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Allan Kämpe och
drömmen om rymden
Michael Qodhe

”jim

var en satt, kraftigt byggd

ung man, och den tunna nylonskjortan och

kortbyxorna han bar, framhävde hans atletiska kroppsbyggnad och muskelspe
let i hans vältränade lemmar. Han hade blå ögon, fräknar, uppnäsa och ett morotsfärgat, kortsnaggat hår." Så beskriver Science fictionförfattaren Lester del
Rey rymdpiloten och hjälten Jim i romanen Kapplöpning till månen som utkom i
svensk översättning år 1958.1
Det vimlade av starka unga män i den anglosaxiska rymdlitteraturen under
1940- och 1950-talen. I såväl populärvetenskapliga rymdböcker som i Science
fiction-genren (SF) mötte läsarna idel unga män på spännande äventyr. Att kvin
nor skulle vara med och erövra rymden var mycket ovanligt. Men det fanns un
dantag. I Sverige skapade Eugen Semitjov (1923-1987) den tecknade serien
om flyg- och rymdpiloten Allan Kämpe mellan åren 1942 och 1957.2 Seriehjälten
< En bildskön men stressad Allan Kämpe manövrerar sitt rymdskepp genom en tropisk
orkan i Jupiters översta atmosfär. Den populärvetenskapliga rymdlitteraturen under
1940- och 1950-talen varnade för åtskilliga faror som de kommande astronauterna
skulle ställas inför och det var inget företag för kvinnor. Det krävdes dristiga unga män
för att erövra rymden, ”rymdens stålmän”, som författaren Albert Wemmerlöv uttryckte
det. Men i Allan Kämpeserien hade hjälten ofta sällskap av sin fästmö Eva Larsen, en
ung kvinna som ibland räddades från faror av Kämpe men spelade en aktiv roll i andra
äventyr. Bild från äventyret ”Elektro-raketen”, 1954, även publicerad i samlingsalbumet
Allan Kämpe 1942-1957,1976.
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Allan Kämpe var en svensk variant av Blixt Gordon. Kämpe upprätthöll de maskulinitetsideal som fanns i rymdlitteraturen, men hade för ovanlighetens skull en
kvinna som medhjälpare. Hon hette Eva Larsen och var även hans fästmö.
Allan Kämpe var på många sätt en produkt av sin tid. Serien började när and
ra världskriget pågick och tron på framsteget var i gungning. Men fortfarande
betraktades vetenskapen och tekniken i rätt händer som värdeskapande fakto
rer. Mitt under brinnande världskrig talade exempelvis redaktionen för Teknik för
Alla i första numret 1940 om det tekniska och vetenskapliga framsteget.
Ingenjörer och vetenskapsmän var måhända "förutbestämda att revolutionera
den mänskliga tillvaron och skapa hittills oanade möjligheter för kulturens
utveckling" genom sina upptäckter och uppfinningar. Utan teknik fanns det ingen
kultur och "i fråga om den rena och tillämpade naturvetenskapen” var den
moderna civilisationen överlägsen de äldre civilisationerna. Och de stora uppfin
ningarnas tid är inte förbi, trots att vissa pessimister påstår det motsatta: "Tvärt
om ha just de senaste årens forskningar på olika områden öppnat möjligheter för
framtida revolutionerande tekniska nyskapelser, som lämna en Jules Verne’s fan
tasier långt bakom sig. Faran är icke att det tekniska framstegsarbetet skall stanna
av sig självt, emedan det uttömt sina resurser; faran är i stället, att den politiska
utvecklingen, ledande till ödeläggande konflikter mellan folken, eller till förstel
nande byråkratisering och förlamande, totalitär kontroll, skall så klavbinda fram
stegets och företagsamhetens krafter, att det fortsatta utvecklingsarbetet tynar
bort och upphör. Ty även de tekniska framstegen kräva friheten som livsluft.”3
Denna teknokratiska tilltro till teknik och vetenskap kom också till uttryck i
Allan Kämpeserien. Kämpes arbetsgivare i äventyren är den så kallade "Hjärntrusten", en politiskt oberoende och hemlig organisation med sitt högkvarter vid
Nordpolen. Den har grundats av fyra framstående vetenskapsmän och har som
mål att bekämpa våldet i världen och behålla friheten. Kämpe och hans fästmö
har till uppgift att bekämpa brott i hela världen, eller att rycka in när katastrofer
hotar. "Hjärntrusten” förser också Kämpe och Larsen med ny teknik såsom neu
tronpennor som kan dela på järnstycken.
I äventyret "Asteroid 701", tecknad på 1940-talet och reviderad 1953,
använder Kämpe och Larsen kärnvapen konstruerade av Hjärntrusten för att
spränga en meteorit som hotar ödelägga jorden. Samtidens destruktiva och
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omdebatterade teknik utnyttjas här istället till fredliga ändamål när förnuftiga
vetenskapsmän får råda.4

SPRÅNGET UT I RYMDEN
Det var ingen tillfällighet att en del av Allan Kämpes äventyr utspelades i rym
den. Rymden var nästa teknologiska språng i mänsklighetens historia. Från att
ha varit en perifer verksamhet för raketentusiaster fick raketforskningen en rejäl
V Allan Kämpes arbetsgivare i äventyren är den hemliga organisationen Hjärntrusten.
Den visuella gestaltningen av de fyra allvarliga vetenskapsmännen ligger långt från de
gängse stereotyper som fanns i populärkulturen. De är inte virrhjärnor med hög panna
och Einsteinfrisyr, och de visar inte minsta tecken på galenskap i serien. I själva verket
är de resliga män med en hög moral som jobbar för att vetenskap och teknik ska tjäna
hela mänskligheten. Och kanske var detta något som också anknöt till den tilltro som
trots allt fanns till vetenskap och teknik vid tiden för serien. Visserligen var framsteget i
gungning efter att andra världskriget brutit ut men teknisk och vetenskaplig utveckling
sågs fortfarande som nödvändig för kulturell och samhällelig utveckling. Bild ur ”Allan
Kämpe och hjärntrusten”, 1 943, även publicerad i samlingsalbumet Allan Kämpe
1942-1957,1976.
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skjuts under andra världskriget och rymdens erövring låg nu inom räckhåll. I
Tyskland ledde Wernher von Braun (1912-1977) utvecklingen av V-1 - och V2-raketerna från 1930-talet till andra världskrigets slut. Efter andra världskriget
började vetenskapsmän i USA, Kanada, Europa och Australien att undersöka
bland annat solspektrum med tyska V2-raketer. De mer seriösa försöken att
lösa rymdflygningens gåta började nu ge resultat. Snart tog spekulationerna
fart - vilken av stormakterna skulle hinna först ut i rymden och på sikt erövra
månen och andra himlakroppar? Den nation som erövrade rymden skulle också
behärska jorden. I ett Kämpeäventyr, "Ringen i rymden”, tecknad 1951-1952,
får läsarna vara med om en rymdkapplöpning mellan stormakterna.
I Sverige märktes intresset för rymden inte minst genom att en avsevärd
mängd populärvetenskapliga rymdböcker kom ut under 1940- och 1950-talen,
såväl svenska som översatta verk. Man kan tala om två vågor av populariserad
rymd- och raketforskning: en första som tar sin början i slutet av 1940-talet och
en andra som börjar efter att den sovjetiska sputniksatelliten bryter barriären
mot rymden den 4 oktober 1957.
Den första vågens populärvetenskapliga litteratur är på många sätt intres
santare än den andra vågens - här fanns det storslagna visioner om vad rym
dens erövring skulle kunna leda till. Visst fanns det de som pratade om hybris,
eller menade att de stora problemen på jorden behövde lösas innan vi gav oss
ut i rymden. Men i en överväldigande del av litteraturen var de utopiska dimen
sionerna av rymdprojektet framträdande. I en problematisk samtid där framför
allt kärnvapenkapplöpningen och det kalla kriget var högst närvarande hotbil
der kunde rymdprojektet ges en läkande funktion. Den mäktiga rymden i ett
expanderande universum skulle kunna få människan att inse sin litenhet inför
världsalltet. Samtidigt låg det en motsättning i detta. För att komma ut i rymden
behövde forskare från hela världen samarbeta eftersom projektet krävde enor
ma materiella resurser. Men det var först när mänskligheten erövrade rymden
som den skulle överge kalla krigets förkvävande nationalism. Därför, hävdade
exempelvis rymdentusiasten och Science fiction-författaren Arthur C Clarke,
var det mycket viktigt att rymdfarten som idé slog igenom i det allmänna med
vetandet. Ett samarbete länderna emellan kunde bli en garanti för att tekniken
och vetenskapen åter ställdes i framstegets tjänst. Språnget ut i rymden skulle
innebära oerhörda materiella fördelar och en höjning av kulturnivån.
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DEN UNGA ASTRONAUTERNA
Men vem skulle då följa med de första raketerna ut i rymden? Vilka maskulinitetsideal upprätthöll en seriefigur som Allan Kämpe? I de numera klassiska Tintinalbumen Månen tur och retur l-ll (1953-1954) var rymdens avantgarde
medelålders män, med undantag för Tintin själv.5 Men i den populärvetenskap
liga rymdlitteraturen under 1950-talet var det unga män i slutet av tonåren som
skulle erövra rymden. Och det var särskilda egenskaper som efterfrågades i
litteraturen, en viss typ av maskulinitet. Dess unga män måste vara vetgiriga och
sanningssökande och utan tvekan våga utmana religiösa och vetenskapliga
dogmer. Men de måste också ha visioner och arbeta hårt för att förverkliga dem.
Det krävdes dessutom offervilja eftersom många unga män, som författaren Hal
Goodwin uttryckte det, antagligen skulle få ”offra sina liv under försöken att
passera rymdgränsen’’. Och den svenske författaren Albert Wemmerlöv påpe
kade att det måste "vara friska, starka, psykiskt och fysiskt vältränade pojkar,
som får äran av att bli världens första astronauter - förare av rymdskepp - poj
kar som i ordets bästa bemärkelse gör skäl för namnet rymdens stålmän!"6
Kvinnor gjorde sig inte besvär.
Till sist krävdes ytterligare en egenskap, nämligen förmågan att arbeta för det
gemensamma bästa. Starka individer måste också kunna samarbeta. Den en
skilda insatsen var mycket viktig men det var summan av individernas ansträng
ningar som förde mänskligheten till slutmålet: en färd ut i rymden. Astronauten
skulle vara beredd att utan den minsta tvekan utföra detta civilisatoriska upp
drag med alla risker det innebar. Och i mångt och mycket inkarnerade Kämpe
de dygder som skrevs fram i den populärvetenskapliga rymdlitteraturen. Kämpe
är en rymdens stålman och hans offervilja framkommer i äventyret "Asteroid
701”, men också i äventyr som ”Café Universum" (tecknat 1954) där han till
sammans med Eva Larsen och med risk för sitt eget liv räddar en annan rymdfarare.

DEN PEDAGOGISKA DEBATTEN
Det var emellertid inte alla som var odelat positiva till rymddrömmarna i popu
lärvetenskaplig litteratur eller i SF-genren. I 1940- och 1950-talens Sverige
sågs inte rymdlitteraturen och SF med blida ögon i utbildningskretsar. I Tidning
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A I äventyret ”Asteroid 701 ” rycker Kämpe ut för att atombomba en asteroid som hotar
jorden, som vanligt tillsammans med sin följeslagerska Eva Larsen. Bildspråket andas
aningslös naivitet inför atombomben, men idén att atombomba hotande asteroider
återfinns i en mängd Science fiction och gestaltar en vanlig föreställning som finns
kring teknisk utveckling; att destruktiv teknik också kan användas till goda syften - det
är inte tekniken i sig som är faran utan hur vi använder den. Äventyret även publicerat i
samlingsalbumet Allan Kämpe 1942-1957,1976.

för Sveriges läroverk upprördes redaktören Karl-Erik Näsmark 1951 över "den
veritabla svampflora av rent värdelösa magasin som utgör läxbokens käraste
komplement”. Dessa tidskrifter "håller på att växa ut till en kräftsvulst på den
svenska ungdomssjälen" och det var en skandal att barnen skulle luras att lägga
fickpengarna på "dylik okontrollerad smörja”. Det var bättre att rikta intresset
mot "ädlare uppgifter".7
Näsmarks inlägg ingick i en allmän kritik mot serietidningar och deckarlitteratur. Den hade rötter i kampen mot den så kallade Nick Carter-litteraturen några
årtionden tidigare och aktualiserades med den svenska lärarkårens indignation
över ungdomars läsning i slutet av 1930-talet. Nu fick också SF-litteraturen klä
skott.
Den pedagogiska debatten ska inte överdrivas - någon moralisk panik i
paritet med Nick Carter-debatten var det inte frågan om. Men likväl; de kritiska
rösterna fanns där. Detta märktes inte minst i skolböcker i astronomi. I svenska
grundskoleböcker i astronomi från 1940-talet och framåt var det inte ovanligt
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att man motiverade studiet av astronomi med att det fanns ett behov av att lägga
en grund för eleverna, så att de skulle förstå den terminologi som förekommer i
den rikliga utgivningen av populärvetenskapliga rymdböcker. Med den saklig
het som vanligtvis utmärker skolböcker spekulerades inte särskilt mycket om
kommande rymdresor. När läroboksförfattarna väl anknöt till ett vanligt motiv
inom både SF-genren och populärvetenskapen, huruvida det finns liv i univer
sum eller inte, skedde det inte sällan med en kritisk ton. Man uppmärksammade
till exempel idén om att kanalerna på planeten Mars skulle ha grävts av intelli
genta varelser för att bevattna de röda, torra öknarna, men betraktade denna
teori som rena fantasier.
Det fanns mycket som distraherade de stackars barnen och skolan ansågs
genomgå en kris i början av 1950-talet. Det moderna samhällets patologier var
förödande för det uppväxande släktet - och inte blev det bättre med SF-serier
eller SF-litteratur.

POPULÄRVETENSKAPLIG SCIENCE FICTION?
Rymdforskningen var en vetenskap i sin linda och det var kanske främst i den
populärvetenskapliga rymdlitteraturen som diskussionerna om rymdens kom
mande erövring fördes. Här var SF ständigt närvarande, både som hot och som
inspirationskälla.
En av de flitigaste populärvetenskapliga författarna var astronomen Knut
Lundmark. Han betonade att "mycken smörja är skriven inom det vidsträckta
område" som kallas för SF, men att det också fanns "en rad förnämliga författa
re”. Liksom många andra populärvetenskapliga författare såg Lundmark en nytta
med SF-litteraturen. Den kunde fungera som inspiration för att få ungdomar att
bli vetenskapsmän och var därmed viktig för den tekniska och vetenskapliga
utvecklingen: "Hade vi ej haft Jules Vernes och Camille Flammarions stora in
satser, skulle vi ej vetenskapligt och tekniskt ha stått, där vi nu står."8
Det var framförallt en didaktisk SF som uppskattades, romaner där de teknovetenskapliga inslagen inte alltför mycket avvek från rymdforskningen. Teckna
de serier uppskattades däremot inte. Det hände också att populärvetenskap
liga författare skrev mer eller mindre renodlade SF-romaner. Ett av de märkli
gaste försöken att skriva en SF-roman med didaktiska ambitioner gjordes av de

Allan Kämpe och drömmen om rymden 91

norska författarna Jo Tenfjord och Gunnar Oxaal. Barnboksförfattaren Tenfjord
var engagerad i den serietidningsdebatt som rasade i Skandinavien i mitten av
1950-talet. För Oxaal, en av grundarna av Norsk Interplanetarisk Selskap och
populärvetenskaplig författare, var det möjliga språnget ut i rymden en mycket
allvarlig angelägenhet, en viktig fråga som hotades av tidens UFO-spekulationer. Tillsammans skrev de SF-romanen Jens krysser himmelrommet som kom
ut 1954 (på svenska Månen tur och retur, 1955).
I romanen får den tolvårige pojken Jens av en tillfällighet följa med på en rymd
färd till månen. Jens krysser himmelrommet är närmast en idealtypisk illustra
tion av hur många populärvetenskapliga författare vid denna tid skildrade
vetenskapen bakom rymdprojektet och de tekniska svårigheter man stod inför.
Mängder av pedagogiska inslag, som exempelvis redogörelser för vad ljudvå
gor är, finns inlagda i berättelsen. Men det är också en utvecklingsroman som
handlar om hur en otålig, barnslig pojke får lära sig hur vetenskap bedrivs i verk
ligheten. Medan SF-litteraturen vanligen innehöll mängder av oförvägna manliga
hjältar som rusade omkring med laserpistoler, var det de lugna och tillbakadrag
na vetenskapsmännen som var hjältarna i Tenfords och Oxaals berättelse.
Före månresan samlar Jens på "serietidningar med nervkittlande luftfärder
och rymdstrider”. Tillbaka på jorden igen har han tappat intresset för serier och
beslutat sig för att bli vetenskapsman. Han har lärt sig att rymdresor inte är nå
gon lek utan hårt arbete och seriös vetenskap. Vetenskapens verkliga drama
"utspelas i tysta laboratorier, på bibliotek och arbetsplatser. Det kräver arbete
och stora offer, men för dem som har gripits av det är det värt offren." Jens har
internaliserat det maskulinitetsideal som finns i den populärvetenskapliga rymd
litteraturen.
Det är uppenbart att Tenfjord och Oxaal inte bara var ute efter att skildra rym
dens framtida erövring på ett så realistiskt sätt som möjligt - de vill också upp
fostra de unga läsare som romanen riktar sig till. Teknik och vetenskap är över
huvud taget allvarliga saker som ofta skildras på ett verklighetsfrämmande sätt
- i såväl serier och böcker som på film. Jens krysser himmelrommet har ett för
åldrat och förnumstigt drag som knappast lockar en nutida läsare. Framför allt
är berättelsen intressant som tidsdokument. Det handlade i mångt och mycket
om att rädda vetenskapens något solkiga rykte. Efter andra världskriget, atom-
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A Saturnusligan, julalbum med Allan Kämpe från 1950.

bomberna över Hiroshima och Nagasaki, det kalla kriget och kärnvapenkapp
löpningen var rymdprojektet till en början behäftat med en tro på att framsteget
kunde återerövras - på teknikens och vetenskapens möjligheter att staka ut en
bättre framtid. Och de som skulle föra utvecklingen framåt var ungdomarna.
I slutet av romanen håller expeditionens ledare, professor Gårder, ett tal som
belyser problematiken: ”I vår tid upplever vi ofta att vetenskapen kritiseras och
görs till syndabock. Ökat vetande ger människorna nya möjligheter. Dessa möj
ligheter kan brukas till både ont och gott. Det är många som gärna skulle vilja
vrida utvecklingen tillbaka, men det hjälper inte. De glömmer också vilka fruk
tansvärda villkor stora människomassor levde under medan vetenskapen ännu
inte hade lyckats att sätta in något i kampen mot pest och hungersnöd. Vår tids
vetande ger oss väldiga möjligheter, men det för med sej ansvar. Vår tids ve
tande kräver vuxna människor.”

Allan Kämpe och drömmen om rymden 93

Efter talet riktar sig Gårder till Jens och hans generation och menar att de
måste rusta sig för att överta vår värld - de måste lära sig att värdera och tänka.
Radio, tv och serier "gör människotanken, människofantasin passiv. [...]. Vänj
tanken vid att den måste anstränga sej! Bli aldrig passiv! Slöa inte till!"
För en nutida läsare är Jens krysser himmelrommet en relikt från en svunnen
tid, en överpedagogisk och svulstig skildring av hur man tämjer en pojke som
lockas av allt vad ungdomskultur och nöjesindustri heter, däribland SF-genrens
verklighetsfrämmande budskap. I samtiden utsågs romanen emellertid till årets
barnbok i Norge.
Tenfjords och Oxaals berättelse var en revidering av den SF som Buck Ro
gers, Blixt Gordon och Allan Kämpe representerade och låg inte långt ifrån den
syn på populärkultur som fanns inom folkbildningskretsar. Här handlade det
inte bara om att skildra vetenskapsmän och deras verksamhet på ett verklig
hetstroget sätt - det handlade också om att inplantera den vetenskapliga forsk
ningens och teknikens betydelse för samhällsutvecklingen hos den unge läsa
ren. Framsteget låg som sagt i ungdomarnas händer och det gällde att ha den
rätta sortens nyfikenhet, den som leder fram till vetenskapliga upptäckter och
ny kunskap, till skillnad från barnsliga fantasier om krigande rymdskepp och
onda marsvarelser.
Hur många som idag minns pojken Jens äventyr kan man bara spekulera i.
Förmodligen var det fler som attraherades av Blixt Gordon, Buck Rogers och
Allan Kämpe eller läste SF-romaner av exempelvis Robert Heinlein. Den popu
lärvetenskapliga tidskriften Teknik för Alla argumenterade ständigt under 1940och 1950-talen för vikten av att fostra ungdomarna till en nykter syn på teknisk
och vetenskaplig utveckling - det var ungdomarna som förväntades bli fram
stegets arvtagare och morgondagens experter. Ändå valde tidskriften att ha
serien Buck Rogers som följetong. Kanske var det en kompromiss från Teknik
för Allas sida, ett försök att locka unga läsare. Här kunde SF-serier trots allt ska
pa ett intresse för vetenskap och teknik hos ungdomarna, ett intresse som skul
le komma samhället till godo på längre sikt.
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TACK
Ett stort tack till Helge Ax:son Johnsons stiftelse för ett stipendium som gav mig tid för att ar
beta med denna artikel. Fler referenser till det som artikeln behandlar återfinns i min avhand
ling Morgondagens experter: Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och
Science fiction i Sverige under det långa 1950-talet. Stockholm: Carlssons, 2003, eller i min
artikel "Vem blir rymdhavets Columbus? Utopiska föreställningar i rymdprojektet under 1950talet”, i Martin Kylhammar & Michael Godhe, red., Frigörare? Moderna svenska samhällsdrömmar. Stockholm: Carlsson, 2005.
NOTER
1 Citatet återfinns på sidan 5 i den svenska utgåvan av Lester del Reys roman Mission to the
moon (1956) som utgavs av Wennerbergs förlags AB år 1958 med namnet Kapplöpning
till månen, i översättning av Bengt Öste.
2 Mellan åren 1942 och 1957 tecknade Semitjov serien innan han satsade på vetenskapsjournalistiken, med särskild inriktning på rymden. Semitjov utgav också en del populärve
tenskapliga böcker, bland annat Det största äventyret. Stockholm: Tiden-Barnängen,
1958. Då hade sputnikarna gått till väders och rymden var en realitet. Fakta om serien Allan
Kämpe har jag hämtat från den utmärkta hemsidan http://allankampe.net, senast kollad 2
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