensam. Ibland är det väl-
digt viktigt, till exempel när man är omringad av ifrågasättanden och 
självförtroendet börjar svikta. Någon gång kan det vara livsavgöran-
de. Rent allmänt är det svårt att tänka sig en bättre arbetskamrat. Han 
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finns där när han behövs. Ute i världen fungerar han bra. Inga stora 
ord. Resultat. Enkelhet. Funktion i första hand. Scandinavian design. 
Nordisk endräkt. Då och då en debattartikel, gärna om energi eller 
trafik. Med förnuft. Vi lever i en värld som inte riktigt är mogen för så 
mycket förnuft. Tyvärr. Men vår avdelning är det, vi kan inte få nog. 

Det jag har skildrat är på sätt och vis också ett sätt att ge innehåll åt 
det svåra ordet kollegialitet. Det beskrivs ibland i närmast organisa-
toriska och juridiska termer, ett sätt att säkra de akademiska lärarnas 
och forskarnas beslutsmakt i frågor som gäller innehåll och kvalitet, 
i viss mån också i fråga om resursallokering. Enligt en högstämd va-
riant förutsätter kollegialiteten ett särskilt förbund mellan riksdagen 
och fakulteten, de folkvalda och professorerna, varigenom de sena-
re utan mellanhänder och blott genom att förverkliga sina innersta 
önskningar i full akademisk frihet fungerar som den sanna och suve-
räna uttolkaren av folkviljan på vetenskapens olika delområden. 

För sådant står Arne ganska främmande. Han har förståelse för att 
även de folkvalda ibland kan behöva uttrycka en mer direkt uppfatt-
ning om vilket slags forskning som just nu är angelägen och rentav 
även var den borde bedrivas. Det jag skrivit om Arne tycker jag säger 
mer om kollegialitet i praktiken, som hållning och vardagsvara. Vi 
har inte behövt någon formell juridik kring vårt kollegiala besluts-
fattande. Vi har utvecklat det själva, med grund i en intern tradition, 
som Arne varit med om att forma. 

Men också med bejakande av förnyelse. Kollegialitet ställs ibland i 
motsats till externt inflytande och finansiering från fonder, stiftelser 
och forskningsråd. Man tänker då på att utan rådighet över egna re-
surser är kollegialiteten en chimär. Det finns sådant. Men det omvän-
da är mer sant, alltså att det finns basresurser utan klokt och gemen-
samt beslutsfattande. Bara en massa saker som pågår som förut, utan 
omprövning. Kollegialitet kan vara mer än så, det vet vi som arbetar 
med Arne.
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Människor är olika. Det är en väldig gåva. Arne har ägnat sitt liv åt att 
förstå infrastruktur. Det är det som behövs för att saker ska fungera: 
gasledningar, vattenverk, järnvägsspår, telenät, vägar, optiska fibrer, 
radiomaster. De finns där, arbetar tyst, vi lägger inte alltid märke till 
dem. Det är de som möjliggör de enskilda händelserna, som ju är det 
som infrastrukturerna finns till för. Enskilda människor utför dessa 
enskilda händelser, var för sig eller tillsammans. Men det finns också 
människor som själva är som infrastrukturer, varma, organiska, kän-
nande. Utan dem skulle inte så mycket vara möjligt för de andra. Vi 
lägger inte alltid märke till dem. Vi bör lägga märke till dem mer. För 
vi är beroende av varandra. 

  

    
 










