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Maj -68 50 år!
När detta nummer av
Tidsignal kommer ut
uppmärksammas åter
de dramatiska
händelserna året 1968.
Att även 50-årsminnet
får så stor uppmärk
samhet är naturligtvis
ett tecken på betydel
sen av det som 1968
symboliserar. Hur
många händelser ges
den vikten ett halvt
sekel senare? Men vad
är det som firas – eller
kritiseras?

I

sin bok May ’68 and its Afterlives diskuterar den
amerikanska litteraturvetaren Kristin Ross vad
som hänt med minnet av 1968 med utgångspunkt
från Maj 68 i Frankrike.
Liksom alla mäktiga rörelser har Maj 68 växelvis
begravts, trivialiserats eller framställts som något
apart eller monstruöst.
Maj 68 var antagligen den största massrörelse som
ägt rum i Frankrike, menar Ross. Den gick över från
studentprotester till en massiv generalstrejk, dessutom den första generalstrejk som nådde ut bortom
traditionella industricentra och som inkluderade
arbetare inom kommunikation, service och kultur
– hela fältet av social reproduktion. Ingen del av befolkningen, ingen region, stad eller by förblev opåverkad. Och ”Maj 68” började inte med att studenterna i
Nanterre protesterade mot att män och kvinnor inte
fick dela studentkorridor. Det började i Algeriet på
1950-talet och fortsatte långt in på 1970-talet.
Men den dominerande berättelsen om 1968 har reducerats till en generationsberättelse, en historia om
studenter i Paris som under karnevallikande former
under några vårveckor ockuperade teatrar och universitet och kastade gatsten mot polisen. Deras bidrag
har krympts till att ha drivit på en omvandling av vanor, värderingar och livsstil som kom att montera ner
den auktoritära staten för att ersätta den med en modern, liberal.
Borta är den sociala resningen, de tio miljoner
arbetare som gick ut på gatorna, i solidaritet med
studenterna, för egna fackliga krav och mot regimen
de Gaulle.
Att Maj 68 framför allt uttryckte en vägran från
miljontals att acceptera samhället som det var, att
måltavlorna var kapitalismen och den amerikanska
imperialismen och gaullismen – allt detta har man reducerat till en ungdomsrevolt några vackra vårveckor.
I Sverige har Kårhusockupationen på samma
sätt använts för att inskränka 1968 till ett generationsuppror, gärna kryddat med lite kittlande historier om blodtörstiga maoistiska rebeller.

I
Det är förbjudet att förbjuda!

ntressant nog representerar två svenska böcker
som kommit ut lagom till femtioårsminnet av
1968 varsin variant av de tolkningar Ross refererar.
I Henrik Berggrens 68 dominerar bilden av det
häftigt uppblossande ungdomsupproret, ett socialpsykologiskt crescendo som snabbt ebbade ut. Studenterna återvände snart till sina sociala rötter,
gjorde karriär och övergav sin ungdoms ideal.
För statsvetarna Ulf Bjerelds och Marie Demker
i 1968. När allting började handlar inte 1968 om höger
eller vänster, än mindre om politisk förändring. Det
var ett i grunden liberalt uppror för rätten att välja
livsstil. Tolkningen ligger väl i fas med den som utvecklades av de nya franska filosoferna på 1980-talet:
det viktigaste resultatet av 1968 var att det bidrog till
det kapitalistiska samhällets anpassning till moderniteten. 68-ornas insats reduceras till att ha utfört kapitalismens vårrengöring, som Ross bitskt avfärdar
en sådan tolkning.

I

detta nummer av Tidsignal vill vi väsentligt vidga
synen på vad 1968 var, och inte minst spegla hur
minnet av 1968 levt kvar, utvecklats, använts och
angripits.
I sin inledande artikel menar Kjell Östberg att
”1968” egentligen var en djup radikaliseringsvåg med
rötterna i 1950-talets koloniala befrielsekrig och som
fortsatte i flera decennier. Han försöker sammanfatta
arvet från 1968 och samtidigt diskutera hur detta arv
utmanats, inifrån och utifrån.

D

et långa 1968 som vi vill skildra i detta nummer var en genuin världsomfattande rörelse.
Inte minst satte den djupa spår i Östeuropa.
Pragvåren 1968 gav förhoppningar om en socialism med mänskligt ansikte, men på sikt viktigare
var kanske händelserna i Polen. I en intervju med
den polske socialistiske aktivisten och historikern
Karol Modzelewski får vi följa utvecklingen från
mitten av 1960-talet över marsdemonstrationerna
våren 1968 till de massresningar som ledde fram till
skapandet av Solidarnosc 1980-81.
68-radikaliseringen bars fram av nya sociala rörelser. Från att under 1960-talet framför allt byggts
upp av ungdomar och studenter breddades många av
dem under 1970-talet. Tydligast var detta inom miljörörelsen som fick förankring långt in i borgerliga
samhällsgrupper. Jan Wiklund diskuterar dess framgångar, men också hur det kommer sig att luften gick
ur den breda mobiliseringen efter kärnkraftsomröstningen 1980.

O

m man ska lyfta fram en enskild händelse
som i grunden skakade om det svenska
samhället under de turbulenta åren kring
1970 så är det sannerligen inte kårhusockupationen utan när 5 000 gruvarbetare i malmfälten gick
ut i en vild strejk. Radikaliseringen hade nått den
svenska arbetarklassens kärntrupper. Händelserna
har nått mytiska proportioner och just det är temat
i en nyutkommen avhandling av Robert Nilsson.
Håkan Blomqvist har läst.
Den av tidens rörelser som satt djupast avtryck i
dagens samhälle är ändå kvinnorörelsen. Eva Nikell,
som under lång tid följt rörelsen, som aktivist och i
sin profession, sätter in den i ett långt och personligt
perspektiv.
Många av de som var aktiva under 60- och 70-talsradikaliseringen har kommit att ompröva sina erfarenheter. Länge har det varit populärt att lyfta fram
avfällingar och renegater som idag tar avstånd från
sina tidigare värderingar och kanske gjort karriär
inom den borgerliga sfären. De allra flesta som formades under dessa turbulenta år har emellertid kvar
många av sina grundläggande värderingar. För åtskilliga, inte minst de som anslöt sig till det maoistiska
projektet, har detta ibland varit en komplicerad process. I Anne Hedéns artikel om Kinaresenären under
1970-talet och propagandans dilemma får vi följa
hur en av 1970-talets Kinaresenärer ser tillbaka och
(om)värderar sina erfarenheter.
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Borgare, ni har inte förstått någonting!

De som
  vände med
  högervinden

Kjell Östberg:

V

isst var 1968 ett märkligt år, när allting verkade ske samtidigt och överallt.
Tetoffensiven visade att en folklig befrielse
rörelse i ett litet land i Asien kunde hota världens
starkaste militärmakt.
Nyheten om studenternas kamp i Paris i maj spred
som sig en löpeld. Inspirerade av den, och protesterna
mot Vietnamkriget, bröt under de närmaste månaderna stora demonstrationer och ockupationer ut på
en rad håll i världen.
I USA stegrades protesterna mot kriget för att
kulminera vid det demokratiska valkonventet i Chicago. De svartas kamp gick in i ett radikalare skede,
framför allt symboliserat av Black Power-rörelsens
tillväxt. I Spanien stängdes universiteten efter protester mot Vietnamkriget och Francodiktaturen.
Hundratusentals deltog i stora Vietnamdemonstrationer i London, Berlin och runt om i världen. I Japan
bröt strejker ut vid hundratals universitet och den
medicinska fakulteten i Tokyo ockuperades under
flera månader.
Men den stannade inte på universiteten. Tio miljoner franska arbetare gick ut i generalstrejk innan maj
var tillända. I Italien utvecklades ”den krypande maj”
till en långdragen djup strejkvåg som pågick över
flera år. Och Pragvåren gav löfte om en socialism med

mänskligt ansikte i stalinismens Östeuropa.
Och ändå. Det var bara en av höjdpunkterna i en
djup radikaliseringsvåg som svepte över världen under en tjugoårsperiod. Det började redan i slutet av
1950-talet med befrielsekampen i kolonierna.
Algeriet blev en väckarklocka. Ökad apartheid i
Sydafrika och medborgarrättsrörelsen i USA satte
fokus på rasismen. Kampen mot atombomben bidrog
till att bryta upp kalla krigets dikotomi.
Nya sociala rörelser för internationell solidaritet, ökad jämlikhet och demokrati bars upp av en
ny generation ungdomar som vägrade att acceptera samhällets dominerande normer. En ny vänster
knöt samman ungdomarnas kritik mot det kapitalistiska systemet med arbetarrörelsens revolutionära traditioner. Revolutionens aktualitet sattes på
dagordningen.
Det var denna radikalisering som kulminerade
1968. Hade det stannat 1968 hade inflytandet ändå
blivit betydande. En ny kultur, nya värderingar, uppror mot auktoriteter hade redan satt djupa spår som
inte skulle gå att sopa bort.
Men de verkligt djupgående förändringarna
skedde efter 1968.
USA drog sig tillbaka från Indokina med svansen
mellan benen, diktaturerna föll i Spanien och

Portugal och nejlikerevolutionen gav förhoppningar
om att den socialistiska kampen skulle flytta över
till Europa. Betydande delar av arbetarklassen
radikaliserades, vågor av strejker drog över Europa.
Den svenska utvecklingen bekräfta bilden. Visst
var 1968 viktigt också här. Mindre för att några
studenter ockuperade sitt kårhus, mer för alla
sociala rörelser som blommade upp, för julfastor och
värnpliktsvägrare, för de kritiska diskussionerna
på universitet och teach-ins, för radikala författare
och konstnärer, för en blivande statsminister som
inför tusentals vietnamdemonstranter hävdade
att en väpnad befrielserörelse i Sydostasien bättre
representerade demokratin än USA.
Och samtidigt, många av de fenomen som vi idag
knyter till 1968 är 70-talsfenomen: Den nya kvinnorörelsen med Grupp 8. Gröna vågen och antikärnkraftsrörelsen. Proggen. De många marxistiska
vänstergrupperna. Och den stora gruvstrejken som
utlöste en våg av vilda strejker. Arbetarklassen,
radikalismens traditionella bärare, steg plötsligt in
på scenen.
68 var inte längre en ungdomsrevolt. Och inte heller de gamla rörelserna förblev opåverkade.
Det allra mesta som vi idag förknippar med det
svenska välfärdssystemet genomfördes då. 1970-ta-
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let var den tid då kvinnors ställning förbättrades
snabbare än någon gång tidigare, när aborten tilläts,
föräldraförsäkringen infördes, daghemsbyggnaden
sköt fart, beslut fattades om fem veckors semester,
sänkt (!) pensionsålder och lag om anställningsskydd.
Det var då LO krävde löntagarfonder som om dom
genomförts hade inneburit att fackföreningarna ägt
merparten av svensk industri; då skillnaden mellan
fattiga och rika var mindre än någonsin; då det byggdes ett offentligt finansierat, ägt och drivet välfärdssystem med få motsvarigheter i världen.
Denna revolution går inte att förklara utan det
tryck som skapades av den djupa samhällsradikaliseringen framburen av de sociala rörelserna. För att
förstå tillkomsten av alla reformer på jämställdhetsområdet är det till exempel nödvändigt att se både se
Grupp 8:s genomslag och det tryck detta satte på beslutsfattarna och samtidigt den radikalisering som
skedde inom de traditionella kvinnoförbunden.
Det var en tid när 68-ornas krav på frihet, demokrati, jämlikhet blev praktisk politik, genomförd av
en radikaliserad arbetarrörelse. Det var en tid när
också socialdemokrater argumenterade för att politiken skulle överordnas marknaden.
I detta perspektiv är 68-radikaliseringen också en
av de djupaste demokratiseringsvågor vi känner.
Jovisst, många av erövringarna var bräckliga och
skulle snart utmanas. De var geografiskt ojämnt fördelade, stora delar av befolkningen var utestängda
från dem, vissa berörde bara en priviligierad elit. De
grundläggande maktförhållandena ändrades aldrig.
Likafullt, under en kort period försköts värderingarna i dess frågor snabbare än någon gång tidigare.
Och de gjorde det framburna av en social mobilisering med få motstycken i vår samtida historia.

Vilka angriper 68?
Med en så bred radikalisering underifrån som utmanade så mycket är det inte konstigt att 1968 från
allra första början utsattes för omfattande kritik.
Eller att tolkningarna av vad 1968 egentligen stod för
har gått vitt isär.
I inledningen gav vi några aktuella exempel på försöken att trivialisera betydelsen av 1968. Lika vanligt
har varit att demonisera det som hände.
Vi ska i fortsättningen av denna artikel följa några
drag i hur dessa tendenser utvecklats – och hur de
hänger ihop.
Inte förvånande mötte de radikala angreppen
på tidens konservativa och auktoritära värderingar
kraftigt motstånd redan från början och försöken att
döma ut, marginalisera eller förlöjliga aktivisterna
inleddes tidigt På Svenska Dagbladets ledarsidor
kunde man läsa hårda angrepp på dessa ”huliganer
och träskmänniskor”.
Några försökte med hjälp av sin samhälleliga
ställning hävda de traditionella värdena. Mest känd
är kanske högerriksdagsmannen och konungens livmedikus Gunnar Biörck. I en intervju i Svenska Dagbladet 1966 gick han till angrepp mot hoten mot de
traditionella värdena och klyftan mellan de radikala
kulturskribenterna och ”den tigande opinionen.
Men han var för sent ute. Författaren Lars Gustafssons svarade bitskt: ”Om han menar att kulturskribenterna skall avstå från att föra en kvalificerad
och meningsfull debatt baserad på kunskaper och i
stället övergå till att smickra en halvbildad konservativ publik genom att servera den dess vanligaste
fördomar i en tilltalande form, är åtminstone jag en
varm anhängare av klyftan.”
I själva verket är det påtagligt hur djupt även borgerliga företrädare påverkats av tidsandan.
När några unga högermän, bland dem Anders
Björck, 1969 gav ut debattboken Moderat samhällssyn
noterar författarna den likhet som förelåg mellan
unga höger- och vänsteranhängare. Det är ”frapperande hur många gemensamma drag som återfinns i
den ungkonservativa respektive socialistiska kritiken
av det moderna produktionssamhället. I botten ligger
uppenbarligen en socialt humanistisk värdering som
är gemensam för de båda riktningarna.”
Och när socialdemokratin under första hälften av
1970-talet genomförde den kraftigaste upprustning

av den offentliga sektorn någonsin i Sverige, fattades
i själva verket de allra flesta riksdagsbeslut under politisk enighet.

SAF ger moteld
Men det fanns betydligt mer skarpsynta delar av
den svenska borgerligheten som tidigt insåg vikten av
att anlägga moteld.
Någon gång i slutet av 1960-talet dök tre bekymrade unga män från Fria moderata studentförbundet
upp på Svenska arbetsgivareföreningens nyinrättade
avdelning för samhällskontakt. De tre, Carl Bildt,
Peje Emilsson och Anders Wijkman, var oroliga för
att SAF inte förstått djupet av vänstervridningen hos
deras studentkamrater och menade att det var nödvändigt att sätta in motåtgärder. De kom att bli bönhörda över hövan, och ett par av dem kommer att
spela en central roll i den motoffensiv som den politiska högern med arbetsgivarna i spetsen snart kom
att sätta in.
Ett startskott blev Sture Eskilssons legendariska
PM från 1971. Det var nödvändigheten att svara på
68 som var den utlösande faktorn. Radikaliseringen
hade nu gått så långt att kritiken mot kapitalismen
och företagarna spritt sig till stora delar av samhället,
också långt in grupper med traditionellt borgerliga
värderingar.
Eskilsson hade studerat framväxten av den pågående radikaliseringen, och lärt av den. Han uppskattade att 3 000 studenter var engagerade i grupperingar till vänster om socialdemokratin. Också på de
tekniska och ekonomiska utbildningarna var många
påverkade av tidens idéer. Om några år kunde det
komma tusentals befattningshavare på viktiga poster i näringslivet som inte var solidariska med företagens centrala målsättningar, fruktade Eskilsson.
Han imponerades samtidigt av vänsterns höga teoretiska nivå, och menade att vänstervågen knappast
skulle ha varit möjlig utan de insatser som grupper
som Unga filosofer gjort. Även om de var få var det ett
nödvändigt led för att idéerna skulle utvecklas och få
den rätta utformningen, menade Eskilsson, och fick
ett starkt gehör.
Arbetsgivarnas beslut blev därför, delvis alltså inspirerad av vänsters egna metoder, att stärka sin informations- och propagandaverksamhet för att motverka och tränga tillbaka vänstervågen.
Med stor målmedvetenhet gick man till väga.
Genom böcker, tidningar, pamfletter och annonser,
opinionsmöten och skolinformation ville man skapa
en större förståelse för företagandets villkor och försöka stoppa en politik som man menade var skadlig
för näringslivets utveckling. Verksamheten skedde
mycket professionellt och en central roll spelade det
nära samarbetet med reklambyrån Kreab, skapad
av Peje Emilsson, en av de unga högerstudenter som
uppvaktat Eskilsson 1968. Även Carl Bildt drogs in i
verksamheten, bland annat som expert på vänsters
politiska argumentation.
Hundratals miljoner kom under de följande år
tiondena att pumpas in i ett vittförgrenat nät som så
småningom förutom de traditionella arbetsgivarorganisationerna kom att omfatta utredningsinstitut
(IUI), Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, tankesmedjan och förlaget Timbro tidningar och ett otal
påtryckningsgrupper.
Medvetet formulerades en alternativ samhällssyn
som i grunden kom att utmana tidens vänsterradikala idéer. SAF framförde en rad krav på långtgående
samhällsförändringar i företagarnas intresse. Att
kräva ökade löneklyftor, högre vinster, karensdagar
i sjukförsäkringen, kraftigt sänkta marginalskatter, privata initiativ inom skola och sjukvård, privat
arbetsförmedling eller reklam-TV var vid denna tid
idéer som gick stick i stäv med de flesta politiska partiers program. Att det mesta i detta program idag är
genomfört säger något om genomslaget för de nya
idéerna.
Det kraftiga genomslag som kampanjerna fick
går naturligtvis inte att förstå utan att se hur de kom
att samspela med de förskjutningar i tidsandan som
skedde vid denna tid. SAF:s kampanjer blev allt mer
bärare av det nyliberala budskapet. Särskilt viktigt
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1968 – när allting var i rörelse

Enklaste och snabbaste sättet
att få den är att sätta in 270
kronor på p g 78 19 17 - 0
skriva namn, adress och 68,
så kommer den med posten!

1968 kulminerade en våg av vänsterradikalisering som sköljde över världen. Den hade
börjat anas redan tio år tidigare och den skulle fortsätta tio år till innan den nyliberala
vågen kom. Kjell Östberg beskriver, förklarar och utvärderar vad som blev kvar.
En första upplaga, utan illustrationer, gavs ut 2002 av Prisma och betraktas som ett
standardverk om tiden mellan stoppandet av en svensk atombomb och förslaget om
löntagarfonder.

FOTO: LARS-GÖRAN HEDSTRÖM

blev det att pressa tillbaka radikalismen inom arbetarrörelsen, där förslaget om löntagarfonder var extra symbolmättat. Intressant nog var den aktion som
väckte störst uppmärksamhet – mellan 50 000 och
100 000 fondmotståndare med näringslivseliten i
spetsen på gatorna den 4 oktober 1983 – direkt inspirerad av 68-radikaliseringens kampformer.
Men vid det här laget kunde de som angrep 68:s erövringar också räkna med eldunderstöd från några av
de första avfällingarna. Intressant nog var även detta
ett fenomen som hade sina rötter i Paris student- och
intellektuella miljöer, och precis som i Frankrike var
det inledningsvis tidigare maoister som gick i spetsen
för att göra upp med sitt förflutna.

Avfällingarna
Vid decennieskiftet mellan 70-tal och 80-tal besökte kulturjournalisten Otto Mannheimer regelbundet Paris. Också åren kring 1968 hade han varit en
flitig besökare i den franska huvudstaden. Då var han
djupt inspirerad av den radikala miljön och knöt nära
kontakter med trotskisterna i Ligue Communiste.
I Sverige blev han en av introduktörerna och grundarna av den trotskistiska rörelsen, från 1971 RMF.
När Ligue Communistes ledare Alain Krivine kom till
Sverige var Mannheimer den självklare värden. Han
var en flitig skribent i rörelsens tidningar och andra

publikationer där han välformulerat argumenterade
för vikten av att återknyta till den genuint revolutionärt marxistiska traditionen och att skapa en revolutionär pol också i vårt land.
Men tio år senare var det inte de slitna partilokalerna i Paris utkanter han besökte, utan de mondäna
kulturredaktionerna på vänstra stranden, där de nya
filosoferna var de stora fixstjärnorna. På vägen till en
intervju med en av dem upptäckte han en oansenlig
affisch som annonserar ett möte med Alain Krivine,
”min revolutionära ungdoms skarpslipade, höghalsade och blixtrande trotskistledare. Under en förvirrad sekund undrar jag varför det inte är han som visas
på affischens bild. Omedelbart därefter förstår jag att
det är han, bara oigenkännligt småfet, matt och djupt
medelålders”.
Hans ungdoms hjälte har raskt bytts ut mot
leende pojkaktiga unga män med skjortan utanför
och snabba effektiva rörelser, som han beskriver
Bernard-Henri Lévy, den mest omskrivne av de
gamla maoister som numera utgör kärnan i den medialt uppmärksammade grupp filosofer som inlett
sitt korståg mot marxismen.
Någon fullständig uppslutning bakom detta korståg gör Mannheimer kanske inte, men slår beundrande fast att de hade modet och kraften att säga
sanningar vid exakt rätt tidpunkt, och med ”hela
den förtvivlans lidelse som alstras av uppgörelsen

med det självständiga livets första överväldigande
trosvisshet”.
Mannheimer var inte ensam. Nu kom den första
vågen avfällingar också i Sverige.
Det svenska maoistiska projektets implodering i
slutet av 1970-talet ledde fram till att några av dess
företrädare snabbt blev uppsugna i arbetsgivarnas
motprojekt och skrev böcker där de hängde ut förment ryska medlöpare eller sina tidigare kamrater i
”Mediavänstern”.

”Det galna kvartsseklet”
De första decenniernas angrepp mot 1968 handlade framför om att bemöta kraven på utökade sociala och demokratiska rättigheter.
Efter murens fall 1989 fick attackerna på 1968 en
ytterligare dimension, främst uttryckt i Kommunismens svarta bok. Nu skulle 68-ornas kamp för ett annat
samhälle sammankopplas med de stalinistiska regimernas brott.
I Sverige reste Per Ahlmark i flera uppmärksammade böcker frågan om vänsterns skuld inför att ha
tigit om de övergrepp som begåtts radikala rörelsers
namn. Han introducerade begreppet Det galna kvartsseklet. Han pekade, med en retorik hämtad från det
kalla kriget, ut ledande företrädare för 68-vänstern
som medlöpare. Också Olof Palme fick klä skott för
flört med auktoritära regimer i tredje världen och påstådd anpassning till Sovjetunionen.
Nu kom också antalet gamla 68 som omprövade
sina positioner att öka. Det betyder inte att alla blev
fanflyktingar. I själva verket visar all forskning att de
flesta som radikaliserades under denna tid behållit
sina grundläggande värderingar, om än inte i samma
revolutionära tappning.
David Brolin har i en intressant studie, Omprövningar. Svenska vänsterintellektuella i skiftet från 70-tal till
80-tal studerat hur ett antal tidigare 68-or gjort upp
med sitt förflutna, och hur dessa teman integreras i
deras kritik.
För Lars Gustafsson, som kom från en liberal bakgrund, i huvudsak bekänt sig till en frihetlig vänster
och bara ytligt varit en del av den marxistiska, var steget tillbaka till liberalismen inte särskilt långt. Han
tar djupa intryck av de nya franska filosofernas kritik
av det utopiska tänkandet och ser kopplingarna mellan marxismen som ideologi och Gulag.
Den del av vänstern som Gustafsson framför allt
varit attraherad av var den maoistiska. Där hade
också Göran Rosenberg sin hemhörighet under ett
antal år kring 1970. När han i början av 1990-talet blir
redaktör för tidskriften Moderna tider har han sedan
länge utvecklats åt ett annat håll.
I likhet med Gustafsson bejakar Rosenberg
mycket av 60-talsvänsterns frihetsideal, samtidigt
som han oroar sig för en allt för stark och ingripande
stat. Rosenberg lyfter fram den fria marknaden som
en förutsättning för en verklig frihet. Han varnar
också för en allt för stark välfärdsstat. Pengarna är
slut, besparingar och nedskärningar måste till, skriver han under 90-talskrisen. Men här ligger inte lösningen i att marknaden tar över välfärdstjänsterna,
utan att medborgarna genom civilsamhället själva
tar över ansvar och i viss mån driften.
Mest slående i Rosenbergs utveckling är hans hyllande av det amerikanska idealet och inte minst hans
uppslutning bakom en ny Pax Americana efter murens fall Han ansluter sig till uppfattningen om historiens slut, en värld ledd av USA, den fria världshandelns främste värnare.
Varken Gustafsson eller Rosenberg hade något
större intresse av teorier, vare sig till vänster eller
höger
Annorlunda förhåller det sig med några omvända
vänsteranhängare med rötter i den lundensiska akademiska miljön. Gruppen kring Zenit var ju en viktig introduktör av den nya vänstern i Sverige. Under
1970-talet anslöt sig en betydande del av redaktionen
till vänsterpartiet, där de snart aktivt deltog i arbetet på att utveckla vpk till ett leninistiskt parti. Till de
ledande hörde Håkan Arvidsson, Svante Nordin och
Lennart Berntsson. Särskilt Arvidsson och Berntsson
kom mot slutet av decenniet att fundera på demokra-
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tins roll i den socialistiska utvecklingen. De kom att
aktivt överföra ett begrepp hämtat från den nya vänsterns teoretiska arsenal, det gramscianska Civila samhället, till en borgerlig tankevärld.

Ett nykonservativt angrepp
Svante Nordins utveckling är den mest extrema.
Som vänsterpartist på 70-talet tillhörde han dem som
gick längst i försvaret av ”den reellt existerande socialismen”. Demokratin i Östeuropa kunde vänta, eftersom den skulle försvaga socialismen. Under 1980-talet utvecklades Nordin snabbt mot höger, men inte i
första hand mot nyliberala värderingar utan allt mer
klassiskt konservativa. Lenin ersattes av Reagan och
Thatcher.
Ett intressant gemensamt förhållande för flera av
de 68-renegater som hörts mest är att de på olika sätt
sponsrats av näringslivet. Vi har redan noterat hur
Timbro pumpat in hundratals miljoner för att möta
attackerna från vänster, och också finansierat flera
böcker skriva av gamla 68-or. Göran Rosenbergs
Moderna tider, ett försök att presentera en nyliberalism
med mänskligt ansikte, var ju kraftigt understött av
Stenbecks.
Inför 50-årsminnet 2018 har Ax:son Johnsonstiftelsen finansierat ett stort forskningsprojekt med
ett tiotal forskare för att göra upp med ”Arvet efter
1968”. Ledande i projektet är just Svante Nordin och
Lennart Berntsson. Studier om maoismen, radikaliseringen av kyrkan och Israel-Palestinakonflikten är
redan publicerade, liksom Inger Enkvists De svenska
skolreformerna 1962–85 där hon i sedvanligt högt tonläge driver tesen att de skolreformer som genomförts
under det senaste halvseklet inspirerats av sextitalsradikaliseringens påstådda kunskapsförakt och överdrivna jämlikhetspatos och lett till det svenska utbildningsväsendets förfall.
I dessa skrifter, och särskilt i Nordin och Berntssons Efter revolutionen sammanfattas några huvuddrag
i kritiken. De ser 68-radikaliseringen som en process

styrd av det marxistiska arvet. Det auktoritära draget
fanns inbyggt i själva ideologin, de frihetliga dragen
kom från den stora efterkrigsgenerationens frihets
lidelse, kan det heta. Vänstern lärde sig av stalinismen
att förneka och rättfärdiga också de grövsta brott mot
mänskliga rättigheter för att inte äventyra det stora
socialistiska projektet. Kritiken mot kapitalismen
ledde till att vänsterns traditionella framstegstro och
utvecklingsoptimism ersattes av tillväxtkritik och
dystopisk ekologism. Den vetenskapliga socialismen
fick ge vika för föreställningen om att det förnufts
baserade framsteget leder till förtryck.
Det är nämligen en huvudtes från denna grupp
att vänstern efter murens fall på 1990-talet mer eller mindre okritiskt anslöt sig till postmodernistiskt
tänkande. Därmed försvann de sista progressiva elementen ut vänstern: förnuft, framsteg, vetenskap
upplysning. Objektivitet och sanning utmönstrades,
menar Svante Nordin. ”Multikulturalismen, dår
feminismen och anti-amerikanismen” har avlöst
den detroniserade ortodoxin utan några upprivande
personbyten, kan det heta. Och till knäfall för den
islamistiska reaktionen mot väst, menar Lennart
Berntsson
Inte förvånande är dessa strömningar också kritiska mot utvecklingen av de rörelser som 68-anhängarna ser som sina viktigaste erövringar. Miljörörelsen
drev på de tillväxtfientliga tendenserna. Fredsrörelsen blev i praktiken ett stöd för Sovjetunionen. Den
akademiska feminismen blev en delvis antiintellektuell murbräcka för postmodernism, postkolonialism
och multikulturalism.
De återkommer ofta till de negativa konsekvenserna av vad som beskrivs som 68-ornas marsch
genom institutionerna. De misslyckades att uppnå
direkt politiskt inflytande men kom under flera decennier inta centrala positioner inom media, opinionsbildning, forskning och universitet.
Ett centralt tema i Nordins senare tänkande är
hur den svenska borgerligheten försvagats och konsekvenserna för det för det svenska bildningsarvet.

Detta har usurperats av 68-orna och deras arvtagare.
Det har alltså på sistone vuxit fram en tydlig konservativ underström i den Axess-finansierade kritiken av 68-arvet. Det är ingen tillfällighet.

Högern mot 68
En bit in på det nya seklet kunde man se ett ny
mornat intresse från den politiska högern att åter angripa 68.
Den franske presidentkandidaten Nicolas Sarkozy
gav temat stort utrymme i sin valkampanj 2007. Det
var dags att en gång för alla göra sig av med arvet från
1968. Det hade ynglat av sig till alla dem som menar
att allt går för sig, att auktoriteter, gott skick och respekt var omodernt, att inget var heligt, ingenting
värt att beundra, att det inte fanns några regler, inga
fasta förhållningssätt, ingenting var förbjudet.
Måhända ställde sig en och annan undrande över
att just en sådan ökänd libertin och mutkolv som Sarkozy pläderade för moralisk resning. I själva verket
låter sig utspelet väl passa in i den högerreaktionära
våg som svept över Europa det senaste decenniet och
som i stor utsträckning pläderat för att återinföra
konservativa normer och familjevärden, inskränka
kvinnors rättigheter när det t ex gäller rätten till abort
eller misstänkliggöra HBTQ-aktivister.
I Sverige är det väl framför allt Sverigedemokraterna som reflekterat liknande åsikter. Göran Hägglunds utspel om ”verklighetens folk” för några år
sedan visade ett de även hade en viss respons inom
KD. Hans angrepp på en vänsterinriktad kulturelit
som föreskriver vad vanliga människor ska tycka
och tänka hade tydliga kopplingar till debatten om
hur 68-orna monopoliserat opinionsbildningen i
värdefrågor.
De nya moderaterna, däremot, visade länge föga
intresse att delta i dessa angrepp. Det verkade tvärt
om under ett kort ögonblick som om de tänkte inkludera 1968 i sin omskrivning av historien, som man tidigare försökt göra den allmänna rösträtten och den
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solidariska välfärdsstaten till högerprojekt.
Partistrategen Per Schlingmann tog inför 40-årsminnet 2008 avstånd från den moderata ryggmärgsreflexen att se 1968 som ett rött skynke, utan positiva
sidor. I själva verket fanns det anledning att se frihetsdimensionen i vad som hände. Hierarkier ifrågasätts. Kvinnornas ställning har förändrats drastiskt.
Smusslandet kring sexualiteten har upphörd. Framför allt var 1968 startskottet för vad som på många sätt
kom att bli en frigörelse av individen. Schlingmann
försökte placera in denna frihetslidelse i de nya moderaternas strävan att driva igenom sin politik. De
stora skattelättnaderna för låg- och medelinkomsttagare gjorde ju att folk fick större möjligheter att leva
som man vill, hävdade han
Försöken att göra 68 till en del av det moderata
arvet gick väl sådär. Visst hade man kanske lyckats
att förvanska 68-ornas marxska älsklingscitat att
mänsklighetens frigörelse förutsätter varje enskild
människas frigörelse till ett nyliberalt satsa-på-dejsjälv-credo. Men de moderata försöken att omvandla
välfärdsstaten till ett nyliberalt marknadsjippo förutsatte också att man angrep den del av arvet från 68
som fortfarande hade den starkaste uppslutningen,
nämligen den solidariska välfärdsstaten.

68 och angreppen
på välfärdsstaten
Protesterna mot utförsäljningen av den offentliga sektorn och den drastiska ökningen av vinster i
välfärden har som bekant mött motstånd långt in i
de borgerliga kärntrupperna. För att kunna bryta ner
detta har det blivit nödvändigt att också angripa den
legitimitet idén om den solidariska välfärdsstaten har
som en kollektiv erövring från 1970-talet.
Några år efter Schlingmann gick Fredrik Reinfeldt
ut i ett våldsamt angrepp på ”det galna 70-talet”. Då
kom 68-orna som ville stoppa det som byggts ut, allt
skulle förstatligas under de röda fanorna. Katastrofen
var ett faktum. Landet tappade i konkurrenskraft, vi
fick en sämre tillvaro. Det tog 25 år innan regeringen
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Bildt äntligen kunde vrida utvecklingen rätt igen. Gör
inga fler socialistiska experiment med det här landet,
krävde Reinfeldt i grötmyndig ton.
Intressant nog har Reinfeldt fått eldunderstöd från
socialdemokraterna i sina attacker på arvet från 68.
Den gamle SSU-ordföranden Ardalan Shekarabi har
i debattartiklar hävdat att vänstern på 50-, 60- och
70-talen ”krossade civilsamhället med en statssocialistisk hållning”.
Vid första påseendet kan det verka befängt, ja obegripligt, att Reinfeldt och Shekarabi i kör hävdar att
”allt skulle förstatligas” under 1970-talet. Många viktiga reformer genomfördes under denna tid, men
några banker eller storföretag togs inte över av staten – om man inte inkluderar hur den borgerliga regeringen Fälldin med moderatledaren Bohman som
ekonomiminister förstatligade det mesta av svensk
varvs- och stålindustri i ett försök att lindra verkningarna av den djupa ekonomiska krisen.
Visst kan deras påstående bero på monumental
okunnighet. Men när också Ingvar Carlsson i sina
memoarer driver tesen att välfärdsstaten vid denna
tid utvecklats för snabbt och till och med att 1970-talet
var ett ”dåligt årtionde” bland annat för demokratin,
börjar det framträda ett annat mönster.
Under de senaste decennierna har den viktigaste
erövringen från 60- och 70-talsradikaliseringen, idén
om den kollektiva välfärdsstaten, utsatts för återkommande attacker. För moderaterna har det länge varit
en prioriterad uppgift att bryta ner denna, sälja ut den
och ersätta den med en marknadsstyrd modell. Socialdemokraterna har inte haft något alternativ och har
successivt accepterat varje steg de borgerliga tagit och
ofta själva varit pådrivande. Men det har varit svårt
att få gehör bland väljarna för denna linje.
I själva verket är moderaters och socialdemokraters gemensamma ansträngningar att idag demonisera den mäktiga radikaliserings- och demokratiseringsrörelse som det långa 1968 representerade det
tydligaste belägget för hur omfattande dessa erövringar var, och hur svåra de är att ta tillbaka.
För att kunna angripa dem måste historien skrivas om!
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Miljörörelsen var
antagligen den socialt
bredaste av alla 1960och 1970-talets sociala
rörelser.
Hur kommer det sig att
den så snabbt förlorade
sin styrka under
1980-talet – och vad
säger det om läget för
folkrörelser i allmänhet?
Jan Wiklund som
skrivit denna artikel
var på 1970-talet aktiv
i stadsmiljörörelsen
i Stockholm.
2010 kom hans bok
Demokratins bärare,
om det globala
folkrörelsesystemet.
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S

juttitalets svenska miljörörelse var en integrerad del av folkrörelsevågen 1965–75. Den
delade förutsättningarna – att överheten såg
svag ut efter efterkrigstidens avkolonisering, och
att folklig opposition såg stark ut tack vare att det
löpande bandet var så lätt att störa . Men dess självförståelse och bakgrund var äldre än så.
Organisatoriskt sett uppkom det två tidiga miljö
rörelser i Sverige i början av 1900-talet. Dels den mer
kända – Naturskyddsföreningen med närstående,
fokuserade på att rädda vildmark och med en bas
bland städernas borgerskap, men vars ungdomsförbund Fältbiologerna spelade stor roll hela 70-talet
igenom. Dels en rörelse fokuserad på hälsa som var
mycket bredare och spretigare, med ett intresse långt
in i arbetarrörelsen (i LO:s första program var hälso
samma arbetsplatser pkt 2) men som hade sina mest
hängivna aktivister i den så kallade frisksportarrörelsen, vars tidskrift Såningsmannen hade en upplaga på
70 000 på 50-talet. Som rörelse fanns inte så mycket
kvar av detta runt 1970, men väl en flora av hälsokostbutiker och en kommersiell styrka som finansierade
mycket av 70-talets rörelse i början. Fokuset på hälsa
bidrog också till mycket tidiga offentliga satsningar
på avloppsrening och till världens första statliga naturvårdsverk, 1972, som kunde desarmera frågan om
industriutsläpp som i många andra länder var miljörörelsens stora stridsfråga.
En annan bakgrund var 50- och 60-talets fredsrörelse som hade format många av miljörörelsens
kommande aktivister, aktionsformer och också den
övergripande tankefiguren: den allomfattande förgiftningen som inga reservat kunde räcka emot.

Älvar och vägar
Medialt sett var den första uppmärksammade
miljöfrågan förgiftat utsäde , som bland annat tack
vare just Fältbiologernas iakttagelser av vad som
hände i naturen kunde internaliseras i många män
niskors vardag redan i mitten av 60-talet. Men den
första frågan som det mobiliserades kring var utbyggnad av vattenkraften. Den hotade många bygders
ekonomi genom att förstöra fisket, och redan i början
av 50-talet mobiliserade en opinion mot uppdämning av Ottsjön i Jämtland. Den striden tog sju år att
vinna. Under 60-talet fokuserades kampen nationellt
alltmer på att rädda de outbyggda älvarna Kalix, Pite,
Torne älv samt Vindelälven. Men lokalt var det antagligen runt Ljusnan som mobiliseringen var störst.
Annars handlade den tidiga miljörörelsen mest
om miljön i städerna, där ju flest människor bodde.
De frågor som stod i centrum var dels bilismen, dels
gentrifieringen – som på den tiden var tydligt sammankopplade i samma organisationer och samma

förklaringsmodeller. Därtill bidrog inte minst att
myndigheterna krävde motorvägar och rivningar/
upprustningar till förmån för företagens administrationer och högre inkomstklasser genom samma
stadsplaner där frågorna förklarades hänga intimt
samman. Mig veterligt var den första mobiliseringen
mot biltrafiken generellt (och inte bara lokalt) rörelsen mot breddning av Karlbergsvägen i Stockholm
1970 som krävde inga fler bilar på Karlbergsvägen,
och ingen annanstans heller. Samtidigt lyckads en
framgångsrik mobilisering stoppa ett projekt för att
göra om Norr Mälarstrand till motortrafikled. Bara
några år senare fanns rörelser mot biltrafikplaner
och gentrifieringar över hela landet.
I alla dessa fall kan man säga att motståndet gällde
den fordistiska ackumulationsmodellen – industrialiserade standardlösningar på alla problem, som
ibland gick ut över konkreta intressen, ibland för
stora majoriteter, i alla fall lokalt. För boende i gentrifieringshotade stadsdelar som Brunkeberg i Stockholm och Haga i Göteborg var det mycket konkret.
När det gällde bilismen riktades dessutom protesterna mot epokens mest centrala och bärande indistribransch och dess makt över samhällsutvecklingen .

Stad och land
Det explosiva genombrottet för miljörörelsen
i Sverige var dock en fråga som inte hade särskilt
mycket att göra med ”miljö” som frågan uppfattas
idag. Det handlade om ett utomhusfik i Stockholm,
som tack vare sin generösa attityd blev en träffpunkt
för många ungdomar, och som råkade ligga i vägen
för en planerad t-baneuppgång. Ungdomarna kunde
under ett års tid 1970–71 mobilisera ett brett stöd för
bevarande, delvis på grund av den grandiosa almdunge som fiket låg under men i första hand på grund
av att det fanns en uppdämd ilska mot tjugo års rivningar i det näraliggande Norrmalm.
Dessa rivningar var också en del av den fordistiska
modellen – bostäder antogs inte passa i städer; där
skulle det ligga kontor och bo skulle folk göra i standardiserade bostadsförorter varifrån de skulle pendla
till sina arbetsplatser på andra platser i stan.
Natten till 11 maj 1971 bröt tvåtusen ungdomar
igenom polisspärren runt fik och almdunge och
ockuperade platsen. Tack vare den långa förberedel
setiden hade de etablerat ett stöd hos allmänheten
som gjorde det omöjligt för myndigheterna att
använda våld för att få bort dem. Efter en vecka hade
Stockholms stad beslutat att flytta t-baneuppgången
hundra meter – och Almstriden hade blivit ett
exempel för andra att följa. Under de följande åren
fick många svenska städer sina ”almstrider” som det
kallades i lokalpressen.
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fPartipolitik
tog över
ffmiljörörelsen
Ofta handlade det om vägar genom parker och
naturreservat, till exempel i Umeå, Kalmar och Linköping. Eller om biltrafiken i sig som i den andra
stora miljörelaterade ockupationen under 70-talet,
av Kungstorget i Göteborg 1976, som riktade sig mot
ett stort underjordiskt garage. Ibland breddades det
till att handla om rivningar av bostäder i centrum
och de ensidiga miljöer som blev följden av detta, till
exempel i Norrköping. Men precis som i Stockholm
handlade det mer om den sekretessfyllda och som
Stockholms starke man Hjalmar Mehr kallade det,
”avpolitiserade”, planeringsmodellen snarare än om
sakfrågan i sig . ”Vi kräver inflytande, inte bara information” som en aktionsgrupp i Sundsvall uttryckte
det. Mer kollektivtrafik och cyklar, färre bilar, mer
bostäder i centrum och färre förorter var typiska krav.
Däremot kom organiseringen igång mycket långsamt av den miljöfråga som hade stått i centrum före
70-talet – den kemikaliefyllda maten. Detta trots att
jordbruket organiserades väl så fordistiskt som städerna, med sitt fokus på billig massproducerad mat
av tveksam kvalitet.
Först framemot 1975 hade det bildats så kallade
Matfronter i flera städer, exempelvis Stockholm och
Uddevalla, samt Västerås och Karlstad där de fortfarande finns kvar. De bestod av stadsbor som organiserade kollektiva inköp från bönder som odlade utan
kemiska tillsatser. Sådana fanns det kvar från frisksportarrörelsens tid, och de fick påfyllning av stadsbor som flyttade ut på landet för att tillgodose den
icke täckta efterfrågan på giftfri mat. Många sådana
försök misslyckades förstås ekonomiskt. Men ändå
fanns vid 70-talets slut många mindre organisationer
av ekologiska odlare, som 1985 kunde ena sig om den
gemensamma identitet som krävdes för marknadsföring på bredden, Krav. Initiativet kom från Sam
odlarna i Värmland, den första lantbrukarorganisation som kunnat övervinna konflikterna mellan olika
odlingsmetoder och fokuserat på kärnan – att konsumenter efterfrågade mat utan kemikalier.

Kärnkraft och lingon
Istället blev det sena 70-talets största kampfråga
kärnkraften, som i Sverige var det överlägset största
industripolitiska projektet då. Ironiskt nog var det
samtidigt ett svar på såväl fredsrörelsens som älv
räddarnas framgångsrika kamp – fredlig kärnkraft
istället för kärnvapen och istället för uppdämda älvar.
Men med samma fordistiska approach – one size
fits all.
När kärnkraftsfrågan började komma på dagordningen ungefär 1976 hade rörelserna mot gentrifiering, kontorisering och stadsmotorvägar antingen
besegrats eller vunnit. Med oljekrisen 1973 föll de

stora stadsomvandlingsprojekten samman och de
frågorna blev delvis inaktuella. Frågan om en ersättning för den känsliga oljan blev dock bara mer och
mer aktuell.
Efter delvis uppslitande strider tog större delen
av miljörörelsen ställning för en helhetslösning –
minskat energiberoende över huvud taget, sol- och
vindkraft, och avveckling av såväl olja som kärnkraft.
Därmed hamnade man på en politiskt radikalare linje
än till exempel den tyska, mer konfliktiva, antikärnkraftsrörelsen som nöjde sig med att pragmatiskt ta
strid mot varje kärnkraftverk för sig. I Sverige fanns
inga planer på nya platser för kärnkraftverk sedan
rörelsen mot kärnkraftverk i Bro i Bohuslän 1974 och
rörelsen mot uranbrytning i Ranstad i Västergötland
hade vunnit tidigt på 70-talet. Den möjligheten till
mobilisering saknades därför.
Men begreppet ”lågenergisamhälle” visade sig
mobiliserande, och frigjorde mycket energi på temat
sol, vind och energihushållning – så mycket faktiskt
att miljörörelsens energianvändningsprognoser
visade sig bli mer verklighetsanknutna än statens.
Och tack vare den danska miljörörelsens engagemang fanns världens enda kärnkraftverk i en storstadsregion – Barsebäck – kvar att mobilisera mot,
vilket gjordes i en stor demonstration varje år från
1976. Men de riktigt konkreta brännpunkterna saknades när socialdemokraterna 1979 krävde folkomröstning i frågan för att desarmera den. Rörelsen kunde
i stort sett koopteras in i ett vanligt riksdagspolitiskt,
partidominerat val och passiviseras.
I skydd av den hårt medialiserade kärnkrafts
frågan hade emellertid samtidigt tiotusentals
människor mobiliserats i en annan miljöfråga, praktiskt taget obemärkt för den nationella publiken, och
praktiskt taget odokumenterat. Under det sena 70talet ockuperades skogsområden på något hundratal
ställen för att omöjliggöra giftbesprutning med flyg.
Återigen var det bygderna som försvarade sina ekonomiska intressen, i det här fallet av bärplockning.
Förbud mot flygbesprutning kom omgående.

Flykt till det privata
Det knappa nederlaget i kärnkraftsomröstningen
1980 tog i princip död på den breda hegemoni
strävande miljörörelsen. Kvar fanns en del små motståndsfickor som har fortsatt mobilisera i mindre
skala sen dess. Under 80-talet främst mot motor
leder som till exempel Gyllenhammars privata
motorväg mellan Göteborg och Uddevalla, och under
90–00-talen främst mot den bolagsstyrda globaliseringsmodellen. I övrigt fokuserade miljöintresserade
människor mest på att var för sig, utan förbindelse
med varandra, ”konsumera miljövänligt”.

Helt har inte detta misslyckats. Det finns till
exempel mer av kemikaliefritt odlad mat i svenska
mainstreambutiker än i t.ex. franska. Men då beror
detta på att marknaden först har organiserats, på
att producenterna av denna mat har organiserat
sig, i början i direkt samarbete med konsumenter.
På sina håll börjar också, med utgångspunkt
från producentintressen, direkta producent–
konsumentkontakter byggas upp med förbigående
av mellanhänderna, så kallade REKO-ringar.
Ett annat blindspår var att anpassa sig till det
partipolitiska mönster som folkomröstningen så
småningom intog, och bilda ett särskilt miljöparti.
Detta projekt sög upp mycket av det lokala engagemanget, men har väl nu bevisat sin svaghet. Kravet på
konformism är särskilt stort på ett parti, dess dagordning är i särskilt hög grad styrd av andra, och en
sådan organisation kan därför göra särskilt lite.
Som helhet har förstås den här dubbla utflykten
i privat konsumtion och partipolitik varit förödande;
miljörörelsen i Sverige idag hör till de svagaste i
Europa. Samarbeten med fackförbund om omställningsprogram bort från fossilerna är till skillnad från
i Danmark eller Storbritannien omöjliga att få till,
givetvis främst på grund av miljörörelsens svaghet.
Motorvägsbyggen i Stockholm som får 1970talets försök att verka barnlekar möter inget motstånd. Och inte ens den segrande linjen i kärnkraftsomröstningen – avveckling på 25 år – har kunnat
drivas igenom. Vad beror det på?
Nu är kanske inte miljöfrågan unik. Det har inte
heller gått att stoppa världens mest långtgående privatisering av sjukvård och skola, och det har inte gått
att stoppa Västeuropas mest radikala omfördelning
från fattiga till rika. Så miljörörelsens svaghet är hela
det svenska folkrörelsesamhällets svaghet. Frågan
kanske hellre ska ställas varför ett av världens starkaste folkrörelsesamhällen har blivit ett av de svagaste?Kanske ändå miljörörelsens avgörande nederlag har något att lära oss här. När kampanjen om
kärnkraften gick in i sitt avgörande skede 1980 var
det plötsligt de politiska partierna som började definiera frågorna, medan det tidigare hade varit rörelsen. Och rörelsen var helt oförberedd på detta. Trots
sin allmänt skeptiska, populistiska misstro mot såväl kommersiell som politisk överhet var man ändå
benägen att som de flesta på den tiden i slutänden
tro etablissemanget om gott. Femti år av välfärdsstat
hade inte gått spårlöst förbi. Att 30-talets klasskompromiss inte längre gällde, och att siktet för över
heten nu var inställt på förintelse uppmärksammades
varken av miljörörelsen eller en aldrig så radikal facklig opposition förrän långt långt senare. Och då var
det så dags.

10

Tidsignal nr 16

F
På 1960- och 1970-talen blev
resandet till socialistiska länder
och även besöken hos motstånds
rörelser i tredje världen ett sätt att
skapa en alternativ expertis i den
västerländska samhällsdebatten.
1900-talets upptäcktsresanden,
missionärer och forskare och
senare flygturisterna till exotiska
resmål kompletterades nu med en
nyare typ: vänskapsresenären.
Vänskapsresenären, vars resval i
sig utgjorde en form av
solidaritetsförklaring, hade ofta
ett utopiskt projekt på agendan
och till denna grupp kan man
även räkna radikala personer som,
ofta utifrån en yrkesverksamhet
inom ramen för den framväxande
välfärdsstaten, intresserade sig för
alternativa samhällsbyggen.
Anne Hedén har studerat Elsa
Larssons iakttagelser under en
resa till Kina och tagit del av
hennes minnesbild efter ett
kvarts sekel.

rån sent 1980-tal och framåt har vänsterturismen diskuterats och analyserats, ofta som
en del av en större debatt om 68-rörelsen och
vänstervågen. Samtidshistorikern David Caute har
använt benämningen fellow travelling, och menar att
denna form av resande innebar ett utopiskt sökande där man i hög grad inspirerades av 1700-talets
vision om ett rationellt och vetenskapligt samhälle.
Sociologen och journalisten Paul Hollander har
använt uttrycket politiska pilgrimer, political pilgrims
och ser det moderna samhällets sekularisering
som en förutsättning för den senare intellektuella
vänsterturismen. Enligt Hollander föll de politiska
pilgrimerna från väst under mellankrigstiden och
efterkrigstiden till föga för först den sovjetiska och
sedan den kinesiska propagandan eftersom det
moderna samhället erbjöd så få tillfällen till hän
förelse, enchantment.
Men är Hollanders respektive Cautes
förklaringsmodeller adekvata? Deras analyser
bottnar i en stark underförstådd uppfattning att de
individer som inte uttryckligen protesterade (alltså
de flesta) mot den världsbild som levererades under
resorna kritiklöst gick med på propagandan, eller
trodde på den, på grund av antingen ideologiskt
önsketänkande eller känslomässig hänförelse bådadera tolkningar som i hög grad psykologiserar
vänskapsresenärerna.
Ett annat angreppssätt än Cautes respektive
Hollanders är att studera hur resenärerna använde
resandet som en resurs i det utopiska vänster
projektet på hemmaplan. Här läggs tonvikten på
framförallt vänskapsresandet som en strategi – där
man sökte upp vad man hoppades varen förverkligad
utopi – för att skapa hegemoni inom vänstern,
snarare än på de enskilda individernas upplevelse.
Kim Salomon har pekat på att en ny och mer intensiv politisk kultur, som omfattade bredare kretsar
än den organiserade vänstern, utvecklades i samband
med radikaliseringen under 1960- och 1970-talen.
Jens Ljunggren har beskrivit det som att det handlade om att bända sig loss från folkhemmets sociala ingenjörskonst och dess teknikerideal. Exempel
på välfärdsbyggen i tredje världen väckte därvidlag
intresse.

Perspektiv på vänskapsresenärens
personliga självförståelse
Syftet med den här texten är att utifrån en fall
studie, Kinaresenären Elsa Larssons hågkomster,
diskutera hur en enskild resenär sett på och bearbetat
sina intryck och minnen från resan och hur hon
beskrivit sin resa i förhållande till två tidsmässigt
helt olika sammanhang; först det sena 1970-talet och
därefter det tidiga 2000-talet.
En aspekt är att belysa vad som gjorde det möjligt
för denna enskilda resenär att acceptera den propagandistiska världsbild som presenterades under resan. Likaså hur Elsa Larsson i efterhand värderade
denna upplevelse.

Elsa Larssons dokumentation
av sin Kinaresa
Socialarbetaren Elsa Larsson var anställd på PBU
(Psykisk barn- och ungdomsvård) och reste till Kina
1977. I relation till det som kallas för den nya vänstern
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och 68-radikaliseringen var Elsa Larsson i egenskap
av vänskapsresenär inte typisk. Dels reste hon med
en annan resebyrå än Svensk-kinesiska vänskaps
förbundet, SKVF, och dels hörde hon till en något
äldre generation. Hon var inte knuten till den nya
vänsterns engagemang när det gällde partibyggen
eller socialistiska utopier.
Däremot var hon engagerad i att studera vad som
under 1970-talet sågs som Kinas väg till välfärds
bygget och hon var en av dem som utvecklade en
expertroll som låg i tiden; att resa och studera och se
med egna ögon hur ett radikalt och progressivt sam
hällsexperiment fungerade.
Resan dokumenterades av Elsa Larsson med stor
noggrannhet, på smalfilm, i ett utförligt resebrev
och genom anteckningar, som renskrivits på maskin
och sannolikt fördes med sikte på att i någon form
använda materialet efter hemkomsten till Sverige,
liksom även ett föredragskoncept som hon skrev
några månader efter hemkomsten.

Källmaterialet
I anteckningarna förklarar hon att hon bemödat
sig om att så exakt som möjligt följa guidernas formuleringar, i översättning av den svensktalande tolken
Wang. Resebrevet skrev Elsa Larsson till sin man, i
början av vistelsen i Kina. Filmen redigerade hon på
egen hand efter hemkomsten. Hon visade sedan sin
film för framförallt för släkt och vänner. På Elsa Larssons arbetsplats intresserade man sig för barns och
ungdomars villkor och för sociala reformer och social
förändring, och även där höll hon ett föredrag. Den
text hon läste in under vintern 2004 när filmen överfördes till DVD och VHS utgår från de anteckningar
hon gjorde under resan är i stort sett det föredrag hon
tidigare hade hållit i samband med filmvisningarna.
Utöver det källmaterial som Elsa Larsson producerade på egen hand tillkommer två intervjutillfällen
2003 och 2004 då vi talades vid.
Efter våra samtal och när arbetet med att föra
över filmen till det nya formatet var klart skrev Elsa
Larsson ytterligare en kommentar. I anknytning
till det som kommit fram om Kinas underskott på
mänskliga rättigheter på senare år hade Elsa Larsson
börjat fundera över sin resa i ett nytt perspektiv.
Vad var det hon upplevde i Kina 1977? Hon ställde
sig frågan under vårt andra och sista möte, i maj
2004, året före sin bortgång, och hon skrev utifrån
detta samtal ett tillägg till sin tidigare speakertext.
Elsa Larssons sista funderingar kring sin resa, med
facit i hand långt efteråt, skapar ännu ett intressant
perspektiv på hennes upplevelser 1977.
Man kan konstatera att de som fyrtio år senare, i
vissa fall nästan ett halvsekel senare, tillfrågas om
sina resor till Kina kan ha svårt att artikulera sina
upplevelser. Det finns ett glapp mellan upplevelsen av
den stora berättelsen om det socialistiska framsteget
på 1970-talet och den helt annorlunda skildringen
av Folkrepubliken, från 1980-talet och framåt, som
det nya loket i världsekonomin. Hur kan man, i det
perspektivet, analysera Elsa Larssons tillägg till sin
reseskildring från 2004?

Elsa Larssons resa
Elsa Larsson var född 1919 och var alltså vid tiden
för resan Kina 58 år. Som socionom på PBU var hon
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intresserad av barn- och ungdomspsykiatri. Det
yrkesmässiga intresset spelade roll, att se hur barnen
hade det, och hur barnuppfostran och undervisning
bedrevs i Kina. Särskilt intressant var att få klarhet i
om det låg någon sanning i de vanligt förekommande
utsagorna att de kinesiska barnen inte var aggressiva
eller visade ilska.
Inför resan hade Elsa gått på ett föredrag av
Cecilia Lindqvist och även läst Jan Myrdals Rapport
från kinesisk by. Som en föreberedelse för resan hade
hon anmält sig till en förberedande studiecirkel
i Svensk-kinesiska vänskapsförbundet, SKVF.
Valet av resebyrå var enligt Elsa Larsson inte ett
ställningstagande mot SKVF utan handlade snarare
om att det passade bättre tidsmässigt och om en
närhet till missionsmiljön. En missionsförbundare
ledde Ansgar-resan. De övriga resenärerna beskrevs
av Elsa Larsson som akademiker, industritjänstemän
och lärare.
Intressant är att könsfördelningen var så pass
jämn, i den lista som finns i Elsa Larssons material
är det tolv kvinnor och tolv män med på resan. Ett
gruppfoto visar tolv kvinnor och elva män, den tolfte
höll förmodligen i kameran, medan det i de resegrupper som finns redovisade i SKVF-materialet från
1960- och 1970-talen var cirka två tredjedelar män. På
gruppfotot från maj 1977 i Hongkong, vid resans slut,
bär männen sommarkostymer och kvinnorna silkiga
finklänningar med för tiden typiska, stora, lite yviga,
mönster.
De flesta verkade mycket beresta, skriver Elsa
Larsson i brevet hem i början av resan: ”De talar om
Galapagosöarna och Paris som vore de Gotland och
Taberg.” Resegruppen från Ansgar besökte industristäder och historiska monument och gruppen ledsagades under studiebesöket på varje ställe av fyra-fem
representanter för orten eller arbetsplatsen. De fick
också besöka valda delar av den kinesiska vardagen.

Närhet och distans
Frågan om närhet eller distans till kineserna
under vänskapsresorna kom upp som en fråga under
mitt första möte med Elsa Larsson. I Jan Myrdals
Rapport från kinesisk by ges läsaren till exempel en
känsla av närhet till byborna. Även i resereportagen
och i Gnistan och Kina-Rapport skildras ofta en lik
nande närhet och förtrolighet i mötena med kineser
på olika arbetsplatser. Också i en del reportage i
Dagens Nyheter från den här perioden antyds en
slags närhet mellan besökare och de kineser man
kommer i kontakt med.
I brevet hem skriver Elsa att folk i allmänhet var
vänliga och inte svåra att få kontakt med – men ju
längre resan fortgick återkommer hon i sina anteckningar till kinesernas stirrande. ”Oerhörda massor
av blåklädda kineser som stirrade på oss västerlänningar”, skriver hon vid ett tillfälle om ett besök i ett
varuhus. Efter ett annat studiebesök i en mindre stad
skriver hon att kineserna stirrade på resenärerna som
om de vore vilda djur. Detta tittande, eller stirrande,
märks på några enstaka ställen även i filmen.
Under ett besök i en liten stad kom resenärerna till
ett litet torg, där de trängdes upp mot väggen av nästan fientligt nyfikna stadsbor. Då kom Elsa på att hon
kunde visa några foton på sitt barnbarn. Några av de
kinesiska kvinnor som stod nära blev positivt intresserade. De var egentligen inte fientliga, enligt Elsa

Larsson, men det var ett obehagligt intresse (tidgare
skildrat även av den amerikanska historikern Barbara Tuchman).
Under själva studiebesöken beskriver hon de kineser som man träffade som trevliga, men distanserade.
Under studiebesöken fick man aldrig någon känsla av att
kineserna var särskilt intresserade. Man hade aldrig någon
känsla av att de ville veta hur mitt liv var. Vi kom till dom. Det
förekom inte några intressanta diskussioner – mest var det
fråga om en slags uppvisning. Mycket berodde väl på språket.
I Elsa Larssons resegrupp fanns en stor nyfikenhet men hon kom inte ihåg inte att någon var särskilt
kritisk. Kina hade så många delar, var och en sin egen
kultur, ansåg hon, man var mer intresserad av att förstå dessa skillnader. Hennes intryck var att guiderna
visade upp det som skulle visas upp, troligen var de
politiskt tillsatta. Inte vem som helst fick umgås med
utlänningar. Elsa Larsson hade intrycket att informationen var centraliserad. ”De visade bara det som de
vill visa.”

Smalfilmen
Jag frågade också under vårt första möte hur hon
gått tillväga när det gällde filmandet under resan, om
någon försökt hindra henne från att filma det hon
var intresserad av, eller försökt styra hennes när det
gällde urvalet av material. Utgångspunkten för min
fråga var debatten om Michelangelo Antonionis dokumentär om Kina från 1972 som hade svensk premiär i mars 1974 (svensk titel: Antonionis Kina). De
svenska Kinavännerna i SKVF, och även Olof Lagercrantz, i Dagens Nyheter, kritiserade – i likhet med KKP
i Kina - Antonioni för att utan tillstånd ha filmat även
avigsidorna i det kinesiska samhället. Elsa Larsson
förklarade att hon filmade sådant som hon fastnade
för och att ingen hade lagt sig i det. Hon tillade att det
var lätt hänt att man först filmade det som var iögonenfallande: ”Det var roligast att filma det pittoreska.”
Smalfilmen, med titeln Kina-resan 15/4-10/5 1977,
som 2004 försågs med den text som Elsa hade läst
upp när hon tidigare visade filmen - visar att resan var
organiserad enligt liknande mönster som SKVFresorna. I filmen, som är 32 minuter lång får man
följa gruppens studiebesök på skolor, sjukhus, arbets
platser och när de åker till klassiska sevärdheter som
kinesiska muren, Sommarpalatset och Himmelens
tempel. Resegruppen åkte även till en folkkommun
utanför Peking och till städer som Wuhan i Hubeiprovinsen och Changsha i Hunan-provinsen, och i
filmen visas även dessa besök.
Uppenbarligen var Elsa Larsson när det gäller
filmandet, mer intresserad av hur folk hade det,
än av palatsen eller minnesmärkena. Hon filmade
till exempel några korta sekvenser av vyn över
Pekings gator från hotellfönstret, liksom de hastigt
uppbyggda övernattningsskjul som fortfarande stod
kvar i staden efter jordbävningen 1976. I den inlästa
texten beskriver Elsa Larsson gatorna i Peking som
moddiga och skorstensröken som en dimma över
staden. Hon visar i några hastiga bilder – kanske från
utflyktsbussen – ett kanalbygge i södra Kina där en
av arbetarna, en mycket trött kvinna, lastar av lera
som hon släpat till kanalbanken med hjälp av ett ok.
Elsa Larsson konstaterar på ljudbandet att det fanns
få cyklar eller andra transportmedel på landsbygden
och att båtarnas segel på kanalerna var lappade
och lagade. Hennes stora intresse för hur barnen
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utvecklades i Kina märks genom att sekvenserna om
de kinesiska barnen är längre och mer sammanhållna
än de övriga avsnitten och kommer lite närmre.
Även om dessa sekvenser framförallt visar barn som
gör kollektiva aktiviteter – dansuppvisningar och
liknande – så dröjer sig kameran kvar längre stunder
vid de enskilda barnen. På ljudbandet förklarar
Elsa också kortfattat den ideologiska innebörden i
de dans- och sångnummer som framfördes under
studiebesöken på till exempel skolor och daghem. Vid
några av studiebesöken fångade hon även, liksom
i förbifarten, de många karikatyraffischerna av de
fyras gäng som var uppsatta i Kina under denna
tid, dock utan att uttala något automatiskt stöd
för det hon såg. Förhållningssättet tycks snarast
registrerande.

Resebrevet och anteckningarna
I brevet hem kommenterar Elsa Larsson bland annat att resenärerna blev inbjudna att delta i ett kritikmöte, något som reseledaren tackar nej till, mycket
artigt. Hon jämför det sirliga tonläget hos värdarna
med det tidigare kejserliga Kinas och visar på hur viktigt det var att reseledaren svarade diplomatiskt:
Alla tar ytterst vänligt hand om oss, det hålls siratliga tal
där man inte utelämnar ”De fyras gäng” eller utgåvan av
det femte bandet av i Maos samlade skrifter. Gunnar Henström svarar i samma stil. Det ceremoniösa finns kvar
men innehållet är förändrat.
Också i anteckningarna nämns inbjudningar
av detta slag. Under ett av studiebesöken erbjöds
Ansgar-gruppen ännu en gång att delta i en kritiksession mot de fyras gäng, vilket avböjdes genom att resenärerna helt enkelt avstod från att svara:
Avslutningsvis bad man oss kritisera men fick inget
svar på denna uppmaning. Åter framhölls att man höll
på att kritisera de fyras gäng och att man strikt höll sig till
Maos linje.
Ambitionen att studera de kinesiska barnens situation märks genom att nästan en fjärdedel av innehållet i just anteckningarna består av referat av besök
på skolor och barndaghem och diverse information
om det kinesiska undervisningssystemet, utförligt
redovisat. Under ett besök på en skola där en grupp
elever gjorde ett dansframträdande (som också finns
med i filmen) blir Elsa Larsson starkt berörd av de
unga dansarnas inlevelse och mjuka charm och drar
slutsatsen att framträdandet inte bara handlade om
kommunistisk disciplin: ”De visade också en inlevelse
och spänst i dansen och då man såg till den enskilda
dansaren hade hon ett sätt att ta ut rörelserna och förmedla emotionella upplevelser, som knappast kunde
vara bara en produkt av drill”.
Även i anteckningarna märks ett allmänt intryck
av en ganska påver vardag i Kina. Det mesta verkar
lagat många gånger, skriver Elsa Larsson när hon ser
dragdjurens selar och båtarnas segel längs vägar och
floder på landsbygden.
Bussen till Peking från flygplatsen beskrivs som
skramlig och vägen är i dåligt skick. Mörk rök från
fabrikernas skorstenar lägger sig över Peking som
skildras som fattigt och trångt. ”Hela Peking ser fattigt ut, grå, trånga, låga bostadhus, kyffigt och byrsigt.” Verksamheten på olika arbetsplatser är livlig,
konstaterar hon i texten, men tempot är ”inte alltför
högt”. En viss grad av undersysselsättning märktes.
”Ofta stod folk ute i grupper som på landet förr i världen hemma hos oss.” Vid ett besök på en gummifabrik
funderar hon på hur länge arbetarna kunde fortsätta
vara anställda utan att bli döva och verkar inte helt
övertygad om förmannens försäkran om att hörselskydd hade beställts. Hon förvånas under besöket i
Den förbjudna staden över att det inte fanns några
kiosker och att det inte såldes vare sig glass eller vykort. Under studiebesöken förevisades resegruppen
ibland även den lokala sjukstugan, och Elsa Larsson
noterar i sina anteckningar i åtminstone ett fall att arrangemangen förefaller väl primitiva och inte särskilt
hygieniska.
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Elsa Larsson noterar slutligen i anteckningarna
att resenärerna innan de lämnade Folkrepubliken var
oroliga för att deras filmer skulle beslagtas i tullen till
Hongkong. Var hon själv orolig för sina rullar med
smalfilm? Kanske antyder de hastigt förbiilande sekvenserna i filmen, där materialet uppenbarligen inte
räckt till och klippen därför blivit en smula abrupta
att det krävdes en viss förstulenhet för den som ville
filma just vardagslivet. Detta var dock inget som Elsa
Larsson själv kommenterade eller verkade fundera
på i samband med våra samtal 2003 och 2004. När
resesällskapet anlände till Hongkong för hemfärd beskrivs kommersen som påträngande och lyxen på hotellet, där badrummen höll en helt annan standard än
i Folkrepubliken, som mycket onödig.
Som helhet var den personliga upplevelsen av resan utifrån Elsas anteckningar uppenbarligen mycket
stark. Detta förs inte fram genom någon häftighet
eller förhöjd intensitet i textens formuleringar, utan
snarare genom information som liksom landar lite
abrupt i texten – vid hemkomsten beskriver Elsa hur
hon börjar gråta när hon möttes av sin dotter Lena:
På flygplatsen mötte mig Lena. Jag minns att jag började
gråta, då hon frågade mig hur resan varit. Dessa dagboksanteckningar kan endast ge glimtar av alla de underbara
och för mig helt omvälvande upplevelser, som denna resa
bjudit på.

Hemkomsten och den första
berättelsen om resan
Det föredrag som Elsa Larsson skrev några månader efter hemkomsten från Kina och som inte
direkt relaterar till filmen verkar av innehållet att
döma rikta sig till kollegorna på PBU och liknande
sammanhang.
Här skriver hon att hon upplevde en kulturchock
när hon kommit hem till Sverige. Jämförelsen
mellan Sverige och Kina utföll inte till Sveriges för
del när det gällde omhändertagandet av den egna
befolkningen. Pubertetsproblem, liksom alkoholism
känner man inte till i Kina, skriver Elsa Larsson i
föredraget. Kriminalitet i västerländsk betydelse
hade ringa betydelse. Det gemensamma ägandet
gjorde att egendomsbrott och skattebedrägerier inte
fungerade. Grupptrycket stärkte samhällsmoralen
och självkritiken. Narkotika- och spritmissbruk och
prostitution hade minskat i omfattning eller förekom
inte längre. Elsas bild av jämställdheten i Kina och av
medbestämmande på lägre nivåer är överlag positiv
i föredraget. Här jämförs också Kina med Sverige
under förra sekelskiftet. Elsa Larsson ställde denna
utveckling i kontrast till det sena 1970-talets svenska
samhälle, där förändringstakten i moderniseringen
skapade stress.
Alkoholiserade eller drogade ungdomar, som driver omkring på Centralen och Sergels torg. Sönderslagna tunnelbanevagnar, fläckade av spritpennor och med fredagsgäng
som skramlar med plastpåsar sprängfyllda med burköl
ofta öppet drickande utan att medpassagerarna ingriper.
Förtvivlade och djupt deprimerade arbetslösa småbarnsföräldrar och stressade skolbarn och daghemsbarn med
redan märkbara neurotiska störningar. Varför?
Mot slutet av föredragstexten lyfter Elsa Larsson
också fram en kritisk reflektion om Kina:
Det finns företeelser som är skrämmande i Kina, främst
kanske genomslagskraften i propagandan, vart är Kina
på väg efter Maos död?
Mot en elitism som inte kan förenas med bredd,
mot ojämlikhet i ekonomiskt och intellektuell avseende?
Ett tillägg skrivet för hand på sista sidan markerar
en medvetenhet om att de kinesiska utsagorna måste
betraktas med viss försiktighet och lyder: ”Det som
kineserna visade var vad de ville visa.” Ett annat tillägg
daterat 2003 lyder ”Inget om pappornas roll.
När det gäller föredraget kan man samman
fattningsvis se att skildringen av Kina blir ett sätt
att kritisera utvecklingen i Sverige. I Elsa Larssons
yrkesverksamhet hemma Sverige på 1970-talet hade
man gott om insyn i inhemsk social problematik och

fokuserade på det. I Kina visades resenärerna bara det
positiva i samhället men detta framställdes å andra
sidan av guider och även av västerländska experter
som den verkliga vardagen. Den låga levnadsstandarden i Folkrepubliken kan ha bidragit
till att denna bild accepterades som rimlig av
resenärerna. Det förekom också att resenärerna
och även rapportboksförfattarna tolkade
samhällsutvecklingen i Kina som liknande den
i Sverige under förra sekelskiftet – fattigt men
ändå på god väg mot moderniseringen. Dessutom
fanns en kulturell barriär rent språkligt och även
kommunikationsmässigt. Öppen diskussion förekom
mycket sällan under dessa resor och vid de mycket
enstaka tillfällen när det inträffade kunde det leda till
problem, vilket framgår i SKVF:s dokumentation.
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strofer. Likaså hade Kina genom anfallet på Viet
nam 1979 mist mycket av sin politiska prestige som
framstegsvänligt land.
Under det tidiga 2000-talet fanns dessutom relativt lite kvar av den tilltro till politikens eller statsmaktens förmåga att spela en positiv roll i samhällsutvecklingen, ett synsätt som präglade 1970-talet,
såväl när det gällde Sverige som Kina. Men när Elsa
Larsson funderade vidare över sin resa blev det också
till en reflektion över vad hon varit med om i ett
längre perspektiv och hur det kom sig att hon och de
andra accepterat så många av utsagorna i den
kinesiska propagandan.
Jag fick också den tidigare omtalade skriftliga
komplettering till filmens speakertext där Elsa Larsson diskuterar det perspektiv hon hade på Kina 1977
(och som alltså inte kom med på ljudbandet). Elsa
förtydligar i denna text att hon efterhand fick ge upp
försöken att studera de kinesiska barnen närmare på
grund av att resan redan var planerad in i minsta detalj och för att resenärerna i denna process inte hade
något inflytande. Överhuvudtaget var den bild som
gavs av Kina orealistisk med tanke på hur mycket av
problemen som utelämnades, enligt Elsa Larsson:
”Kulturrevolutionen ansågs avslutad men vad den
verkligen innebar av svåra umbäranden för det kinesiska folket var ännu okänt i västerlandet.” Hon lyfter
också fram kritikkampanjen mot de fyras gäng: ”Vi
märkte rätt snart att dessa redogörelser var mycket
lika varandra i sitt lovprisande av kommunismens
genomförande, bekämpandet av fattigdomen, stoltheten över vunna resultat eller över utgivandet av det
femte bandet av Maos samlade verk.”

Diskussion

Den nya berättelsen om Kinaresan
Vid det andra tillfället då vi sågs, i maj 2004,
uttryckte Elsa Larsson, som nämnts, en slags oro
över att inte ha varit tillräckligt kritisk under sin
resa. Mitt intryck var att arbetet med att föra över
filmmaterialet till VHS/dvd, liksom 1990-talets
och 2000-talets mediedebatter om utvecklingen
i Kina, och även mina frågor under vårt tidigare
samtal hade bidragit till att Elsa kommit att reflektera på ett nytt sätt.
En person som under tidigt 2000-tal intres
serade sig för Kina och som följde med i medierna
kände rimligtvis också till att de annonserade
framstegen i Folkrepubliken, fram till det tidiga
1980-talet, i själva verket dolde omfattande kata

I filmen hon redigerade ihop efter hemkomsten
är redovisningen av resan central, inte de personliga
intrycken, och speakertexten meddelar centrala delar
av den information man samlat ihop under resans
gång. I det föredrag från 1977 som verkar vara riktat
mest till kollegorna är det bitvis en yrkesmässig polemik som förs fram. I detta föredrag används
Kinaskildringen som ett sätt kritisera svenska
förhållanden och särskilt bristerna i hanteringen av
olika sociala problem.
Efter våra två samtal 2003–2004 skrev Elsa
Larsson alltså ner de nya tankar om Kina som denna
process medfört. Här resonerade Elsa Larsson om
bristande realism i 1970-talets Kinabild och om
svårigheten att fördjupa just analysen om barnens
situation på grund av resans organisation, det vill
säga svårigheten att som resenär ha något avgörande
inflytande på programmet.
Kan man tolka Elsas förändrade synsätt på sin
resa som att minnet och känslorna följsamt anpassar
sig till den rådande diskursen? Skulle man använda
Cautes eller Hollanders matriser skulle svaret kanske
kunna handla om vänskapsresenärernas vilja till underordning under en auktoritär världsbild, eller förmåga att blunda när de såg sådant som inte stämde
med den utopiska världsbilden. Men Elsa Larssons
intryck rymmer både en kritisk och intresserad blick,
samtidigt, vilket framgår av både brevet och delar av
anteckningarna.
Elsa Larssons personliga upplevelse vintern
2003–2004 av ett stort glapp mellan minnena från
resan och den mer aktuella diskussionen om Kina
som hon nyligen tagit del av, bland annat genom att
låta sig intervjuas av mig, visar också på en annan
viktig aspekt; hur hon aktivt strävade efter att förstå
sina egna upplevelser och skapa en ordning och
mening i sina minnesbilder. Snarare än att okritiskt
anamma det som var den för ögonblicket gångbara
uppfattningen om Kina, så verkade det för Elsas del
handla om att hon kände ett slags ansvar för det hon
upplevt och att skapa en mening åt sina erfarenheter.
Utifrån Elsa Larssons material från Kinaresan,
framförallt hennes anteckningar under själva resan,
går det att formulera en hypotes om att 68-radikalise-

ringen för de svenska intellektuellas del, om man ska
fortsätta Jens Ljunggrens tankegång, inte bara handlade om att bända sig loss från folkhemmets sociala
ingenjörskonst och dess teknikerideal utan också om
att omformulera och besjäla det. Skillnaden, enligt
min uppfattning, jämfört med resenärer som mer
självklart ansåg sig delaktiga i den nya vänsterns projekt, var att de egna reflektionerna och den egna upplevelsen värderades högre, och att detta kan kopplas
ihop med ett slags ansvarstagande, långt senare, för
det man varit med om.
Tittar man på hur Elsa Larsson formulerade sina
intryck, dels för de mer specialiserade kollegorna
och dels i filmen för en lite bredare krets, ser man att
dessa material, jämfört med anteckningarna som
fördes dag för dag, vinklades med avseende på mot
tagarnas intressen och förväntningar, ja, till vad som
efterfrågades hemma i Sverige under sent 1970-tal.
Detta kan i sin tur ge en ledtråd till varför vissa berättelser fick mer fäste än andra. Så blev vänskapsresenärernas intryck av Kina det viktiga för debatten
under 1960-talet och det tidiga 1970-talet, inte till
exempel Sven Lindqvists kritiska kommentarer om
kulturrevolutionen på DN:s kultursida i september
1966 där kulturrevolutionen beskrivs som både grym
och odemokratisk. Informationen fanns – men var
relativt exklusiv. Och i mottagarledet var man mer
intresserade av berättelsen om samhällsbygget än av
kritiska frågor.
Elsa Larssons samlade minnen från Kinaresan
1977 och hennes noggranna bokföring över sina egna
reaktioner lägger därmed en viktig dimension till diskussionen om vänskapsresenärernas förhållningssätt
till den kinesiska propagandan.
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ragvåren 1968 fick stor internationell genomslagskraft och blev symbol för de spänningar
som vid denna tid präglade östblocket. Kampen för ett ”fritt och socialistiskt Tjeckoslovakien”
- som en av de kommittéer som bildades i väst i
protest mot de sovjetiska stridsvagnarna uttryckte det - kunde utnyttja att bojorna från det kalla
krigets bipolära ordning var i full färd med att vittra
sönder. De stalinistiska kommunistpartierna hade
traditionellt krävt orubblig och okritisk uppslutning bakom Sovjetunionen (i annat fall blev man
utpekad som redskap för det andra det andra lägret,
imperialismens). Nu hade den sortens attityd helt
förlorat sin kraft.
Visst hade det också tidigare förekommit kriser i
de så kallade socialistiska staterna. Påminnelser om
den djupa klyftan mellan verkligheten och de socialistiska ideal dessa regimer förkunnade. Den explosion Pragvåren innebar, liksom det mindre ”synliga”
juni 1968 i Belgrad, respekterade inte längre de gränser enpartiväldet satte, och dess anspråk på att härska
i arbetarnas och folkets namn, oavsett om det skedde

under tal om förändringar. Detta ”ögonblick” av historisk skiljeväg innehöll ett koncentrat av en rad ackumulerade spänningar, som allt från andra världskriget till tiden efter det sovjetiska kommunistpartiets
tjugonde kongress hade börjat underminera stalinismens dominans, utan att ändå vara i stånd att lyfta
fram något verkligt socialistiskt alternativ.
Det tjeckoslovakiska kommunistpartiet var ett av
de viktigaste i området med flera hundratusen medlemmar. Det stalinistiska teamet i ledningen hade
bara genomgått några blygsamma förändringar som till exempel när Alexander Dubček 1963 utsågs
till förstesekreterare i det slovakiska partiet. Tjeckoslovakien hade varit det mest utvecklade landet ekonomiskt i östblocket. Från mitten av 1960-talet hade
emellertid tillväxten stannat av, ett tecken på begränsningarna i ett system baserat på extensiv tillväxt och en hypercentraliserad planering av sovjetiskt snitt.
I Slovakien ansåg man dessutom att detta system
gynnade Prag och riktade sig mot nationens mångfald – en uppfattning som fördömdes som ”borgerlig
nationalism” av den konservative partiledaren Antonín Novotný.
Inom litteraturen (med namn som Milan Kundera

eller Václav Havel), filmens värld och även journalistiken (med bl a den nye tv-chefen Jiří Pelikán) började
alltfler intellektuella att vända sig mot censuren.
På det ekonomiska planet förordades reformer av
bl a nationalekonomen Ota Šik. Reformer som påminde om den ”nya ekonomiska mekanism” (NEM),
som Kádárregimen vid samma tid infört i Ungern.
Den gick ut på att ge företagsdirektörerna större ansvar och mer ekonomisk motivation. Införandet av
en del marknadsmekanismer syftade till att förbättra
kvaliteten på och öka mängden varor samt även stimulera produktiviteten. Det ledde bland annat till
prisökningar på konsumtionsvarorna, ökade klyftor
i samhället och urholkning av anställningstryggheten. Åtgärderna var impopulära, vilket den konservativa flygeln försökte utnyttja. Genom politisk och
kulturell liberalisering hoppades den reformvänliga
flygeln få befolkningen att ”svälja” de ekonomiska
reformerna. Det var aldrig tal om att ifrågasätta enpartiväldet, men däremot om att skilja på partiets och
statens funktioner, mjuka upp planeringen och införa
kulturell och religiös frihet. Dessa reformer ledde till
vad som kallats Pragvåren, det vill säga en explosion
av rörelser (politiska, sociala och kulturella) under
ifrån, och skapade en dynamik, som oroliga bro-
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Denna stridsvagn, senare uppställd som en staty på sockel, var den första som nådde
Prag den 9 maj 1945. Ryssarna hade kört i ilfart från Berlin.
Tyskland kapitulerade den 5 maj men i Prag fortsatte strider mellan nazistiska trupper
och upproriska Pragbor som tacksamt hälsade de sovjetiska soldaterna välkomna.
Pragvåren 1968 började redan i januari med kommunistpartiets styrelsemöte där ett
aktionsprogram för omfattande demokratiseringar antogs.
Den 21 august 1968 rullade sovetiskt pansar åter in i Prag. Den här gången för att
stoppa utvecklingen av ”en socialism med mänskligt ansikte”.
Mer läsning om Tjeckoslovakien 1968 hittar du på www.marxistarkiv.se

derpartier, i första hand Kreml, skulle bedöma som
okontrollerbara.
Effekten av rörelsen var utan motstycke och med
kopplingar till vad som rörde sig i tiden mer allmänt. Kommunistiska ungdomsfestivaler i Moskva
på 1960-talet, och de första tillåtna resorna till väst,
hade lett till öppningar intellektuellt och kulturellt
och banat väg för oanade kontakter … Andrej Gratjev
[senare nära medarbetare till Michail Gorbatjov, ö.a]
var 27 år 1968 och Sovjetunionens representant i ledningen för Demokratiska världsungdomsfederationen med säte i Budapest. Trettio år senare berättade
han i en intervju med den franska veckotidningen Le
Nouvel Observateur : ”I maj åkte jag till Prag. Det var
ett Woodstock på socialistisk mark: beatniks på torget vid stadshuset, solsken, delegationer från världens alla hörn, det bubblade av idéer. Vi befann oss i
ett broderland, men det landet utgjorde en ö av frihet.
Vi hade aldrig varit med om något liknande och ändå
pågick det på socialistisk mark. Denna Vår gjorde oss
helt berusade.”
De första kontakterna gav upphov till mängder av
diskussioner … Vaga kontakter med kampen i Latinamerika, med Maj 68 i Frankrike, med juni 1968 i Belgrad och med Kuron och Modzelewskis ”öppna brev

till det polska arbetarpartiet”. Några år tidigare hade
det renderat de båda den första fängelsedomen. Nu
1968 hindrade det dem inte från att åter delta i den
studentrörelse i Warszawa, som skulle tryckas ned
med hjälp av anti-semitism. I Ungern 1968 hade
Miklos Haraszti blivit avstängd från sociologiska
fakulteten i Budapest för ”vänsteravvikelse”. Åter
samma år hade den tidigare generalen i Röda armén,
Pjotr Grigorenko, uppmanat krimtatarerna att organisera sig på egen hand för att återupprätta den
autonoma socialistiska republiken på Krim. Och begravningen av den gamle bolsjeviken Alexis Kosterin
förvandlades till en vänsteroppositionell sammankomst (texterna senare skulle publiceras i Samizdat).
På begravningen kunde höras slagord som: ”Bort med
tassarna från Tjeckoslovakien! Frihet åt de politiska
fångarna! Leninism, ja! Stalinism, nej!” …
Tidens vindar gjorde att Pragvårens berusning riskerade att sprida sig. Det kunde inte Moskva gå med
på. När Warszawapaktens trupper ingrep skedde det
med samma motiveringar som när den ungerska revolten krossades 1956. Men nu var läget ett annat och
effekterna blev annorlunda, både i Tjeckoslovakien
och internationellt. Försöken till normalisering gick
främst ut på att hundratusentals medlemmar ute-

slöts ur kommunistpartiet – en del av dem valde att
söka sin tillflykt till det ”eurokommunistiska” partiet
i Italien, andra till Frankrike där kommunistpartiet
för första gången tagit avstånd från en sovjetisk intervention. Inget av de stora kommunistpartierna i väst
hade denna gång backat upp Kremls sätt att ”försvara
socialismen”.
I Tjeckoslovakien ledde den sovjetiska ockupationen till en höst av radikalisering med strejker på
fabriker och universitet, och en början till samverkan mellan dem. Den Tjeckoslovakiska Ungdomens
Revolutionära Rörelse bildades med ett program
där man krävde ett ”socialistiskt samhälle befriat
från byråkratin och baserat på arbetarråd”. Repressionen dröjde inte och all självständig organisering
förbjöds. Petr Uhl, som stött denna rörelse, fängslades för första gången, anklagad för ”trotskistisk
sammansvärjning”.
I kampen mot den sovjetiska ”normaliseringen”
bildade 1977 en grupp intellektuella av olika uppfattningar Charta 77 till öppet försvar av mänskliga frioch rättigheter. Senare tillkom VONS – Försvarskommittén för förföljda personer – på initiativ av bland
andra Petr Uhl … och detta renderade honom ytterligare några år i fängelse.
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Polen

från arbetarråd till nyliberalism

Karol Modzelewski, född 1937, var en av dem som mot slutet av 1960-talet utmanade det stalinistiska
systemet från vänster. Tillsammans med Jacek Kuron skrev han 1964 ”Brev till polska arbetarpartiet” som förespråkade
socialistiskt självstyre genom arbetarråd. Författarna sattes i fängelse.
Modzelewski deltog i universitetsupproret i Warszawa i mars 1968 och fängslades på nytt.
Partiledningen, med Wladyslaw Gomulka i spetsen, hetsade anklagade polska judar – ”sionister” – för att ligga bakom
oroligheterna. Omkring tjugotusen judar lämnade Polen.
Efter massakern på strejkande i Gdansk, Gdynia och Szcecin i december 1970 bildades KOR, Kommittén till arbetarnas försvar.
Ur strejken på Leninvarvet i Gdansk tio år senare växte den fria fackföreningsrörelsen Solidarnosc fram. Modzelewski var med,
men fängslades åter under general Jaruzelskis undantagstillstånd. De radikala arbetarkraven slogs tillbaka. När regimen till sist
föll utsattes polackerna för en nyliberal chockterapi.
Den här intervjun1 gjordes 2008 av Przemyslaw Wielgosz, chefredaktör för den polska utgåvan av Le Monde Diplomatique.

Przemyslaw Wielgosz: Du betraktas ju som en av de
”andliga fäderna” bakom studentrevolten i Polen i
mars 1968. Det Brev till polska arbetarpartiet2, som du
och Jacek Kuron skrev, satte igång en serie händelser,
som skulle kulminera med studentrevolten. Vad hade
den polska studentrörelsen för mål i mars 1968? Och
vad var sambandet mellan denna rörelse och innehållet i det Öppna brevet 2?
Karol Modzelewski: De mål jag och Jacek Kuron hade
när vi skrev Brev till polska arbetarpartiet skilde sig från
vad deltagarna i studentrörelsen 1968 ville uppnå.
Det är sant att vi blev anklagade för att ligga bakom
de händelserna. Åklagarmyndigheten anklagade oss
för att ha varit de båda främsta anstiftarna och vi blev
också fängslade så fort mobiliseringen inletts. Vi var
båda en slags andliga inspiratörer till en ganska liten
grupp ungdomar, som börjat agera på Warszawas
universitet. Men samtliga blev arresterade redan de
första dagarna, många av dem redan första dagen
av rörelsen. I det läget skulle utvecklingen följa sin
egen väg. De verkliga aktörerna, det var kollektivet,
studenterna.
Rörelsen i mars 1968 skulle mobilisera stora delar
av den akademiska intelligentian, intellektuella,
kulturpersonligheter och även en hel generation
av den studerande ungdomen. Ledarna var sådana
som klivit fram under händelsernas gång, med en
rad kommittéer av ombud från olika skolor inom
den högre utbildningen. Också medlemmarna av de
kommittéerna blev arresterade, den ena efter den
andra, men nya kommittéer uppstod genast. Det
verkar därför rimligt att det jag då hade i tankarna var
annorlunda än vad de som gjorde uppror var ute efter.
De revolterade mot mycket konkreta frågor. Jag
reagerade för övrigt på samma vis och jag var överens
med dem om det. Vi måste ha i åtanke att det rörde
sig om en kamp till försvar av de mycket konkreta
resultat som uppnåtts efter oktober 1956.
Under den tillbakagång som följde, från början av
1960-talet, gick många av dessa landvinningar förlorade, men det var ändå möjligt att bevara några öar
av frihet. Det gällde framför allt yttrande- och tankefrihet, som fanns inom vetenskaplig forskning och
läroplaner på universitetsområdet och som garanterades av lagen om högre utbildning från 1958. Det är
sannolikt den enda lag i hela kommunistblocket, som
garanterade självstyre inom den högre utbildningen,
det vill säga att rektorerna skulle väljas av lärarna, att
dekaner skulle utses av fakultetsrådet, förbud mot
att studenter skulle bli utestängda av politiska skäl,
utan föregående beslut av disciplinnämnden. Och
den senare bestod av universitetsanställda, den skulle
arbeta öppet och med försvarare utsedda av personal och studenter. Två gånger försökte de politiskt

styrande att stänga av Adam Michnik 3, och några
i kretsen kring honom, från undervisningen. Båda
gångerna kunde det förhindras efter protester från
opinionen på universitetet.
Tidigare hade partiet behandlat dessa öar av
relativ frihet som en säkerhetsventil, ett sätt att bevara de relativt avspända relationerna med
intellektuella kretsar, som hade ganska olika utgångs
punkter ideologiskt och var långt ifrån enhetliga. När
spänningarna i samhället ökade visade sig de här
säkerhetsventilerna vara sprickor, som missnöjet
kunde forsa fram genom och myndigheterna drog
slutsatsen att de måste täppas till. Universitetslärarna
kände till att myndigheterna höll på att förbereda
en ny lag för den högre utbildningen och göra slut
på självförvaltningen på det akademiska området.
Lärarna protesterade förstås på sitt eget vis, utan
att på något vis försöka mobilisera studenterna.
Men eftersom små grupper politiskt aktiva och rätt
radikala börjat röra på sig skulle det hela ta en långt
mer dramatisk vändning.
Den viktigaste bland de grupperna var den som
partiet kallade ”kommandot”. Det var inte någon
organisation, utan några grupper av vänner som
brukade umgås, särskilt på universitetet, men
också på Teaterhögskolan och Tekniska högskolan i
Warszawa. Händelserna följde snabbt på varandra
detta år, man skulle kunna säga att gruppen nafsade
oss i hälarna. Jag försökte bromsa det hela lite. För jag
hade dagliga kontakter med ”kommandot”, mycket
aktivistiska ungdomar, och jag visste att det handlade
om en grupp som makthavarna bara tålde medan
man bet ihop tänderna och gjorde batongen redo.
Jag hade verkligen ingen lust att se dem hamna i
fängelse eller deras liv förödas genom att de inte fick
studera. Så långt möjligt försökte jag hindra dem från
att utlysa stormöten. Jag ansåg att en offentlig manifestation av det slaget, en aktion som inte skulle gå
obemärkt förbi och få konsekvenser, skulle innebära
slutet på myndigheternas tålamod och att repressionen skulle dra igång. Först när myndigheterna
tog steget över den outtalade tröskeln ändrade jag
uppfattning.
Vändpunkten kom när Adam Michnik och Henryk
Szlajfer, två av ledarna för ”kommandot”, stängdes av
från universitetet. Beslutet fattades av ministern på
begäran av rektorn, det vill säga på ett sätt som stred
mot lagen. Rektorn Rybicki sade att han gjorde det
som en undantagsåtgärd, men att han såg det som
prejudicerande och han om nödvändigt var redo att
införa en ny bestämmelse. Det var ett mycket klart
ställningstagande, som det inte gick att förhålla sig
likgiltig till. Det krävdes kraftigare sätt att protestera
än tidigare och det var då det första stormötet hölls.
Den andra tändande gnistan, som bör nämnas, var

beslutet att sätta stopp för föreställningen av Adam
Mickiewicz’ pjäs Förfädernas afton i uppsättning av
Kazimierz Dejmek.
För det andra område, där flest landvinningar
från oktober 1956 blivit kvar på 1960-talet, var kultur
livet. Även där hade myndigheterna insett behovet
av säkerhetsventiler och även där hade det uppstått
sprickor som missnöjet kunnat tränga ut i dagsljuset
genom, till stor del genom makthavarnas egen ”förskyllan”. Beslutet att stoppa uppsättningen av Förfädernas afton var ett klassiskt exempel på dumhet och
ett tecken på nervositet. Man fruktade att till och med
en teaterscen och en pjäs från 1800-talet i en tid av
växande spänningar skulle ge utlopp åt socialt missnöje. Under förundersökningen fick jag se ett memorandum av säkerhetstjänsten, som påminde om något
hämtat ur den romantiska litteraturens och historieskrivningens annaler i Polen. Där framhölls att det
förekommit att åskådarna applåderat vissa delar av
Förfädernas afton. Partiet bedömde dessa applåder
tillräckligt farliga för att förbjuda föreställningen. Jag
tror inte man var ute efter att provocera fram någon
konflikt. Men under de omständigheter som rådde
blev konflikten oundviklig.
En av de passager som väckte applåder förefaller mig särskilt intressant. Det handlar om en balscen hos en senator då en av de unga patrioterna i
Warszawa säger till sin vän, den blivande dekabristen 4 i Ryssland, om den ryske regeringsrepresentanten Novosiltsov: ”Vad föredrar du, att jag sticker
kniven i honom eller att jag slår honom sönder och
samman.” På vilket ryssen replikerar: ”Vad skulle det
tjäna till att döda eller göra mos av en skitstövel, det
är betydelselöst. De kommer ändå att hitta något sätt
att slå till mot universiteten, de kommer att väsnas
om att studenterna är jakobiner och sluka era ungdomar.” Det ledde till applåder för de orden betraktades – med rätta – som profetiska och inte som någon
skåpmat ur en gammal teaterpjäs från 1800-talet.
Det går inte att blanda in något ideologiskt i detta,
någon kamp mot systemet. Men visst var det också så
att det ledde till stora protester, som skakade systemet i dess grundvalar. Men målet för den upproriska
ungdomen var inte alls att välta systemet över ända.
Ingen såg det på det viset. Vi trodde inte att det var revolutionen, som stod för dörren.
Przemyslaw Wielgosz: Men det Öppna brevet handlade ju ändå om mer än att bara försvara de öar av frihet, som var i fara.
Karol Modzelewski: Ja, brevet handlade verkligen
om att störta systemet. Men vi hade förpackat det
programmet i de ideologiska fraser som låg till grund
för kommunismen. Det var en sorts ideologisk navel
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Adam Mickiewicz (1798–1855), polsk
författare och nationalskald.

POLEN 1956

I Polen kulminerade en tid av revolutionär
oro i oktober 1956. Massprotester ledde då
till att PZPR, Polens förenade arbetarparti
(kommunistpartiet) fick en ny ledning.
Wladyslaw Gomulka hade varit partiledare
men anklagades för ”nationalistisk
avvikelse” 1948. Han avsattes och sattes i
fängelse. Under avstaliniseringens år 1956
kom han tillbaka och blev på hösten åter
förste sekreterare i partiet. Det hade börjat
med strejker och upplopp i Poznan i juni.
En man från säkerhetstjänsten blev
ihjälslagen och armén fick order att krossa
upproret. Närmare 60 döda och mer än 200
skadade blev följden. 1956 drev en rörelse
av arbetarråd igenom lagar om självstyre på
fabrikerna. Snart frös ”Gomulkas töväder”
fast och själstyret upphävdes. De
omfattande friheter som universiteten hade
fått 1956 hängde kvar längre.
Sedan han gett order om att öppna eld mot
de strejkande arbetarna vid
Östersjöhamnarna, varvid 42 personer
dödades och över 1 000 sårades, ersattes
Gomulka av Edward Gierek 1970.

300 000 människor samlades i Warszawa i
oktober 1956 för att ge sitt stöd åt den den
nya ledningen och sätta tryck bakom
kraven på demokratiska rättigheter.
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sträng, som förenade oss med systemet. I den meningen var det Öppna brevet den radikala revisionismens sista och mest långtgående skrik. [I samband
med protesterna 1956 uppstod en vänsterströmning
- ”Oktobervänstern” - som de konservativa stalinisterna anklagade för att bestå av ”revisionister”, alltså
som Eduard Bernstein inom den gamla socialdemokratin. Den termen skulle sedan bli den bestående beteckningen på dem som använde marxismens metod
för att kritiskt analysera det byråkratiska samhället
– en beteckning som de själva anammade . Red.]. Den
revisionismen var en revolt mot en regim, mot ett
system, som trampade på de ideal den själv bekände
sig till i teorin och som den gjort allt för att inpränta
i oss.
Przemyslaw Wielgosz: Men rent subjektivt, vad hade
du då för perspektiv, vad trodde du på? Handlade det
verkligen om att återuppbygga socialismen, att störta
kommunismen och gå mot en annan socialism?
Karol Modzelewski: Den som har lite tålamod kan
läsa detta Brev. Jag har inte kvar det idag så att jag kan
läsa om det, men jag tror mig minnas det i stort sett.
Helt klart var Öppna brevet inte någon uppmaning
till att återinföra kapitalismen, om det är det du tänker på.
Men bland de programmatiska tankegångarna
fanns saker, som inte var förenliga med kommunismen: rätten att bilda politiska partier, till politisk
opposition, avskaffande av censuren, självständiga
fackföreningar med rätt att strejka. För oss var det
idealet för ett samhällssystem baserat på arbetarnas
självförvaltning. Med andra ord, vi ville inte gå från
kommunism till privatiseringar, utan till att arbetarråd inte bara skulle styra företagen utan också utgöra
själva stommen i statsmakten via ett pyramidformat
rådssystem. I själva verket var det ett program för en
idealisk arbetarstat och med visst fog har man kritiserat oss för att vilja återgå till den revolutionära
utopins källor, de olika frihetliga utopier som kommunismen är sprungen ur. Vårt sätt att argumentera
var marxistiskt. Vilket innebär en marxism som används för att avslöja systemet, kritisera det och uppmana till att störta det.
Öppna Brevet hade bara en indirekt koppling
till händelserna i mars 1968. Det hade blivit viktigt
för de studenter i Warszawa, som senare skulle vara
de främsta initiativtagarna till rörelsen. Att någon
kunde skriva något liknande, att författarna blev arresterade och dömda, att det var möjligt att protestera
på detta sätt blev i någon form en inspiration för dem
och fick dem att agera. De samlades också mycket riktigt för att försvara författarna till Öppna Brevet, utan
att för den skull vara övertygade om att innehållet
i det svarade emot den egna ideologiska uppfatt-
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ningen. Ungdomen var revisionister, givetvis. En rad
värderingar var gemensamma med våra – och dess
politiska inriktning härrörde ur vänstervärderingar.
En av mina vänner från den här tiden, Jaga
Dzigiel, har berättat för mig hur hon en dag i mars
1968 befann sig på platsen utanför Warszawas
universitet samtidigt som NZS 5 anordnade en
minnesmanifestation där. En ung man svängde
den vita och röda fanan 6 och ropade ”Ned med
kommunen!” [I detta sammanhang motsvarande
”kommunismen”. Reds.]. Någon blev rörd och sa att
det var precis som 20 år tidigare. Och Jaga började
skratta. För om någon 20 år tidigare hade ropat ”Ned
med kommunen!” skulle den ha blivit betraktad som
en galning eller provokatör.
Przemyslaw Wielgosz: Vad var orsaken till att revisionismen kom att leda till paroller som ”Ned med kommunen!”? Vad är förklaringen till att vi 13 år efter mars
1968 hade Solidarnosc, som 1981 krävde en självförvaltad republik och att vi nu bevittnar hur tankarna
på självförvaltning får ge vika för återinförande av
kapitalism, och det i dess mest brutala, nyliberala
form, symboliserad av Balcerowicz’ 7 reformer 1990.
Vad säger du om den utvecklingen?
Karol Modzelewski: Vad kan jag säga? Fråga hellre
Balcerowicz varför han ändrat åsikt och att han nu i
stället för att kämpa för en reform baserad på arbetarnas självförvaltning håller på med en som går ut
på privatisering. Balcerowicz var en av inspirationskällorna till Solidarnosc’ krav på självförvaltning
1980–1981. Kraven på en verklig arbetarnas självförvaltning och en statlig modell baserad på principen
om en demokratisk självorganisering av samhället
ingick bland besluten på den fackliga organisationens
första kongress hösten 1981. Det var höjdpunkten i
den kamp för arbetarnas självförvaltning, som pågått
sedan augusti 1980.
Det ledde till att myndigheterna stiftade lagar om
löntagarnas självförvaltning och om statens organisering. Båda de viktiga juridiska besluten tillkom
genom det tryck Solidarnosc utövade på myndig
heterna. De försvann inte med införandet av undan
tagstillstånd i december 1981 och fortsatte att överleva. I dessa arbetarråd, med mycket begränsade
rättigheter, kunde mer än en aktivist inom Solidar
nosc söka skydd och agera på företagsnivå, trots att
organisationen blev förföljd, förbjuden och undertryckt. Senare, i mitten av 1980-talet, skedde en nyliberal vändning hos en del av aktivisterna inom
Solidarnosc och som skulle utmynna i Balcerowicz’
chockterapi. Men den vändningen berodde inte på utvecklingen inom det gamla Solidarnosc. Den främsta
orsaken till det som skedde var general Jaruzelski.

Med undantagstillståndet krossade han, som jag
ser det, den massrörelse Solidarnosc utgjort 1980–
1981. Därigenom blev undantagstillståndet effektivt.
Han lyckades splittra upp de aktiva skaror, som rörelsen bestått av mellan augusti 1980 och december
1981. Det påtvingade lugnet ledde till att denna mäktiga kraft, som räknats i miljoner, inte längre i denna
form skulle inta den politiska och samhälleliga
scenen i Polen.
Och när systemet i slutet av 1980-talet föll samman, och besluten kom om inriktningen på förändringarna, fanns inte längre den viktiga kraft som
angett tonen 1980–1981. Det fanns inte längre något
tryck från klart egalitärt och kollektivistiskt håll, som
fallet varit under den första tiden med Solidarnosc,
som ju till stor del varit ett barn av socialismen. När
kommunismen föll samman återstod bara myten
Solidarnosc. Organisationen fortsatte visserligen att
ha stort inflytande på folk, men den uppmanade inte
längre till handling, den var anpassad till passivitet.
Och det var också precis i namn av myten, som den
första icke kommunistiska regeringen ganska effektivt kunde mana till tålamod och att man måste dra åt
svångremmen för de ”nödvändiga reformerna”.
Sedan återstår förstås frågan om tanken på en
demokratisk socialism gick att förverkliga under
de omständigheter som rådde internationellt
och i Polen, om det inte kanske snarare handlade
om drömmen om utopi. I varje fall har man inte
någonstans lyckats förverkliga ett sådant projekt.
Przemyslaw Wielgosz: Låt oss återgå till 1968. Hur
såg du då på hur händelserna i Polen förhöll sig till
det internationella sammanhanget? Ansåg du då att
det som hände i Polen hade någon koppling till rörelserna i USA, Mexiko, Frankrike, Italien …?
Karol Modzelewski: Allt det där kom ju efteråt. Vi var
före. Och tjeckerna var allra först.
Jag brydde mig inte om den internationella
kontexten. För oss var det viktigaste det som hände
på andra sidan vår gräns i söder, i Tjeckoslovakien.
Man kan säga att där startade allt hösten 1967 med en
stor studentdemonstration. Sen kom förändringarna
i ledningen för kommunistpartiet och att en demokratiseringsprocess inleddes. Saker som gav näring
åt våra förhoppningar. Under protesterna i mars 1968
sågs för övrigt skyltar med texten ”Hela Polen väntar
på en Dubček” – och det var inget som vare sig jag
eller Jacek Kuron, eller de som kallades ”Kommandon”, hade något att göra med. Läget i Tjeckoslovakien
påminde om vårt och vi var verkligen berörda av
deras ”föregångsexempel”. Var det möjligt i Tjecko
slovakien kunde det ju vara möjligt i Polen också.
Det var först senare jag fick reda på Maj
händelserna i Paris, det som skedde i övriga Europa,
i Berkeley eller mer allmänt i USA och resten av
världen. Den fråga jag än idag inte har något svar
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på är vad som var det gemensamma i allt detta? Det
vill säga i vilken utsträckning ett visst intellektuellt
och ideologiskt klimat i Europa i slutet av 1960-talet
ömsesidigt påverkade och samverkade med det som
hände i Tjeckoslovakien och Polen. Förut tende
rade jag att framhålla skillnaderna. Idag anser jag
att det hände något väsentligt i europeisk kultur
och att det förtjänar att analyseras närmare av
historiker och sociologer. Det gäller att försöka för
stå de grundläggande element som medför att lik
artade revolter exploderar samtidigt i så skilda sam
hällssystem. Det kan inte bara vara något som beror
på tillfälligheter. För slagorden är en sak och de
kulturella grundvalar som kan hittas under dessa
slagord något annat. De grundvalarna var kanske mer
sammanhängande än vi då kunde tro vid en första
anblick.
Przemyslaw Wielgosz: Och hur ser du på det nu?
Karol Modzelewski: Jag hamnade i fängelse omedelbart, så det jag fick veta, det fick jag via Trybuna Ludu
eller eventuellt via någon syrlig kommentar från
rannsakningsdomaren. När jag kom ut ur fängelset,
ett bra tag efter december 1970, hade läget förändrats
helt.
Jag blev frigiven i september 1971 och då styrdes
Polen av Gierek och var ett helt annat land än under
Gomulka. De som sluppit undan fängelse hade upplevt slutet av 1960-talet som att Polen hela tiden levat
i en svart natt. Men även om de överdrev mycket, för
tiden innan hade heller inte precis kännetecknats av
något ljus, innebar Giereks makttillträde, hans syn på
arbetarprotesterna, en signal om att en viktig förändring skett. Det var verkligen inledningen av en cykel
som skulle utmynna i protesterna sommaren 1980.
Som jag ser det var det en väg som skulle leda direkt
till skeppsvarven i Gdansk 1980, en väg som påbörjats när förstesekreteraren i PZPR [det polska kommunistpartiet, Red.], Edward Gierek, och premiär
minister Piotr Jaroszewicz, i januari 1971, strax efter
oroligheterna i december, for till Warskivarvet i
Szczecin. För nu hade ett prejudikat etablerats och det
skulle finnas kvar i arbetarnas medvetande: det gick
att tvinga makten till dialog genom en välorganiserad
strejk.
Przemyslaw Wielgosz: Där har vi något paradoxalt:
å ena sidan växer arbetarklassens förmåga att utöva
påtryckningar på makten genom att hänvisa till vad
makten påstår sig representera. Samtidigt minskar
tanken på att det skulle gå att förändra den officiella
ideologin och skapa ett alternativ till stalinism och
post-stalinism och att då grunda sig på marxismen
och använda sig av dess verktyg.
Karol Modzelewski: Jag anser att de revisionistiska
förhoppningarna fick sig en knäck efter 1968, sär
skilt efter Tjeckoslovakien. Illusionerna gick upp

i rök sedan de fem staterna i Warszawapakten in
gripit. Enligt min åsikt hade inte de revisionistiska
professorerna något politiskt projekt. De ansåg
inte ens att det var deras uppgift att ha det. Om de
engagerade sig i politiken var det främst för att
försvara den akademiska självständigheten. Det
gäller också dem som låg bakom vissa intellektuella
och ideologiska tankegångar som granskade
kommunismens slagord och löften och anklagade
den för förfalskning. Den som då var mest radikal av
professorerna var Leszek Kolakowski.8 De andra var
försiktigare. Men även Kolakowski ansåg att man
måste försvara kärnan, att vi inte befann oss i ett läge
där det inte längre fanns något att förlora, att om man
ifrågasatte Oktober [1956, ö.a.] – vilket han framhöll
ganska öppet vid det berömda mötet på historiska
fakulteten vid Warszawas universitet 1966 och som
gjorde att han blev utesluten ur partiet – var inte
regressionen total, att vi måste försvara kärnan i den
nationella kulturen samt att det faktiska historiska
agerandet hade vi anförtrott våra akademiker. Vi fick
inte låta makthavarna spoliera detta. Och det var allt.
Ingen offensiv plan. Tvärtom var de redo att lugna ner
oss, om det gällde.
Przemyslaw Wielgosz: Innebar 1968 även en brytning
i det intellektuella livet? Var det då som intelligentian
distanserade sig från en samhällssyn med rötterna i
en marxistisk tradition i vid bemärkelse, från en vänsterns grundåskådning?

Karol Modzelewski: Det inträffade främst efter
augusti 1968, men också efter mars [samma år, ö.a.]
Som jag nämnt var inte majoriteten av revisionisterna
lika radikala som Kuron och jag. De ansåg inte att
systemet behövde störtas. De ville demokratisera
det genom påtryckningar och en sorts dialog med
ledningen. När man så insåg att ingen sådan dialog
var möjlig ledde det till, eller bidrog till, att man
övergav den grundmoral som legat till grund för den
revisionistiska tolkningen av marxismen.
För övrigt hade ett stort antal av dem lämnat
landet och i exilen hamnade de i ett helt annat sammanhang. Frågan är förstås om de revisionister som
utvisades från Polen hade kunnat hitta ett gemensamt språk med vänstern i väst? Jag har svårt att
komma med något svar där.
För mig var marshändelserna det som orsakade
min längsta fängelsevistelse, till och med längre än
under Solidarnosc-tiden. Sett ur det perspektivet
var det förstås en viktig tilldragelse. Men om jag ska
tala om något som hade med mig att göra skulle jag
nog hellre nämna händelserna 1980-1981. Först och
främst på grund av att jag deltog mycket aktivt då.
Sedan på grund av att jag gjorde det med hundraprocentig övertygelse och samtidigt med fruktansvärd
oro för att det skulle sluta illa. När jag skrev Öppna
brevet var jag inte lika rädd. Jo, jag var rädd för att de
skulle arrestera oss innan vi hunnit skriva färdigt.
Efteråt var jag rädd för att de ungdomar som stod
oss närmast skulle gå över till att vara offentliga och
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godtagbara oppositionella i stället för att ägna sig åt
revolutionärt arbete. Jag vände mig till och med till
dem med ett brev från fängelset i Barczewo, där jag
skrev att vi inte ville ha några salongsradikaler och i
stället för att bara ta vissa risker utåt borde de lugnt
och stilla vända sig till arbetarna med ”det gudomliga
evangeliet”, det vill säga med vårt manifest, och bygga
strukturer till ett underjordiskt parti, det revolutionära partiet. Jag var mycket stolt över detta brev, men
de drev öppet med det. Jag lyckades smuggla över
det till min mor under ett av hennes besök. Vi satt i
ett avskilt rum övervakade av säkerhetschefen för
Barczewofängelset. Min mor förstod omedelbart vad
det var frågan om, men han märkte ingenting. Och
när mina unga vänner började att skratta helt öppet
åt innehållet i brevet inför alla sorters avlyssningsapparatur fick den här chefen sig med all säkerhet en rejäl utskällning … Och nästa gång min mor kom på besök började han ytterst generad med att vända in och
ut på ärmarna på min mors kappa. Min mor
tittade på honom med sina blå ögon och förklarade
att hon var en hederlig kvinna. Det var på vippen att
jag skulle ha börjat skratta. Men det här blev enda
resultatet av mina revolutionära drömmerier.
Senare, 1981, var jag medveten om att en revolutionär process stod för dörren och jag var mycket orolig
för att den skulle gå mot en tragisk kulmen. Men jag
visste att det var i denna rörelse jag hade min plats
och att min uppgift var att försöka leda den på ett
sådant sätt att den kunde uppnå sina mål, utan att för
den skull hamna i någon direkt konfrontation.
Przemyslaw Wielgosz: Skulle man kunna säga att det
var först med Solidarnosc, som du skymtade denna
kraft som skulle kunna förverkliga den självförvaltningssocialism, som ni talade om i Öppna brevet?
Karol Modzelewski: Då brydde jag mig inte mycket
om socialismen. Jag tänkte på vad som var möjligt att
uträtta. Jag visste att det var en revolutionär rörelse.
Och på det moraliska planet var arbetarmiljöerna
min referens. Jag ansåg att det var just de, arbetarna,
som kunde klara av att ställa systemet mot väggen, att
de hade goda skäl och motiv att göra det, och att oavsett de internationella styrkeförhållandena, skulle
detta utsätta dem för fara, utsätta landet och oss alla
för fara. I den meningen är jag inte någon typisk intellektuell. Dessutom ansåg jag att man för att undvika en direkt konfrontation inte fick manipulera
och försvaga denna massrörelse och riskera att den
skulle kvävas av de polska kommunisterna. Tvärtom
ville jag så länge som möjligt vidmakthålla denna
osäkra jämvikt, en rädslans jämvikt, så att de förändringar vår rörelse åstadkommit skulle bli oåterkalleliga. Det var en illusion. Men på grund av den ställning jag då hade tror jag att jag var tvungen att hysa
denna illusion. När man kör ett tåg, eller vilket annat
fordon som helst, och sannolikheten för att det ska
sluta i katastrof är 99 procent får man inte agera som
om det inte finns någon enda möjlighet att undvika
katastrofen.
Przemyslaw Wielgosz: Anser du att det går att tala
om en kontinuitet mellan studenterna 1968 och arbetarna 1981. Eller handlar det om en klyfta?
Karol Modzelewski: Det var inte bara arbetarna som
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deltog i rörelsen 1980–1981. Rörelsen var bredare.
Solidarnosc var i första hand en arbetarnas rörelse,
men inte enbart. Ett av de viktigaste inslagen var samarbetet mellan intelligentian och arbetarna. Nu
talar jag om intelligentia i vid mening, där också den
tekniska intelligentian ingår. För intelligentian ur en
viss generation var det en stark upplevelse att ha varit med om mars 1968. Senare, med Solidarnosc och
undantagstillståndet, skulle de intellektuella få en
helt annan roll. När händelserna blir historiskt av
görande återfinner man, som du vet, deltagarna, aktivisterna, ledarna i alla hörn av den politiska scenen.
Men låt oss återgå till 1980–1981. Inom den intelligentia som deltog i rörelsen då kunde man känna
igen tecken på en gemensam erfarenhet med generationen från mars 1968. Men då talar jag inte om någon
ideologisk kontinuitet. Inte ens hos mig själv kan jag
hitta någon sådan, för jag tror att jag 1980–1981 inte
längre tänkte i ideologiska termer. Även om jag hade
mina egna värderingar och det var ett system av värderingar där arbetarna fortfarande var referenspunkten. Jag såg det aldrig som att man skulle använda
arbetarna och deras uppror som destruktiv kraft för
att sedan sköta det som kom ur detta på något vis som
stred mot vad denna kraft ville uppnå. Vad mig själv
beträffar ville jag vara solidarisk med arbetarna och
det var därför det gjorde ont i mig när de flesta av
mina kolleger 1989 slöt upp bakom nyliberalismen.
Men det är en annan historia.

Noter
1 Intervjun översattes och publicerades i den franska tidskriften Contre Temps, no 22, maj 2008
2 Jacek Kuron, Karol Modzelewski, Brev till polska
arbetarpartiet: vänsteroppositionens politiska plattform i dagens Polen. Publicerad 1964, på svenska 1969. Finns på
www.marxistarkiv.se

3 Adam Michnik (1946–) var då en av de främsta ledarna för grupper av studenter i Warszawa. De
styrande betecknade dem som ”kommandon”, ett uttryck som medlemmarna snabbt själva skulle anta.
På Warszawas universitet hade han lett ”klubben för
utforskare av motsättningar”, som snabbt blev förbjuden. På uppdrag av Lech Walesa, grundade han
Gazeta Wyborcza och var dess chefredaktör 1989–2004.
Den är idag den största dagstidningen i Polen (nyliberal). Michnik var dock ingen anhängare av den politiska utveckling som pågick i Polen när intervjun
gjordes.
4 Dekabrister, utgjordes av ryska officerare och
livgardestrupper som i december 1825 gjorde uppror
mot tsarväldet.
5 NZS, Oberoende Studentföreningen, var en
organisation som var starkt påverkad av de strömningar som åberopade sig på den klassiska högern i
Polen.
6 Polens nationella fana.
7 Leszek Balcerowicz (1947-) var Solidarnosc
främste ekonom 1980-1981. I september 1989 blev han
finansminister och tvingade igenom en ”chockterapi”
dikterad av IMF, Internationella valutafonden. Den
kom att bli känd som ”Balcerowiczplanen”.
8 Leszek Kolakowski, (1927–2009),filosof och
medlem av PZPR fram till sin uteslutning 1966.
Lämnade Polen 1968. Dels för att han inte längre
ansåg sig ha någon framtid där, dels för att hans
hustru, av judisk börd, utsattes för anti-semitiska
attacker. Efter en kort tid med Ernest Mandel i
Bryssel, samt i Paris, blev han professor i Oxford. På
1970-talet publicerade han Main Currents of Marxism,
en definitiv brytning med alla former av marxism.
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Minnen
av den stora
gruvstrejken
Gruvstrejken vintern 1969–70 var en av de viktigaste enskilda
händelserna under denna tid. Den visade att även arbetarklassen
hade svepts med i radikaliseringsvågen.
Få händelser har skildrats så ingående – i litteratur, film, teater,
avhandlingar och muntliga berättelser.
Historikern Robert Nilsson Mohammadi diskuterar minnet
av strejken i sin avhandling Den stora gruvstrejken i Malmfälten.
Håkan Blomqvist har läst.

O

m den stora gruvarbetarstrejken i Malmfälten vintern 1969–70, i kölvattnet av 1968,
har Robert Nilsson-Mohammadi författat
doktorsavhandlingen Den stora gruvstrejken i Malmfälten - en muntlig historia. Eller snarare, NilssonMohammadis avhandling behandlar minnena och
berättelserna om den väldiga arbetskonflikten som
förändrade Sverige.
Nästan femtusen gruvarbetare gick den gången
ut i en olovlig så kallad vild strejk i Svaappavaara,
Kiruna, Malmberget utan sina fackliga organisationer
och i trots mot kollektivavtalslagstiftningen. Arbetar
rörelsens stolthet, av många uppfattad som dess
ryggrad, den tunga industrins arbetare, gjorde
revolt på ett statligt företag, gruvbolaget LKAB, i
socialdemokratins och samförståndets Sverige.
Och samhället skakade till, inte bara uppe i Malmfälten, utan i hela landet. Gruvarbetarna valde egna
strejkkommittéer på stormöten – utanför de fackliga
strukturerna - och samordnade dem till en central
strejkledning. De utsåg talespersoner, organiserade
strejkunderstöd och bildade en strejkfond som fick
stöd av insamlingar över hela landet (från arbetsplatser och vänsterrörelser till kyrkokollekter). Någon har
beräknat beloppen till sammanlagt över 35 miljoner i
dagens penningvärde.
Strejken inleddes den 9 december och pågick
i 57 dagar bakom krav till LKAB-ledningen på

bland annat månadslön, lönehöjningar, arbets
miljöåtgärder mot gruv- och dieselgaser, och stopp för
den – som många gruvarbetare såg som – repressiva
regim som utvecklats i företaget under inflytande av
de då ökända 21 teserna för arbetsledning…
LKAB-ledningen vägrade att förhandla med
strejkkommittén så länge strejken pågick. LOledningen och Gruvindustriarbetareförbundet
lyckades utvidga strejkkommittén till en bredare
förhandlingsdelegation som till sist, i den berömda
12–12 omröstningen där strejkkommitténs ord
förande och kommunisten Ture Rantatalo fällde
utslaget, rekommenderade återgång till arbetet. Detta
trots att en knapp majoritet av de strejkande röstat för
fortsatt strejk. Efterhand återgick gruvarbetarna och
förhandlingar upptogs under våren ackompanjerade
av återkommande sittstrejker. Några av kraven
tillmötesgicks – månadslön infördes på prov – medan
andra föll. Gruvarbetarna stod i början mycket
splittrade inför resultatet.

Rösterna om strejken
Robert Nilsson Mohammadi avhandling under
söker hur strejken har gjorts meningsfull av deltagare
och sympatisörer från tiden när den utspelade sig
över decennieskiftena fram till cirka 40 år efter
strejken. Avhandlingen tar fasta på rösterna kring

strejken och hur dessa förmedlades i olika sammanhang, genrer och tidsperspektiv – både av de strejkande själva och bland aktivister inom solidaritetsrörelsen. Det producerades både litteratur, film och
teaterpjäser med ”röster från strejken”. Ett av de kanske mest kända exemplen var Lena Ewerts och Lars
Westmans dokumentärfilm från 1970 Kamrater motståndaren är välorganiserad, som klipptes tillsammans
med representanter för strejkkommittén och presenteras som strejkkommitténs verk.
Men, menar avhandlingen, ett sådant ”röst
givande” är aldrig någon enkel återgivning av aktö
rernas uttryck och uppfattningar – eller de förhål
landena som rösterna formulerar. Författarna till
dokumentationer och återgivningar gör urval, skapar
sammanhang och infogar rösterna i perspektiv och
berättelser. Och rösterna själva är inte är någon enkel
avspegling av olika förhållanden utan formuleras i
sociala sammanhang av tolkning och berättelser till
något som ger mening när människor ska göra sig
förstådda.

R

obert Nilsson-Mohammadi har frågat sig:
Genom vilka berättelser har gruvarbetarstrejkens röster getts mening av i första hand
deltagare och sympatisörer genom åren? Hur har
röster från deltagare använts i olika berättelser
från solidaritetsaktörers sida? Vad och hur berättar
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deltagare själva om strejken? Genom forskningsinriktningen Oral history – alltså muntlig historia
– söker Nilsson-Mohammadi analysera texter och
intervjuer.

K

ällmaterialet är böcker, tidskriftsreportage
och teaterpjäser plus intervjuer med solidaritetsaktörer och strejkdeltagare utförda
kring åren 2010-13. För tiden när det begav sig,
alltså det sena 1960-och tidiga 1970-talet handlar
det om Sara Lidmans Gruva och Anders Thunbergs
Strejken där mängder av röster från gruvarbetare
förmedlas, liksom teatergruppen Narrens uppsättning Solidaritet-Arbetarmakt som turnerade landet
runt. Och så följer tillbakablickande tidskriftsreportage och annat kring de åtföljande decennieskiftena efter strejken, fram till America Vera-Zavalas
teaterpjäs Viskleken till fyrtioårsminnet. Till alla
dessa olika varianter av texter lägger Nilsson-Mohammadi intervjuer med strejkande och solidaritetsaktörer som han genomfört drygt fyrtio år
efteråt. Det handlar om ett drygt tiotal deltagare i
Malmfälten och ett par djupintervjuer med kulturarbetare som reste upp för att skildra strejken och
”ge röst” åt de strejkande.
Vi får ingående följa solidaritetsresenärernas
erfarenheter och minnen, liksom strejkdeltagarnas
hågkomster. Meningen är inte att utreda ”hur det
egentligen var” utan att diskutera hur berättelserna
om strejken förändrats och förskjutits genom
åren och hur aspekter som tidigare kanske inte
tillhört ”storyn”, långt senare dyker upp. Liksom
solidaritetsaktörernas reflektioner i efterhand kring
”röstgivande” och att texterna kring strejken från
solidaritetssidan – och de röster som förmedlades
– under årtionden var infogade i en likartad ganska
homogen berättelse där mycket uteslutits. Något
som, enligt avhandlingen, börjar brytas upp först
med teaterpjäsen Visklekens komplexa myller där även
kvinnors röster tar plats och ifrågasätter tidigare
fokus på den manlige kroppsarbetaren.

G

Förbisedda berättelser

enom intervjuerna med deltagare återkommer de för historien bekanta minnena om
arbetsgemenskap, risker och olyckor, det
pressande lönesystemet och drakoniska tidräkningssystemet UMS. Här finns övervakningen och
hierarkierna med ingenjörernas och förmännens
makt och konflikter med arbetsledningen. Även en
del erfarenheter från strejkkommittén finns med.
Men, menar Nilsson-Mohammadi, även hittills
förbisedda berättelser om strejken framkommer.
Det kan handla om hot och rädsla både nerifrån,
inför bolagsledning och myndigheter – inte minst
säkerhetspolis och militär – och uppifrån, där
ingenjörer och förmän varit oroliga för hotelser
och fysiskt våld. Här ifrågasätts en idealiserade
gruvarbetarkulturs gemenskap med berättelse också
om pennalism och skadeglädje. Bakom strejkens
inledande enighet finns här röster om socialt tryck
och i vissa fall tvång att delta. Här finns uttryck
för långvarig passivitet och ganska händelselös
väntan när möten och diskussioner fördes av de
valda företrädarna i strejkkommittén. Ett par
kvinnliga röster minns först vardagliga konflikter
med manliga arbetskamrater – inte motsättningar

till arbetsgivaren. De kan uttrycka längtan tillbaka
till arbetet, bristande deltagande i diskussioner om
strejken och att inte ha strejkat för sin egen skull
utan för det manliga kollektivet. Själva såg de sig
som närmast högavlönade, jämfört med kassan på
Konsum. Det är inte entydiga röster men återfinns i
det begränsade materialet.

Meningsfullt slut
I intervjuerna återfinns också berättelser om strejkens meningsfulla slut. När strejken avbröts i februari 1970 var det genom svåra motsättningar. En knapp
majoritet hade ju röstat för fortsatt strejk men centrala strejkkommittén beslutat mana till återgång
efter att ordföranden gjort gemensam sak med de
fackliga representanter som efterhand tillåtits ingå
i kommittén. Många gruvarbetare ville fortsätta och
envisa sittstrejker präglade våren 1970 när förhandlingar pågick. Att bitterheten länge kunde vara stor
visades av Lars Westmans dokumentärfilm till trettioårsminnet när forna strejkdeltagare rök ihop efter
visningen av den ursprungliga filmen från 1970.
Nilsson-Mohammadi menar att i intervjuerna
fyrtio år efteråt med åldrade deltagare återkommer
ett antal talesätt om strejkens nödvändighet, dess
roll som ”lärskola” och att den återgav gruvarbetarna
människovärdet. De talesätten ger, menar han, strejken ett meningsfullt slut för alla deltagares berättelser, både för dem som röstade för återgång och dem
som ville fortsätta. Här återfinns även uppenbara
minnesfel som att Palme skulle ha besökt strejken.
Han besökte malmfälten först långt efteråt, men det
minnet fungerar som ett slags försonande element.

P

å så sätt har strejken, som inledningsvis så
oförsonligt riktade sig mot dåtidens svenska
klassamarbetsmodells repressiva sidor liksom mot fackföreningsrörelsens byråkratisering,
efterhand införlivats även i den socialdemokratiska
och fackliga historien. Faktiskt inte olikt hur Ådalshändelserna 1931 inkorporerats som äreminne även
hos den ledande socialdemokratin, som ju när det
begav sig inte ställde sig på de strejkandes sida.
Robert Nilsson-Mohammadis avhandling speglar
inte i första hand den stora gruvarbetarstrejkens
orsaker, förlopp och resultat, utan hur röster och
minnen kring strejken under fyrtio år formulerats
och berättats – och periodvis låsts fast vid teman som
uteslutit andra. Själv hoppas han att studien bidrar
till ”att den vändning mot reflexivitet som Viskleken
påbörjade fullföljs när en ny våg av strejkskildringar
kan väntas i samband med det förestående
femtioårsjubileet.”
Samtidigt öppnar Nilsson-Mohammadis undersökning för viktiga uppgifter att gå vidare med inför
femtioårsminnet 2019–20 när det gäller hårda sakförhållanden. Var svensk militär i beredskap och i
vilken utsträckning? Vilka planer förelåg? Hur omfattande var säkerhetspolisens närvaro, övervakning
och registrering? Kort sagt, hur långt var den ”djupa
staten” beredd att gå för att desarmera gruvarbetarnas kamp i själva hjärtat av den dåtida korporativa
svenska kapitalismen.
Att motståndaren var välorganiserad fick gruv
arbetarna bistert erfara, men hur långt den var
beredd att gå vore något att både vinna ny kunskap
om – och reflektera över.

MYCKET MER OM GRUVSTREJKEN
FINNS PÅ WWW.MARXISTARKIV.SE

Mitt
68

Kvinnorörelsen var
antagligen den del av
68-rörelsen som
gjorde djupast och
mest bestående
avtryck. Men hur
placerar man in denna
rörelse i ett längre
perpektiv?
Eva Nikell ger ett
personligt färgat svar.

V

ad minns jag av 1968? Inte så mycket, allvarligt talat. Jag var lite för ung, bara 16 år,
och höll på mer med popmusik och andra
tonårsaktiviteter. Fast medborgarrättsrörelsen i
USA engagerade mig, och gerillakampen i Latinamerika, åtminstone så som den framställdes i en
del av de mer romantiska skrifterna i frågan. Jag
minns att jag hörde Daniel Cohn-Bendit tala i TV. Jag
minns namnet Rudi Dutschke, men hade inte helt
klart för mig vem han var. Och jag visste att det var
stora protester och strejker i Frankrike men jag hade
inte jättebra koll på sammanhangen i övrigt.
För mig var nog 1968 snarare ingången till det som
hände senare. När jag organiserade mig partipolitiskt
och i Grupp 8, 1972. När Vietnamdemonstrationerna
drog igång på allvar. När vi läste Sven Lindqvists bok
Slagskugga, Norman Mailers Miami och Chicagos belägring eller Franz Fanons Jordens fördömda.
Och allra mest var nog 1968 för mig ingången till
engagemanget i kvinnorörelsen, som under många år
varit en av mina främsta politiska hemvister. Kvinno
medvetandet som omedvetet dirigerade mitt liv så
att jag valde ett icke-typiskt yrkesliv som verkstads
mekaniker därför att alternativet – ett traditionellt
kvinnoyrke – verkade så bottenlöst tråkigt. Som
gjorde att jag hellre ville ägna mig åt produktion och
skapande i stället för att bilda familj. Som med slumpens hjälp på vägen gjorde att jag kunde ägna mig
åt jämställdhetsarbete och mänskliga rättigheter på
heltid under största delen av mitt yrkesliv.
I en tillbakablick på mitt eget liv och med kunskap
om min släkts förutsättningar och tillvaro kan jag urskilja ett historiskt förlopp där en av de mest framträdande ingredienserna är just utvecklingen av kvinnornas rättigheter. Det har visat sig att min farmors
mamma Vilhelmina inte var gift med sin man förrän
de fick sitt tredje barn, och att de då gifte sig efter påtryckningar från prästen. Allvaret i frågan var så stort
att historien berättar att farmors pappa blev ovän för
resten av livet med den släkting som hade skvallrat
för prästen. Vad handlade då detta om?
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F

rån och med 1734 års äktenskapsbalk blev gifta kvinnor omyndiga. Det innebar att många
praktiserade den äldre formen av trolov
ningsäktenskap eller ”stockholmsäktenskap” under
1800-talet, särskilt kvinnor som förde någon liten
ägodel med sig in i boet. Trolovningsäktenskapet
accepterades av befolkningen i byar och socknar,
men inte alltid av kyrkan. I trolovningsäktenskapet
behöll kvinnan bestämmanderätten över sina
ägodelar samtidigt som barnen räknades som födda
inom äktenskapet. Och gifta kvinnor blev inte myndiga förrän 1921.
Jag visste att trolovningsäktenskap praktiserades
på många håll i landet under 1800-talet, men det
var spännande att upptäcka att det gällde även min
egen farmors föräldrar. Farmors mor var utbildad
kokerska och hade en starkare ställning än många
outbildade kvinnor när hon gifte sig med en man
från Bohusläns övärld. Farmors far var skutskeppare
och fraktade last på Göta älv och Vänern. Det är
fascinerande att tänka sig att min blida farmors mor
Vilhelmina hade så mycket kraft att hennes man
Karl gick henne till viljes. Även om det inte passade
svartrocksprästen i Solberga församling.
Kyrkans uppfattning om öbarnas rätt till skolgång
passade å andra sidan inte farmors far Karls tankar
om utveckling. Sedan han hade gått den milslånga
vägen tre gånger till prästen i Solberga församling för
att be prästen att installera en folkskollärare på ön, så
att barnen skulle få lära sig något mer än katekesen,
beslöt han att familjen skulle flytta till Göteborg.
Barnen skulle få utbildning. Främst gällde det förstås
pojkarna i den nio-hövdade barnaskaran, men
någon av farmors systrar tog sig också ut i yrkeslivet.
Farmor, som var en duktig matematiker, gifte sig till
ett liv som hemarbetande, men hon borde rätteligen
ha blivit yrkeskvinna.
Min mammas halvfaster Ingrid, som hade polio
som liten, fick gå i skola på det så kallade Barnhuset
i Göteborg, en inrättning för föräldralösa barn.
Ingrid var inte föräldralös, men hade många syskon,
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och det var svårt för familjen att ta hand om en flicka
med funktionsnedsättning. Ingrids syster Alva fick
springa och hämta barkbröd vid Stampen i Göteborg
under svältåren vid första världskriget. I en bok om
familjens öden skriver Ingrid om brödupproret i
Göteborg den 5 maj 1917, då rasande och hungriga
kvinnor bröt sig in i Asklunds bageri i Haga och andra
matbutiker i området runt Järntorget. Precis som
kvinnorna i ”potatisrevolutionens” Stockholm blev
de jagade av polis med dragna sablar och flera av dem
blev slagna och häktades.
Totalt fanns i den familjen 12 barn, men i två olika
kullar födda av två systrar. När yngsta barnet föddes i kull nummer två var modern 48 år. Då hade den
första kullen barn redan skickats ut på landsbygden
till olika släktingar eftersom familjen i Göteborg inte
kunde försörja så många. Min morfar hamnade som
barn i Dalsland, och senare som vuxen i stenhuggerierna i Bohuslän.

N

är min mamma gick i skolan där på 30-talet
blev hon bestraffad för att hon hade långbyxor på sig. Min mormor var en ganska
modern och framför allt praktisk kvinna som tyckte
att det var enkelt och bra med långbyxor, även på
flickor, och min mamma hade ingenting emot det.
Men det hade hennes fröken. Mamma upplevde
det som särskilt orättvist att hon fick skura skolans
dass extra många gånger på grund av att fröken
inte tyckte om henne. Det grundlade hennes starka
känsla för rättvisa, som hon överlämnade till mig.
Mamma fick bara möjlighet att gå sex år i skolan.
Hon älskade att gå i skolan när hon kom lite högre
upp i klasserna, och folkskolläraren försökte diskutera hennes möjligheter att få studera vidare, men
det fanns inga pengar till det. Mamma gick ett år på
hushållsskola och arbetade sedan som hembiträde
från 15 års ålder. Min morfar, som aldrig hade fått
möjlighet att studera, inspirerade sina döttrar så att
de läste på Hermods och kunde skaffa sig arbeten på
kontor. Mamma blev stenograf och korrespondent,

som det hette på den tiden. Sedan mamma hade gift
sig och skaffat barn var hon ”hemmafru” – absurda
ord – i sexton år. Eftersom jag har fyra syskon innebar hennes hemarbete att jobba som dagmamma eller
förskollärare i kombination med att tvätta, baka, laga
mat, städa, sy kläder, vara frisör med mera. När mina
yngsta bröder hade börjat skolan gick mamma ut i
yrkeslivet igen, och där stannade hon kvar på deltid
till dess att hon fyllde 85 år. Idag är hon 92 år, kör bil,
spelar golf och tränar på Friskis &Svettis tre gånger i
veckan. Hon är min främsta förebild i kvinnorörelsen.
Idag håller jag på att sätta mig in i dessa berättelser
och vad de betydde för de människor som levde
dem. Jag har en idé om att jag vill skriva en bok som
förklarar något om 1900-talet och människornas
drömmar? Vilka drivkrafter drev dem? Det var inte
bara tanken på lite bättre ekonomi, det handlade
också om bildning och självständighet. Att bryta sig
loss ur bojorna, att själv kunna skapa sitt liv. Inte
minst gällde detta som sagt för kvinnorna.

S

å när vi i ”68-generationen” som unga gjorde
uppror och ifrågasatte samhället, kulturen
och makten vilade detta uppbrott i hög grad
på självständighetskampen hos generationerna
som gick före. Och även om 1950-talet i hög grad
innebar en återgång till det borgerliga samhällets
dröm om kärnfamiljen med en familjeförsörjare
och en hemmavarande hustru som svarade för
barnens danande så återknöt 60-talet till de jämställdhetssträvanden som funnits i svensk kvinno
historia ända sedan rösträttsåren och framåt.
Så även om 1968 mest förknippas med politiska
uppror och folklig kamp på många olika håll i världen
är min starkaste känsla för ”mitt -68” förknippad med
mina egna livsval som dotter, student och kvinna
i generationen som var tonåringar då. Och där jag
vet att både mödrar och fäder som gick före haft en
avgörande betydelse för mina möjligheter att styra
och välja själv, när det gäller utbildning, yrkesval och
liv i övrigt.

NYÅRSFEST
I PARIS
Vi var hemma hos några vänner
i en parisförort. Året 1968 gick
in på sina sista timmar. En av
festdeltagarna utmärkte sig
med att vara den enda som
klätt upp sig. Hon bar en
fantastisk balklänning som
nådde ända ner i golvet.
Vi pratade om vad som hänt i
maj och juni, om samman
drabbningarna med kravall
polisen i kvarteren runt
Sorbonne-universitetet.
Hon reser sig, samlar ihop och
drar upp den omfångsrika
kjolen till knäna, böjer sig
bakåt med den andra armen
stäckt snett uppåt och visar hur
man kastar en gatsten.
När jag flera år senare såg den
här affischen dök förstås tanken
upp: är det hon?
ÅE
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