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Den grekiska sagans ingenjörssnille Daidalos, på latin Daedalus, 
flydde luftvägen med hjälp av vingar, som han också lärt sin son 
Ikaros att manövrera, från kung Minos fängelse på Kreta. Rusig av 
flygandets lycka gjorde Ikaros en brant stigning och störtade i det 
hav som sedan fick hans namn liksom den ö, där fadern begravde 
honom. Pojken som inte var mogen att tillägna sig och respektera 
den äldres know-how skulle under årtusenden bli en fantasieggande 
symbol för den lyriska extasen och en strävan efter det ouppnåeliga 
i himlastormande trots, dömt att misslyckas men ärofullt krönt av 
en död i skönhet.

Om den verkligt intressanta personen i berättelsen, Daedalus, har 
eftervärlden föga bekymrat sig. Inget hav, ingen ö har döpts för att 
bevara minnet av hans lysande insatser. Det blev ett slags Ehren- 
rettung, som samtidigt speglar en pinsam eftersläpning i teknologins 
prestige, att Daedalus först efter en väntetid på några tusen år kom 
att ge namn åt en teknisk årspublikation, vars läsare i nutiden i stor 
utsträckning glömt eller aldrig hört talas om de märkvärdigheter som 
i sagans eller mytens gestaltning knutits till hans pionjärgärning som 
konstruktör, uppfinnare, aviatiker, arkitekt, byggmästare, konsthant
verkare och instrumentmakare.

Något kan skyllas på den romerske skalden Ovidius, som fann 
sensationellt stoff i den flygfärd med tragisk utgång och laddad med 
human interest, vilken återger blott och bart en episod ur upp
finnarens liv. Det sista vi ser av Daedalus hos Ovidius är en sörjande 
gubbe som, förbannande sin konst, jordar den förolyckade sonens 
kvarlevor. Det är lika vilseledande som om Staffan Tjerneld i sin 
biografi ”Nobel” skulle ha låtit slutvinjetten bestå av den unge 
Alfred Nobel, sörjande vid brodern Emils grav, när denne stympats 
till döds efter en explosion i faderns nitroglycerinfabrik vid Lång- 
holmssundet i början av 1860-talet. Det är möjligt att Alfred Nobel 
den gången förbannade sin ”konst” men han lät sig inte hindras att 
fortsätta. Samma med Daedalus. Elans dröm att tillsammans med 
den bortgångne sonen starta ett familjeföretag i den aeronautiska 
branschen hade krossats men andra uppgifter väntade. Den sörjande 
gubben stod helt enkelt på höjden av sin karriär.

Men en nytolkning av sagan förutsätter att vi vet något om vad 
Daedalus hade för sig innan han blev fånge hos kung Minos.

Han var atenare och från hans mekaniska verkstad hade utgått12
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märkliga ting. Den mest spektakulära och begapade av hans skapelser 
var ett nytt slags statyer som var rörliga eller genom något optiskt 
knep med fotställningen gav intryck av att ta ett kliv framåt och 
fick en attisk skämtare att gissa att deras ihålighet fyllts med kvick
silver. De skönt sirade vapen som var den mest eftersökta och högst 
betalda av hans produkter födde misstanken att Daedalus var släkt 
eller kanske rent av identisk med den olympiska mästersmeden 
Hefaistos och därmed hade en förankring hos den tunga industrin 
som knappast anstod en fredlig konstgjutare.

Möjligen hade hans lärjunge Talos kommit detta på spåren och 
var det inte banal yrkesavund — Talos hade haft oförsyntheten att 
som ett blygsamt extraknäck uppfinna sågen, passaren och drej- 
skivan — utan rädslan att vara utsatt för regelrätt industrispionage 
som fick Daedalus att begå den ogärning som tvingade honom att gå 
i landsflykt. Han mördade sin yngre medtävlare genom att knuffa 
ner honom från Akropolis, varvid mordoffret ska ha förvandlats till 
en rapphöna, kanske för att de rostfärgade fläckarna i rapphönans 
fjäderskrud kan se ut som torkat blod.

Så får inte ens en uppfinnare av rörliga statyer bära sig åt. Rätts
känslan krävde att brottet måste sonas helst med en parallell till
dragelse. Här spånar jag fritt men även en blind kan få korn på en 
rapphöna. Parcerna som spinner livsväven har ett utpräglat sinne för 
moralisk symmetri. Precis som den mördade hade förvandlats till en 
fågel skulle omständigheterna leda mördaren till att, efter studium 
av fåglars flygsätt, förvandla sin son till likhet med en fågel och 
därmed bli den indirekta orsaken till att gossen störtar i havet liksom 
Talos hade störtats i stupet från tempelklippan.

Samma symmetri i livsmönstret hade sörjt för att kung Minos 
inneslutit Daedalus i det fängelse av utspekulerad finurlighet som 
den landsflyktige gästprofessorn och mirakelarkitekten ritat och 
byggt som rymningssäker förvaringsort för ett människoätande 
vidunder. Detta fornantikens Kumla var känt som Labyrinten, ett 
invecklat system av taklösa irrgångar som lockade med fri entré men 
i princip var hopplöst att ta sig ur. Ordet Labyrinthos lär ha betytt 
något i stil med tveeggad yxa och här skönjs ett motiv som skulle gå 
igen i teknologins historia: Den sinnrika uppfinningen, skapad för 
ett gott ändamål och utnyttjad av en självhärskare för att kuva 
den fria anden. Men också ett annat och därmed nära förbundet: 
Gärningen som vänds mot gärningsmannen. 13
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Där sitter eller irrar nu Daedalus med sin lille son Ikaros, strängt 
bevakad av en kung som för egen räkning vill exploatera hans 
talanger — likheten med vad som nu för tiden sker med första 
klassens atomsprängare och raketingenjörer har påtalats av Tord 
Hall, som också han främst fängslats av Ikarosödet. Tord Hall vågar 
sig på en psykologisk tolkning. Vi drömmer ofta om ett hisnande 
fall, det atavistiska skräckminnet av den tid då våra förfäder levde i 
trädkronorna och nattetid, medan de sov, trillade ner från sin vilo- 
klyka. Fåglarna har ingett oss lusten att flyga men när såg man en 
fågel störta? Så lågt Tord Hall.

Jag tror att berättelsen främst handlar om faran av olydnad av 
att rusa iväg utan att lyssna till de äldres och mer erfarnas för
maningar. Ett slags efterklokhetens ”Nån jävla ordning måste det 
vara!” I senare utformning av myten hos moderna diktare är Ikaros 
tänkt som en yngling i ”proteståldern”, hos Ovidius möter vi en 
pojke som med barnsliga lekar fördröjer faderns ömtåliga konstruk
tionsarbete att för hand ordna fjädrar i rader och fästa dem med 
trådar och vax innan de muskelstyrda vingarna hakas på skulder- 
partiet. Pojken får två råd, dels att flyga mitt emellan himmel och 
hav så att han varken går för lågt och dras ner i djupet eller för högt 
och förbränns av solen, dels att följa strikt efter fadern där han visar 
vägen. Det är ju en fråga om en provtur. Inte ens konstruktören 
och chefspiloten är — om uttrycket tillåts — fullfjädrad i flyg
ningens konst men har alla tekniska data i huvudet och får handla 
på intuition. Sonens bidrag, det enda som kan väntas av hans ålder, 
består av ovillkorlig lydnad. Daedalus ger sonen en kyss och lyfter. 
Kanske föresvävar honom i det ögonblicket att bakom flyger den 
blivande juniorchefen i Daedalus & Son, ”AB Fjäder och Vax”, före
taget som skall göra det omöjliga möjligt men på en solid grund av 
försiktighet.

Här skriver alltså ett universalsnille flyghistoria och så kommer 
en olydig pojkvasker och stjäl hela föreställningen. Just när allt ser 
ut att arta sig till det bästa och de med god, jämn fart överfar den 
grekiska arkipelagen, flaxar sig pojken uppåt, vaxet börjar (helt 
orealistiskt måste man säga till hans försvar) smälta i den ökande 
solhettan, för sent ropar Ikaros på pappa men ögonkontakten har 
gått förlorad, han störtar vinglös ner i de fräsande vågorna. Så kan 
det gå i de bästa handelshus, när man brister i lydnad mot senior
chefen!14
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Av detta hade säkert Daedalus, när sorgen väl lagt sig, dragit 
samma slutsats som man kommit fram till i de flygmedicinska labo
ratorierna i USA, att den idealiske testpiloten inte får vara en maskin
romantiker eller ett brushuvud med kort stubin utan som Daedalus 
själv (annars skulle han knappast ha fått ge namn åt Tekniska Museets 
årspublikation) behärskad, exakt, med full kontroll över sina reak
tioner, en solid familjefar, mer pedant än äventyrare.

Men sista gången Daedalus gjorde bruk av sin konst som fågel
imitatör var när han som flykting — på flykt i ordets dubbla 
betydelse — avverkade den sista etappen, som gick från Ikaros ny- 
skottade grav till vulkanen Etna på Sicilien, där han erbjöd den 
regerande fursten sina tjänster med den förmåga till nyetablering 
som var en markant sida av hans praktiska och kommersiella be
gåvning. Det låg bra till för hans intellekt att begrava och gå vidare, 
även däri var Daedalus en föregångare till Alfred Nobel som på sin 
uppfinnarväg från nitroglycerinet till dynamiten och spränggelét — 
som Staffan Tjerneld dokumenterat — bokstavligt talat gick över lik.

Daedalus byggde en vattenreservoar vid den lilla floden Alabons 
nedre lopp och fick den att nedanför dammanläggningen störta i 
havet som en vild fors och var en hårsmån från att elektrifiera 
Magna Graecia. Från hans hand stammade en badanläggning som 
till godogjorde sig svavelångorna från de heta källorna vid Selinus 
med sittplatser badstulikt inhuggna i klippväggen. Han förvandlade 
ett berg vid Kamikos till en ointaglig bunker i bästa Hitlerstil. Han 
kände konsten att foga cykloplock till varandra utan bindemedel. 
Han byggde labyrinter för hugade spekulanter — en typisk status
grej för den tidens diktatorer — men såg till att, när arvodet erlades, 
befinna sig på betryggande avstånd från inrättningen.

Det är inget bekant om hur Daedalus slutade sitt verksamma liv. 
Gissningsvis bestod hans sista och mest lysande uppfinning i en 
modell för odödlighet som han också visste att begagna sig av: Den 
om säger att det säkraste sättet att överleva är att aldrig ha existerat.

Daedalus är som kanske framgått av denna karriärbeskrivning 
projektionen in i sagotiden av den tekniska civilisation, som binder 
vår beundran vid Daedalus snille och inger oss fruktan vid tanken 
att den i vanvett och övermod ska komma att dela Ikaros öde.
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