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Den skapande 
ingenjören
En kulturanalys

I
 filmen Ingenjör Andrées luftfärd förklarar nordpolsfararen Salomon 

August Andrée i en scen där han samtalar med medresenären Nils 
Strindbergs fästmö att han själv, liksom Strindberg, är av den sort som 
”inte vill förtorka bland papper”. Nej, i stället var det utmaningar, 
äventyr och situationer krävande kreativa lösningar som lockade och 

manade till handling. Vad den historiske Salomon August Andrée i själva 
verket kände inför sin polarresa kan vi inte säkert veta. Vad vi kan analy

sera är hur eftervärlden i litteratur och film föreställt sig hans vilja och 
strävan. Vi kan förmoda att dessa föreställningar tillkommit inom vissa 
kulturella ramar, att de alltså motsvarar aktuella värderingar och ideal.

Andrée och hans följeslagare är exempel på en sorts idealgestalter, som 
motsvarar mansideal som var gångbara i svenska borgerliga kretsar vid 
1800-talets slut. Ett manligt hjälteideal präglat av allvar, uthållighet, styr
ka och kraft var levande vid denna tid.1

Ingenjör Andrée var civilingenjör utbildad vid Kungliga Tekniska Hög
skolan, KTH. Detta är inte en tillfällighet. Civilingenjörsutbildningen var 
relativt nyinrättad som högskoleutbildning, och civilingenjörerna stod 
som symbolgestalter för den nya tiden, där teknik och industri enligt all
män uppfattning skulle komma att stå i fokus.

Ingenjörens redskap.
Foto Nisse Cronestrand, TM

Ett nytt samhälle, nya kompetenskrav
Tiden kring sekelskiftet innebar på många sätt en brytpunkt i det svenska 
samhället. Ett agrarsamhälle förändrades snabbt till ett modernt industri-
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samhälle, och ett nytt klassamhälle med nya former av motsättningar väx
te fram. Härtill erfordrades en ny sorts kompetens, som skulle kunna in
nebära en spjutspets in mot framtiden. Inte minst ingenjörerna, den tek
niska intelligentian, blev den grupp som ansågs böra ta på sig uppgiften.

På KTH, som 1877 hade blivit högskola, anfördes från lärarhåll, bland 
andra Johan Erik Cederblom, professor i maskinlära 1877-1899, vilken 
hög och viktig uppgift det var att leda den tekniska utvecklingen. Denna 
uppgift fick inte vara enbart ett själlöst strävande efter ökad produktivitet 
och högre ekonomisk vinst. Då skulle ingenjörsarbetet vara som ett slav
arbete. Nej, enligt de lärare som företrädde uppfattningen att tekniskt arbe
te bör vara en högre uppgift, måste ingenjören se till att förse ”kroppen”, 
det materiella, med en ”själ”, det vill säga med en högre mening. Materiel
la förbättringar borde leda till allmänhetens moraliska och sedliga resning. 
Om inte ingenjören besjälades av en stark moral, så skulle han bli blott 
”en tjänare åt vinstbegäret och egennyttan”. I kraft av såväl teknisk kom-

Ingenjör Andrée lämnar 
Danskön den 11 juli 
1897.
Tekniska museets arkiv
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Det löpande bandet i 
Ford-fabri kerna i USA 
omkring 1920. I de nya 
produktionssystemen 
som infördes på 1910- 
talet fick ingenjörerna 
en allt viktigare roll. 
Tekniska museets arkiv

petens som hög moral skulle ingenjören däremot kunna mildra klasskam
pen, tänkte sig företrädare för denna teknikideologi.

Under åren kring 1910 skiftade åter idealbilden av den svenske ingen
jören.3 Han var alltjämt en viktig symbolgestalt för landets modernisering 
och industrialisering, men idealbilden kom att glida över från en strikt ve
tenskaplig ingenjör till ingenjören i industrins tjänst, som även hade att ta 
ekonomiska hänsyn. De ideal som Cederblom hade brandtalat om inför 
sina studenter blev till viss grad förlegade.

Det fanns dock andra teknikideologer som lät tala om sig. En av de vik
tigaste var Nils Fredriksson, industriägare och undervisningsråd.4 Fred
riksson tillhörde inte de vetenskapliga kretsarna kring KTH, och trots att 
även han talade om ingenjörens uppgift i högstämd tonart, så var det sna
rare industrins behov av förbättrad produktivitet som vägledde Fredriks- 
sons retorik. Även Fredriksson ansåg att ingenjören borde stå som en med
lande och mildrande part mellan de stridande i klasskampen. ”Storstrejken
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manar teknikens män att känna sin betydelse, sin uppgift och sitt ansvar 
i äfven den sociala utvecklingen” skrev han i samband med storstrejken.5 
Tekniken, och ingenjören, placerades i dylik retorik i en överordnad posi
tion, över dagsaktuella strider i samhället. Därmed skapades en maktposi
tion, som inte kunde ifrågasättas hur som helst. Teknisk kunskap och ingen
jörens förmodade rationella intelligens legitimerade som fakta vad som 
annars skulle kunna kallas åsikter eller värderingar.

Utifrån sin position som förment neutral teknikideolog med rationella 
åsikter förespråkade Fredriksson bland annat en amerikansk anda i den 
svenska industriproduktionen. Henry Fords arbetsorganisation stod som 
förebild när Fredriksson menade att det ”amerikanska systemet” borde in
föras även i svensk industriproduktion:

”Medan man i utlandet, i all synnerhet Amerika, där man i fråga om 
fåtalig mänsklig arbetskraft varit till och med sämre ställd än hvad vi för 
närvarande äro, har man genom en i minsta detalj utarbetad, väl genom
tänkt organisation lyckats utnyttja den mänskliga arbetskraften bättre än 
på något annat ställe och som en följd däraf uppdrifvit arbetsproduktio
nen per individ på ett rent af häpnadsväckande sätt”.6

Fredriksson ville också på ett mera allmänt plan mana fram en anda av 
amerikanskt slag hos de svenska ingenjörerna, nämligen andan att driva 
utvecklingen framåt, ta initiativ, verka mot passivitet och liknöjdhet. Som 
förebild används här de emigranter som trots svåra motgångar kämpade 
sig framåt i det nya landet i väster. ”Endast ynkryggarna skrevo efter peng
ar för att kunna resa hem igen”, menade Fredriksson.7

Idealens reproduktion
Nils Fredriksson är en av de teknikideologer som gör sig till tolk för ett 
ingenjörsideal som skulle komma att dominera diskursen, alltså gängse före
ställningar och utsagor, om teknik och ingenjörsyrket under det svenska 
1900-talet.8 Detta ideal, som handlar om hårt arbete, om att inte rädas 
utmaningar, om att finna nya problemlösningar och att inte ge upp inför 
svårigheter, har reproducerats i filmer,9 i ungdomsböcker om svenska upp
finnare och i massmediala ingenjörsporträtt, även om vi de senaste decen
nierna också sett exempel på mindre smickrande skildringar av ingenjörer 
och deras insatser.10

Jag ska i det följande analysera några exempel på hur det vi kan kalla 
”diskursen om den kreative ingenjören” återspeglas i individuella berättel
ser om det egna livet som ingenjör. Genom att de uppfattningar som finns 
återspeglas och upprepas, sker en kontinuerlig bekräftelse av uppfattning
en om den ”kreative ingenjören”.
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Civilingenjörsminnen
1991 gjorde Nordiska museet tillsammans med Civilingenjörsförbundet 
ett upprop i Civilingenjörsförbundets tidning Civilingenjören, där man bad 
civilingenjörer skriva och till museet skicka in sina biografier. Dessa kom 
att kallas Civilingenjörsminnen, analogt med de så kallade arbetarminnen 
som Nordiska museet samlat in sedan 1945 från olika yrkeskategorier.

Skribenterna, alltså civilingenjörerna, tolkade uppdraget att beskriva 
sina liv och sin verksamhet på vitt skilda sätt. De flesta lämnade omfat
tande, uttömmande och påfallande välskrivna bidrag.

Sextiosju bidrag inkom till museet, varav tolv från kvinnliga civilingen
jörer. Skribenternas ålder varierar från nittioårsåldern vid skrivtillfället till 
nyutexaminerade tjugosexåringar.

Biografierna berättar om de erfarenheter som skilda individer haft av 
att leva och verka som civilingenjörer i 1900-talets Sverige. Men de berät
tar också om de kulturella ramar, inom vilka de har skrivits. För att för
tydliga: varje individ som berättar om sitt liv har gjort flera tolkningar av 
vad som hänt innan berättelsen tar form, skriftligt eller muntligt. Biogra
fin är således en berättelse om vad berättaren menar har hänt, efter gjorda 
urval och tolkningar. Urvalet och tolkningarna är inte slumpartade utan 
sker utifrån bestämda förväntningar. Dessa förväntningar kan kallas för 
den kulturella kontexten.

Den skapande ingenjören
”Jag har skildrat hur det gått att ta sig fram på egen hand, från en enkel 
början, med de möjligheter vårt nuvarande sekel haft att bjuda på. Det har 
varit strävsamt, men jag har gynnats av att lyckan i de flesta fall varit på 
min sida. Och vad beträffar strävsamt så kan man med fog säga att i läng
den är det roligare att arbeta än att ha roligt. Fast vid arbete måste ett visst 
övergångsmotstånd övervinnas.”11

Citatet ovan är hämtat från en av skribenterna, som valt att till Nordis
ka museet skicka en redan utgiven bok om hur han var med om att bygga 
upp ett byggnadsföretag. Han har återgett en samlad berättelse om hur 
hans verksamhet startade och utvecklades. Citatet återger en attityd, som är 
ofta förekommande i biografierna, nämligen strävsamheten och vikten av 
att ta tillvara de möjligheter som bjuds.

Det går givetvis inte att generalisera, eftersom skilda teman korsar och 
avlöser varandra i de många biografierna, men detta tema, att jobba på, 
finna lösningar och se framåt, är ofta återkommande, speciellt i de biogra
fier som har skrivits av de äldre civilingenjörerna. Minnet är selektivt, och 
när man blickar tillbaka på sitt liv är det förvisso de remarkabla händel



serna som sticker ut, i likhet med tinnar och torn i en landskapssiluett. 
Vissa skribenter uppehåller sig också gärna vid dråpliga situationer och 
överraskande händelser, då livsbanan ändrat riktning, medan andra be
mödat sig om att komma ihåg det vardagliga. Även den jämna lunken, 
vardagens trägna mödor, blir alltså ihågkomna. När arbetslivet är slut och 
man kan se tillbaka på uppnådda mål, så framträder också betydelsen av 
de insatser, som då de gjordes kanske föreföll rutinartade.

Glädjen över att resultaten av de kreativa processerna som ingår i ingen
jörsarbetet är synbara framgår ofta av glada utrop i den biografiska texten:

”Fortfarande, mer än 30 år efteråt ser jag ofta Atlas-kompressorer av 
min typ längs gator och vägar. Detta ger mig en känsla av tillfredsställel
se. Likadant är det när jag ser andra produkter som jag varit engagerad i.

Gatuarbeten på 1930- 
talet med en kompressor 
från Atlas Diesel - före
gångare till den i texten 
omnämnda.
Tekniska museets arkiv
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En konstruktör är nog lyckligt lottad i det här avseendet.”12
Eller: ”Det var faktiskt jag som laddade Barsebäck 2!”15
Uppfattningen att ingenjörsarbete är något som förutsätter såväl sträv

samhet som kreativa lösningar och som ger konkreta synbara resultat hör 
till ingenjörsyrkets diskurs, alltså de förväntningar, den kulturella kontext, 
som omger varje berättelse om ingenjörens uppgift.

Föreställningen om en för ingenjörsyrket nödvändig kreativitet och 
problemlösningsförmåga går också som en röd tråd genom de uppdrag 
som delas ut i samband med nollning av de nya teknologerna vid KTH.14 
Man talar där om att uppdragen måste lösas ”fiffigt” eller ”med fiffarskor- 
na på”, med vilket menas kreativt, fritt tänkande. Även detta samman
hang genomsyras av de förväntningar som omger ingenjörsuppgiften.

Den viktiga barndomen
Förklaringar till att livet blev som det blev söks ofta i barndomen. Den åld
rande ingenjören söker i barndomsminnena för att förstå varför ingen
jörsyrket lockade. Vad man där hittar är inte sällan en barndom, som tillät 
fri lek, och med stort överseende från vuxenvärlden när det gällde barns
liga upptåg och påhitt. Skribenterna söker förklaringar till den skapande 
förmågan, som en ingenjör behöver i sin yrkesutövning.

En av biografierna uppehåller sig vid flera barndomsminnen, varav ett 
mycket tidigt, då skribenten söker förklaring till varför han blev uppfin
nare som vuxen.15 Hilding, som skribenten heter, betraktar sig som ”den 
verkligt typiska ingenjören”, och redan som sjuåring visste han att han 
skulle bli ingenjör. Det tidiga barndomsminnet, vilket anförs som en in
dikation på tidig påhittighet, är när den lille gossen Hilding, blott några år 
gammal, kom på idén att fira ner en korg i ett snöre från fönstret på över
våningen för att några snälla tanter som bodde längre ner skulle lägga bul
lar i korgen. Längre fram kom Meccano att spela en stor roll.

”Men kanske ännu mera utvecklande för mina tekniska anlag blev min 
alldeles egna verkstad. Den fanns inrymd i en långsmal större garderob i 
den villa, som familjen bebodde åren 1912-1920 ...”

I denna garderob tillverkade Hilding bland annat en vägmätare för cy
keln, tillverkad av en omböjd plåt i vilken han monterade skruvhjulet från 
en skiftnyckel. En ångmaskin gjordes av en plåtburk, där cylindern ut
gjordes av hylsan till ett dörrhandtag med en kolv som gjutits av tenn och 
med en spritlampa som värmekälla. ”Lyckan när maskinen började arbeta 
kan endast fattas av just en blivande ingenjör” kommenterar Hilding.

Också senare generationer hänvisar till härligt fria barndomslekar, vilka 
utgjorde förebudet till det vuxna ingenjörslivet. Gunnar, som är född 1944,
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berättar om sin barndom i en villaträdgård, där han till
sammans med brodern grävde, la ner rör i marken, 
byggde kojor och flygplan utan att de vuxna störde.16

Karin, född 1965, hänvisar till sin barndomsmiljö 
med en härlig stor vind, en gammal ladugård och ett 
nedlagt sågverk, där hon och systern kunde leka fritt.17

Det intressanta i detta sammanhang är inte vad 
Hilding eller de andra skribenterna verkligen utförde 
som barn, utan i stället själva övertygelsen om betydel
sen av experimenterande i tidiga år. I den retrospek- 
tion som minnet utövar utgör barndomen en logisk 
avstamp för vuxenlivet. Tanken är att möjligheter till 
eget utforskande och friheten att som barn fa testa 
gränserna för den egna förmågan lägger en grund för 
det vuxna livet. Barndomens betydelse kan sägas vara 
ett kulturellt grundtema i moderniteten,18 där indivi
dens frihet och möjligheter utgör ett av fundamenten.
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(Ovan) Tekniken erövrar 
väglöst land genom in
genjörernas insatser. Per 
och Maria Fjellström i 
Tjallas har fått ett samtal 
i sin nyinstallerade tele
fon 1957.
Foto Nordiska museets arkiv

(Ovan t v) En ung upp
finnares vision 1938. 
Teckning av G Folcker.
Tekniska museets arkiv

(T v) Lekfullt möte med 
tekniken 1969.
Foto Kay Danielsson, TM

Uppfinnande som ideal
Uppfinnande kan sägas utgöra en essens av civilingenjörsarbetets ideal.

Att uppfinna innebär att finna nya lösningar, att erövra nya områden, 
kanske nya tankevärldar. I någon mån kan uppfinnande jämföras med att 
vara upptäcktsresande. Hilding, som vi lärde känna i ovanstående avsnitt 
och som har ett sextiotal patent inregistrerade i sitt namn, menar att det 
svåra med uppfinningar är att veta vad som ska uppfinnas, att den tek
niska lösningen ofta är lättare att finna än det är att uppmärksamma det 
bakomliggande problemet. Skiftnyckelns uppfinnare Johan Petter Johans
son uttryckte sig likartat då han menade att det första, det svåraste och det 
viktigaste med att uppfinna var att urskilja behoven. Därefter gällde det 
att känna en önskan att dessa behov skulle uppfyllas, och slutligen att lyda 
impulsen att göra det själv.19

Egenskaper som krävs av en uppfinnare är förmåga till nytänkande, ut
hållighet, rationalitet och framåtanda, egenskaper väl internaliserade i före
ställningsvärlden runt ingenjören.
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Förmågan att tänka bortom fasta ramar är också nå
got som poängteras under nollningen vid de tekniska 
högskolorna. Under nollningen hösten 1993 hade till 
exempel vid maskinsektionen på KTH en ”tidsansva- 
rig” tillsatts. Den person som var tidsansvarig kon
struerade en ny klocka, en klocka som gav dygnet 
trettio timmar, vilket ansågs behövas för att alla noll- 
ningsaktiviteter skulle hinnas med. Den nya klockan 
kan betraktas som en skämtsam symbol för just för
mågan att tänka i nya banor, en förmåga som kan be
höva påtalas som viktig under teknologernas socialisa- 
tion, alltså inskolning till ingenjörernas yrkeskultur.

Även i teknologernas karnevaler framträder ofta 
som ett viktigt moment att utmana och testa gränser, 
också gränser för vad som kan anses passande. På ett 
skickligt sätt brukar teknologerna kunna driva gäck 
med dagsaktuella händelser, som när några teknologer under karnevalen 
1993 hade byggt ett stort filmjölkspaket med texten ”Pedofil med den 
barnsliga smaken”. Förutom att upptåg och provokationer av detta slag 
rent allmänt hör till ungdomens sätt att provocera vuxnas värderingar in
ordnar de sig också i teknologernas inskolning i nytänkande.

Teknologerna kommen
terar samtiden i Karne
valen 1993.
Foto författaren

Uppfinnande, helst om det resulterat i patent, är viktigt att framhålla när 
en ingenjör ombeds berätta om sitt liv. Genom att berätta om uppfin
ningar upprätthålls också en idealbild av vad det innebär att vara ingenjör. 
Denna idealbild, att ingenjörsarbetet innebär att man uppfinner och kon
struerar, lever i föreställningsvärlden, trots att det dagliga arbetet för de 
flesta ingenjörer snarare betyder ett långsiktigt utvecklingsarbete, samord
nande, administrerande, marknadsförande och försäljande.

Ett egendomligt faktum kan nämnas i detta sammanhang, nämligen att 
tekniska uppfinningar ofta lämnar otydliga eller obefintliga spår i historie
skrivningen. I synnerhet gäller detta byggnadsteknik. Hilding, som har 
gjort sina uppfinningar inom byggnadskonstruktion, berör själv detta fak
tum:

”Därvidlag har enligt min mening civilingenjörstiteln alltid haft och 
fortfarande har tämligen oföränderligt god status. Möjligen kan dock sägas 
att inom byggnadsområdet finns en tendens inom journalistiken att sätta 
arkitektrollen framför ingenjörsrollen och detta även vid rent tekniska 
avancerade byggnadsverk, t ex stora broar. En arkitekts rent sekundära bi
drag ur utseendesynpunkt kan då ibland tillmätas huvudintresset medan 
de centrala tekniska frågorna nonchaleras. Men detta torde mest bero på
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Många civilingenjörer 
sökte utmaningar utom
lands. För en äldre ge
neration var förutsätt
ningen ofta en lojal 
hustru. Civilingenjören 
Hans Kraepelin med 
maka Maja framför 
telefonstationen Winter- 
park, Florida.
Foto Nordiska museets arkiv

att resp journalist tycker sig ha lättare att recensera utseendefrågor än tek
niskt komplicerade problem.”

Hilding är själv ett utomordentligt exempel på denna teknikens osyn
lighet och teknikerns anonymitet. Bland annat var han konstruktionschef 
på HSB vid mitten av 1930-talet, just då HSB intog en tätplats i genom
brottet för svensk bostadssocial politik. Genom nya tekniska lösningar 
möjliggjorde hans och andras kvalificerade tekniska metodutveckling den 
funktionalistiska arkitekturens formspråk. Hilding är en av de ingenjörer 
som med sina personliga insatser har medverkat till den yttre miljö som vi 
har omkring oss. Ändå har ingenjörerna, vilka samarbetat med arkitekter
na, förblivit långt mera anonyma medan arkitekterna och deras insatser
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uppmärksammats med åtskilliga bokverk. Arkitekter som Hilding samar
betade med, som Sven Wallander och Sven Markelius, blev kända, medan 
han själv förblev anonym.

Uppfinningarna hjälper i flera biografier till att strukturera livsberättel- 
sen. De ger rytm och kronologi åt en utveckling, en väg framåt i individens 
liv. De ingår i den större berättelsen om individens kontinuerliga utveckling, 
på ett annat plan motsvarande teknikens och civilisationens utveckling.

Att sätta uppfinnande och konstruerande, det vill säga kreativa lös
ningar, i fokus, innebär ett bejakande av moderna ideal. En förutsättning 
för de moderna idealens förverkligande var bland annat en individuali
tetens autonomi, alltså en frihet för individen att överskrida gränser och 
bryta traditionens tankevärld. Frihet och individualitet är nära förbundna 
med en annan av modernitetens grundprinciper, nämligen sekularisering. 
I begreppet sekularisering inräknas en humanistisk hållning, tro på det 
mänskliga förnuftet och vetenskapen som far ersätta en traditionellt reli
giös hållning med tro på Ordet. Uppfinningar är i detta perspektiv mani
festationer av det mänskliga förnuftets kraft.

Kriser och besvikelse
Förmodligen kan inte någon uppriktig levnadsberättelse innehålla enbart 
utsagor av framgång och utvecklingsoptimism. När utvecklingen tar rikt
ningar som man inte räknat med kan såväl besvikelse som utvecklingskri- 
tik anas.

Modernitetsforskaren Marshall Berman har påpekat att moderniteten 
bär på ett frö till sin egen undergång.20 Modernitet är, menar Berman, den 
erfarenhetsmassa som uppstått under de senaste femhundra åren med dess 
allt snabbare utveckling inom vetenskap, industrialisering, masskommu
nikation, urbanisering med mera. Det moderna livet innebär paradoxer 
och motsägelser. Den moderna människan är öppen för nya möjligheter 
och äventyr men måste samtidigt rädas den nihilism som de moderna 
äventyren riskerar att skapa. Moderniteten innebär en ständig förändring, 
och just i detta faktum ligger meningen i Bermans påstående. Det som 
moderniteten skapar kommer den också med nödvändighet att förinta för 
att skapa något ännu nyare.

Somliga samhällsteoretiker menar att vi inte längre lever i ett modernt 
samhälle utan i ett postmodernt, att de senaste decenniernas utveckling har 
inneburit en sådan splittring och misstro inför framtiden att modernitetens 
framtidstro och strävan efter universella sanningar inte längre är aktuella. 
Andra anser däremot att dessa ständiga omprövningar ligger just i moder
nitetens natur. Huruvida vårt nuvarande samhälle bör kallas för modernt
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eller postmodernt är inte ämne för denna artikel, och jag fördjupar därför 
inte den diskussionen. Däremot är det intressant att fundera över hur te
orier om modernitet kan tolkas utifrån individens perspektiv.

För den individ som arbetar i en miljö präglad av modernitetens karak
teristika - utvecklingsoptimism, förändringsbenägenhet - kan följderna 
upplevas på skilda sätt. En ingenjörs utvecklingsarbete kan till exempel 
leda till sådana förändringar av det egna arbetet att själva arbetsuppgifter
na försvinner.

En av skribenterna i de biografier jag har analyserat, Mats, har varit 
med om just detta.21 Som ung civilingenjör på 1950-talet arbetade han i 
en tekniskt avancerad miljö med mycket av pionjäranda. Han hade ett 
kreativt arbete på datorområdet, inom vilket Sverige då, i slutet av 1950- 
talet, låg långt framme. Hans arbete hade forsknings- och konstruktions- 
karaktär, och detta i en tid då ”... Sverige och världen ’led’ av en naiv 
framstegsoptimism, då havet var oändligt och mänskligt avfall sopades 
under mattan. Tage Erlander framträdde i TV och talade om att ett 
svenskt atomvapen skulle bli så rent att inget fanns att oroa sig för, den so
cialdemokratiska framtidsmänniskan skulle klara allt till det bästa och 
dessutom skulle hon kunna bli mycket, mycket gammal...”

Mats närmar sig sextioårsåldern, då han skriver detta. Hans eget såväl 
som inhemska och utländska kollegors utvecklingsarbete har lett till en 
bortrationalisering av de ursprungliga, kreativa arbetsuppgifterna han 
gladdes åt som ung civilingenjör. En viss besvikelse över detta uttrycker 
Mats i sin biografi. Å andra sidan vänder han i det läget sin kreativitet och 
skaparlust åt andra håll. Han är konstnär, boksamlare, fotograf och stads
miljökämpe. Han har flera gånger ställt ut sina verk, han är skribent och 
redaktör för en kulturtidskrift.

Hans biografi avrundas på ett sätt som innebär ett slags cirkelslut: 
”...och så här som avrundning av denna långa skrivelse och levnadsbe
skrivning önskar jag våtmarkerna åter i södra Halland, så att storspovens 
till hjärtat gående, mäktigt vemodiga drillar åter kan höras, när vårskym
ningen sänker sig över vångavägen bakom det som en gång var Kövlinge 
folkskola.”

Så avslutar en av de skribenter, som velat berätta om sitt liv, sin berät
telse. Han och de andra sextiosex civilingenjörerna har gett oss delar, uti
från ett individuellt perspektiv, av den stora berättelsen om teknikens och 
samhällets utveckling i 1900-talets Sverige.
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Noter

1. Jfr Eskilsson 1996.
2. Detta resonemang bygger på Johan Erik Cederbloms efterlämnade papper i Tekniska 

museets arkiv. Se vidare Runeby 1987 och Ek-Nilsson 1999.
3. Björck 1992.
4. Se Lindqvist 1985, 1992.
5. Fredriksson 1909, s 264.
6. Fredriksson & Palmgren 1908.
7. Fredriksson 1925, s 18.
8. Se Ek-Nilsson 1999, s 31-65.
9. Till exempel filmen Seger i mörker om Gustaf Dalén.

10. Se Lindqvist 1997 och Ek-Nilsson 1999, s 63.
11. Birke 1989, s 140.
12. KU 12413 skribenten född 1928.
13. KU 12243 skribenten född 1950.
14. Se Ek-Nilsson 1999, s 66-98.
15. KU 12301 skribenten född 1905.
16. KU 12280 skribenten född 1944.
17. KU 12261 skribenten född 1965.
18. Med modernitet menas här den mentala värld vi lever i som moderna människor, allt

sedan den så kallade naturvetenskapliga revolutionen på 1600-talet.
19. Jansson 1948.
20. Berman 1982.
21. KU 12293 skribenten född 1933.

Referenser 
Otryckta källor
Civilingenjörsminnen 11999, 12007, 12216-12217, 12241-12244, 12253-12263, 

12275-12306, 12350, 12352-12360, 12399-12400, 12412-12413, 12502, 13139. 
Nordiska museet, Stockholm

Cederblom, Johan Erik, Efterlämnade papper, 429 a-j. Tekniska museets arkiv, Stockholm 
Ek-Nilsson, Katarina, Intervjuer med civilingenjörer och teknologer 1992-1994.
Ingenjör Andrées luftfärd. Regi: Jan Troell. Stockholm: Arkivet för ljud och bild, LB: 

B7229, 1982
Seger i mörker. Manus: Gardar Sahlberg, Sten Söderberg, Rune Lindström. Regi: Gösta 

Folke. Stockholm: Arkivet för ljud och bild, B7238, 1954

Tryckta källor och litteratur
Berman, Marshall, Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet. Lund: Arkiv för

lag, 1982
Birke, Håkan Sr, Jag blickar tillbaka. Stockholm: LTs förlag, 1989
Björck, Henrik, Teknikens art och teknikernas grad: föreställningar om teknik, vetenskap och 

kultur speglade i debatterna kring en teknisk doktorsgrad 1900—1927. Stockholm: Stock
holm Papers in History and Philosophy of Technology, KTH (Diss), 1992



DEN SKAPANDE INGENJÖREN

Ek-Nilsson, Katarina, Teknikens befäl. En etnologisk studie av teknikuppfattning och civil
ingenjörer. Uppsala: Etnolore 12. Skrifter från Etnologiska avdelningen, Uppsala uni
versitet, (Diss), 1999

Eskilsson, Lena, ”Manlighet och det nordliga rummet”, Kulturella perspektiv, 1996, nr 1, 
s 3-12

Fredriksson, Nils & Palmgren A, ”Arbetsmetoder i Amerika” i Emigrationsutredningen, 
Bilaga XV. Stockholm, 1908

Fredriksson, Nils, ”Några reflexioner i anledning av storstrejken”, Teknisk Tidskrift, 1909, 
nr 41, s 263-264

—, I det praktiska livets tjänst. Föredrag och uppsatser angående yrkesundervisning och därmed 
sammanhängande sociala och nationalekonomiska frågor. Stockholm: P A Norstedt 8c Sö
ners Förlag, 1925

Jansson, John, Underbara uppfinnarbragder. Vad stora svenskar uträttat. Stockholm: Natur 
och Kultur, 1948

Lindqvist, Mats, ”Ingenjör Fredriksson i framtidslandet” i Frykman, Jonas & Löfgren, 
Orvar (red) Modärna tider, Vision och vardag i folkhemmet. Lund: Skrifter utgivna av Et
nologiska sällskapet i Lund, Liber Förlag, 1985, s 140-195

-, ”Kapitalism och tradition”, Kulturella perspektiv, 1992, nr 2, s 33—47
Lindqvist, Svante, ”Teknik, bildning och kultur” i Bildningsgång. Natur och Kultur 75 år. 

Stockholm: Natur och Kultur, 1997, s 129-153
Runeby, Nils, ”Större fart. Framåt. Kring en ingenjörs föreställningsvärld” i Sundin, Bosse 

(red) Teknikens backspegel Stockholm: Carlssons Bokförlag, 1987, s 302-331


