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Förord
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att i olika skeden läsa delar av avhandlingen. Tack ska ni ha! Tack också till 
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som har hjälpt mig. 
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Slutligen det allra viktigaste. Tack till min familj för ert enorma tålamod 
och för att ni finns. Ni är bäst.
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Kapitel 1. Inledning

Tack, ni svenska vakttorn. Med plutonium tvingar vi 
dansken på knä. Här Danmark, utskitet av kalk och 
vatten. Och där Sverige, hugget i granit.1

(Ernst-Hugo Järegård i rollen som överläkare Stig 
Helmer om Barsebäcksverket i TV-serien Riket.)

1965 beställdes det första svenska kärnkraftverket. I och med det inleddes 
också arbetet med att fysiskt men samtidigt även begreppsligt, vilket är det 
som står i fokus i den här undersökningen, konstruera kärnkraftverk som 
byggnader. Sju år senare stod kärnkraftverket klart. Under denna tidsrymd 
beställdes och påbörjades också byggnationen av de återstående kärnkraftverk 
som hitintills har byggts i Sverige. Jag kommer i den här avhandlingen att un-
dersöka vad det var man berättade och föreställde sig att man gjorde när man 
planerade och byggde dessa kraftverk.

Syfte och frågeställningar
En av mina grundläggande utgångspunkter i detta arbete är att byggnader i 
allmänhet och då även den typ av byggnad som det i det här fallet handlar 
om – kärnkraftverket – i en inte obetydlig utsträckning blir till genom utsagor 
som formuleras om dem. Syftet med avhandlingen är att undersöka vad dessa 
utsagor om kärnkraftverken – som byggnader i vid bemärkelse – och deras 
utformning åstadkommer. Vad det är som utsagorna gör. Och hur utsagorna 
gör det. Det kretsar kring vad det är för objekt som produceras och konstru-
eras genom utsagorna. Detta görande är den mest centrala av de aspekter som 
avhandlingens titel genom ordet poetik, av poiesis, syftar på.

I förlängningen handlar det om vad det är för kollektiv identitetsproduktion 
som stöds – och hur. Byggnader uppstår inte bara, de tillskrivs mening och 

1  Riket (Riget), TV-serie, del 1 av 4, manus Lars von Trier och Niels Vørsel, regi Lars von Trier, 
produktion DR/SVT/Zentropa m.fl., 1994, sänt i SVT TV2 1995-03-04, 65 min., Kungliga 
biblioteket (KB), audiovisuella samlingarna (AS). 

13



betydelse. Dessa tillskrivningar har olika syften och olika funktioner. De har 
bland annat en social funktion. Genom olika sätt att tillskriva mening och be-
tydelse fungerar de som ytor som föreställningar om samhället kan projiceras 
på. Utifrån vilka positioner görs dessa tillskrivningar och hur går det till? Vad 
legitimeras genom tillskrivningarna? 

Den här undersökningen kommer alltså att röra sig kring byggnader som är 
avsedda för kärnkraftsproduktion. Som jag kommer att visa längre fram gav 
introduktionen av kärnkraftsteknologin upphov till en mängd föreställningar 
om radikalt förändrade förutsättningar för samhället. När den praktiska till-
lämpningen av kärnkraften aktualiseras i samband med byggandet av kärn-
kraftverk sker också en språklig materialisering av hur samhällets förändrade 
förutsättningar hänger samman med byggandet. Genom de olika utsagor som 
formuleras i samband med byggandet blir kärnkraftverket som byggnad till 
och kopplas på olika sätt samman med föreställningar om samhället. Dessa 
föreställningar och sammankopplingar är inte kategorier höjda över tid och 
rum, tvärtom är de resultatet av högst specifika historiska och rumsliga sam-
manhang. Tillskrivningarna av mening är med andra ord några av många po-
tentiellt möjliga.

Byggandet av kraftverken är kollektiva projekt. Mer så än många andra 
byggnadsprojekt. Det är inte ovanligt att det understryks hur arkitektur är en 
i sig ofta kollektiv verksamhet, hur den överskrider en enskild upphovsman 
eller -kvinna och inbegriper en mängd uppgifter som endast kan lösas genom 
gemensamma ansträngningar. I just det här fallet är den kollektiva prägeln 
betydligt starkare. Under den tid som behandlas i undersökningen var det inte 
bara utifrån ett svenskt utan också globalt perspektiv framför allt centralt di-
rigerade nationalstatliga initiativ som hanterade kärnkraftens tillämpningar. 
Med andra ord, en form av representation av samhället som agerar. I analogi 
till frågan vad det är man bygger, det vill säga vilka objekt som utsagorna 
konstruerar, så följer också frågan vem är det som bygger, eller snarare, vem 
är det man bygger?

Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp
Jag angav ovan att en av mina grundläggande tankar med den här avhand-
lingen är att den typ av byggnad som det i det här specifika fallet rör sig om 
– kärnkraftverket – i viktiga avseenden blir till genom utsagor som formuleras 
om dem. En central utgångspunkt handlar således om att byggnader inte en-
dast blir till genom att de i konkret handgriplig mening byggs utan att de, i det 
här fallet i en mer kvalificerad mening, blir till genom att de representeras på 
olika sätt, att de omskrivs, omtalas och avbildas.
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Det här är en utgångspunkt som jag delar med bland andra arkitekturhis-
torikern Thomas Markus och lingvisten Deborah Cameron. I The Words Bet-
ween the Spaces argumenterar de för att ”the language used to speak and write 
about the built environment plays a significant role in shaping that environ-
ment, and our responses to it.”2 Markus och Cameron menar att även om de 
inte betraktar byggnader som rent lingvistiska objekt så är de betydelser som 
tillmäts och tillskrivs byggnaderna starkt beroende av de texter och utsagor 
som formuleras om dem.3 

En av de frågor som jag ställer mig handlar som jag tidigare skrev om vem 
det är som bygger och vem det är man bygger genom de tillskrivningar av me-
ning och betydelse som görs. En aspekt av den här utgångspunkten är således 
att en av de funktioner som detta byggnadens tillblivande, kärnkraftverkets 
poetik, fyller är att den utgör stöd och material till en identitetsproducerande 
praktik.

Poetik
Jag har valt att kalla denna avhandling Kärnkraftverkets poetik. Jag kommer 
att utgå från poetik som en övergripande begreppslig bild eller ledmotiv. En 
av de aspekter som jag vill poängtera genom användandet av begreppet hand-
lar om att understryka den produktiva karaktär som jag ser i de utsagor som 
gjorts. Med andra ord hur kraftverken – och olika aspekter av hur de framträ-
der – görs genom dessa utsagor. Jag vill här också lyfta fram ytterligare ett 
antal aspekter som begreppet fokuserar, förstärker och ringar in. För det första 
använder jag begreppet för att peka ut en textuell dimension. Genom poeti-
ken kan den språkliga materialiteten framhävas. Det är den här dimensionen 
av poetik som litteraturteoretikern och narratologen Tzvetan Todorov fångar 
med användningen av begreppet genom betonandet av relationer, som han be-
skriver det, in praesentia snarare än relationer in absentia. Betonandet av re-
lationerna in praesentia, det närvarande, innebär för Todorov ett fokus på hur 
fenomen länkas till varandra genom kausal kraft snarare än anspelning, och 
snarare än att något frammanar, betyder eller illustrerar något annat – en idé 
eller en psykologi – så riktar han in sig på att och hur de relaterar till varandra, 
hur de är konfigurerade och konstruerade, som motsatser, som skillnader, som 
övergångar.4 

På så sätt knyter den här aspekten av poetik på ett betydelsefullt sätt också 
an till ett diskursteoretiskt perspektiv som jag kommer att anlägga, där just det 

2  Thomas A. Markus & Deborah Cameron, The Words Between the Spaces: Buildings and Lan-
guage, London/New York 2002, s. 2.
3  Markus & Cameron 2002, s. 12.
4  Tzvetan Todorov, Introduction to Poetics, (övers. Richard Howard), Minneapolis 1981 
(1968), s. 13–15. 
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”ytmässiga” – till skillnad från djup – och det opaka fokuseras. Det är ett per-
spektiv som inte omedelbart syftar till att ”se igenom”. Snarare möjliggör det 
här perspektivet ett fokus på förekomst, och därmed implicit icke-förekomst, 
på utestängningar och uteslutningar, genom betoningen av utsagans och dis-
kursens materialitet framför dess mening på det sätt som bland annat har for-
mulerats av Michel Foucault:

En existens som får den [utsagan] att framstå som något annat än bara ett spår, 
och kanske snarare som ett förhållande till ett område av objekt [...] snarare 
som en repeterbar materialitet. Beskrivningen av utsagorna sysslar, enligt en 
sorts vertikal dimension, med de olika betecknande mängdernas existensvill-
kor [...]. Utsagan är på en gång icke synlig och icke dold.5

För det andra kan poetikbegreppet genom den explicita kopplingen till den 
aristoteliska poetiken också fånga den narrativa dimension som jag ser som 
en central del av undersökningen.6 Som kopplat till denna aspekt av poetiken 
betraktar jag reglerna för att berätta, det regelmässiga, regelbundenheterna. 
Detta utgör ett ytterligare korresponderande drag med en diskursorienterad 
ansats, där jag med Foucault vill fokusera de ”anonyma, historiska regler, all-
tid definierade i tid och rum, som under en bestämd epok och för en given so-
cial, ekonomisk, geografisk eller språklig krets har definierat de villkor under 
vilka utsägelsefunktionen utövas.”7

Genom mitt sätt att se på poetiken som ett betonande av görandet som 
också det återgår på en aristotelisk tanke, men då utifrån bland annat den ni-
comachiska etiken och om poiesis som den verksamhets- eller handlingsform 
som är knuten till kunskapsformen techne, den kunnighet som målrationellt 
syftar mot att framställa, betonas också en språkets performativa aspekt.8 Det 
är en aspekt som har beskrivits av filosofen J. L. Austin genom frågan ”Can 
saying make it so?”9 Jag vill också lyfta fram den diskussion som Austin för 
kring att det performativa handlar om att göra något till skillnad från att bara 
rapportera om att man har gjort det, men fortfarande att det handlar om att 
säga vissa ord snarare än att, som han skriver, utföra en ”different, inward 
and spiritual, action of which these words are merely the outward and audible 
sign.”10 Det här betraktar jag som en betydelsefull parallell till mitt diskurs-

5  Michel Foucault, Vetandets arkeologi, (övers. C. G. Bjurström), Lund 2002 (1969), s. 135. 
Procedurerna för diskursernas uteslutningar och utestängningar behandlas särskilt i Diskursens 
ordning, (övers. Mats Rosengren), Stockholm/Stehag 1993 (1971).
6  Aristoteles, Om diktkonsten [Peri poiētikēs], (övers. Jan Stolpe), Göteborg 1994.
7  Foucault 2002, s. 145.
8  Aristoteles, Den nikomachiska etiken, (övers. och kom. Mårten Ringbom), Göteborg (ny-
tryck) 1988 (1967), s. 157–181 [bok VI].
9  John Langshaw Austin, How To Do Things with Words: The William James Lectures delivered 
at Harvard University in 1955, (red. J.O. Urmson & Marina Sbisà), Oxford 1976 (1962), s. 7.
10  Austin 1976, s. 13.
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orienterade perspektiv.
Till sist, och kanske viktigast, ringar ett poetikbegrepp in och lyfter fram 

det faktum att jag skriver. Denna undersökning sker i en skriftlig form och 
delar med nödvändighet de drag som ett historieberättande, på gott och ont, 
för med sig. Det har hävdats att ett diskursteoretiskt perspektiv gör det svårt 
eller omöjliggör en reflexiv hållning.11 Jag menar att det förhåller sig på rakt 
motsatt sätt: det egna skrivandet skjuts i förgrunden, historien som narrativ 
och narration sätts i ljuset, lika mycket den egna konstruktionen av narrativet 
som tidigare gjorda. Det här är en aspekt av poetiken som jag kommer att ex-
plicitgöra under rubriken ”diskursordningarnas konstruktion”.

Diskurs
Ett sätt att betrakta de utsagor som jag fäster så stor uppmärksamhet vid är att 
se dem som diskurser. Så gör exempelvis lingvisten och den kritiska diskurs-
analytikern Norman Fairclough. Utöver de i samband med poetikbegreppet 
redan redovisade perspektiven, kommer jag att utgå från Fairclough avseende 
diskursbegreppet.12

Kultursociologen Stuart Hall, som jag återkommer till nedan i samband 
med en diskussion om identitet, använder begreppet diskurs för att beteckna 
det system för kulturell representation som utgör en kollektiv identitet i form 
av exempelvis en nationell kultur.13 Fairclough menar på ett liknande sätt att 
begreppet förstått på en basal nivå utgör ett särskilt sätt att beteckna ett speci-
fikt erfarenhetsområde utifrån ett visst perspektiv.14 

För att knyta an till Fairclough vill jag genom att använda begreppet dis-
kurs markera en ambition att undersöka utsagorna som en form av social prak-
tik. Genom att betrakta dem som en form av social praktik understryks att 
utsägandet av utsagorna, den diskursiva praktiken, är socialt och historiskt 
situerade handlingar. Och utifrån Faircloughs syn på det reciproka och ömse-
sidigt inverkande förhållandet mellan struktur och handling så ser jag dessa 
handlingar som både socialt skapade och socialt skapande, med andra ord 
betraktar jag diskurserna som både konstituerade och konstituerande.15 

Varje diskursiv händelse går enligt Fairclough att betrakta utifrån tre olika 
perspektiv: som text, som diskursiv praktik, dvs. textens eller utsagans pro-

11  Se exempelvis Per-Markku Ristilammi, ”Folkhemmets arbetarminnen” (rec.), Rig: Kulturhis-
torisk tidskrift 1997:3, s. 173, om att reflexivitetsbegreppet töms på mening inom diskursanalys.
12  Norman Fairclough, Discourse and Social Change, Cambridge 1992 samt Norman Fair-
clough, Language and Power, London 1989.
13  Stuart Hall, ”The Question of Cultural Identity”, Modernity and its Futures, (red. Stuart Hall, 
David Held & Tony McGrew), Cambridge 1992, s. 292–293.
14  Norman Fairclough, ”Critical Discourse Analysis and the Marketization of Public Discourse: 
The Universities”, Discourse & Society, vol. 4, april 1993:2, s. 138.
15  Fairclough 1992, s. 63–64.
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duktion, distribution och reception, och som social praktik, dvs. kopplingen 
till en vidare samhällelig kontext och därav följande ideologiska implika-
tioner. Fairclough betraktar dessa perspektiv som tre olika dimensioner som 
varje instans av en diskurs samtidigt rymmer, och tre nivåer som varje diskurs 
opererar på.16 För Fairclough sammanflätas därför alltid tre olika meningar 
med en utsaga: textuella, interpersonella och ideologiska.17

En för den här undersökningen central utgångspunkt är också Faircloughs 
konceptualisering av vad han beskiver som diskursordningar. Diskursordning 
är ett sätt att beskriva hur utsagor i form av konkreta diskursiva händelser 
bestäms av eller determineras av underliggande diskursiva konventioner, och 
hur dessa konventioner kan ses som sammanvävda i olika större nätverk eller 
områden. Med andra ord, hur olika mer lokala diskurser grupperar sig tillsam-
mans i större diskursiva enheter.18 

I linje med den dialektiska synen på relationen mellan diskurserna och det 
sociala som ömsesidigt konstituerande, så bestäms dock inte utsagorna på ett 
enkelriktat sätt av diskursordningarna utan de konstituerar dem samtidigt. En 
central aspekt av detta som Fairclough lyfter fram rör hur texter och utsagor 
bygger på andra texter och utsagor.19 Ett betydelsefullt begrepp är här inter-
textualitet.20 

Utifrån tanken om diskursens tre dimensioner så betraktar jag, med en upp-
delning som hämtas från Foucault, de intertextuella relationerna som knutna 
till tre typer av relationsmönster: intradiskursiva, interdiskursiva och extradis-
kursiva relationer.21 Dessa tre kategorier omfattar som jag ser det relationer, 
eller beroenden som Foucault kallar dem, mellan, i tur och ordning, objekten, 
elementen och operationerna inom en diskursordning, mellan diskursordning-
arna samt mellan diskursordningarna och transformationer utanför dem. Den 
analytiska relevansen av intertextualitet och interdiskursivitet kommer jag att 
återkomma till. Med Faircloughs ord betraktar jag diskursordning som be-
tecknande totaliteten av en social domäns diskursiva praktiker och de kom-
plementära eller oppositionella relationerna dem emellan.22 Poängen här är 
hur diskursordningen är den enhet som ger diskursens objekt dess mening 
eller betydelse. Det är genom den som kunskapsområden kan framträda, det 

16  Fairclough 1992, s. 71–96.
17  Fairclough 1993, s. 136.
18  Fairclough 1993, s. 135.
19  Fairclough 1992, s. 39–40.
20  Fairclough 1992, s. 84–86.
21  Michel Foucault, ”Politics and the study of discourse” (1968), (övers. Colin Gordon), The 
Foucault Effect: Studies in Governmentality, (red. G. Burchell, C. Gordon & P. Miller), Chi-
cago 1991, s. 58–59. 
22  Fairclough 1993, s. 135; Fairclough 1989, s. 28–31; Fairclough 1992, s. 41–43.
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är diskursordningen som producerar kunskapsobjekt, sociala subjekt och ge-
mensamma identiteter.23 

Samtidigt understryker Fairclough, i överensstämmelse med ovan nämnda 
reciprocitet mellan struktur och handling, diskursordningens inte bara konsti-
tutiva roll för subjektspositionering utan också subjektets kapacitet att indivi-
duellt eller kollektivt påverka diskursens ordning.24 I min undersökning kom-
mer också ett antal aktörer att i viss utsträckning framträda som handlande 
subjekt. Det är dock varken aktörshandlingen eller den sociala subjektspro-
duktionen som främst kommer att stå i fokus utan det centrala för min del är 
produktionen av kunskapsobjekt och gemensamma identiteter.

Narrativ
Diskurs utgör ett sätt att betrakta undersökningens utsagor på. Som framgick 
av min diskussion av poetikbegreppet så menar jag att det med fördel också 
går att anlägga ett komplementärt narrativt perspektiv i fallet med att betrakta 
de utsagor som undersökningen handlar om.

Den teoretisering som Fairclough gör kring den diskursiva händelsens tre 
dimensioner har en motsvarighet inom viss narrativ teori. Såväl Mieke Bal 
som Staffan Carlshamre föreslår med vissa skillnader en uppdelning av hur 
det går att betrakta narrativitet som inbegripande tre aspekter som liknar de tre 
dimensioner som präglar varje instans av diskurs. Bal menar att det går att an-
lägga ett perspektiv där utsagan som text ses som produkten av användningen 
av ett medium vilket med andra ord relaterar till den diskursiva praktiken. 
Det som Bal beskriver som fabulan, det vill säga ”historien” eller berättan-
dets/berättelsens material framhåller hon som en produkt av föreställnings-
förmågan och relationen mellan föreställningarna och dess objekt. Berättel-
sen i inskränkt mening, ”the story” betecknar då resultatet av ett ordnande 
av materialet.25 Carlshamre drar i sin tur en parallell till en allmän språkteori, 
där då berättandet, den diskursiva praktiken eller Bals ”användningen av ett 
medium”, svarar mot pragmatiken. 

Den aspekt av narrativitet som behandlar berättelsen i inskränkt mening, 
den aspekt Bal beskriver som ”ordnandet”, motsvaras med Carlshamres ana-

23  Fairclough 1992, s. 39.
24  Fairclough 1992, s. 90–91.
25  Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, Toronto 1997 (1985), s. 
78–80. Bal gör en basal begreppsdefinition i inledningen till sin studie: ”A narrative text is a 
text in which an agent relates (’tells’) a story in a particular medium, such as language, imag-
ery, sound, buildings, or a combination thereof. A story is a fabula that is presented in a certain 
manner. A fabula is a series of logically and chronologically related events that are caused or 
experienced by actors. An event is the transition from one state to another state. Actors are 
agents that perform actions. They are not necessarily human. To act is defined here as to cause 
or to experience an event.” Bal 1997, s. 5, (urspr. kurs.).

19



logi av en narrativitetsteoretisk syntax och semantik, där berättelsens element 
identifieras och deras kombinationsmöjligheter och relationer mellan berät-
telsen och den berättade historien beskrivs. Den aspekt av narrativitet som 
hos Bal relaterar till fabulan eller ”historien” menar Carlshamre går att se som 
en narrationsteoretisk motsvarighet till referenten, eller ”det som ’i världen’ 
svarar mot berättelsen”.26 

Den mest centrala av poängerna med narrationsperspektivet är för mig att 
fokusera narrativens kapacitet att förklara. Berättandet inbegriper och erbju-
der kausalitet, såväl uttalad som underförstådd och i formell mening oavsett 
om det är korrekt eller inkorrekt.27 Genom berättelsen konstrueras en logik 
i hur händelserna i ett förlopp hänger samman.28 Eller som filosofen David 
Velleman menar i en studie av narrativa förklaringar: ”A story does more than 
recount events; it recounts events in a way that renders them intelligible, thus 
conveying not just information but also understanding.”29 Det är något som 
jag kommer att utgå ifrån och fokusera på i de analyser av utsagorna där jag 
anlägger ett narrativt perspektiv.

Identitet
Det framhålls allmänt att ordet identitet kommer av latinets idem, det vill säga 
detsamma eller densamma. Mitt fokus i avhandlingen rör frågor om former av 
gemensam identitet, om konstruktion av en delad, kollektiv identitet, det vill 

26  Staffan Carlshamre, På spaning efter berättelsen. Om narratologi, Propp och undersagans 
morfologi, Göteborg 2005, s. 11.
27  Jfr Roland Barthes och hans diskussion av post hoc, ergo propter hoc (”efter detta, alltså 
till följd av detta”) vilket inom logiken är beteckningen på ett felslut som innebär att man låter 
tidsföljd gälla som orsaksföljd. I en narrativ kontext är detta ett exempel på hur berättelsens 
logik, om än ”felaktig”, fungerar, dessutom ofta genom att ”ergo” infereras och inte uttryckli-
gen behöver anges mellan de två leden. Roland Barthes, ”Introduction to the Structural Analy-
sis of Narratives” (1966), Roland Barthes, Image Music Text, (red. och övers. Stephen Heath), 
London 1977, s. 94. Jfr även Paul Roth, ”Narrative Explanations: The Case of History”, History 
and Theory, vol. 27, februari 1988:1.
28  Jfr Staffan Carlshamre, Förklara och berätta vad som hänt. Fyra uppsatser i historiens 
filosofi, skriftserien Forskningens villkor, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Göteborgs 
universitet, Göteborg 1995, s. 83–84: ”Vad krävs för att förvandla en annalistisk katalog över 
vad som har inträffat till en ’riktig’ berättelse? Ett första förslag är att man behöver samband 
mellan de händelser som förtecknas i annalerna – en berättelse handlar inte bara om vad som 
har hänt, utan också om hur det som har hänt hänger ihop. [---] Det som skiljer annalerna […] 
från berättelsen är att den senare inte bara säger vad som hände utan varför det hände – den 
avgörande narrativa fogen är ’därför att’.” Jfr även Aristoteles om enhetligheten i händelsernas 
komposition: ”En början är det som inte nödvändigt följer efter något annat, men efter vilket 
något annat naturligen är eller händer. Ett slut är däremot det som naturligen följer efter något 
annat, antingen nödvändigt eller för det mesta, men efter vilket inget annat följer. Mitt är det 
som både följer efter något annat och följs av något annat.” Om diktkonsten, s. 35 [1450b]. Se 
hur inte bara det dramatiserade utan också det berättade bör vara komponerat på samma sätt, 
s. 61 [1459a].
29  David Velleman, ”Narrative Explanation”, The Philosophical Review, vol. 112, 2003:1, s. 1.
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säga något som tänks förena ett antal individer och något som de föreställs 
eller antas ha gemensamt. Det handlar om att en enhet eller entitet, en grupp i 
det här fallet är densamma, att det råder enhet och att det finns ett tillfredstäl-
lande mått av likhet avseende vissa aspekter som betraktas som avgörande 
inom gruppen och över tid. Viktig är också skillnaden i förhållande till andra 
grupper och kollektiv.

Den specifika form av kollektiv identitet som avhandlingen framför allt 
kommer att beröra konstrueras mot en nationell botten. För att tala med Stuart 
Hall så utgör en kollektiv identitet i form av en nation inte bara en specifik 
politisk enhet. Det handlar också om något som producerar mening, om ett 
som Hall beskriver det som, system för kulturell representation.30 Att det är 
en nationell nivå av kollektiv identitet som är i fokus i avhandlingen utesluter 
inte regionala eller lokala identitetskonstruktioner, inte heller sådana som på 
en mer global nivå som exempelvis ”Vi i västerlandet” (differentierat såväl 
från den främmande ”Orienten” som det dåvarande ”östblocket”) eller ”den 
utvecklade världen” (konstruktioner som inte bara är möjliga utan i samman-
hanget högst troliga) eller till och med ”mänskligheten”. Detta system för 
kulturell representation, det som Hall exempelvis beskriver som ”a national 
culture”, utgör, menar han, en diskurs. Med andra ord ett sätt att skapa mening 
som inverkar på och organiserar både våra handlingar och uppfattningar om 
oss själva. På så sätt menar Hall att ”[n]ational cultures construct identities by 
producing meanings about ’the nation’ with which we can identify; these are 
contained in the stories which are told about it, memories which connect its 
present with its past, and images which are constructed of it.”31 

Jag betraktar med andra ord den kollektiva identiteten som i grunden ska-
pad. Detta förhållande har mycket träffande fångats av Benedict Anderson 
genom det vid det här laget klassiska begreppet Imagined Communities.32 An-
dersons undersökning behandlar framför allt den föreställda gemenskap som 
den nationella identiteten utgör men principiellt gäller denna aspekt av före-
ställdhet eller inbillning alla gemenskaper.33 Att gemenskapen, det vill säga 
den kollektiva identiteten, är föreställd betyder inte alls att den måste betraktas 
som falsk eller fabricerad. Jag vill, som jag diskuterade ovan i samband med 

30  Stuart Hall 1992, s. 292. Jfr Stuart Hall, ”Introduction: Who Needs ’Identity’”, Questions of 
Cultural Identity (red. Stuart Hall & Paul du Gay), London 1996, s. 5, om identitetsbegreppets 
karaktär av på samma gång omöjligt och omistligt och om identitetens sammanhängande med 
dess förmåga att ”exclude, to leave out, to render ’outside’ […] ”.
31  Hall 1992, s. 293, (urspr. kurs.).
32  Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nation-
alism, London/New York 1991 (1983).
33  Anderson 1991, s. 6: ”It is imagined because the members of even the smallest nation will 
never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of 
each lives the image of their communion. [---] In fact, all communities larger than primordial 
villages of face-to-face contact (and perhaps even these) are imagined.”
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poetikbegreppet, i stället understryka hur denna imaginära eller föreställda 
gemenskap kan ses som produktiv. 

Samtidigt avser jag att koppla detta till en vidare social teori via kultur-
teoretikern Homi Bhabha som i ”Narrating the nation” menar att nationen är 
en kraftfull historisk idé ”whose cultural compulsion lies in the impossible 
unity of the nation as a symbolic force.”34 På samma gång är denna kollektiva 
identitet en ”omöjlig” enhet samtidigt som, som Anderson skriver, ”[i]t is the 
magic of nationalism to turn chance into destiny.”35 Jag kommer att relatera 
denna i grunden omöjliga enhet till litteratur- och kulturteoretikern Fredric 
Jamesons tematisering av texten som sociosymbolisk handling. På en grund-
läggande nivå innebär detta att representationerna betraktas som symboliska 
lösningar eller neutraliseringar av sociala och samhälleliga motsättningar som 
Jameson betraktar som ”insurmountable in their own terms”.36 

I Jamesons konceptualisering spelar den från Louis Althusser lånade tan-
ken om semiautonoma fält en stor roll. Det rör sig, trots den uppenbara vikt 
som tillmäts en slags samhällelig eller social kontext, inte om en mekanistisk 
modell eller, för att tala med Jameson och Althusser, om direkta homologier. 
Tvärtom utgör denna konceptualisering i Jamesons form en skarp kritik av en 
alltför simplistisk syn på sambandet mellan fält eller områden som exempel-
vis samhällsgrupper, ontologier och representationer.

För Jameson utgör de socioekonomiska aspekterna en betydelsefull hori-
sont för tolkningen. Därmed inte sagt att, med Jamesons ord, ideologin för-
medlas eller uttrycks genom kulturella texter eller artefakter. Utifrån bland 
annat Claude Lévi-Strauss läsningar av det sydbrasilianska caduveofolkets 
ansiktskonst, menar Jameson att, som en precisering av förhållandet mellan 
representation och ideologi:

We may suggest that from this perspective, ideology is not something which 
informs or invests symbolic production; rather the aesthetic act is itself ideo-
logical, and the production of aesthetic or narrative form is to be seen as an 
ideological act in its own right, with the function of inventing imaginary or 
formal ”solutions” to unresolvable social contradictions.37

Detta uppfinnande av imaginära lösningar av olösliga sociala motsättningar, 
vilket är det som Eric Hobsbawm med den klassiska formuleringen har beskri-
vit som ”The invention of tradition”,38 kan vi också betrakta som en motsva-

34  Homi Bhabha, ”Narrating the nation”, Nation and Narration (red. Homi Bhabha), London/
New York, s. 1.
35  Anderson 1991, s. 11–12.
36  Fredric Jameson, The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act, London 
1996 (1981), s. 79.
37  Jameson 1996, s. 79, (min kurs.).
38  Eric Hobsbawm & Terence Ranger (red.), The Invention of Tradition, Cambridge 1992 
(1983).
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righet till arkitekturhistorikern Manfredo Tafuris variant av en negativ dialek-
tik och hans tankar kring hur den enskilda byggnaden alltid står i ett motsats-
förhållande till såväl den rumsliga kontexten som den sociala funktionen.39 
Med hänvisning till Tafuri menar Jameson att ”[t]he interesting buildings are 
those which try to resolve those contradictions” men att ”[t]he resolutions are 
necessarily failures, because they remain in an aesthetic realm that is disjoined 
from the social one from which such contradictions spring; and also because 
social or systemic change would have to be total rather than piecemeal.”40

Jag vill dock inte understryka den imaginära – som i falska – karaktären i 
de utsagor som görs och de narrativ som produceras. I stället ser jag dem som 
just produktiva. Det är så jag vill förstå Andersons Imagined communities, 
eller föreställda gemenskaper, att de med andra ord inte är mindre sanna bara 
för att de är imaginära eller föreställda utan att alla kollektiva gemenskaper är 
föreställda eller imaginära. Gemenskaperna, den kollektiva identiteten, är den 
imaginära lösningen på de olösliga sociala motsättningarna. Jag kommer att 
betrakta utsagorna kring kärnkraftverken som en del i detta.

Avgränsningar
Den här avhandlingen kommer primärt att behandla perioden 1965–1973. Jag 
kommer att göra vissa utblickar både till tidigare och senare material men mitt 
huvudsakliga fokus ligger på denna period. Jag menar att det finns goda skäl 
till denna avgränsning. 1965 beställdes det första svenska kärnkraftverket, det 
som skulle komma att bli Oskarshamnsverket 1.41 Genom beställningen ak-
tualiserades frågan om vad kärnkraftverket som byggnad är och skall vara. 
Den främre tidsgränsen ser jag som motiverad på flera sätt. 1973 var det första 
kärnkraftverket färdigställt och invigt sedan ett år. Samtidigt var vid det här 
laget kärnkraftverk beställda och påbörjade vid samtliga av de platser som 
skulle komma att bli kärnkraftverkslokaliseringar i Sverige: Oskarshamn, 
Ringhals, Barsebäck och Forsmark. Till detta kommer ytterligare ett viktigt 
skäl: 1973 är året då en kärnkraftskritisk politisk opinion får sitt mycket has-

39  Manfredo Tafuri, Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development, (övers. Bar-
bara Luigia La Penta), Cambridge (Mass.) 1976 (1973); Fredric Jameson, ”The Brick and the 
Balloon: Architecture, Idealism and Land Speculation” (1998), The Cultural Turn: Selected 
Writings on the Postmodern, 1983–1998, London 1998. Se även Hilde Heynen, Architecture 
and Modernity: A Critique, Cambridge (Mass.) 1999, s. 128–147; Gail Day, Dialectical Pas-
sions: Negation in Postwar Art Theory, New York 2011, s. 70–131; Fredric Jameson, ”Archi-
tecture and the Critique of Ideology” (1985), The Ideologies of Theory: Essays 1971–1986. 
Volume 2: The Syntax of History, London 1988, särskilt s. 44–45.
40  Jameson 1998, s. 177.
41  Med första kärnkraftverk menar jag ett på så kallad kommersiell grund fungerande kraftverk, 
inte experimentanläggningar, forsknings- eller försöksreaktorer.
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tiga genombrott.42 Avgränsningen är därigenom pragmatiskt motiverad: jag 
vill undvika en annars ofta på förhand given läsning av fenomenet utifrån ett 
raster där kritik, hot och risk utgör den självklara och oreflekterade utgångs-
punkten. 

Jag kommer också att göra utblickar till omständigheter som ligger utan-
för mitt primära fokus. Min läsning av kärnkraften i det svenska rikspolitiska 
samtalet ringar in flera viktiga förutsättningar och tar därför sin början betyd-
ligt tidigare.

Den rumsliga avgränsningen utgörs av ett svenskt sammanhang. Jag kom-
mer att göra jämförelser med andra nationella kontexter men endast i begrän-
sat komparativt syfte. Vad som är i fokus är utsagor om svenska kärnkraftverk 
och hur de betraktas som just det. Syftet med jämförelsen med andra nationel-
la kontexter är inte att demonstrera något influens- eller påverkansförhållande 
utan att ge exempel på potentiella och reella tillskrivningar. Därför kommer 
jag att överskrida den tidsmässiga avgränsningen i den internationella kontex-
tens fall såväl framåt som bakåt. De omständigheter som motiverar avgräns-
ningen i det svenska fallet är just specifika för detta sammanhang och ska 
därför inte ses som generellt styrande för en vidare kontext.

Forskningsöversikt
Utöver den forskning som jag tidigare har diskuterat vill jag här redogöra för 
ytterligare arbeten och perspektiv som är relevanta för undersökningens frå-
geställning och genomförande. Forskningsläget grupperar sig i ett antal teman 
som jag kommer att redogöra för i tur och ordning. Vissa delar av forsknings-
läget kommer också att introduceras och diskuteras i samband med dess till-
lämpning i den avslutande delen av inledningen. 

Det första av dessa teman har jag ännu inte berört i någon egentlig ut-
sträckning. Det rör forskning kring energisystem i allmänhet och kärnkraften i 
synnerhet samt de politiska följderna av och det politiskas inverkan på dessa. 
Det är forskning kring relationerna mellan teknik, ”officiell” politik och kärn-
kraft. I ett svenskt perspektiv är det framför allt två större studier som expli-
cit behandlar kärnkraften och det politiska fältet. Det är idéhistorikern Jonas 
Anshelms mycket omfattande genomgång i Mellan frälsning och domedag 
av det han beskriver som kärnkraftens politiska idéhistoria i Sverige mellan 

42  Arne Kaijser, ”Redirecting Power: Swedish Nuclear Power Policies in Historical Perspec-
tive”, Annual Review of Energy and the Environment, vol. 17, 1992, s. 452–454; Jonas Anshelm, 
Socialdemokraterna och miljöfrågan: En studie av framstegstankens paradoxer, Stockholm/
Stehag 1995, s. 41–43; Anshelm 2000, s. 119; Evert Vedung & Magnus Brandel, Vattenkraften, 
staten och de politiska partierna, Nora 2001, s. 185–189; Sverker Oredsson, Svensk oro: Of-
fentlig fruktan i Sverige under 1900-talets senare hälft, Lund 2003, s. 196–200. 
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1945 och 1999. Genom framför allt tidnings- och tidskriftsartiklar undersöker 
Anshelm det som han med ett begrepp från Ulrich Beck kallar för subpoliti-
ken snarare än riksdagspolitiken. Resultatet av Anshelms studie är hur synen 
på kärnkraft och kärnkraften som politisk idé har genomgått tre kronologiskt 
på varandra följande stadier, från en syn som präglades av industrimodernitet 
under 1950-talet, en ekologisk motmodernitet på 1970-talet, till en ekologisk 
modernisering under 1990-talet. Utifrån dessa stadier utläser Anshelm kor-
responderande förändringar vad gäller samhällsideal, samhällsuppgift, synen 
på teknik, vetandeauktoritet, naturrelation, synen på ekonomisk tillväxt och 
riskmedvetande.43

Den andra studien som explicit behandlar kärnkraften och det politiska är 
statsvetaren Stefan Lindströms avhandling Hela nationens tacksamhet. Det är 
en genomgripande undersökning av hur den svenska energi- och forsknings-
politiken med avseende på kärnkraften inte minst på ett riksdagspolitiskt plan 
utvecklades fram till det kärnkraftspolitiska beslutet i riksdagen 1956, vil-
ket kodifierade den inriktning inom svensk kärnkraftsutveckling som kom att 
kallas för Den svenska linjen.44 

Dessa två arbeten kommer jag i stor utsträckning att utgå ifrån i min för-
ståelse av det politiska fältets hantering av kärnkraften i Sverige. Jag vill dock 
distansera mig från den syntetiserade periodiseringen i tre homogena stadier 
som determinerar en mängd modus. 

Till dessa två kan också läggas en ansenlig mängd studier kring inte minst 
de politiska implikationerna av kärnkraftsmotstånd respektive kärnkraftsfö-
respråkande som allra tydligast manifesterades i och med folkomröstningen 
1980 men som också spelade en stor roll i att bryta det rekordlånga social-
demokratiska regeringsinnehavet, samt även i den då tillträdande Fälldinre-
geringens avgång.45 Kort sagt behandlas här i olika former kärnkraften som 
krisfenomen. Dessa är av mindre betydelse för min undersökning och fung-
erar främst som negativt definierande för de val som diskuterades under av-
gränsningar. 

Av större betydelse är dock de perspektiv som teknikhistorikern Mats Frid-
lund lyfter fram i avhandlingen Den gemensamma utvecklingen som behandlar 
företaget Asea och dess relation till och samarbete med den svenska staten.46 

43  Anshelm 2000, s. 496–504.
44  Stefan Lindström, Hela nationens tacksamhet: Svensk forskningspolitik på atomenergiområ-
det 1945–1956, (diss. Stockholms universitet), Stockholm 1991.
45  Sven Erik Larsson, Regera i koalition: Den borgerliga trepartiregeringen 1976–1978 och 
kärnkraften, (diss. Stockholms universitet), Stockholm 1986; Evert Vedung, Kärnkraften och 
regeringen Fälldins fall, Politik som rationellt handlande nr 3, Stockholm 1979; Annki Scha-
gerholm, För het att hantera: Kärnkraftfrågan i svensk politik 1945–1980, Uppsatser från His-
toriska institutionen i Göteborg nr 3, Göteborg 1993; Sören Holmberg & Kent Asp, Kampen 
om kärnkraften: En bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980, Stockholm 1984.
46  Mats Fridlund, Den gemensamma utvecklingen. Staten, storföretaget och samarbetet kring 
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Fridlund fokuserar i sin studie på teknikens roll och funktion som en stödjande 
och stärkande komponent i ett nationellt identitetsskapande. Den kollektiva, i 
det här fallet nationella identitetsfunktionen är något som är betydelsefullt för 
min egen undersökning.

Internationellt har bland annat kärnkraftens identitetspolitiska aspekter 
behandlats av teknikhistorikern Gabrielle Hecht. I studien The Radiance of 
France beskriver hon det tidiga franska kärnkraftsprogrammets betydelse för 
den nationella självbilden.47 Hechts undersökning visar på en rad viktiga pa-
ralleller i förhållande till den svenska situationen. Samtidigt finns också tyd-
liga skillnader i hur de gemensamma dragen artikuleras och betonas. 

En liknande men betydligt bredare ansats finner man i standardverket Ame-
rican Technological Sublime av David Nye, också han teknikhistoriker.48 Nye 
undersöker den nationellt samlande kapaciteten hos inte endast kärnkraften 
– i hans fall främst i form av kärnvapensprängningar – utan också hos tek-
niska artefakter som det amerikanska rymdprogrammet, järnvägarna, broar, 
skyskrapor och världsutställningar.49

Det andra temat inbegriper studier kring utformningen av byggnader av-
sedda för kraftproduktion. Här vill jag nämna arkitektur- och designhistori-
kern Lasse Brunnströms studie av svenska vattenkraftverksbyggnader.50 Även 
om syftet med Brunnströms arbete skiljer sig från mitt – Brunnströms målsätt-
ning är att skriva en fullständig vattenkraftverkens svenska arkitekturhistoria 
– så finns flera viktiga paralleller, inte minst genom ett fokus på inte bara i 
snäv mening bebyggelsemässiga faktorer utan också inkluderandet av, med en 
något vag term, landskapsmässiga aspekter.

den svenska elkrafttekniken, (diss. KTH), Stockholm papers in history and philosophy of tech-
nology, Trita-hot, Stockholm/Stehag 1999.
47  Gabrielle Hecht, The Radiance of France: Nuclear Power and National Identity after World 
War II, Cambridge (Mass.) 1998.
48  David Nye, American Technological Sublime, Cambridge (Mass.) 1994.
49  Kulturanalytiska studier av kärnvapnens sociokulturella inverkan är ett omfattande for-
skningsfält, i sammanhanget kan nämnas Paul Boyer, By the Bomb’s Early Light: American 
Thought and Culture at the Dawn of the Atomic Age, Chapel Hill/London 1994 (1985) och Ge-
rard DeGroot, The Bomb: A Life, Cambridge (Mass.) 2004. I ett svenskt sammanhang, men då 
utifrån ett mer politiskt-historiskt perspektiv, kan nämnas Anna-Greta Nilsson Hoadley, Atom-
vapnet som partiproblem: Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och frågan om svenskt 
atomvapen 1955–1960, (diss. Stockholms universitet), Acta Universitatis Stockholmiensis, 
Stockholm Studies in History nr 40, Stockholm 1989; Wilhelm Agrell, Alliansfrihet och atom-
bomber: Kontinuitet och förändring i den svenska försvarsdoktrinen från 1945 till 1982, (diss. 
Lunds universitet), Stockholm 1985 samt Wilhelm Agrell, Svenska förintelsevapen: Utveckling 
av kemiska och nukleära stridsmedel 1928–1970, Lund 2002.
50  Lasse Brunnström, Estetik & ingenjörskonst: Den svenska vattenkraftens arkitekturhisto-
ria, Stockholm 2001. Se även Lasse Brunnström & Bengt Spade, Elektriska vattenkraftverk. 
Kulturhistoriskt värdefulla anläggningar 1891–1950, rapport RAÄ och SHMM 1995:1, Stock-
holm 1995. Ett ytterligare arbete, som delar Brunnströms ansatser avseende skrivandet av en 
byggnadstyps arkitekturhistoria men som då behandlar tyska kol- och oljeeldade kraftverk, är 
Elke Mittmann, Architektur und Elektrizität: Kraftwerke in Deutschland 1885–1945, (urspr. 
diss. Universität Leipzig 2004), Berlin 2007.
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Relationen mellan just landskapsmässiga aspekter och bland annat kärn-
kraftverk har studerats av landskapsforskaren Kjell Nilsson i avhandlingen 
Industri möter landskap.51 Kärnkraftverket Barsebäcksverket utgör här ett av 
undersökningsobjekten i studien där syftet är att studera det visuella samspelet 
mellan industriella anläggningar och omgivande landskap. Undersökningen 
av samspelet baseras på enkätstudier med huvudsakligen landskapsarkitekter 
där visuella aspekter som exempelvis skala, färg, form, mönster och dominans 
bedöms och utifrån studierna konstateras en eventuell upplevd kontrast mel-
lan anläggning och landskap.52 Den här formalistiskt grundade förståelsen av 
fenomenet är något som jag inte ansluter mig till. 

Idé- och miljöhistorikern Sverker Sörlin och landskapsarkitekten Gunilla 
Bandolin har i en rapport från Svensk Kärnbränslehantering gjort en delvis 
liknande studie men med omvända förtecken.53 Också här är landskapet i fo-
kus men snarare än Nilssons formalanalytiska perspektiv anlägger Sörlin och 
Bandolin ett bredare syntetiserande synsätt där kärnkraftstekniken hamnar i 
centrum och kärnkraftsproduktion sätts samman med såväl kärnvapen- som 
kärnavfallsfrågan. Sörlin och Bandolin läser olika aspekter av landskapen 
som delar i ett antal berättelser med räckvidd över det nationella och ser via 
det som de beskriver som ”laddade landskap” i Nevada, Australien, Sverige 
och Finland hur berättelserna talar om bland annat nationella civilisations- 
och modernitetsprojekt. Dessa typer av projekt har Sörlin också behandlat 
genom ett begrepp som ”Det yttre rummets modernism” i en undersökning 
där han lyfter fram modernitetens rumsliga utbredning genom vägar, broar 
och kraftverk.54 

Jag vill här vidare lyfta fram resultatet av två antikvariska dokumenta-
tionsprojekt. Det ena rör bebyggelseantikvarien Henrik Borgs och etnologen 
Helen Sannerstedts rapport om Barsebäcksverket som genomfördes på upp-
drag av landsantikvarien i Skåne efter beslutet om fullständig nedläggning av 
Barsebäcksverket 2005. I rapporten beskrivs bland annat Barsebäcksverkets 
byggnader och deras tillkomsthistoria skildras.55 Den andra rapporten är en 

51  Kjell Nilsson, Industri möter landskap: Visuella aspekter på utformning och inplacering av 
industriella ingrepp i landskapet, (diss. SLU Alnarp), Stad och Land nr 69, Alnarp 1988.
52  Ett av de mest intressanta resultatet av Nilssons undersökning är att Barsebäcksverket i jäm-
förelse med de andra objekten, vilka inte är kärnkraftverk, visar sig ha den största formkon-
trasten i förhållande till landskapet, något som Nilsson menar är överraskande eftersom han 
menar att det horisontella formspråket överensstämmer med landskapet. Kanske, menar Nils-
son, föreligger vad han kallar en ”Barsebäckseffekt”, vilket innebär att andra faktorer än de han 
räknar som rent formala skulle kunna påverka hur en byggnad uppfattas. Nilsson 1988, s. 153. 
53  Gunilla Bandolin & Sverker Sörlin, Laddade landskap – värdering och gestaltning av teknol-
ogiskt sublima platser, SKB rapport R-07-14, Stockholm 2007.
54  Sverker Sörlin, ”Den stora skalan: Industriminnenas politiska landskap”, Industrins avtryck: 
Perspektiv på ett forskningsfält, (red. Dag Avango & Brita Lundström), Stockholm/Stehag 
2003.
55  Henrik Borg & Helen Sannerstedt, Barsebäcks kärnkraftverk, dokumentationsrapport 
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dokumentation av Ågestaverket, en experimentanläggning som var i drift åren 
1963–1974, med en värdering av kraftverkets kulturhistoriska värde.56

Ett tredje tema rör forskning inom det arkitekturhistoriska och konstveten-
skapliga fältet som har liknande metodologiska och teoretiska utgångspunkter 
som min egen undersökning. Detta tema kan i sin tur delas in i två olika spår. 
Det första av dessa rör forskning som behandlar en specifik byggnadstyp eller 
byggnadsuppgift. Hit hör Anders Åmans Om den offentliga vården, och Eme-
lie Karlsmos Rum för avsked vilka använder den respektive byggnadstypen 
för att kunna formulera nya sammanhang och placera och relatera enskilda 
objekt och fenomen i en vidare och inte alltid självklar kontext som går utöver 
de aspekter som internt ämnesmässigt betraktas som betydelsefulla.57 Det an-
dra spåret rör arkitekturhistoriska och konstvetenskapliga studier av utsagors, 
narrationers och diskursers betydelse för frågor kring arkitektonisk tolkning 
och gestaltning. Jag har tidigare lyft fram Markus och Camerons arbete och 
hur de menar att utsagor om den byggda miljön spelar en stor roll i skapandet 
av densamma. 

Vidare vill jag i det här sammanhanget nämna Per Strömbergs studie av 
berättelser som miljöskapande komponenter inom upplevelseindustrin.58 Vis-
serligen understryker Strömberg en visuell narrativitet där själva miljön be-
traktas som ett system av koder, men studien inkluderar även verbalspråkligt 
grundade analyser. Mårten Snickares performativt orienterade undersökning 
av Petersplatsen, How to Do Things with Piazza San Pietro, finns det i min un-
dersökning också metodologisk-teoretiska paralleller till, där en språklig per-
formativitet efter austinsk modell länkas samman med ett kroppsligt använ-
dande och ianspråktagande och i förlängningen skapande eller konstruerandet 
av en processpräglad specifik rumslighet.59 En besläktad diskursorienterad 
ansats delar jag med Stina Hagelqvist som i sin studie Arkitekttävlingen som 
föreställning syftar till att avtäcka och klarlägga arkitekttävlingens inte bara 
förment kvalitetsfrämjande aspekter utan också dess konstitutiva funktioner 
för kårformering och yrkesroll.60 

2006:57, Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Kristianstad/Lund 2006.
56  Magdalena Tafvelin Heldner, Eva Dahlström Rittsél & Per Lundgren, Ågesta – kärnkraft som 
kulturarv, dokumentationsrapport Tekniska museet, Stockholms läns museum, Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Stockholm 2008.
57  Anders Åman, Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdin-
stitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning, Stockholm 1976; 
Emelie Karlsmo, Rum för avsked: Begravningskapellets arkitektur och konstnärliga utsmyck-
ning i 1900-talets Sverige, (diss. Uppsala universitet), Göteborg/Stockholm 2005.
58  Per Strömberg, Upplevelseindustrins turistmiljöer: Visuella berättarstrategier i svenska tur-
istanläggningar 1985–2005, (diss. Uppsala universitet), Uppsala 2007.
59  Mårten Snickare, ”How to Do Things with Piazza San Pietro: Performativity and Baroque 
Architecture”, Performativity and Performance in Baroque Rome (red. Peter Gillgren and 
Mårten Snickare), Farnham 2012 (under utg.).
60  Stina Hagelqvist, Arkitekttävlingen som föreställning: Den svenska arkitekttävlingens ide-
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Metoder och material
Mina analyser kommer att följa den från Fairclough hämtade modellen om 
den diskursiva händelsens tre olika dimensioner eller nivåer. Det rör sig då om 
olika analytiska ansatser för respektive nivå. På textens nivå handlar det om 
att undersöka inomdiskursiva och -textuella förhållanden. Jag kommer på den 
här nivån framför allt använda narrativa analyser för att därigenom som jag 
diskuterade under begreppet narrativ se hur det genom berättelsen konstrueras 
en logik i hur händelserna i ett förlopp länkas samman. En av de metodologis-
ka ansatserna inspireras här av sociologen Margaret Somers. Hon har utifrån 
syftet att undersöka konstruktionen av sociala identiteter formulerat en modell 
som utgår ifrån fyra dimensioner av narrativitet: ontologiska narrativ, offent-
liga narrativ, begreppslig narrativitet och metanarrativ.61 Ontologiska narrativ 
är enligt Somers de berättelser som människor använder för att definiera vilka 
de är på individuell nivå. De offentliga narrativens dimension utgörs av aggre-
gerade ontologiska narrativ och består av överindividuella intersubjektiva be-
rättelser, stora som små. Den begreppsliga narrativiteten är de konstruktioner 
som tas i anspråk av den som studerar socialitet. Metanarrativitet slutligen, är 
den dimension av berättande som hela samhällen är nedsänkta i, det är berät-
telser om framsteg och förfall, om industrialiseringen och upplysningen. So-
mers beskriver hur det i det offentliga narrativet sker en selektiv appropriering 
av händelser, händelser som ett berättande kan konstrueras utifrån. 

Parallellt vill jag vill här knyta an till Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes 
diskursteoretiska resonemang. Med Laclaus och Mouffes terminologi kan den 
selektiva approprieringen beskrivas som en artikulering. Laclau och Mouffe 
menar med detta, att genom det som de betecknar som artikulering sker en i 
princip tillfällig och föränderlig, det vill säga kontingent – men i praktiken 
likväl ofta trögrörlig – låsning eller fixering av betydelse. Sammantaget bil-
dar dessa fixeringar det som Laclau och Mouffe benämner ekvivalenskedjor.62 
Enligt Laclau och Mouffe spinns eller konstrueras ekvivalenskedjan kring en 
särskilt privilegierad punkt vilken de kallar nodalpunkt.63 Ekvivalenskedjans 
grundläggande funktion är att skapa en logik i valet av de aktuella artiku-
leringarna. Genom ekvivalenskedjan motiveras också hur just vissa tecken 

ologiska, institutionella och professionella villkor under 1900-talets första hälft, (diss. Stock-
holms universitet), Stockholm 2010. 
61  Margaret R. Somers, ”Deconstructing and Reconstructing Class Formation Theory: Nar-
rativity, Relational Analysis and Social Theory”, Reworking Class (red. John R. Hall), Ithaca/
London 1997 och Margaret R. Somers & Gloria D. Gibson, ”Reclaiming the Epistemological 
’Other’: Narrative and the Social Construction of Identity”, Social Theory and the Politics of 
Identity (red. Craig Calhoun), Boston 1994.
62  Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical 
Democratic Politics, London 2001 (1985), s. 105–114, 127–134.
63  Laclau & Mouffe 2001, s. 112.
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genom artikuleringen mobiliseras från ett fält av potentiella men icke-fixerade 
och icke-realiserade betydelser, det motiveras varför det är vissa tecken, ord 
och begrepp som mobiliseras och inte andra. Ekvivalenskedjans funktion kan 
därför jämföras med den naturaliserande och denarrativiserande effekt som 
enligt Somers paradoxalt nog präglar den metanarrativa dimensionen, det som 
gör att den framstår som självklar.64 

Det är möjligt att betrakta hur det som Laclau och Mouffe betecknar som 
den enskilda ekvivalenskedjans logik uttrycker intradiskursiva relationer, 
även om det inte är syftet att se den i dess enskildhet utan sätta den i relation 
till andra, medan deras resonemang om nodalpunkt, genom att det är något 
som per definition förbinder flera diskurser, relaterar till interdiskursiva för-
hållanden, vilket är förhållanden som omfattas av analysen inom nästa nivå.

I tillämpliga fall kommer jag också att på denna analytiska nivå använda 
mig av historieteoretikern Jörn Rüsens historienarrationsteori. Rüsen under-
stryker det historiska berättandets funktion av att i tiden orientera människors 
vardagliga, praktiska liv. För bevarandet och upprätthållandet av mänskligt liv 
över tid framhäver han nödvändigheten av denna orientering och beskriver det 
som fyra olika sätt som detta realiseras på: affirmation, regularitet, negation 
och transformation. Mot dessa begrepp svarar enligt Rüsen fyra olika typer av 
historiska narrativ: det traditionella, det exemplariska, det kritiska och det ge-
netiska narrativet.65 Även om element av alla fyra narrativitetstyper finns med 
i varje historisk text så fungerar de på olika sätt.66 Det traditionella narrativet 
hanterar kontinuitet som permanens och ursprung, det exemplariska narrativet 
fokuserar det historiska som förebildligt, det kritiska narrativet lyfter fram det 
historiska som alternativ och det genetiska narrativet är inriktat på förändring 
och utveckling.

På den diskursiva praktikens nivå handlar analysen om att undersöka inter-
diskursiva förhållanden och beroenden. En central aspekt av min analys rör 
här intertextualitet, vilket kan beskrivas som textens eller utsagornas egen-
skap att i olika utsträckning alltid bygga på, inkludera eller vara variationer på 
andra texter eller utsagor.67 Den intertextuella analysen riktar in sig på å ena si-
dan manifest intertextualitet, där den explicita användningen av andra utsagor 
fokuseras, och å andra sidan interdiskursivitet, där syftet är att undersöka hur 
underliggande diskursiva konventioner som hänger samman med den ifråga-
varande diskursordningen tas i anspråk.

Inom den diskursiva praktikens dimension ryms dessutom en analytisk 

64  Somers & Gibson 1994, s. 63.
65  Jörn Rüsen, History: Narration – Interpretation – Orientation, New York/Oxford 2005, s. 
9–19.
66  Rüsen 2005, s. 15.
67  Fairclough 1992, s. 84–85, 101–136.
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operation på en mycket grundläggande nivå. Det rör en viss utsagas förekomst 
eller icke-förekomst. Görs det överhuvudtaget en viss typ av utsagor inom 
en specifik diskursordning och finns det ett mönster för om det inträffar eller 
inte?

Till analysen av den diskursiva praktiken hör också utsagans händelsekon-
text, det vill säga vilken typ av språkhandling det rör sig om, vilket medium 
den materialiseras genom, vilka visuella representationer som i förekomman-
de fall understödjer den samt även vilka ljud som ackompanjerar den. 

Analysen på den sociala praktikens nivå innebär att undersöka det som jag 
tidigare beskrev som extradiskursiva förhållanden, det vill säga relationer och 
beroenden mellan det diskursiva och det som med andra ord ligger ”utanför” 
diskursen. Det är relationer och beroenden som löper i båda riktningarna, det 
vill säga hur diskursen och diskursordningens konventioner både påverkas 
och påverkar.68

Material
Mina tillämpningar av de metodologiska perspektiven kommer att präglas 
av en tydlig asymmetri. Olikartade analytiska ansatser kommer att användas 
beroende på vilka saker som skall undersökas. Detsamma kan sägas om det 
material som jag kommer att använda. 

Grovt räknat delar jag in materialet i två kategorier. Den första katego-
rin rör sig om en korpus bestående av ett antal tidskrifter. Tidskrifterna är 
Arkitekten: SAR:s medlemsblad/Arkitekttidningen (AT): Medlemstidning för 
Svenska arkitekters riksförbund, Arkitektur (organ för Svenska Arkitektfören-
ingen och för Stockholms Byggnadsförening), Bygd och Natur: Tidskrift för 
hembygdsvård (Samfundet för Hembygdsvård), Landskap: Nordisk tidsskrift 
for planlægning af have og landskab, OKG-internt/OKG-aktuellt (Oskars-
hamnsverkets kraftgrupp AB), Plan: Tidskrift för planering av landsbygd och 
tätorter (Föreningen för samhällsplanering), Sydkraft: Tidning för anställda 
vid Sydsvenska Kraftaktiebolaget, VBBnytt (AB Vattenbyggnadsbyrån), samt 
Vi i Vattenfall: Tidning för Statens Vattenfallsverk. Dessa tidskrifter har jag 
systematiskt och i sin helhet gått igenom under den period som utgör avhand-
lingens primära tidsmässiga avgränsning, 1965–1973. Urvalet av dessa tid-
skrifter grundar sig i sin tur på den uppdelning i diskursordningar som jag 
redogör för nedan.

Utöver dessa tidskrifter rör det sig om en kategori som jag vill beskriva 
som kringmaterial. Detta material utgörs av mer singulära artikulationer och 
utsagor av olika slag: här finns filmer, böcker, utredningar, lagtext, riksdags-

68  Foucault beskriver det som korrelationer mellan diskurs och ett ”helt spel av ekonomiska, 
politiska och sociala förändringar”. Foucault 1991, s. 58.
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tryck, tal och tidskriftsartiklar som inte härrör från min tidskriftskorpus. Till 
detta kommer material från ett antal arkiv, framför allt Statens vattenfallsverks 
arkiv samt Samfundet för Hembygdsvård i Sveriges Hembygdsförbunds ar-
kiv.69 Grunderna för urvalet av detta material är delvis de samma som för 
tidskrifterna och jag återkommer till detta i samband med diskussionen om 
relationen mellan diskursordningar och material.

Uppdelningen i dessa två kategorier indikerar inte att den ena kategorin 
skulle utgöra något mer ursprungligt, riktigt eller äkta. Inte heller skall ex-
empelvis arkivmaterialet uppfattas som något slags korrektiv till tidskrifterna 
eller annat material. Snarare är tanken att olika typer av slutsatser går att dra 
utifrån de två kategorierna där anspråket med huvudmaterialet präglas av en 
viss generalitet samtidigt som det fokuserar interdiskursiva samband, medan 
kringmaterialet kan kontextualisera, specificera och fördjupa resonemang 
också på den enskilda utsagans nivå. Jag vill genom materialets relativa hete-
rogenitet också åskådliggöra och åstadkomma en viss spridning i de typer av 
diskursiva praktiker som studeras.

Diskursordningarnas konstruktion
Valet av just det här materialet motiveras i den avslutande delen av denna 
inledning, där jag behandlar hur undersökningen genomförs eller operationa-
liseras. Syftet med avhandlingen är som jag inledningsvis anförde att under-
söka vad utsagor om kärnkraftverken – som byggnader i vid bemärkelse – och 
deras utformning åstadkommer. Min avsikt är alltså att säga någonting om hur 
och på vilka sätt kärnkraftverk under en specifik period i Sverige, inte bara i 
fysisk, materiell mening utan också begreppsligt blev till, eller med andra ord, 
hur de begreppsliggjordes som byggda objekt.

Jag kommer att postulera tre olika sätt som kärnkraftverk kunde begrepps-
liggöras på. Dessa tre sätt svarar mot tre olika diskursordningar och var och 
en av dessa ordningar kommer att utgöra undersökningens tre huvuddelar. 
Undersökningarnas roll blir således både att göra troligt denna initiala uppdel-
ning samt att visa hur dessa begreppsliggöranden går till, hur de har förändrats 
och vad begreppsliggörandena innebär.

En grundläggande tanke är att den materiella förändring som kärnkrafts-

69  De arkiv och samlingar som jag har nyttjat är, utöver Statens vattenfallsverks arkiv (SVVA) 
och Sveriges Hembygdsförbunds arkiv (SHFA), Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), Arki-
tekturmuseet (AM), Forsmarksverket (FV), Industridepartementets arkiv (IDA), Kungliga 
biblioteket, audiovisuella samlingarna (KB:AS), Kungliga biblioteket, okatalogiserat tryck 
(KB:Okat), Landsantikvarien i Skåne/Skånes Hembygdsförbunds arkiv (LSA), Oskarshamns 
kommuns byggnadsnämnds arkiv (OBA), Söderbygdens vattendomstols arkiv (SVDA), Vat-
tenbyggnadsbyråns arkiv (VBBA) samt Vattenfalls kulturvårdskommittés samlingar (VKS).
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tekniken i det här fallet innebär också har implikationer för hur ett samhälle 
kollektivt hanterar de förändringar i fysisk miljö som tänks följa. Ett generellt 
grundantagande är alltså att den sociala miljön förändras genom kärnkrafts-
teknikens introduktion. En inledande fråga rör således hur ett samhälle kol-
lektivt föreställer sig att dessa förändringar har bäring på den, i dess allra mest 
generaliserade form, fysiska miljön. Vilka områden av den byggda, fysiska 
miljön omfattas av förändringen? En fortsatt fråga rör i vad mån och på vilket 
sätt som samhället tillmäter dessa förändringar en med Jamesons ord socio-
symbolisk betydelse.

När samhället ställs inför uppgiften att rumsligt och fysiskt organisera den-
na ännu inte materiellt manifesterade förändring – den storskaliga, industriella 
kärnkraftsproduktionen – vilka domäner aktualiseras då som sociosymboliskt 
kan hantera materialiseringen? Frågan skulle kunna omformuleras som att vad 
är det – för betydelsefullt – man gör när man bygger ett kärnkraftverk? 

Arkitektur
Ett första antagande är att sociokulturella aspekter av betydelseskapande han-
teras inom ramen för det som jag kommer att beteckna som det arkitektoniska, 
det vill säga arkitektur i snäv bemärkelse, vilket utifrån det specifika histo-
riska och rumsliga sammanhanget förstås som de diskursiva praktiker som 
riktar sig mot skapandet och det medvetna utformandet av byggda strukturer i 
en fysisk miljö. I detta fall, där det specifika historiska och rumsliga samman-
hanget utgörs av Sverige under andra halvan av 1960-talet och förra halvan av 
1970-talet, vill jag tala om en husbyggnadsarkitekturens diskursordning. Den-
na diskursordning utgörs av de sammantagna diskursiva praktikerna i ett ur-
skiljbart institutionellt sammanhang, vilket i det här fallet består av en specifik 
yrkeskategori (arkitekter), en strukturerad bildningsväg (arkitektutbildning-
en) och därtill en akademisk hemvist (Kungliga tekniska högskolan (KTH), 
Chalmers tekniska högskola (CTH), Lunds tekniska högskola (LTH), Konst-
högskolans arkitekturskola). Till detta måste också räknas utsageproduktion i 
form av tidskrifter och tryck (Arkitektur, Arkitekten/Arkitekttidningen), stat-
liga myndigheter (Byggnadsstyrelsen, Planverket, länsarkitektfunktionen vid 
länsstyrelserna), och kommunala organ som byggnadsnämnder samt därtill en 
specifik lagstiftning och tillämpningsområden för politiska instrument, i det 
här fallet 1947 års byggnadslag och 1959 års byggnadsstadga.70 Hur begrepps-
liggörs, på ett sociokulturellt sätt, detta att bygga kärnkraftverk inom denna 
diskursordning? 

70  Byggnadslag, SFS 1947:385, Byggnadsstadga, SFS 1959:612.
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Landskap
Samtidigt står det klart att det, inom ramen för detta historiska och rumsliga 
sammanhang, inte endast är denna husbyggnadsarkitekturens diskursordning 
som hanterar sociokulturella aspekter av byggd intervention i den fysiska mil-
jön. Till att börja med går det att urskilja en diskursordning som jag vill be-
teckna som landskapets diskursordning , inom vilken verksamheter som land-
skapsarkitektur, landskapsplanering och landskapsvård ryms, och i dessa be-
tonas de aspekter som rör det rum i vilket den byggda interventionen sker. Det 
tydligaste lagrummet ges i det här fallet av 1964 års naturvårdslag, och liksom 
i fallet ovan finns här också en myndighetsutövningsdomän med Naturvårds-
verket samt ett i övrigt institutionellt sammanhang som inbegriper exempelvis 
Naturskyddsföreningen. Inom ramen för denna diskursordning blir det dock 
samtidigt tydligt att dessa diskursordningars konstitution oupphörligen är fö-
remål för förändringar i den diskursiva praktiken. Därför kan man också se 
hur tidigare nämnda Statens planverk, och Samfundet för Hembygdsvård som 
jag nedan kommer till, såväl gör anspråk på som ges och förnekas utrymme. 
Till och med under den korta period 1965–1973 som undersökningen rör är 
alltså de diskursiva positionerna påtagligt instabila och under förhandling. Till 
landskapets diskursordning räknas också i enlighet med en logik från fallet 
ovan de aspirerande dragen till en kårkonstituering och verksamhetsdomän 
som också inbegriper en specifik bildningsväg, vilket får betraktas som en 
parallell till husbyggnadsarkitekturens etablerade sociala praktik.71

Kulturarv
Det går vidare att urskilja en diskursordning där fokus tydligare ligger på den 
aspekt som utgörs av den redan befintliga materiella strukturen och påver-
kan därpå, en kulturminnes- eller kulturarvsdiskursordning,72 som också den 
åskådliggörs av en specifik lagstiftning och myndighetsutövningsdomän, i det 
här fallet 1942 års fornminneslag, 1960 års byggnadsminneslag samt exem-
pelvis 1965 års instruktioner för Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens 

71  En första professur i landskapsarkitektur inrättas exempelvis vid SLU i Alnarp 1964, och 
med början 1970 ger Landskapsarkitekternas riksförbund (LAR) ut skriften LAR-nytt. Sam-
tidigt kunde man som vidareutbildning vid Konsthögskolans arkitekturskola studera ämnet 
trädgårdskonst, vilket innebar ”[f]unktionella och tekniska synpunkter på stadsrummens mark-
behandling och vegetation.” Konsthögskolans arkitekturskola. Uppgifter och framtida ställn-
ing, Betänkande avgivet av Lennart Holm, Utbildningsdepartementet, Ds U 1976:2, s. 8. Un-
dervisning gavs också på KTH i trädgårdskonstens historia. Armin Tuulse, ”Erik Lundberg som 
forskare”, Armin Tuulse, Per-Olof Westlund & Jerk Alton, Erik Lundberg: Arkitekturhistoriker, 
byggnadsminnesvårdare, trädgårds- och landskapsarkitekt, Kungl. Vitterhets Historie och An-
tikvitets Akademien, Antikvariskt arkiv 60, Stockholm 1975, s. 4.
72  Terminologin här, det vill säga kulturarv, kulturminne, kulturmiljö eller kulturvård, är inte 
det centrala utan det relevanta är de ingående utsagorna och praktikerna. Jag återkommer till 
begreppen i samband med denna del av undersökningen. 
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historiska museum (SHM).73 Också denna diskursordning rymmer institutio-
nella sammanhang genom exempelvis RAÄ, Landsantikvarieorganisationen 
och Samfundet för Hembygdsvård, etablerade bildningsvägar74 och en konti-
nuerlig utsageproduktion genom tidskrifter, instruktioner, anvisningar och råd 
samt utredningar.75 

Att förstå byggd intervention i den fysiska miljön som kulturarv/minne/
vård åskådliggörs bland annat också genom betänkandet Konsthögskolans 
arkitekturskola. Uppgifter och framtida ställning, där man på följande sätt 
besvarar frågan om hur arkitekturskolan svarar mot bebyggelsevårdens ut-
bildningsbehov: 

Det arbetsfält som arkitekturskolan under det senaste 10-årsskedet ägnat sig åt 
omfattar den byggda miljön som helhet. Tyngdpunkten har därvid lagts på det 
redan bestående, medan nybyggandet i första hand uppfattas som en form av 
komplettering. Attityden kan motiveras kvantitativt. I varje ögonblick är ju den 
redan befintliga byggnadsmassan av vida större omfång än nytillskotten. Den 
representerar en stor, under århundraden tillkommen kapitalackumulation, en 
resurs vars fortbestånd och vidare användningsmöjligheter måste studeras. Att 
bevara befintlig bebyggelse är inte bara en teknisk uppgift; de framtida ekono-
miska och sociala konsekvenserna blir vittgående.76

Att dessa tre diskursordningar går att urskilja genom att de konstrueras, och 
att det är dessa som utifrån ett kollektivt samhälleligt perspektiv har möjlighet 
att hantera begreppsliggöranden av sociokulturella aspekter av förändringar i 
den fysiska miljön utgör således tentativa utgångspunkter för undersökningen. 

Relationsförbindelser och fält
Jag betraktar dessa tre diskursordningar som konstituerande tre olika diskur-
siva fält, där fenomenet ifråga, kärnkraftverket som byggnad i vid bemärkelse, 
som byggd intervention i den fysiska miljön, kan ses som att det befinner sig 
på en yta där dessa tre fält skär in och gemensamt överlappar varandra. Denna 
resulterande överlagring utgör en förtätad diskursiv väv där de olika diskurs-

73  Lag om fornminnen, SFS 1942:350, Lag om byggnadsminnen, SFS 1960:690, Instruktion för 
riksantikvarieämbetet och statens historiska museum, SFS 1965:734.
74  Se exempelvis de behörighetskrav som gällde för landsantikvarier (Kungörelse angående 
statsbidrag till avlöningar inom landsantikvarieorganisationen, SFS 1955:317, 12 §, även 
återgiven i Karl-Erik Högner, Kulturminnesvården i gällande lagstiftning, 5. uppl., Stockholm 
1973): ”Behörig till befattning som landsantikvarie är den som a) avlagt licentiatexamen i något 
av ämnena nordisk och jämförande fornkunskap, nordisk och jämförande folklivsforskning eller 
konsthistoria med konstteori”, (min kurs.).
75  Se exempelvis Meddelanden från Riksantikvarieämbetet, Bygd och Natur: Tidskrift för hem-
bygdsvård, 1965 års musei- och utställningssakkunnigas (MUS 65) betänkanden Kulturmin-
nesvård (SOU 1972:45), Museerna (SOU 1973:5) och Utställningar (SOU 1974:43).
76  Konsthögskolans arkitekturskola, Ds U 1976:2, s. 38–39.
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ordningarna och de för ordningarna konstituerande logikerna och praktikerna 
ligger omlott och i en mening kan ses som konkurrerande meningsskapanden. 
Samtidigt kan man också se hur tre olika relationer mellan diskursordningarna 
parvis framträder, som utefter sidorna i en triangel. Varje diskursordning be-
traktad som en punkt i denna triangel relaterar i viss mån till de två andra, så-
väl i ett slags negativ mening – den är det den är genom att inte vara de andra 
två – som i en bekräftande, kumulativ mening – att diskursordning samtidigt i 
viss utsträckning alltid också sammanfaller med eller upprättar en förbindelse 
till de andra två. 

Arkitektur–kulturarv
Relationen arkitektur och kulturarv är, näst intill osynlighet, helt naturaliserad 
eller självklar. För att ändå verkligen få syn på den kan vi som exempel titta på 
den byggnadslagstiftning som var aktuell under den tid som rör undersökning-
en: 1947 års byggnadslag och 1959 års byggnadsstadga talar om värnandet av 
det äldre i termer av hänsyn till ”historiska” och ”konstnärliga” aspekter samt 
utifrån ”kulturhistorisk synpunkt” och ”skönhetssynpunkt”.77 

En av de uttalade kulturarvslagstiftningarna, byggnadsminneslagen, ring-
ar samtidigt in äldre tiders arkitektur som just kulturarv genom den första 
paragraf ens inledning som slår fast att som byggnadsminne skall man räkna 
”[b]yggnad som bevarar egenarten hos gången tids byggnadsskick”.78 Kom-
pletterande specialtillämpningar av denna lagstiftning som rör kyrkans och 
statens byggnader finns också i kungörelsen om det offentliga byggnadsväsen-
det.79 Det är i någon mening uppenbart att det som förstås som samtidens arki-
tektur är morgondagens byggnadsminnen. Detta är något som också under-
stryks av det faktum att ytterligare en kulturarvslagstiftning, fornminnes lagen, 
explicit rymmer äldre tiders byggda strukturer. Detta genom att den pekar ut 
borgar, slott, kyrkor, kapell och så vidare, visserligen under villkor att det rör 
sig om övergivna byggnader men i vilket fall som helst, som varande fasta 
fornlämningar, vilket var den tyngst vägande typen av fornlämning som spe-
cificerades i den tidigare fornminneslagen.80 Utöver fast fornlämning rörde det 
sig om fornfynd respektive skeppsvrak, där den fasta fornlämningen definie-
rades som något ”bevarande minnet av fäderneslandets tidigare inbyggare”.81

77  Byggnadslag, SFS 1947:385, 6 avd. 86 §, respektive Byggnadsstadga, SFS 1959:612, 2 kap. 
9 §.
78  Lag om byggnadsminnen, SFS 1960:690, 1 §.
79  Kungörelse med föreskrifter rörande det offentliga byggnadsväsendet, SFS 1920:744.
80  Lag om fornminnen, SFS 1942:350, 2 §.
81  Lag om fornminnen, SFS 1942:350, 1 §.
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Arkitektur–landskap
Också relationen som kan upprättas mellan arkitekturen och landskapet är 
på flera sätt given. Vi kan dels på ett förhållandevis allmänt sätt se hur bild-
ningsvägar och rekrytering delvis sammanfaller, dels i snävare mening där 
landskapsarkitektur förstås som ett komplement till husbyggnadsarkitekturen 
genom att vara en del av en gemensamt större verksamhet. I en sådan förstå-
else fokuserar landskapsarkitekturen på inramning, anpassning och gestalt-
ning av det byggdas omgivande miljö. Själva poängen med min användning 
av begreppet diskursordning är dock att betona hur konstruktionerna inte skall 
betraktas som överhistoriska, universella kategorier. Vi kan därför också se 
hur relationen arkitektur–landskap tematiseras mer omedelbart, i ett specifikt 
samhälleligt och historiskt sammanhang, av exempelvis en landskapsarkitekt 
som Knut Ove Hillestad. I boken Sprengstein, tipp og landskap från 1973 
upprättar Hillestad ett slags kontinuerligt spektrum eller skala som rör sig 
mellan två poler som kan knytas till två av de beskrivna diskursordningarna: 
fysiska interventioner kan ses som å ena sidan arkitektoniska vilket då avser 
det explicit artificiellt människoskapade landskapets former och å andra sidan 
det naturliga landskapets organiska former: 

Det opereres over en skala som har strengt geometriske (formale eller ”arkitekt-
oniske”) former i den ene enden og organiske (”naturlige”) former i den andre 
(betegnelsene brukes i mangel av noe bedre). Med de reservasjoner som ligger 
i dette, kan en hevde at de geometriske delene av skalaen lettest kommer til 
anvendelse i sterkt menneskepregede landskap – mens de organiske formene i 
det vesentligste hører det naturpregede landskap til.82

Också hos en landskaps- och trädgårdsarkitekt och landskapsgestaltningsut-
tolkare som Geoffrey Jellicoe framträder en motsvarande distinktion. I den 
andra volymen av Studies in Landscape Design (1966), som avser att under-
söka ”the shaping of the land to accommodate the innumerable activities of 
the modern world”, använder sig Jellicoe av en uppdelning mellan vad som 
beskrivs som det geometriska och det organiska.83 I det här fallet är det snarare 
det organiska som associeras till vad han betecknar som det abstrakta. Jelli-
coe menar att genom det abstrakta ”elimineras” intellektet, undermedvetna in-
stinkter kan i stället dominera och ”det primitiva” fungera som vägledande.84

82  Knut Ove Hillestad, Sprengstein, tipp og landskap, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, 
Kraft og miljø nr 2, Oslo 1973, s. 19. 
83  Geoffrey A. Jellicoe, Studies in Landscape Design, vol. II, London 1966, s. XV, 4–7. Jfr även 
Sylvia Crowe, The Landscape of Power, London 1958, s. 17–18; John Nihlén, Landskapsvård: 
Vår tid formar landskapet, Stockholm 1966, s. 101. 
84  Jellicoe 1966, s. 3–4.
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Landskap–kulturarv
Den återstående relationen i denna triad är den mellan landskap och kulturarv. 
Den framträder framför allt som en relation mellan två typer av samhälle-
ligt kollektiva arv, som naturarv respektive kulturarv. Naturarv och kulturarv 
som två parallella diskurser inom en framväxande modernitet, i termer av en 
miljödiskurs respektive en antikvarisk diskurs, har bland annat behandlats 
av miljö- och idéhistorikerna Sverker Sörlin och Bosse Sundin gemensamt i 
”Landskapets värdefrågor” samt också av Sundin i ”Nature as Heritage: The 
Swedish Case”.85 I den senare drivs tesen att under 1900-talets början kunde 
inte bara den antikvariska diskursen diskutera kulturlämningar som arv utan 
också inom miljödiskursen rymdes en idé om arv men då utifrån ett natur-
begrepp. Under mitten av seklet förändras miljödiskursen till att i allt större 
utsträckning handla om miljöproblem vilket innebär ett skifte från ett fokus på 
det singulära och enstaka bevarandevärda till ett mer holistiskt förhållnings-
sätt, något som enligt Sundin påverkar och därmed också i sin tur förändrar 
den antikvariska diskursen.86 I Sundins framställning är det tidiga 1900-talets 
miljödiskurs modellerad på den antikvariska diskursen, i mitten av seklet är 
förhållandet snarare det omvända. Det återstår att se hur det är med den saken.

Också kulturgeografen och historikern David Lowenthal har i artiklar som 
”Natural and Cultural Heritage” och ”Environment as Heritage” behandlat re-
lationen mellan kultur- och naturarv.87 Lowenthal iakttar såväl gemensamma 
som divergerande drag. Gemensamma så till vida att natur liksom kultur, som 
arv betraktade, är oförnyelsebara och endast finns i begränsad mängd. Natur 
liksom kultur är, menar Lowenthal, inskrivet i ett förlopp av varierande men 
ändå stadigt pågående förgänglighet. Samtidigt pekar Lowenthal på diverge-
rande drag i det att natur framstår som något som föregår historien, det vill 
säga kulturarvet, men på samma gång är helt samtida. Natur framstår, menar 
han vidare, som något i grunden annorlunda; även om människor ger uttryck 
för en önskan att bli ett med naturen så menar han att det ändå är sällan som 
vi verkligen sätter oss i naturens ställe. I kontrast till detta så bidrar, menar 
Lowenthal, det historiska i form av kulturarv till empati.88 

En mer omedelbar och historiskt mer specifik tematisering av relationen 

85  Bosse Sundin & Sverker Sörlin, ”Landskapets värdefrågor: Kring miljö- och kulturmiljövård 
som historiskt problemfält”, Richard Petterson & Sverker Sörlin (red.), Miljön och det för-
flutna: Landskap, minnen, värden, Idéhistoriska skrifter 22, Institutionen för idéhistoria, Umeå 
universitet, Umeå 1998; Bosse Sundin, ”Nature as Heritage: The Swedish Case”, International 
Journal of Heritage Studies, vol. 11, mars 2005:1. 
86  Sundin 2005, s. 15.
87  David Lowenthal, ”Natural and Cultural Heritage”, International Journal of Heritage Stud-
ies, vol. 11, mars 2005:1; David Lowenthal, ”Environment as Heritage”, Culture, Landscape, 
and the Environment: The Linacre Lectures 1997 (red. Kate Flint & Howard Morphy), Oxford 
2000.
88  Lowenthal 2005, s. 85–86. 
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landskap–kulturarv kan vi se i den vägledning i fornminnesvård som över-
antikvarien och chefen för RAÄ:s fornminnesavdelning K. A. Gustawsson 
publicerade 1965 under titeln Fornminnesvård: Vården av våra fornminnen 
i landskapet. Boken gavs ut i en ny upplaga 1970, då med en liten men be-
tecknande förändring av undertiteln som nu löd Vården av våra fornminnen 
och landskapet.89 I förordet som skrevs av riksantikvarien Gösta Selling be-
skrivs hur fornminnesvården under det tidiga 1900-talet hade varit så effek-
tiv i sitt konserverande att floran och faunans ohämmade utbredning – ”täta 
granbestånd”, ”sorkarnas uppluckringsarbete” – hotade att förstöra fornmin-
nena. Man hade dock lyckats stoppa förstörelsen och återställde samtidigt den 
gamla landskapsbilden. ”Så blev fornminnesvården samtidigt landskapsvård” 
konstaterar Selling emblematiskt.90 Hans övertygelse var att boken inte bara 
skulle vara till nytta för professionellt verksamma utan för ”var och en som 
har att sköta ett stycke svensk natur.” Selling hoppades också att boken skulle 
bidra till både bevarandet av de svenska fornminnena och ”den natur som är 
deras rätta miljö”.91

Också i Ingvar Janssons och Sten Rentzhogs Fornminnesvård – Land-
skapsvård (1969) tematiseras, som framgår av titeln, denna relation. I för-
ordet till denna iakttog Sten Rentzhog ett ökande intresse för naturvård och 
en därmed sammanhängande debatt. Men i samband med denna debatt hade 
enligt Rentzhog Riksantikvarieämbetets sedan länge pågående fornvårdsarbe-
ten endast i mycket liten utsträckning uppmärksammats. I stället hade natur-
vårdsinsatserna ägnats åt buskröjning och sikthuggning vilket visserligen höll 
landskapet öppet men samtidigt innebar att ”markvegetationen vanvårdas så 
att markerna blir mer eller mindre förfulade och olämpliga för fritidsbruk”.92 
Riksantikvarieämbetets fornvårdsarbeten utgjorde här ett alternativ, menade 
Rentzhog. Skriften var uttryckligen avsedd som en vägledning för fornvårdare 
och hembygdsintresserade men också för sommarstugeägare och andra som 
ville, än en gång, ”vårda ett stycke svensk natur”.93

89  Karl Alfred Gustawsson, Fornminnesvård: Vården av våra fornminnen i landskapet, Rik-
santikvarieämbetet, Stockholm 1965 respektive Karl Alfred Gustawsson, Fornminnesvård: 
Vården av våra fornminnen och landskapet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1970.
90  Gösta Selling, ”Förord”, Gustawsson 1965, s. 4.
91  Selling 1965, s. 4–5, (min kurs.).
92  Ingvar Jansson & Sten Rentzhog, Fornminnesvård – Landskapsvård, (utg. av Dalslands 
fornminnes- och hembygdsförbund), Vänersborg 1969, (separattr. ur Hembygden, Dalslands 
fornminnes- och hembygdsförbund, 1969–1970), s. 7.
93  Jansson & Rentzhog 1969, s. 7.
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Kollektiva identitetsformeringsaspekter
I de följande undersökningarna kommer jag alltså att arbeta efter ett antagande 
om tre diskursiva ordningar som är tillämpliga i fallet med den fysiska miljöns 
utformning, och specifikt då med hänsyn till byggandet av de svenska kärn-
kraftverken under en etablerande fas som förutsätts vara 1965–1973. Som jag 
har lyft fram tidigare så utgör de tre tematiskt uppdelade undersökningarnas 
roll att både göra troligt den initiala uppdelningen samt att visa hur de har 
konstruerats. 

Samtidigt har konstruktionen och urskiljningen av diskursordningarna ett 
vidare syfte. Jag föreställer mig att begreppsliggörandet av kärnkraftverken 
utifrån dessa diskursordningar under en given tid och under vissa givna ramar 
i förlängningen svarar mot tre olika kollektiva identitetsproducerande prakti-
ker. 

Jag tar här min utgångspunkt i en tanke där jag vill betrakta dessa be-
greppsliggöranden som delar av ett samhälles berättelse om sig självt för sig 
självt. Som jag vill se det utgör respektive diskursordning en artikulation av 
en kollektiv identitetspraktik med dess specifika och karakteristiska drag. En 
avgörande aspekt av dessa identitetspraktiker har i min tolkning i mycket 
stor utsträckning att göra med vilket slags temporal orientering som den före-
ställda gemenskapen har. Som jag beskrev tidigare så vill jag betona att ”det 
föreställda” inte ses som något motsatt ”det egentliga” utan snarare som en 
produktiv kategori.

Framtiden
Det första begreppsliggörandet som då ryms inom ramen för arkitekturens 
diskursordning hanterar enligt detta sätt att tänka sig en kollektiv identitets-
praktik som är orienterad mot framtiden. Här förstås på ett mycket bokstav-
ligt sätt skapandet, ”kreerandet”, och i det sammanhang som undersökningen 
kommer att behandla framför allt byggandet, som den yta som föreställningar 
om en gemensam identitet kan projiceras på och utspelas inom. 

Det handlar om ett identitetsformerande som jag vill se som kopplat till 
ett slags folkhemsmillenarism där föreställningar om en inte bara ljusnande 
framtid utan också ett paradis inom räckhåll och en realisering av det utopiska 
förmedlas genom bland annat ett begrepp som ”skördetid”.94 Statsvetaren Leif 
Lewin menar att just ett anförande av Gunnar Myrdal under rubriken ”Arbe-
tarrörelsen står inför skördetiden” ringar in den förändring som ombildningen 
av samlingsregeringen under andra världskriget till en rent socialdemokratisk 

94  Tommy Möller, Svensk politisk historia: Strid och samverkan under tvåhundra år, Stock-
holm 2007, s. 135–138; Leif Lewin, Ideologi och strategi: Svensk politik under 100 år, Politik 
som rationellt handlande nr 13, Stockholm 1984, s. 204.
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regering innebar med en regeringsförklaring som utgick från det så kallade 
Arbetarrörelsens efterkrigsprogram.95 Starkt närvarande är här tropen om ett 
samhällsbygge där sten, både bokstavligt och bildligt, läggs till sten, inte i 
det eviga perspektivet utan med föreställningen om ett snart färdigställande. 
Detta illustreras exempelvis genom det Eskilstunatal som ecklesiastikminister 
Ragnar Edenman höll några dagar efter att ATP-reformen hade röstats igenom 
i riksdagen. Edenman menade att mot bakgrund av att tryggad ekonomisk 
och social säkerhet nu faktiskt hade uppnåtts, i detta fall emblematiskt repre-
senterad av ATP, var det nu dags att ta sig an nästa reformområde, nästa del i 
samhällsbygget, och det var kulturen.96 Femton år senare kunde Stockholms 
tidigare finansborgarråd Hjalmar Mehr i samband med invigningen av Kultur-
huset i Stockholm deklarera att ”[d]et är inte bara Kulturhuset det gäller [...]. 
Kulturhuset är kronan på verket”.97 Kopplat till denna föreställning om en 
snart förestående realisering av det goda samhället vill jag också betrakta Her-
bert Tingstens idéer kring ”ideologiernas död”, vilket då också från ett liberalt 
håll innebar en uppfattning och förhoppning om att samhällsmotsättningarna 
i de västliga ”lyckliga” demokratierna i allmänhet och Sverige i synnerhet 
genom välståndsökningen nu hade övervunnits.98

Denna föreställning, som Laclau och Mouffe beskriver som ”the illusory 
prospect of a perfectly unitary and homogeneous collective will that will ren-
der pointless the moment of politics”, artikuleras under 1950-talets mitt över 
hela den riksdagspolitiska skalan.99 Folkpartiledaren Bertil Ohlin förutspådde 
att den förestående tidsåldern skulle komma att bli en epok ”där fattigdom, 
nöd och ekonomisk otrygghet har övervunnits”, och den socialdemokratiska 
statsministern Erlander framhävde hur gårdagens problem stod i skarp kon-
trast mot de uppgifter som politiken hade i samtidens och framtidens samhäl-
le.100 Härigenom framträdde föreställningen om ett samhälle där de tidigare 
huvudproblemen, ”de sociala problem – massarbetslösheten, nöden, fattigdo-
men – som följde i industrialismens spår”, hade fått sin lösning och där det 
politiska hade skaffat sig initiativet, vilket samtidigt innebar avskaffandet och 
överskridandet av det politiska i den form som man kände till det.101

95  ”Prof. Myrdal: Arbetarrörelsen står inför skördetiden”, Stockholms-Tidningen 1945-07-30; 
Leif Lewin, Planhushållningsdebatten, (diss. Uppsala universitet), Skrifter utgivna av Stats-
vetenskapliga föreningen i Uppsala nr 46, Stockholm 1967, s. 262; Arbetarrörelsens efterkrig-
sprogram: De 27 punkterna med motivering, (SAP), Stockholm 1945 (1944).
96  Ragnar Edenman, ”Konst i offentlig miljö” Stadsförbundets tidskrift, 1959:9, s. 256–257.
97  Leif Zern, ”Här får missnöjet sin egen väl bevakade tummelplats…”, Dagens Nyheter 1974-
10-16, (min kurs.).
98  Lewin 1967, s. 504–506; Möller 2007, s. 142–144.
99  Laclau & Mouffe 2001, s. 2. Se även Sheri Berman, The Primacy of Politics: Social Democ-
racy and the Making of Europe’s Twentieth century, New York 2006.
100  Bertil Ohlin, Riksdagens protokoll AK nr 2, 19 januari 1956, s. 15; Tage Erlander, ”Avslut-
ning”, Tekniken och morgondagens samhälle, Stockholm 1956, s. 317.
101  Erlander 1956, s. 317.
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Det förflutna
Den andra typen av begreppsliggörande, den som hanteras inom kulturarvets 
diskursordning – och här vänder jag tillfälligt på ordningen jämfört både med 
tidigare och den ordning som undersökningskapitlen kommer att presenteras 
i – svarar mot en föreställning om kollektiv identitet som i linje med vissa 
historie- och kulturarvsteoretiker är orienterad mot en gemensam förfluten-
het. Så menar till exempel Jörn Rüsen att det förflutna som objekt för det 
historiska narrativet bland annat tjänar till att etablera producentens och mot-
tagarens identitet. Det är, menar han, denna funktion som avgör huruvida ett 
kontinuitetsbegrepp är plausibelt eller ej, och det är detta kontinuitetsbegrepp 
som måste vara kapabelt att övertyga mottagarna, lyssnarna om deras egen 
permanens och stabilitet i den temporala förändringen av såväl världen som 
dem själva.102 Jag kommer i samband med den del av undersökningen som 
behandlar kulturarvets diskursordning att återknyta till Rüsens historienarra-
tionsteori. Här räcker det med att återigen framhäva den roll som jag tidigare 
visade att Rüsen tillmäter nödvändigheten av orientering över tid och de olika 
sätt som det historiska narrativet realiserar detta på, det vill säga affirmation, 
regularitet, negation, och transformation, vilket hos Rüsen svarar mot fyra 
olika typer av historiska narrativ.103

David Lowenthal identifierar i sin tur på ett liknande sätt det förflutnas för-
delar som förtrogenhet (familiarity), bekräftelse (reaffirmation, validation), 
vägledning (guidance), berikning (enrichment), flykt (escape) och, inte minst, 
identitet (identity).104 De drag som gör det förflutna fördelaktigt beskriver han 
som antiquity (i sin tur precendence, remoteness, the primordial och the pri-
mitive), continuity, termination och sequence.105 Det är värt att notera att i 
Lowenthals konceptualisering så förmedlar ålderdomligheten, antiquity, före-
trädets respekt och status (antecedence), men kanske ännu viktigare, så under-
stöds idén om kontinuitet och dess i grunden modernistiska etos av progressiv, 
evolutionär social utveckling. 

Utanför historien
Till dessa två temporalt orienterande riktningar av identitetsformering vill jag 
lägga en tredje där, i det här fallet, kärnkraftverket som landskap svarar mot 
en föreställning om något atemporalt, något ”utanför historien”, där det sam-
manhållande elementet utgörs av fysiskt demarkerad gemensamhet. Sociolo-
gen Michèle Barrett lyfter i samband med en diskussion om en kritisk-episte-

102  Rüsen 2005, s. 11.
103  Rüsen 2005, s. 12–15.
104  David Lowenthal, The Past is a Foreign Country, Cambridge 2003 (1985), s. 36–52.
105  Lowenthal 2003, s. 52–63.
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mologisk kontra klassmedvetandetolkning av ett marxistiskt ideologibegrepp, 
utifrån John Thompsons teori om ideologi, fram tre processer eller modaliteter 
som ideologin operationaliseras inom: först legitimering av auktoritet i en we-
bersk mening, för det andra dissimulation, det vill säga döljandet av egentliga 
förhållanden av dominering samt för det tredje, reifikation, vilket Thompson 
menar innebär ”representing a transitory, historical state of affairs as if it were 
permanent, natural, outside of time”.106 

Naturens och naturlandskapets betydelse i kollektiva identitesformerings-
processer har bland annat behandlats av Cosgrove, Roscoe och Rycroft i 
”Landscape and Identity at Ladybower Reservoir and Rutland Water” där de 
undersöker hur diskussioner kring utformningen och landskapsgestaltningen 
eller ”landskapandet” av ett antal vattenreservoarer artikulerar distinkta repre-
sentationer av nationell och lokal identitet, representationer som grundar sig i 
idéer om natur och bevarande. Även om deras undersökning rör ett antal eng-
elska exempel så menar de att England som nation inte på något sätt är unikt i 
det att det tolkar, representerar och, med syftning till den tidigare diskussionen 
kring ideologi, mystifierar landskapet som det ”naturliga” resultatet av djupa 
organiska band mellan ett infött folk och deras land.107

Som jag tidigare anförde så pekar Lowenthal på att den vilda naturen och 
naturlandskapet framstår som något som föregår och som finns utanför histo-
rien, ”comfortingly familiar, yet also awesomely primordial.”108 Lowenthal 
understryker hur ”[n]ature seems essentially other than us”, den representerar 
något som är uråldrigt men på samma gång omedelbart och samtidigt, och 
framhäver därigenom en särskild gemensamhetsgrund.109 Det här är ett drag 
som också understryks av kulturgeografen Jessica Dubow när hon påpekar 
den starka ideologiska laddningen i landskapsbegreppet genom föreställning-
en om hur ”[l]andscape outlives history; it surpasses it”.110

106  Michèle Barrett, The Politics of Truth, Stanford/Cambridge 1991, s. 18–34; John Thompson, 
Studies in the Theory of Ideology, Cambridge 1984, s. 131.
107  Denis Cosgrove, Barbara Roscoe & Simon Rycroft, ”Landscape and Identity at Ladybower 
Reservoir and Rutland Water”, Transactions of the Institute of British Geographers, New Se-
ries, vol. 21, 1996:3, s. 535–536.
108  Lowenthal 2005, s. 86.
109  Lowenthal 2005, s. 86, (urspr. kurs.). Se också David Lowenthal, ”European and English 
Landscapes as National Symbols”, Geography and National Identity (red. David Hooson), Ox-
ford 1994.
110  Jessica Dubow i ”The Art Seminar”, (Denis Cosgrove, Rachael Ziady DeLue, Jessica 
Dubow, James Elkins, Michael Gaudio, David Hays, Róisín Kennedy, Michael Newman, Re-
becca Solnit, Anne Whiston Spirn, Minna Törmä, Jacob Wamberg), Landscape Theory (red. 
Rachael Ziady DeLue & James Elkins), New York/London 2008, s. 100.
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Relationen mellan material och diskursordningar
I ett föregående avsnitt har jag redogjort för det material som kommer att 
användas och jag har jag har tidigare behandlat konstruerandet av diskursord-
ningarna och då lyft fram Faircloughs konceptualisering där diskursordning-
arna betraktas som konstituerade genom totaliteten av en social domäns dis-
kursiva praktiker, något som då på ett givet sätt inbegriper moment av utsage-
produktion. Det kan därför ses som tautologiskt och i det närmaste cirkulärt att 
tala om att materialet överhuvudtaget har valts när det med ett slags automatik 
följer ur det förhållande att utsagorna såväl konstituerar som konstitueras av 
diskursens ordning. Men snarare är det min avsikt att valet av material, i första 
hand i fråga om min korpus av tidskrifter men till viss del också kringmateria-
let, representerar de konkreta aktörernas (Statens vattenfallsverk (Vattenfall), 
Sydkraft, Vattenbyggnadsbyrån (VBB), Samfundet för Hembygdsvård, osv.) 
olika perspektiv och alltså deras sätt att hantera fenomenet inom ramen av 
någon för de tidigare postulerade ordningarna. 

Ett slags poäng med detta är att samma aspekt, såväl i Laclaus och Mouffes 
termer av moment som i Faircloughs termer av en lokal diskurs, exempelvis 
”landskapsbildens skydd”, kan tematiseras och hanteras och på sitt specifika 
sätt begripliggöras inom alla tre diskursordningar, att det med Laclau och 
Mouffes ord är platsen i ekvivalenskedjans logik, det vill säga tillsammans 
med eller i motsats till vilka andra begrepp som artikuleras, som avgör si-
tuerandet i en diskursordning.111 Det handlar med andra ord om att försöka 
undvika det som Foucault pekar ut som en av de problematiska formations-
grunderna för utsagorna, det att de skulle bilda en enhet om de hänför sig till 
ett och samma objekt.112 I analogi med detta är också tanken att en och samma 
institution kan och kommer att dyka upp inom flera sociala praktiker som 
svarar mot diskursordningarna.

Avhandlingens disposition
Avhandlingen består av fem kapitel: en inledning, tre undersökningskapitel 
och en avslutning. De tre undersökningskapitlen ägnas huvudsakligen åt de 
respektive diskursordningar som jag diskuterade ovan: i kapitel 2 kärnkraft-
verket som arkitektur, i kapitel 3 kärnkraftverket som landskap och i kapitel 
4 kärnkraftverket som kulturarv. Kapitel 2, det första undersökningskapitlet, 
inleds med en längre genomgång av hur kärnkraften behandlades inom svensk 

111  Laclau & Mouffe 2001, s. 105; Fairclough 1992, s. 69.
112  Foucault 2002, s. 57–56.
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rikspolitik. Genomgången har dock relevans för samtliga delar av undersök-
ningen. I avslutningen summeras och diskuteras sedan undersökningarnas re-
sultat.
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Fig. 1. Omslag till Sverige inför atomåldern 1956. Textilt mönster Atomics för NKs 
Textilkammare av The Svedberg, nobelpristagare i kemi och ledamot av Atomkom-
mittén.
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Kapitel 2. Kärnkraftverket som arkitektur

Vi stiger in i atomåldern. Fruktan för atomkraftens 
krigiska användning kan inte kväva vår nyfiken-
het på vad atomenergin skall kunna användas till i 
fredstid, och på senare tid, då vi gång på gång fått 
inblickar i atomforskarnas verkstäder, har nyfiken-
heten stegrats till spänd förväntan. Hur kommer tek-
nikens och vetenskapens landvinningar att påverka 
samhället, ändra vår livsföring?113

Politikens utsagor 
Inledningsvis kommer jag i detta kapitel att redogöra för hur kärnkraften han-
terades i det svenska rikspolitiska samtalet under perioden 1945–1973.114 Att 
1973 utgör slutpunkten motiveras som tidigare har beskrivits av att det första 
fullskaliga kommersiella svenska kärnkraftverket vid detta lag var färdigställt 
samtidigt som reaktorer vid samtliga svenska kärnkraftverk var såväl beställ-
da som under uppförande.115 Det är dessutom under det här året som genom-
brottet för en kärnkraftskritisk opinion sker.116

”Det grundläggande i allt skeende”
Som politiskt refererbart objekt framträder atom- eller kärnkraften under hös-
ten 1945. Den 23 november tillsatte den svenska regeringen en utredning som 
tog sig namnet ”Atomkommittén”. Direktiven var i klartext bland annat att 
”för forskningen [...] finna lämpliga metoder till tillgodogörande av atomkraf-
ten för fredliga ändamål”.117 Uttryckssättet ”fredliga” måste här sättas i rela-
tion till de atombomber som hade fällts av USA över Hiroshima och Nagasaki 

113  ”Förord”, Tekniken och morgondagens samhälle, Stockholm 1956, s. 7.
114  Redogörelsen bygger utöver det redovisade materialet på Anshelm 2000 och Lindström 
1991.
115  Kaijser 1992, s. 446–452. För Forsmark se Lennart Cederstam, Forsmarks kraftgrupp AB: 
En trettioårskrönika, Östhammar 2000, s. 16.
116  Kaijser 1992, s. 452–454; Anshelm 1995, s. 41–43; Anshelm 2000, s. 119; Vedung & Bran-
del 2001, s. 185–189; Oredsson 2003, s. 196–200.
117  ”Utredningsuppdraget” i Betänkande rörande preliminära organisatoriska åtgärder för 
atomenergiforskningens främjande, (Atomkommittén I), betänkande av Atomkommittén 1946, 
s. 5.
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den 6 och 9 augusti 1945. Det var denna händelse som initierade tillsättandet 
av en kommitté. Den 13 mars året därpå, vilket också överensstämde med 
direktivets ambition, presenterades ett första delbetänkande. Som kommittén 
själv tillstod hemlighölls dock fortfarande den förmodligen största delen av 
den amerikanska och brittiska kärnforskningens resultat. Det fanns därför inte 
mycket att utreda. Själva betänkandet inleddes med en explicit koppling till 
atomvapentemat. Man menade att för den breda allmänheten hade konstru-
erandet av atombomben i ett slag gett ”konkret realitet” åt ”föreställningarna 
om de i atomkärnorna upplagrade enorma energimängderna, som fysiker och 
kemister sedan länge hyst.”118 Kommittén slog fast att möjligheterna att be-
döma vad man kunde förvänta sig från den kommande forskningen var högst 
begränsade men att detta inte var särskilt väsentligt. Beslut om stöd skulle 
inte utgå från det lilla man redan visste ”utan de möjligheter, som framtiden 
erbjuder. Det som synes avlägset idag kan om få år vara realiserat”.119 Till 
detta, menade man, tillkom också förhoppningen som väckts av forskningen 
om att ”en ny och mäktig energikälla skall kunna ställas i det fredliga framåt-
skridandets tjänst”.120

Så långt var det handfasta aspekter som präglade kärnkraften som politiskt 
tema. Mer visionärt färgade utfästelser lät vänta på sig. Kommittén anförde 
visserligen indirekt att det hade framhållits att ”energien är det grundläggande 
i allt skeende” och den spådde att atomenergin ”skulle komma att medföra 
ett nytt uppsving på den materiella kulturens område jämförbart med det som 
åstadkoms genom ångmaskinens införande”.121 Man kom i övrigt in på mycket 
praktiska överväganden som rörde konstruktion och byggande av en eventuell 
kärnreaktor, vid denna tid kallad ”uranstapel” eller ”atomstapel”, och huvud-
frågorna gällde här valet av bränsle, moderator samt reaktorkonstruktion. 

Tyngdpunkten under slutet av 1940-talet låg snarast på en forskningspoli-
tisk och, som det skulle visa sig omtvistad, organisatorisk nivå.122 Atomkom-
mitténs första betänkande mynnade ut i en del av en forskningspolitisk propo-
sition. I denna valde man att referera det avsnitt av de allmänna synpunkterna 
i kommittébetänkandet där det gjordes en jämförelse med ångmaskinen.123 
Vidare anförde dåvarande departementschefen Tage Erlander i sin del av pro-

118  Atomkommittén I, s. 7.
119  Atomkommittén I, s. 14.
120  Atomkommittén I, s. 7.
121  Atomkommittén I, s. 7. För den diskursiva figuren om energi som ”grundläggande i allt 
skeende” jfr t.ex. Bertil Sjöstrand ”Om landskapsplanering vid Sollefteå kraftverk” i Bygd 
och Natur 1968 (Samfundet för Hembygdsvårds årsbok), s. 19, där han med hänvisning till 
”Sir Christopher Hinton i företalet till brittiska atomkraftprogrammet” menar att ”hela vår nu-
varande civilisation är baserad på kraft.”
122  Se Lindström 1991.
123  Proposition 1946:273, angående vissa anslag till universiteten och den medicinska undervis-
ningen m.m., (del VII, Åtgärder för forskning rörande atomenergien), s. 281.

48



positionen i form av ett nästan ordagrant men oredovisat citat från Atomkom-
mitténs första betänkande att: 

Härigenom ha väckts förhoppningar om att en ny och mäktig energikälla, jäm-
förlig med kolet, oljan och vattenkraften, skall kunna ställas även i det fredliga 
framåtskridandets tjänst.124 

Här ser vi hur vissa teman börjar att både växa och renodlas genom en ständig 
cirkulation mellan de politiska utsagorna. Genom lån och citat, och citat av ci-
tat, framträder vissa underdiskurser som kretsar kring ett antal nyckelbegrepp 
som exempelvis ”framåtskridandet”, ”mäktig/enorm”, ”materiell kultur” etc.

Atomkommitténs följande betänkande, där den kommande verksamheten 
beskrevs som syftande mot målet ”att alstra atomenergi ur svenska råvaror”, 
fokuserade på tre olika deluppgifter. För det första handlade det om att skapa 
en organisation som kunde leda den målbundna forskningen med sikte på kon-
struktionen av en större reaktor. För det andra att som tidigare beslutat fort-
sätta stödet till forskning och utbildning, samt för det tredje inrättandet av ett 
till regeringen rådgivande organ i atomenergifrågor. 125 Enligt kommittén stod 
det klart att det här krävdes en ”kraftsamling av Sveriges vetenskapsmän och 
ingenjörer”. Att dessa var ekonomiskt understödda av staten och näringslivet 
framstod för kommittén som ”den enda möjligheten att i konkurrensen med 
övriga nationer nå det eftersträvade resultatet.”126 Detta grandiosa resultat – en 
mäktig energikälla i det fredliga framåtskridandets tjänst – krävde med andra 
ord en lika grandios, och dessutom nationell, ansats.

Ett herravälde över naturens krafter
Åren kring 1950-talet mitt framstår som en mycket intensiv period. Den 14 
februari 1955 hölls ett offentligt möte med rubriken ”Atomkraften – förin-
telse eller välstånd?” på Stockholms konserthus. På mötet, som anordnades av 
Stockholms arbetarekommun talade dåvarande försvarsminister Torsten Nils-
son, ordföranden i utrikesutskottet och f.d. utrikesminister Rickard Sandler, 
Atomkommittéledamoten The Svedberg och Tage Erlander. Sandlers, Sved-
bergs och Erlanders bidrag publicerades i Morgontidningen under dagarna 
som följde efter mötet samt i en skrift som gavs ut på Tidens förlag. Den 15 
februari kunde man utöver Svedbergs tal i tidningen läsa ett utförligt reportage 
kring mötet föregående kväll. Bland annat refererades Torsten Nilssons tal i 
vilket han enligt Morgontidningen ”framhöll att atomenergins utnyttjande för 
människan endast kan jämföras med vad hon upplevde när hon tog elden i 

124  Proposition 1946:273, s. 303. Jfr Atomkommittén I, s. 7.
125  Betänkande med förslag till organisation av och ekonomiskt stöd åt atomenergiforskningen, 
(Atomkommittén II), betänkande av Atomkommittén 1947, s. 4–5.
126  Atomkommittén II, s. 6.
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sin tjänst”.127 Försvarsminister Nilsson fäste stor vikt vid de försvarspolitiska 
konsekvenserna av den nya tekniken men menade samtidigt att ”[v]i som le-
ver i atomålderns gryning anar emellertid även svindlande framstegsmöjlighe-
ter, om uranstapeln ställs i de[t] fredliga utnyttjandets tjänst”.128 

Svedbergs tal, ”Atomkraften som energireserv”, fokuserade till stor del 
på atomkraftens förutsättningar och grundläggande funktion men han gick 
också utanför den atomtekniska jargongen. Inledningen av hans tal utgjorde 
ett slags trosförklaring där han menande att den materiella kulturen vilade på 
tekniska tillämpningar av grundforskningens resultat och detta gällde i syn-
nerhet i fallet med atomkraftens tillgodogörande.129 Svedberg menade vidare 
att atomkraften var det enda hoppet ”om energibrist skall kunna undvikas i 
en nära framtid – eller med andra ord om vår materiella kultur samt jordens 
folkmängd skall kunna tillåtas växa i nuvarande tempo”.130

Rickard Sandler, vid tiden svensk chefsdelegat i FN, uppehöll sig i sitt tal 
i mångt och mycket kring atomkraftens förintelseaspekt och redogjorde för 
de världspolitiska implikationerna av atomvapnens utveckling och spridning. 
Talets titel var dock ”I atomålderns gryning” och i avslutningen menade Sand-
ler att man kunde hoppas på ”en förnuftets seger som förvandlar förintelsens 
demon, som bor i atomkärnan, till en mäktig lydig tjänare åt människan”.131 

Mötet avslutades av statsminister Erlander som i sitt tal, vilket också sän-
des i radio, dels summerade upp vissa av de föregående årens politiskt och 
samhällsbyggnadsmässigt orienterade utsagor, dels formulerade vissa nya. 
Framför allt började här den konkreta diskursiva sammanlänkningen av atom-
kraften med partiets och i vidare bemärkelse politikens nya syften, med inträ-
det i en ny och radikalt annorlunda tidsålder, det slutliga erövrandet av natu-
ren, samhällets primat samt med en nationell samling. Erlander inledde med 
att konstatera att tekniken hade förändrat förutsättningarna för människornas 
samlevnad och fortsatte med ett tema som alltmer skulle komma att skjutas i 
förgrunden under de kommande åren:

På ett tidigt stadium insåg arbetarrörelsen, att utvecklingstendenserna skulle 
möjliggöra, ja nödvändiggöra långtgående förändringar i samhällets organisa-
tion. Den tekniska utvecklingen gav möjligheter till en förut otänkbar stan-
dardhöjning. Standardhöjningen gav en annan slagkraft åt det gamla kravet på 
människovärde och den enskildes frihet och demokrati. Den enskilde frigjor-
des från de ”bojor, som hungern lagt uppå.”132

127  ”Internationell solidaritet enda räddningen”, Morgontidningen 1955-02-15.
128  ”Internationell solidaritet enda räddningen”, Morgontidningen 1955-02-15.
129  The Svedberg, ”Atomkraften som energireserv”, Atomkraften – Förintelse eller välstånd?, 
Stockholm 1955, s. 3. 
130  Svedberg 1955, s. 5.
131  Rickard Sandler, ”I atomålderns gryning”, Atomkraften – Förintelse eller välstånd?, Stock-
holm 1955, s. 27.
132  Tage Erlander, ”Perspektiv på atomkraften”, Atomkraften – Förintelse eller välstånd?, 
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Utifrån de möjligheter som hade understrukits av de föregående talarna mena-
de Erlander i samma anda att man stimulerades av tanken på ”en kommande, 
tidigare oanad välståndsutveckling” och att atomenergin kunde komma att bli 
”av grundläggande betydelse för vårt framtida välstånd.”133 Det var till och 
med så att man ännu ”knappast [kunde] skönja vilka förändringar i männis-
kornas levnadsvillkor över huvud taget som tillgång på billig energi kan föra 
med sig.”134 Som nation hade Sverige enligt Erlander en god utgångsposi-
tion. Svenskarna var lyckligt lottade både vad avsåg uranråvaruförsörjning 
och skickliga forskare. Det var inte alls, menade han, förmätet att ett litet land 
sysslade med atomverksamhet, i synnerhet inte som svensk forskning och tek-
nik många gånger tidigare hade åtnjutit respekt för sina insatser. I sin avslut-
ning skruvade Erlander upp det profetiska tonläget ytterligare och genom att 
apostrofera den brittiske historiken George Trevelyan fångar han samtidens 
situation i en poetisk bild:

Under århundraden har människan varit rädd för kylan, mörkret, hungern och 
vilddjuren. Mödosamt har hon måst hävda sig mot en bister fientlig natur. I 
dag står hon för första gången inför möjligheten att skaffa sig herravälde över 
naturens krafter i en tidigare oanad utsträckning.135

Sammantaget fanns här de flesta av de teman som framgent skulle komma att 
prägla kärnkraftens politiska diskurs samtidigt som det är tydligt hur en lege-
ring av flera heterogena diskurser börjar skönjas. Sammanhanget hade dock 
fortfarande en explicit koppling till atomkraft, inte minst genom själva mötets 
titel. I samband med nästa större sammankomst skulle denna diskursiva gräns 
överskridas.

Tekniken och morgondagens samhälle
Konferensen ”Tekniken och morgondagens samhälle”, anordnades den 15 och 
16 november 1955 av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) och 
Landsorganisationen (LO) på biografen Rigoletto i Stockholm. Enligt förordet 
i den publicerade volymen med samma titel så var det främsta syftet att ”ge 
information”, och föreläsarna och debattörerna representerade ”vetenskapen, 
näringslivet och den fackliga och politiska arbetarrörelsen”. Trots det mycket 
generella anspråk som antyddes i konferensens titel så rådde det ingen tvekan 

Stockholm 1955, s. 43. (Jfr Internationalen, första versen: ”Upp, trälar uti alla stater, som hun-
gern bojor lagt uppå.”) 
133  Erlander 1955, s. 43–44.
134  Erlander 1955, s. 45.
135  Tage Erlander 1955, s. 46. För en diskussion om Trevelyans syn på relationen mellan natur 
och teknik se Bill Luckin, Questions of Power: Electricity and Environment in Inter-War Brit-
ain, Manchester 1990.
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om vad som föreställdes som tekniken i morgondagens samhälle. Förordet 
slog tydligt an tonen när det inleddes med några vid det här laget välbekanta 
figurer:

Vi stiger in i atomåldern. Fruktan för atomkraftens krigiska användning kan 
inte kväva vår nyfikenhet på vad atomenergin skall kunna användas till i freds-
tid, och på senare tid, då vi gång på gång fått inblickar i atomforskarnas verk-
städer, har nyfikenheten stegrats till spänd förväntan. Hur kommer teknikens 
och vetenskapens landvinningar att påverka samhället, ändra vår livsföring?136

Det handlade inte om, utan hur. Bland talarna på konferensen fanns fysikern 
Torsten Gustafsson som var huvudtalare under första sejouren som talande 
kallades ”Atomenergin och framtidens Sverige”. Han menade bland annat att: 

Atomenergin är i framtiden ett nödvändigt tillskott till våra begränsade till-
gångar på energi. Genom atomenergin får vi alltså en möjlighet att fortsätta 
den intensiva utbyggnaden av Sveriges industri och därmed att finansiera re-
former, som vi vet är nödvändiga.137 

Här hade något hänt sedan Atomkommitténs första betänkande då man vis-
serligen tillerkände ”den mäktiga” atomenergin ett stort värde men samtidigt 
menade att det inte rådde och inte skulle komma att råda någon akut brist på 
tillgång till energi genom andra konventionella källor.138 Bland övriga med-
verkande kan man notera representanter för det halvstatliga företaget AB 
Atomenergi, Vattenfall, Ingeniörsvetenskapsakademin och Atomkommittén 
samt som avslutningstalare Tage Erlander. Därmed inte sagt att samtliga med-
verkande hade en uttalad koppling till atomenergiområdet. Snarare kan man 
säga att atomenergin och i vidare bemärkelse atomenergiarbetet och därtill 
kopplade begrepp som automation och rationalisering kom att fungera som en 
övergripande trop dels för hur tekniken skulle komma att befordra och möjlig-
göra den framtida fantastiska och epokbildande välståndsökningen, dels för 
själva välståndsökningen i sig. Vad gällde politikens uppgifter och möjligheter 
anknöt Erlander i sitt avslutningstal till de teman som han hade lyft fram på 
mötet ”Atomkraften – förintelse eller välstånd?”: 

Arbetarrörelsen uppstod i hög grad som en protest mot den tekniska utveck-
lingens sociala konsekvenser. Den främsta omedelbara uppgiften för vår rö-

136  ”Förord”, Tekniken och morgondagens samhälle, Stockholm 1956, s. 7.
137  Torsten Gustafsson, ”Atomenergin och framtidens Sverige”, Tekniken och morgondagens 
samhälle, Stockholm 1956, s. 29.
138  Jfr ”begränsade tillgångar på energi” med kommitténs ”ingalunda förefinnes någon brist 
på energi i världen”. Redan i sitt tal vid Atomkraften – Förintelse eller välstånd hade Erlander 
visserligen menat: ”Dessutom kan man redan skönja den tidpunkt, då jordens reserver av kol 
och olja blir uttömda eller i varje fall endast kan utvinnas till allt mera stegrade priser.” Erlander 
1955, s. 45.
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relse blev att komma till rätta med de sociala problem – massarbetslösheten, 
nöden, fattigdomen – som följde i industrialismens spår.139 

Detta stod för Erlander i skarp kontrast mot de uppgifter som politiken hade 
i samtidens och framtidens samhälle, ett samhälle där de tidigare huvudpro-
blemen hade fått sin lösning och där det politiska hade skaffat sig initiativet. 
Om det tidigare hade gällt att i första hand skapa elementär trygghet för folk-
flertalet så handlade det nu i den fulla sysselsättningens samhälle om att lägga 
grunden för ett fortsatt snabbt framåtskridande. Atomenergin som sinnebilden 
av det tekniska framsteget var på samma gång upphovet till, som lösningen 
på arbetarrörelsens nya politiska uppgifter. Det var följaktligen inga små för-
hoppningar som knöts till teknikens potential: ”De tekniska framstegen ger 
oss möjlighet att förverkliga förhoppningar om framåtskridande, som för någ-
ra få år sedan tedde sig som verklighetsfrämmande utopier.”140

Konferensen var emellertid inte enbart ett sammanhang där de i inskränkt 
mening politiska aspekterna diskuterades utan man behandlade också betyd-
ligt mer konkreta planer inom atomenergiområdet. Ett exempel på detta var 
Vattenfalls generaldirektör Åke Ruscks anförande där han offentliggjorde pla-
nerna på två atomkraftverk som han hoppades skulle vara färdigställda under 
år 1960 respektive 1963. Projekten gick under namnen ”Adam” och ”Eva”, 
och som i en atomålderns variant av skapelseberättelsen menade Rusck att: 
”Vi skall med andra ord från Adam få ett revben för att skapa Eva.”141 

En bred politisk uppslutning kring atomkraften
Även om det som brukar betecknas som arbetarrörelsen hade tagit initiativet 
i den politiska diskussionen om atomkraften innebar detta inte att SAP inom 
riksdagspolitiken hade skaffat sig monopol på vurmen för den nya energikäl-
lan. Exempelvis interpellerade Gustav Johansson från Sveriges Kommunis-
tiska Parti (SKP) i andra kammaren den 1 november 1955. Han menade här att 
atomkraften stod i förgrunden överallt. I många länder hade man ”[s]edan det 
första atomkraftverket i världen byggts i Sovjetunionen” påskyndat planerna 
för utnyttjande av atomkraften. Enligt Johansson krävde ”[e]n allt starkare 
folkopinion […] förbud mot atomvapen men maximalt utnyttjande av atom-
kraften för fredligt bruk.”142

Bredden i den politiska uppslutningen framträder också tydligt vid re-
missdebatten i samband med statsverkspropositionen (budgetpropositionen) 

139  Erlander 1956, s. 317.
140  Erlander 1956, s. 318.
141  Åke Rusck, ”Vattenfallsstyrelsen planerar två atomenergianläggningar”, Tekniken och mor-
gondagens samhälle, Stockholm 1956, s. 43.
142  Riksdagens protokoll AK nr 25, 1 november 1955, s. 10–11.
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i andra kammaren 19/1 1956.143 Folkpartiledaren Bertil Ohlin inledde med att 
ställa sig frågan ”hur atomkraften bäst skall gagna vårt folks försörjning”.144 
Han ifrågasatte vidare det han uppfattade som en ambition att skapa ett stats-
monopol på atomenergiområdet. Samtidigt la han sig i sin analys av vad atom-
kraftens införande skulle komma att få för konsekvenser mycket nära det som 
vi tidigare har sett framhävdes av Erlander:

Blickar vi fram i tiden mot det årtionde, som kommer efter vårt, förefaller det 
som om standardstegringen skulle hinna så långt, att de ekonomiska och so-
ciala problemen förlorar den dominans de på sätt och vis haft för den senaste 
mansålderns samhällsarbete.145 

Den kommande mansåldern – atomåldern – skulle enligt Ohlin komma att bli 
en epok ”där fattigdom, nöd och ekonomisk otrygghet har övervunnits”.146 
Liksom hos Erlander skulle politiken enligt Ohlin komma att stå inför nya 
uppgifter när de gamla uppgifterna genom välståndsökningen miste sin tidi-
gare relevans. Erlander hade bland annat menat att en tidigare otänkbar stan-
dardökning som möjliggjordes genom den tekniska utvecklingen gav slag-
kraft åt krav på demokrati, människovärde och den enskildes frihet, och att 
man skulle komma att kunna frigöra sig från hungerns bojor. Ohlin hävdade i 
sin tappning av detta tema: 

[D]å upphör den ekonomiska knapphetens tryck att vara så kännbart som hit-
tills. Frigjorda från omsorgen om livets nödtorft och med ökad frihet kan män-
niskorna ägna sina tankar till större del åt andra ting. Kostnaderna för det vi 
kallar kulturliv i alla dess aspekter blir inte längre de hinder och gränser, som 
de utgör i dag för många. Litteratur, resor, friluftsliv, teater, musik, film, konst 
– med ett ord sagt bildning och kultur – kommer att uppta de flesta människors 
tid och intresse långt mer än hittills. Och kortare arbetstid kommer att göra sitt 
till ökning av dessa möjligheter till personlighetsutveckling.147

Från atomkraften som inbegreppet av det tekniska framsteget drar Ohlin ome-
delbart en rak linje till hur samhället snarast med automatik skulle komma att 
höja sig till en ny nivå. Ur atomkraften skulle inte bara energi utvinnas utan 
också kultur. Och där Erlander hade lyft fram arbetarrörelsens insatser i be-
kämpandet av ekonomiska och sociala problem och dess insikt om teknikens 

143  För bredden i den politiska uppslutningen jfr även med Tage Erlander, Tage Erlander 1955–
1960, Stockholm 1976, s. 70–72: ”Vi var [på 1950-talet] alla fullständigt eniga om att vi måste 
ha tillgång till ökade energimängder [---]. Nationen var helt enig om att en avvägning av för- 
och nackdelar talade för en satsning på ett svenskt fredligt atomprogram. [---] Det [Marviken] 
var ett bakslag, men i stort sett utvecklades det svenska kärnkraftsprogrammet efter ritningarna 
och resultatet motsvarade de förväntningar som vi alla hyste på 1950-talet.”
144  Riksdagens protokoll AK nr 2, 19 januari 1956, s. 12.
145  AK 1956:2, s. 14.
146  AK 1956:2, s. 15.
147  AK 1956:2, s. 14.
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löfte om ett möjligt överskridande av dessa problem, var Ohlin i stället noga 
med att betona det gemensamma i ansträngningarna. I övrigt var tematiken 
nära besläktad: 

Välfärdssamhälle – det är ett vackert ord. Det täcker en realitet, ett konstruktivt 
arbete som alla grupper av Sveriges folk varit med om att utföra i detta århund-
rade. Men i samma mån som den enskildes ekonomiska problem förlorar sin 
skärpa genom atomålderns tekniska framsteg och produktionsökning, i samma 
mån förskjutes tyngdpunkten i samhällets strävan. Det centrala blir inte att 
skydda mot nöd utan att bygga upp ett samhälle, där varje enskild människas 
frihet och möjlighet till personlighetsutveckling främjas, och där hon möter de 
etiska krav, som är frihetens ständige följeslagare.148

Den koppling som Ohlin gör mellan atomkraft, produktionsökning, kultur och 
frihet skulle snart också komma att formuleras från socialdemokratiskt håll, 
bland annat i programskriften Framstegens politik (1956) och i Erlanders Val-
frihetens samhälle (1962). 

Efter Ohlin var det i remissdebatten högerledaren Jarl Hjalmarsons tur. För 
Hjalmarson var atomenergin i stort sett uteslutande kopplad till försvarsfrågan 
och han stödde uttryckligen det han uppfattade som ÖB:s önskan om atomva-
pen. Vad gällde den fredliga användningen av atomenergin nöjde Hjalmarson 
sig med att, mot bakgrund av den pågående atomenergiutredningen, uttala 
förhoppningen om att de intresserade både inom offentlig och enskild sektor 
skulle ges, som han sa, ”tillräckligt utrymme”.149 

Ohlin var heller inte ensam om att inom partiet ha mycket optimistiska 
förhoppningar om vad atomenergin skulle föra med sig. I maj samma år, i 
samband med att proposition 1956:176 antogs, där den så kallade svenska lin-
jen på atomenergiområdet slogs fast, anförde partivännen Hugo Osvald som 
ordförande i tredje lagutskottet följande:

Herr talman! ”Vi står vid tröskeln till en ny tidsålder”, skrev New York Times 
häromdagen i anslutning till en rapport som avlämnats av Californian Institute 
of Technology – en rapport i vilken en rad vetenskapsmän tecknat den kom-
mande vetenskapliga och tekniska utvecklingen i mycket ljusa färger. Under 
denna nya tidsålder kommer vi bl. a. att lära oss utnyttja jordens outtömliga 
rikedomar. I det framtidssamhälle som vi är på väg emot skall behovstäck-
ningen vara riklig, ingen människa skall behöva lida nöd, och tvisten om hur 
kakan skall delas kommer att tillhöra det förgångna. Människorna får gott om 
fritid och kommer att kunna ägna sig åt kulturella sysslor och arbetsuppgifter. 
En av förutsättningarna för att detta mål skall nås är att energi i fullt tillräckliga 
mängder står till vårt förfogande. Ett viktigt steg på vägen mot framtidssam-
hället är att frigöra och för fredliga värv utnyttja de väldiga energimängder 
som är bundna i atomkärnan – atomkraften eller kärnkraften. Det beslut som vi 
snart skall fatta kan därför med all rätta betecknas som en viktig milstolpe på 

148  AK 1956:2, s. 14–15.
149  AK 1956:2, s. 15–16.
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vägen mot det mål som jag helt kort sökt antyda. Genom fruktbärande samver-
kan mellan alla goda krafter bör målet kunna nås inom en icke alltför avlägsen 
framtid.150

Det rörde sig om en ny tidsålder och om ett veritabelt framtidssamhälle. Det 
rörde sig om de tidigare politiska uppgifternas överskridande genom frigöran-
det av atomkraftens väldiga energi och jordens outtömliga rikedom. 

Framstegens politik
Under 1956 publicerades också program- eller idéskriften Framstegens poli-
tik som i detta sammanhang måste betraktas som en nyckeltext. Bakom skrif-
ten stod SAP:s partistyrelse. I Framstegens politik återfinns flera av de teman 
som hade lyfts fram under tidigare möten och konferenser av Erlander, Sand-
ler, Nilsson med flera och dessa teman samt den specifika sammanlänkningen 
av dem börjar här internaliseras i en partisanktionerad form; de tidigare in-
dividuellt formade utsagorna stadfästs här som rörelsens kollektiva mening. 
Enligt förordet behandlade skriften enligt ett nu bekant mönster möjligheterna 
att ”utnyttja den tekniska och vetenskapliga utvecklingen i framåtskridandets 
tjänst”.151 Liksom i främst Erlanders tidigare utläggningar beskrevs ett inträde 
i ett kvalitativt nytt historiskt skede och detta nya skedes möjliggörande ge-
nom kopplingen till bland annat atomenergin: 

Samtidigt står vi på nytt inför en teknisk omvandling som så småningom på 
ett genomgripande sätt kommer att förändra människornas tillvaro. Denna 
omvandling kan ge hitintills oanade möjligheter till ett konstruktivt samhälls-
bygge. [---] Atomkraft och automation heter nyckelorden [---]. Den tekniska 
utvecklingen kommer att revolutionera vår tillvaro.152 

Det kvalitativt nya med detta historiska skede underströks, liksom tidigare, 
genom att möjligheterna inte bara var mycket stora, utan hur de tidigare varit 
okända eller oanade. Som vi har sett hade Erlander under Tekniken och mor-
gondagens samhälle till och med menat att dessa möjligheter nyss hade fram-
stått som verklighetsfrämmande utopier.153 Så framstod de inte längre. Under 
rubriken ”Tekniken, framåtskridandet och samhället” länkades återigen dessa 
två teman samman:

150  Riksdagens protokoll FK nr 23, 29 maj 1956, s. 106.
151  Framstegens politik, (Socialdemokratiska partistyrelsen), Stockholm 1956, s. 3. Jfr Atom-
kommittén I, s. 7, Proposition 1946:273, s. 281 samt Erlander 1956, s. 318.
152  Framstegens politik 1956, s. 6–7.
153  Erlander 1956, s. 318. Jfr även ”tidigare otänkbar” respektive ”tidigare oanad”, i Erlander 
1955, s. 43 resp. 46. Jfr även hur den senare skriften Resultat och reformer, vars riktlinjer 
godkändes på SAP:s partikongress 1964, inleds med orden ”Utopier blir verklighet” och hur 
atomenergin utgör en av byggstenarna i en ny industriell revolution. Resultat och reformer: 
Riktlinjer för Socialdemokratisk politik, Stockholm 1964, s. 7, 16, 20–21.
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Samhället befinner sig åter i en väldig omdaningsprocess, kanske väldigare än 
då industrialiseringen bröt fram. Atomenergins fredliga utnyttjande och auto-
mationen är de faktorer, som på senare år tilldragit sig den största uppmärk-
samheten.154

Kopplingen var här inte bara tydligare utan själva förändringen framstår som 
betydligt mer radikal. När man som i Atomkommitténs första betänkande 
hade menat att atomenergin skulle innebära en förändring som kunde jämfö-
ras med den som åstadkoms genom ångmaskinens införande, så överskreds 
nu denna komparation.155 Förändringen skulle komma att bli ännu större än 
den som industrialiseringen, emblematiskt framställd genom ångkraften, hade 
inneburit. Detta kan också jämföras med vad Erlander tidigare hade beskrivit 
som arbetarrörelsens och politikens förändrade uppgifter i samtiden eftersom 
det hade varit de problem som följde i just industrialiseringens spår som ar-
betarrörelsen hade uppstått till följd av och som protest mot.156 En av arbetar-
rörelsens och socialdemokratins nya viktiga uppgifter till följd av den revolu-
tionerande tekniska utvecklingen var i stället, menade man, en ”[k]ulturpolitik 
i vid bemärkelse”.157 Det handlade om att främja människornas sociala och 
kulturella frigörelse.158 

154  Framstegens politik 1956, s. 16, (urspr. kurs).
155  Vilken betydelse denna analogi mellan atomkraft och ångmaskin/-kraft kunde ha visas bl.a. 
av den enorma vikt som de samtidshistoriska narrationerna tillmätte ångkraften som förän-
drande kraft i samband med industrialismen genombrott. Se bl.a. Ingvar Andersson, Sveriges 
historia, 7. uppl., Stockholm 1975 (1943), s. 363 ff.; Sten Carlsson & Jerker Rosén, Svensk 
historia 2: Tiden efter 1718, 3. uppl., Stockholm 1970 (1961), s. 355 ff. samt Robert R. Palmer, 
Nya tidens världshistoria, (övers. Dagny Henschen & Hilda Holmberg), del I Stockholm 1958 
(1950) resp. del II, Stockholm 1959 (1950), s. 383 ff. (del I) resp. s. 92 f. (del II). Vidare använ-
de exempelvis Hans Jägerstad ”atom” som epokbeteckning i historieöversikten Från stenålder 
till atomålder: Sveriges historia i årtal med inledande översikter, Uppsala 1952.
156  Erlander 1956, s. 317.
157  Framstegens politik 1956, s. 8. Det här är också något som artikuleras i den senare svenska 
kulturpolitiken genom Roland Pålsson, en av de centrala dirigenterna för den nya kulturpoli-
tiken som chef för dåvarande ecklesiastikdepartementets kulturavdelning, och från 1972 dessu-
tom som riksantikvarie: ”Genom teknikens och vetenskapens möjligheter att i viss utsträckning 
befria människorna från det hårda arbetets tvångströja skapas förutsättningar för att låta en 
mildare civilisation växa fram, kanske en mindre neurotisk kultur, vilken ger större utrymme 
för den lustprincip, som styr individen mot olika former av utlevelse av emotionella impulser. 
En sådan kultur skulle, har en del uttolkare av Freud hävdat, inte bara göra oss lyckligare utan 
samtidigt även frigöra skapande energier hos människorna vilka nu delvis förkvävs av ett kul-
turmönster som ännu i stora delar strävar att bevara den disciplin man krävde för att binda mas-
sorna till grottekvarnen under industrialismens genombrottstid.” Roland Pålsson, Det möjliga 
samhället. Tankar om politik och kulturpolitik, Stockholm 1967, s. 65–66, (min kurs.). 
158  Framstegens politik 1956, s. 6. Jfr även med vad Atomkommitténs sekreterare Gösta Funke 
säger vid den ”kurs” om atomenergin för journalister som anordnades av Stockholms hög-
skola, Publicistklubben, Journalistförbundet och Tidningsutgivareföreningen: ”Den fortsatta 
utvecklingen av vår civilisation, och det gäller därvid ingalunda enbart den rent materiella 
levnadsstandarden utan i lika hög grad möjligheterna till framåtskridande på det kulturella om-
rådet, är mycket nära förknippad med möjligheterna att ställa nya mängder av billig energi till 
samfundets förfogande. Energin är grundvalen för allt materiellt framåtskridande och utan ett 
materiellt framåtskridande finns inte heller grunden för en verklig utveckling på den allmänna 
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Ytterligare en viktig uppgift var att utnyttja den tekniska utvecklingen för 
snabba ekonomiska framsteg. Inte för att det egentligen tycktes behövas, även 
utan atomkraft och andra tekniska framsteg hade det gått mycket bra. Man 
menade att om de senaste tio årens utveckling fortsatte i samma takt skulle 
levnadsstandarden på tjugo år komma att höjas till det dubbla.159 Samtidigt 
existerade ett hot och det var hotet om en utebliven standardhöjning.160 I enlig-
het med den tidigare påvisade figuren om hur energin var det grundläggande 
i allt skeende, kunde den närmast historiskt nödvändiga välståndsökningen 
komma på skam.161 Man hade dock försetts med ett medel för att korrigera 
denna möjliga avvikelse från den önskade, förväntade och nu också fastslagna 
utvecklingslinjen. Under rubriken ”Atomkraften – framtidens energikälla” 
menade man sålunda:

Exempel på de väldiga utvecklingsprojekt som redan nu möter är energiför-
sörjningen. En kraftigt ökad tillgång på energi är en av de viktigaste förutsätt-
ningarna för stigande produktion. [---] Det är mot denna bakgrund som atom-
energin redan nu framstår som räddningen ur ett framtida fullständigt beroende 
av oljeimporten. [---] Våra tillgångar på atombränslet uran i de mellansvenska 
skiffrarna synes dessbättre outtömliga för våra behov.162

Till atomenergin som möjlighet – ”möjlighet att fortsätta den intensiva ut-
byggnaden av Sveriges industri och därmed att finansiera reformer”, ”möjlig-
het att förverkliga förhoppningar om framåtskridande”, ”möjligheter till en 
förut otänkbar standardhöjning” etc. – adderades nu också atomenergin som 
räddning. 163

SAP:s partiprogram 1960
I samband med partikongressen 1960 reviderades SAP:s partiprogram från 
1944 och atomkraften kunde därmed också fogas in i detta sammanhang. I de 
allmänna grundsatserna menade man att förändringsarbetet syftade både till 
att undanröja de missförhållanden som fanns kvar i det nuvarande samhället 
samt att lösa de nya problem som utvecklingen hade skapat:

Samhällsarbetets inriktning bestämmer möjligheterna att för en rikare mänsk-
lig tillvaro utnyttja vetenskapens och teknikens landvinningar. Nya produkt-

kulturens fält.” Gösta Funke, ”Sverige inför atomåldern”, Sverige inför atomåldern: 14 svenska 
experter om ett aktuellt ämne, (red. Gösta Funke), Stockholm 1956, s. 11–12.
159  Framstegens politik 1956, s. 12.
160  Erlander menar i Valfrihetens samhälle att han i analogi till ekonomen och sociologen Fer-
dynand Zweigs begrepp ”the revolution of rising expectations” i remissdebatten 1956 hade 
försökt lansera uttrycket ”de otillfredsställda förväntningarnas missnöje”. Tage Erlander, Val-
frihetens samhälle, Stockholm 1962, s. 60.
161  Jfr Atomkommittén I, s. 7.
162  Framstegens politik 1956, s. 18 –19.
163  Gustafsson 1956, s. 29; Erlander 1956, s. 318 samt Erlander 1955, s. 43.
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ionsformer och nya konsumtionsmöjligheter förändrar snabbt de yttre villko-
ren för människornas liv. Atomkraften och automationen står i blickpunkten, 
men möjligheterna att utnyttja vetenskapliga upptäckter och tekniska framsteg 
sträcker sig över alla områden av mänsklig verksamhet.164

Ännu en gång dyker samhällets nya problem upp och relateras till atomener-
gin, även om man också framhåller att gamla faktiskt finns kvar. Dessutom 
både skapar utvecklingen de nya problemen samtidigt som den utgör och till-
handahåller lösningen på dem. Tydligt är också hur atomkraften tillsammans 
med automation får funktionen av ställföreträdande trop för hela den tekniska 
revolutionen. I punkt 16 i det politiska programmet proklamerade man att 
”[s] amhället ansvarar för energiförsörjningens planering och utveckling” och 
att ”[a]tomkraften utbygges under samhällets ledning”.165 

Störst i världen
Att utsagan lät sig formuleras som ett konstaterande indikerar i sig den allt-
mer tilltagande graden av atomenergins internalisering. Sammanlänkningen 
av och identifieringen mellan atomkraft, energiförsörjning, forskning, fram-
åtskridande och kultur tycks här ha fått ett sådant genomslag att behovet av 
ständigt upprepade lovtal börjar mattas av. Därmed inte sagt att atomenergin 
försvann från de politiska utsagorna. I ett specifikt energipolitiskt samman-
hang var rollen alltjämt framskjuten vilket exempelvis framgår av hur direkti-
ven för den nya energikommittén formulerades:

Orsakerna till det ständigt ökade energibehovet är framför allt att söka i den 
industriella expansionen och den därmed sammanhängande höjningen av lev-
nadsstandarden. I de prognoser som gjorts i olika sammanhang, har man ut-
gått från en fortsatt kraftig uppgång i energiförbrukningen. En successivt ökad 
energiförbrukning torde också få betraktas som en nödvändig förutsättning 
för att uppnå de väsentliga samhällsekonomiska målen full sysselsättning och 
höjd levnadsstandard. [---] För att trygga vår framtida energiförsörjning mot 
ett alltför starkt beroende av utlandet och möjliggöra en fortsatt inhemsk el-
kraftutbyggnad under medverkan av svensk industri genomförs ett omfattande 
atomenergiprogram.166

Atomkraftens avmattning i det politiska samtalet kan ses mot bakgrund av att 
atomenergin här börjar ta faktisk form. De tidigare utsagornas inriktning på 
ett om börjar här i allt större utsträckning skiftas mot ett hur vilket också av-

164  ”Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti” (1960), Från Palm till Palme: 
Den svenska socialdemokratins program 1882–1960, (Föreningen Socialistisk Debatt), Stock-
holm 1972, s. 172, (min kurs.). 
165  ”Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti”, s. 180.
166  Sveriges energiförsörjning. Energipolitik och organisation, betänkande av Energikommit-
tén, SOU 1970:13, Stockholm 1970, s. 15, (min kurs.).
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speglas i den politiska diskursen.167 Detta gjorde att den konflikt kring atom-
energiarbetets konkreta inriktning och organisation som hade visat sig under 
mitten av 1950-talet återigen kunde etableras inom ramen för politiken. Det 
nav som konflikten framför allt kom att spinnas runt utgjordes av projektet 
med försökskraftverket Marviken, ett projekt som i sig betraktades som en 
felsatsning utifrån tekniska överväganden men som också fick representera 
den ditintills gällande inriktningen med en stark och direkt inblandning från 
statens sida genom AB Atomenergis försorg. 

När handelsminister Gunnar Lange den 30 december 1965 avgav direk-
tiven till 1966 års atomenergiutredning var tonen defensiv.168 Initierandet av 
en ny atomenergiutredning öppnade upp för en debatt i riksdagen under den 
följande tiden, en debatt som huvudsakligen kom att kretsa kring Marviken-
projektet.169 Marviken kom också att betraktas som ett misslyckande när riks-
dagen 1970 beslutade om att inte fullfölja projektet, efter det att kostnaderna 
för att uppnå tillfredställande säkerhet upplevdes som alltför stora.170 Senare 
samma år publicerade industridepartementet en vitbok om det dittillsvarande 
atomenergiarbetet, Svensk atomenergipolitik. Motiv och riktlinjer för statens 
insatser på atomenergiområdet 1947–1970, vilken kan läsas som att man från 
industridepartementets sida försökte förekomma en eventuell kritik. I vitbo-
ken erkände industriminister Krister Wickman brister och felsteg i den förda 
politiken vilket för kritikerna framstod som tillräckligt för att kunna enas om 
det fortsatta atomenergiarbetet. En linje som Wickman drev var att föresats-
erna hade varit goda och dessutom gemensamma med kritikernas mål, dvs. 
en utbyggnad av en kommersiell atomkraftsindustri, även om det konkreta 
genomförandet hade haltat. Han betonade också de gemensamma ansträng-
ningarna när han beskrev hur riktlinjerna för arbetet hade dragits upp av staten 
samtidigt som kraftföretagen och industrin hade haft en aktiv roll och tagit 
egna initiativ.171 Denna betoning av gemenskap och samförstånd mellan stat 
och kraftindustri underströks ytterligare av att det ickestatliga initiativet på 
atomenergiområdet, i form av Oskarshamnsverket, av Wickman gjordes till en 
gemensam angelägenhet och inlemmades i narrationen tillsammans med det 
statliga Vattenfalls Ringhalsprojekt:

167  Se exempelvis statsverksproposition 1962:1, bil. 12 samt proposition 1963:72 avseende 
Marvikens atomkraftstation.
168  ”Direktiv till 1966 års atomenergiutredning”, i Svensk atomenergipolitik. Motiv och riktlin-
jer för statens insatser på atomenergiområdet 1947–1970, Industridepartementet, Stockholm 
1970, s. 185.
169  Statsverksproposition 1966:1, bil. 12 samt motion AK 1966:585 av Ohlin och Hedlund, mo-
tion FK 1966:461 av Bengtsson och Lundström, motion FK 1966:491 av Åkerlund, motion AK 
1966:561 av Carlshamre och Magnusson.
170  ”Framställning från AB Atomenergi till Kungl. Maj:t 12.5.1970 angående ändrade disposi-
tioner för Marvikens kraftstation”, i Svensk atomenergipolitik 1970.
171  Svensk atomenergipolitik 1970, s. 5.
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Vårt första kommersiella atomkraftverk – Oskarshamnsverket – beräknas bli 
taget i drift nästa år och det första aggregatet i Ringhals tre år senare. Sedan 
räknar man med att en eller två stora kraftreaktorer kommer att tas i drift varje 
år. [---] Vi kommer därmed att ligga på sjunde eller åttonde plats i världen när 
det gäller atomkraftens utnyttjande. Om man sätter utbyggnaden i relation till 
folkmängd eller nationalprodukt kommer vi på första plats med ganska bred 
marginal.172

Trots misslyckandet med Marviken kunde man alltså enligt Wickman med 
gott mod se framtiden an. Kärnkraftutbyggnaden var efter den nödvändiga 
självrannsakningen inte bara ohotad utan den var dessutom, beroende på hur 
man räknade, inget mindre än störst i världen.

Kärnkraften och den internationella arkitekturens 
kontext

”The search for appropriate form”
I november 1958, när man i Sverige samtidigt diskuterade samarbetsformerna 
för försöksanläggningen R3/Adam, ägnade den amerikanska arkitekturtid-
skriften Progressive Architecture ett temanummer åt ”Atomic architecture”. 
Man slog där fast att ingen arkitektonisk utmaning var så ny som den att utfor-
ma kärnkraftens byggnader.173 I själva verket, menade man, var utmaningen 
så ny att nästan inga arkitekter hade någon erfarenhet alls av de gestaltnings-
frågor som kärnkraften förde med sig. Att det rörde sig om arkitektoniska 
frågor, ”the search for appropriate form”, ansåg man dock ställt bortom allt 
tvivel. Det rörde sig visserligen inte om några specifika gestaltningsidéer utan 
resonemanget fördes på en mer principiell nivå: dessa, som man menade, fan-
tastiska nya vetenskapliga verktyg krävde ett skydd, ett skal, och atomålderns 
arkitekter och ingenjörer hade viktiga roller att spela genom att tillhandahålla 
detta skal. 

The architect will not design the reactor, proper; this comes under the heading 
of a design requirement, a given factor usually provided by the reactor manu-
facturer. But he must device a roof and enclosing walls for it, and he must un-
derstand the nature of the reactor and reactor activity sufficiently to understand 
how strong, shielded, high, or wide this enclosure should be.174

På vilket sätt det mer i detalj handlade om en arkitektonisk fråga och då inte 

172  Svensk atomenergipolitik 1970, s. 9.
173  ”Atomic Architecture”, Progressive Architecture, vol. 39, nr 11, november 1958, s. 101.
174  ”Atomic Architecture” 1958, s. 101.
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bara hur stark eller strålskärmande en reaktorinneslutning var tvungen att 
vara kom man inte närmare in på. Bidraget till en diskussion om en lämp-
lig form utgjordes snarare framför allt av en mängd exempel, en kavalkad 
av fotografier som avbildade reaktorbyggnader, företrädesvis forsknings- och 
experimentanläggningar eftersom det än så länge knappast fanns andra. Dessa 
anläggningar flankerades av korta informationstexter som bland annat angav 
placering, ägare och det för en arkitekturtidskrift obligatoriska tillägget – ark-
itekt eller den som svarat för den arkitektoniska utformningen.

Temanumret innehöll också en artikel med titeln ”What role can the ar-
chitect play?” av arkitekten Lars G. Stenberg, enligt tidskriften verksam vid 
industriföretaget AMF:s (American Machine and Foundry) atomavdelning. 
Han menade att arkitektens roll ”in the design and construction of buildings 
for nuclear-reactor projects is especially challenging because of its kinship 
to a young dynamic science – nuclear energy”.175 Under rubriken ”Building 
design” menar sig Stenberg, genom att – visserligen ”merely introductory” – 
räkna upp vilka olika rumsliga områden som kan betraktas som specifika för 
reaktorbyggandet, ge en översikt över vad building design innebär i kärnkraf-
tens fall. Det rör sig således om reaktorinneslutning och om ”heta” områden, 
det rör sig om ”varma” områden och om ”rena” områden. Vidare räknar han 
upp reaktorområdet, heta laboratorieområdet, varma laboratorier, maskinverk-
stad, instrumentverkstad, mätningsrum, hälsokontor, ombytesrum och toalett-
utrymmen. På det hela taget framstod kopplingen mellan den arkitektoniska 
frågan och kärnkraften, mellan den fantastiska arkitektoniska utmaningen och 
den nya dynamiska kärnenergin som högst stipulativ.

Detta temanummer av Progressive Architecture var långtifrån det enda ex-
emplet på hur kärnkraften och dess föreställda utmaningar för arkitekturen be-
handlades. Tvärtom publicerades från mitten av 1950-talet och vidare in under 
1960- och 1970-talen en stor mängd artiklar och notiser kring olika aspekter 
av kärnkraft i europeiska och amerikanska arkitekturtidskrifter. Redan 1954 
publicerade amerikanska Architectural Forum en artikel på temat ”Atomic 
power” där man bland annat diskuterade de uppgifter som den nya kraftkäl-
lan ställde arkitekterna inför.176 Andra artiklar på liknande tema – ”Architec-
ture for the Nuclear Age”, ”Nuclear Energy and the Design Professions”, etc. 
– dök upp i likaledes amerikanska tidskrifter som Journal of the American 
Institute of Architects, Bulletin of the American Institute of Architects och Ar-
chitectural Record.177 I brittiska tidskrifter som RIBA Journal och Architectu-

175  Lars G. Stenberg, ”What role can the architect play?”, Progressive Architecture, vol. 39, nr 
11, november 1958, s. 146.
176  ”Atomic Power”, Architectural Forum, vol. 101, nr 5, november 1954, s. 131–133.
177  Eric Pawley, ”Little Egypt on the Savannah”, Journal of the American Institute of Architects, 
vol. XXII, nr 3, september 1954, s. 109–117; Eric Pawley, ”Nuclear Power in the Space Age”, 
Journal of the American Institute of Architects, vol. XXXI, nr 1, januari 1959, s. 57–60; ”Nu-
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ral Review publicerades artiklar om Windscaleanläggningen i Sellafield med 
kärnkraftverket Calder Hall.178 RIBA Journal publicerade bland annat också 
ett längre anförande av John Cockroft, chef för det brittiska AERE (Atomic 
Energy Research Establishment), där han behandlade de arkitektoniska och 
byggnadsmässiga aspekter som hängde samman med kärnkraften och i Archi-
tectural Review kunde man läsa presentationer och synpunkter på de fortsatta 
projekten med kärnkraftverken Hinkley Point och Dungeness (fig. 2).179

De brittiska kärnkraftverksprojekten uppmärksammades också tidigt av 
franska tidskrifter. L’Architecture d’aujourd’hui behandlade bland annat Cal-
der Hall och Hinkley Point vid sidan av inhemska projekt som Marcoule samt 
senare också andra internationella projekt.180 Längre fram skulle det även 
komma att dyka upp artiklar i tyska och så småningom också schweiziska och 
italienska tidskrifter.181

Space age i Plainsboro
Av de konkreta gestaltningsprojekt som behandlades tilldrog sig några särskilt 
stort intresse. Ett av dessa var den forskningsreaktor för Industrial Reactor 
Laboratories i Plainsboro, New Jersey vars utformning det välkända kontoret 
Skidmore, Owings & Merrill svarade för (fig. 3). Den presenterades utför-

clear Facilities”, Bulletin of the American Institute of Architects, vol. 8, nr 2, mars-april 1954, s. 
43–45; Robert A. Charpie, ”Mobilizing for the Nuclear age”, Bulletin of the American Institute 
of Architects, vol. 11, nr 1, januari-februari 1957, s. 4–6; John Ely Burchard, ”Architecture for 
the Nuclear age”, Bulletin of the American Institute of Architects, vol. 11, nr 1, januari-februari 
1957, s. 7–10; ”For an Architecture of Nuclear Buildings”, Architectural Record, vol. 121, nr 3, 
mars 1957, s. 182; Elisabeth Kendall Thompson, ”Nuclear Energy and the Design Professions”, 
Architectural Record, vol. 122, nr 5, november 1957, s. 18, 328 och 334.
178  ”Windscale Atomic Energy Factory, Sellafield, Cumberland ”, The Journal of the Royal 
Institute of British Architects, vol. 61, nr 10, augusti 1954, s. 398–399; ”Atomic Power Station: 
Cumberland”, Architectural Review, vol. 117, nr 697, januari 1955, s. 65–66.
179  Sir John Cockcroft, ”Architectural and Building Requirements as Related to Atomic En-
ergy”, The Journal of the Royal Institute of British Architects, vol. 65, nr 3, januari 1958, s. 
76–86; ”Atomic Power Station: Hinkley Point”, Architectural Review, vol. 123, nr 732, januari 
1958, s. 64–65; Ian Nairn, ”Dungeness”, Architectural Review, vol. 126, nr 753, november 
1959, s. 287–288.
180  ”Centrale Electrique Atomique en Grand-Bretagne”, L’Architecture d’aujourd’hui, årg. 
26, nr 63, december 1955, s. XVII; ”Centrale Atomique, Hinkley Point, Grande-Bretagne”, 
L’Architecture d’aujourd’hui, årg. 28, nr 75, december/januari 1957/1958, s. 80–81; ”Centre 
Atomique de Marcoule, France”, L’Architecture d’aujourd’hui, årg. 28, nr 70, februari 1957, 
s. 74–77; ”Projet pour une Station Nucléaire, Varsovie”, L’Architecture d’aujourd’hui, årg. 35, 
nr 119, mars 1965, s. XXVII; ”Réacteur Nucléaire de l’Universite de Washington à Seattle”, 
L’Architecture d’aujourd’hui, årg. 35, nr 122, september-november 1965, s. LIX samt ”Énergie 
Nucléaire”, L’Architecture d’aujourd’hui, årg. 38, nr 133, september 1967, s. 32–43.
181  ”Kernkraftwerk Obrigheim”, Deutsche Bauzeitung, vol. 101, nr 11, november 1967, s. 
884–887; ”Kernkraftwerke in der Eletrizitätswirtschaft”, Deutsche Bauzeitung, vol. 101, nr 11, 
november 1967, s. 888–891; ”Die Architektur von Atomkraftwerken” (temanummer), Werk, 
årg. 63, nr 4, 1976, s. 240–270; ”Idee per l’architettura nucleare”, Architettura, årg. 22, nr 4-5, 
augusti-september 1976, s. 237.
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Fig. 2. Hinkley Point A av Frederick Gibberd, modellfoto ur Progressive Architecture 
1958.

Fig. 3. Plainsbororeaktorn av Skidmore, Owings & Merrill, ur Progressive Architec-
ture 1958.
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ligt i temanumret av Progressive Architecture 1958 men också i Architectural 
Forum och Architectural Record.182 Av antalet publicerade bilder att döma så 
uppfattades den karakteristiska reaktorbyggnaden som utgjordes av en alumi-
niumklädd parabelformad kupol som särskilt intressant. Här signalerades en 
möjlig materialisering av space age och kupolen tycktes kunna tjäna som ett 
bra exempel på just det som i Architectural Forum beskrevs som ”an exciting 
challenge in molding these new structures more expressively into the indu-
strial or exurban landscape”.183

Efter Seagram Building: Rehovot
Ett projekt som fick ännu större genomslag var den reaktoranläggning som 
arkitekten Philip Johnson ritade för Rehovot i Israel.184 I en artikel i Architec-
tural Forum 1959 knöt artikelförfattaren bland annat samman Rehovotreak-
torprojektet med en rörelse hos Johnson bort från ett tänkt arv efter Ludwig 
Mies van der Rohe, och i Rehovotreaktorn och Johnsons andra samtida ge-
staltningar kunde man enligt artikeln se ett svar på den brännande frågan om 
vad som skulle kunna komma efter Mies van der Rohes och Johnsons Sea-
gram Building på Park Avenue i New York.185 Johnsons frigörelse, eller som 
man skrev ”declaration of independence”, från Mies van der Rohe, vars lär-
junge, biografiker och kollega Johnson i artikeln framhävdes som, var enligt 
artikelförfattaren särskilt intressant eftersom Johnson ”pursued this [Miesian] 
discipline longer and more profoundly than did most others”.186 Johnson hade 
enligt artikeln alltid, men dock subtilt, varit i grunden historiskt orienterad 
men de samtida gestaltningarna visade prov på mer explicita och mer vitt-
omfattande historiska allusioner och författaren såg nu bokstavliga referenser 
till såväl den klassiska antikens tempel som till Hadrianus villa i Tivoli, till 
barockarkitekter som Borromini och Guarini samt även till indiska stupor och 
norska träkyrkor. Reaktorbyggnaden i Rehovot, som då var under uppförande, 
beskrevs tillsammans med Johnsons samtida och på flera sätt mycket liknande 
Roofless Church i New Harmony i Indiana, som både strukturellt radikal och 
samtidigt erinrande om böljande barockformer. Artikelförfattaren såg framför 

182  ”Research Reactor: IRL”, Progressive Architecture, vol. 39, nr 11, november 1958, s. 102–
107; ”Architecture for the Atom”, Architectural Forum, vol. 110, nr 5, maj 1959, s. 152–157; 
”Skidmore Designs Nuclear Research Plant for Industrial Cooperative Group”, Architectural 
Record, vol. 120, nr 5, november 1956, s. 242.
183  ”Architecture for the Atom”, Architectural Forum, vol. 110, nr 5, maj 1959, s. 153.
184  William H. Jordy, ”The Mies-less Johnson”, Architectural Forum, vol. 111, nr 3, september 
1959, s. 114–123; ”Nuclear Reactor, Rehovot, Israel”, Journal of the American Institute of 
Architects, vol. XXXV, nr 4, april 1961, s. 76–77; ”Atoms for Israel”, Architectural Forum, 
vol. 114, nr 4, april 1961, s. 120–121; ”Réacteur nucléaire a Rehovot, Israël”, L’Architecture 
d’aujourd’hui, årg. 32, nr 100, februari 1962, s. 32–35.
185  Jordy 1959, s. 115.
186  Jordy 1959, s. 115. Jfr Franz Schulze, Philip Johnson: Life and Work, New York 1994.
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sig hur reaktorkupolen i Rehovotanläggningens fall höjde sig över de inåtlu-
tande betongväggarna som då bildade ett rektangulärt podium. Anläggningen, 
som från utsidan beskrevs som i stort sett helt stängd och förseglad, kunde 
från insidan betraktas som en skuggad trädgårdsoas där dagsljuset silade in 
från den öppna gårdsplanen genom glasade innerväggar (fig. 4).187

Efter färdigställandet 1960 beskrevs Rehovotanläggningen återigen i Archi-
tectural Forum i samband med att byggnaden hade fått en hedersutmärkelse 
av American Institute of Architects.188 Här framhävdes hur de grova, råa och 
fönsterlösa betongmurarna speglade ett medvetet tillbakadragande från den 
ogästvänliga omgivningen och ett inneslutande av en egen stiliserad, upphöjd 
och artificiell natur i form av den oasliknande, kolonnomgärdade innergården. 
Här antyddes, menade man, något som var av hemligt slag, bland annat ge-
nom hur de fästningslika väggarna kraftfullt och tydligt stötte bort, snarare än 
inbjöd, eventuella besökare. Vidare såg artikelförfattaren hur anläggningens 
funktion ytterligare uttrycktes genom själva reaktorkupolen, ”whose restless, 
faceted exterior hints at the struggle to harness the enormous, restive forces 
within”.189 Från kopplingen till dessa enorma krafter och kampen att tämja 
dem var steget inte långt till att det egentligen rörde sig om ett tempel ”with 
a peculiarly regional flavor of ancient Israel and Egypt”, ett tempel som var 
”dedicated to the new ’religion’ and served by a new order of high priests”.190

Arkitekten i atomåldern
Tre år senare, 1964, gjorde den brittiske arkitekten James Munce en ambitiös 
ansats att diskutera det specifika med utformningen av kärnkraftens byggna-
der i boken The Architect in the Nuclear Age. Också här förekom naturligt-
vis Johnsons Rehovotreaktor men Munces bok utgjorde framför allt ett slags 
praktisk vägledning och orientering kring exempelvis tillgängliga reaktorty-
per och deras funktionssätt. Samtidigt gav han också uttryck för de förändrade 
förutsättningar och möjligheter för arkitekturen som i hans ögon aktualise-
rades genom kärnkraftteknikens intåg. Framför sig såg Munce, förutsatt att 
tillfället inte förslösades, en möjlighet till skapandet av vad han menade var 
en verkligt funktionell, ärlig och fundamental arkitektur. 

The emergence of nuclear energy as an important and significant factor in our 
everyday lives gives us an architectural opportunity which is near-unique. The 
wide range of buildings which has become necessary for the handling of ra-
dioactivity in its various guises make it vital that the opportunity should not be 
squandered but rather grasped with enthusiasm, even excitement, so that we 

187  Jordy 1959, s. 115.
188  ”Atoms for Israel” 1961, s. 121.
189  ”Atoms for Israel” 1961, s. 121.
190  ”Atoms for Israel” 1961, s. 121.
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Fig. 4. Rehovotreaktorn av Philip Johnson, sida ur James Munce, The Architect in the 
Nuclear Age 1964.
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may realise a new image – the creation of true functional architecture, funda-
mental and honest.191

Just det ”ärliga” i kärnkraftens arkitektur och hur kärnenergin lämpligast kun-
de representeras arkitektoniskt var något som Munce uppehöll sig vid. Bland 
annat betraktade han idén att som i exempelvis Skidmore, Owings & Merrills 
Plainsboroanläggning omsluta reaktorn med en aluminiumklädd kupol eller 
sfär med viss skepsis. Även om det visserligen var ett sätt att använda former 
som var visuellt spännande var det enligt Munce knappast ett ärligt uttryck 
för dess funktion. Däremot framstod Philip Johnsons reaktor i Rehovot enligt 
Munce genom sin grova betonginneslutning som en, vad han menade, vital 
framställning av den råa kraften och latenta styrkan som fanns i dess inre.192

Rehovotreaktorn tycktes alltså utgöra ett gott exempel på en funktionell, 
ärlig och fundamental arkitektur. Men det framstår ändå inte helt självklart 
hos Munce hur just kärnkraften generellt skulle möjliggöra en sådan arki-
tektur. Snarare verkade den nya energikällan främst fungera som en projek-
tionsyta för de gestaltningsideal som omhuldades under det som bland annat 
arkitekturhistorikern och -teoretikern Reyner Banham har beskrivit som den 
första maskinåldern. Det var således en uppgift som skulle ha kunnat uppfyl-
las av vad som helst så länge det var nytt. Utan närmare koppling till den nya 
energikällan framkastade Munce också en karakteristik av den situation som 
samtidens arkitekter stod inför. Den traditionella föreställningen om arkitek-
ten som ansvarig för utformningen av enskilda byggnader hade enligt Munce 
förkastats, och arkitekten betraktades nu i stället som skaparen av en hel miljö 
som på samma gång var mänsklig liksom i grunden funktionell.193 Dock röjde 
Munce i sina egna beskrivningar av de konkreta uppgifterna ingen egentlig 
tillämpning av detta helhetstänkande. I stället framstod gestaltningsuppgiften 
i hög grad just som avseende den ”enskilda byggnaden”. 

Utöver reaktorerna i Plainsboro och Rehovot presenterade Munce en 
mängd exempel på kärnkraftsanläggningar från ett stort antal länder. Särskild 
vikt lades dock på det brittiska kärnkraftsprogrammets byggnader. Under ka-
pitelrubriker som ”Architectural history of nuclear energy in Britain”, ”Town 
and country planning considerations of nuclear facility buildings” och ”Archi-
tectural appreciation of nuclear buildings in Britain” redogjordes för hur arbe-
tet med arkitektur- och planeringsfrågor var och hade varit organiserat och hur 
det hade fortskridit. Munce listade ett antal principer som hade varit styrande i 
utformningen av de tidiga anläggningarna. Den första av dessa var att betrakta 
som ett slags portalparagraf och låg nära det han själv lyfte fram som det för-

191  James F. Munce, The Architect in the Nuclear Age: Design of Buildings to House Radioac-
tivity, London 1964, s. 217.
192  Munce 1964, s. 217.
193  Munce 1964, s. 7.
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tjänstfulla med Philip Johnsons Rehovotreaktor i det att den förespråkade att 
”the ultimate aim is a structure in which the plant and superstructure become 
one and reflect the nature of the process”.194 De övriga principerna talade ex-
empelvis om att den fristående anläggningen, i det att den liknade varje annan 
processindustri, redan i sig var inget mindre än ”marsiansk”, vilket betrakta-
des som automatiskt positivt. Det krävdes dock en arkitekts tränade hand för 
att verkligen ta till vara och utveckla denna potentiella form. Det underströks 
också att kringbyggnaderna var tvungna att integreras i helheten. 

Det ”marsianska” är något som Munce lyfter fram som förtjänstfullt i en 
jämförelse mellan vad han kallar den brittiska och amerikanska ”arkitektur-
scenen”. I det brittiska kraftverket Calder Halls fall beskriver Munce hur ar-
kitektens inflytande kan ses som klart uttalat i volymhantering, i funktionens 
uttryck genom den upprättstående reaktorstrukturen och genom exponeringen 
av värmeväxlarna och deras just ”marsianska” överdåd. Det amerikanska 
kraftverket Shippingport beskriver han i jämförelse som ”aesthetically poor”, 
det saknade ”overall architectural coherence” och var ”disappointing and 
dull”.195

Munce kom också in på ett tema vilket vi har sett även aktualiserades ge-
nom Johnsons Rehovotreaktor: den historiska analogin. Redan i tidiga artiklar 
i Journal of the American Institute of Architects och Bulletin of the American 
Institute of Architects stipulerades en koppling mellan å ena sidan kärnkraftens 
byggnader och å andra sidan en avlägsen och ofta mytisk forntid. I artikeln 
”Little Egypt on the Savannah” hänvisade författaren till egyptiska tempel 
med dess skyddade helgedomar och skatter, och i artikeln ”Nuclear Facilities” 
menade man att kärnenergianläggningarna var ”Egyptian in scale & mass”.196 
I ”Mobilizing for the Nuclear age” länkades arkitektens och arkitekturens roll 
i atomåldern samman med kinesiska muren, de egyptiska pyramiderna, Salo-
mos tempel, kolossen på Rhodos och de romerska akvedukterna.197 Och med 
en ambition att ”pick out those phenomena of the nuclear age which are here 
or imminent & to suggest in largest possible way what these things might ask 
of architecture” såg en annan artikelförfattare det som väsentligt att citera ett 
antal verser ur Psaltaren, vid sidan av referenser till Hagia Sofia och Parthe-
non.198 Också i den tidigare anförda artikeln om Rehovotreaktorn gjordes en 
koppling mellan i det fallet Johnsons byggnad och ett forntida Egypten och 
Israel utifrån både det geografiska sammanhanget och ett slags andligt och 
religiöst perspektiv.199 

194  Munce 1964, s. 106.
195  Munce 1964, s. 97
196  Pawley 1954, s. 109; ”Nuclear Facilities” 1954, s. 44, (urspr. kurs.).
197  Charpie 1957, s. 4.
198  Burchard 1957, s. 7–8.
199  ”Atoms for Israel” 1961, s. 121.
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I Munces variation på det här temat upprättas i stället ett samband mellan 
kärnkraftverken och medeltidens katedraler. Redan kraftverken med konven-
tionella kraftkällor dominerade enligt Munce städerna på sätt som i ett histo-
riskt perspektiv bara motsvarades av de stora katedralerna under sin tid. Men 
i utformningen av de konventionella kraftverken hade det inte funnits någon 
skönhetstradition. Den slutgiltiga och fullständiga integreringen mellan struk-
tur och maskin hade, menade Munce, inte uppnåtts trots att kraftverken hade 
hunnit passera genom ett antal faser, allt från ”skjulet” över till ”tegelkatedra-
len” och slutligen till ett modernistiskt idiom. Det var genom kärnkraften som 
han menade att detta skulle komma att förändras:

With the advent of the nuclear power station we see the domination of the 
landscape by new and exciting shapes, standing proud, yet embracing the 
countryside as the great Gothic Cathedrals embraced the towns. Here indeed 
is a challenge for the architect and planner. An enormous building of this kind 
is a magnificient asset to a landscape which is itself of large scale-either open 
or mountainous. Such a building or group of buildings is not meant to fit into 
the landscape but to dominate it. We must create for it, as Sir William Holford 
points out, ”a landscape of its own”.200

Ärligt och manligt
Samsynen kring de brittiska kärnkraftverkens och Philip Jonhsons Rehovot-
reaktors arkitektoniska förtjänster var emellertid inte total. I brittiska Ar-
chitectural Review 1964 framhölls i stället det förebildliga i de holländska 
arkitekterna van den Broeks och Bakemas reaktoranläggning vid tekniska 
högskolan i Delft. Här fanns, menade artikelförfattaren, en storslagenhet som 
låg i linje med det bästa i industribyggandets tradition. I jämförelse beskrevs 
Philip Jonhsons Rehovotreaktor som en förkonstlad ansats som föll på knä 
inför ”vetenskapens tempel”.201 I anläggningen i Delft fanns enligt författaren 
också en ärlighet och en integritet som saknades hos de ditintills uppförda 
brittiska kärnkraftsbyggnaderna. I form av ett slags parallellogik hävdade den 
som skrev artikeln att vad som beskrevs som ett ortodoxt arkitekturteoretiskt 
perspektiv innebar att det vetenskapliga utforskandet av materiens grundläg-
gande struktur på det materiella planet borde förmedlas genom en elementär 
gruppering av former och volymer hos de byggnader som härbärgerade den 
vetenskapliga verksamheten. Detta var enligt artikelförfattaren också fallet 
med reaktoranläggningen i Delft som utgjorde en otvungen gruppering av an-
läggningens tre enkla geometriska huvudelement: den aluminiumklädda reak-
torkupolen, laboratorielängan samt den fristående pennliknande skorstenen, 
samtliga med en detaljering som beskrevs som ”manlig”. Detta stod i skarp 

200  Munce 1964, s. 105.
201  ”Reactorinstituut at Delft”, Architectural Review, vol. 136, nr 814, december 1964, s. 391.
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kontrast mot vad författaren beskrev som ”[t]he stifling bric-a-brac of techno-
logical subtopia [which] is occasionally bullied into individual pavilions of 
Miesian conformity”.202

En ny maskinålder
Denna den elementära grupperingen av former och volymer snarare än ett 
vetenskapens tempel pekar, för att tala med Banham, mer mot en ny maskin-
ålder, en andra maskinålder, fylld av en entusiasm för den tekniska revolutio-
nen. Rakapparater, aerosolsprayer, tvättmaskiner, syntetiska tvättmedel och 
tyger, bandspelare, transistorradioapparater, dammsugare, tv-apparater; alla 
är de tecken för den andra maskinåldern som skiljer sig kvalitativt och inte 
bara kvantitativt från den första maskinåldern genom framför allt bredden och 
omfånget av förändringen när inte längre bara en elit utan den breda massan 
tillgodogör sig teknikens landvinningar.203 

Kopplingen mellan kärnkraftens byggnader och en ny maskinålder illus-
treras också av den franska tidskriften L’Architecture d’aujourd’hui som 1967 
ägnade ett temanummer åt industri och inledde med en genomgång av de brit-
tiska kärnkraftverken Hinkley Point, Trawsfynydd, Sizewell och Oldbury-on-
Severn.204 Specifikt under rubriken ”Énergie Nucléaire” presenterades mer ut-
förligt de franska kärnkraftverken Chinon av Jean Demaret och Pierre Dufau, 
Saint-Laurent-des-Eaux av Jean de Mailly, anläggningen för kärnbränsleupp-
arbetning i La Hague och återigen Hinkley Point.205 Här fogades kärnkraftens 
byggnader in i en maskinålderns logik tillsammans med en presentation av 
Archigramgruppens tidskrift och av en utställning om arkitektur och science 
fiction, och här fanns vidare en artikel på temat ”människan och maskinen” 
som bland annat illustrerades av en sovjetisk rymdraket i Vostokprogrammet 
samt en presentation av den enorma Vertical Assembly Building vid den ame-
rikanska raketuppskjutningsbasen Cape Kennedy. Artikeln ”L’homme et la 
machine” gav liksom hos Banham, mitt i den berusade maskinentusiasmen, 
samtidigt uttryck för ett slags ambivalens som hos Banham rörde sig mellan å 
ena sidan en föreställning om en nu obegränsad tillgång på energi och å andra 
sidan den potentiella risken att jorden gjordes obeboelig.206 

202  ”Reactorinstituut at Delft” 1964, s. 391.
203  Reyner Banham, Theory and Design in the First Machine Age, London 1960, s. 9–12.
204  ”Centrales Nucléaires en Grande Bretagne”, L’Architecture d’aujourd’hui, årg. 38, nr 133, 
september 1967, s. XV–XVI.
205  ”Énergie Nucléaire”, L’Architecture d’aujourd’hui, årg. 38, nr 133, september 1967, s. 32–
43. Chinonanläggningen uppmärksammades också utanför Frankrike, se exempelvis ”Vanish-
ing Atom Smasher”, Architectural Forum, vol. 128, nr 3, april 1968 s. 54–55.
206  Serge Ketoff, ”L’homme et la machine”, L’Architecture d’aujourd’hui, årg. 38, nr 133, sep-
tember 1967, s. 13; Banham 1960, s. 9.
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”Die Architektur von Atomkraftwerken”
Den redan under 1950-talet väckta frågan, i tidskrifter som bland annat Pro-
gressive Architecture och Architectural Record , om en för kärnkraften och 
kärnkraftverket lämplig form och en atomålderns arkitektur kom också fort-
sättningsvis att diskuteras. Exempelvis ägnade den schweiziska arkitekturtid-
skriften Werk/Œvre 1976 ett temanummer åt ”Die Architektur von Atomkraft-
werken”. Utöver presentationer av kärnkraftverken och projekten i Beznau-
Döttingen, Gösgen-Däniken, Mühleberg med flera, behandlades det som man 
menade var den för kärnkraftens byggnader specifika gestaltningsproblema-
tiken i artiklar som ”Architektur des Atomzeitalters?” och ”Form in frage”.207 
Sammanställningen av kärnkraft och arkitektur hanterades här helt inom en 
estetiserad ram. Mycket uttryckligt poängterades att man inte hade för avsikt 
att befatta sig med frågor om slutförvar av uttjänt kärnbränsle eller det förång-
ade kylvattnets miljömässiga inverkan på omgivningen. Det som stod i fokus 
gällde det som uppfattades som en allmän idéfattigdom avseende det som man 
betecknade som kärnkraftverkens plastiskt skulpturala aspekter. Idén om att 
tekniken skulle vara sig själv nog, en gestaltningsstrategi som man menade 
med gott resultat hade präglat Robert Maillarts klassiska funktionalistiska be-
tongbroar från 1920- och 1930-talet, noterades visserligen men förkastades. 
Lösningen stavades i stället att verkligen ge utrymme för det som betraktades 
som arkitekternas – Maillart hade ju varit ingenjör – specifika kompetens: 

Presenterar man kärnkraftverkens arkitektoniska problematik för en kvalifice-
rad arkitekt, som är villig att ta itu med frågan, så får man veta att det utan vi-
dare är möjligt […] att utforma harmoniska anläggningar, gestalta intressanta 
volymer och ersätta virrvarret med bättre samordnade former, utan att för den 
skull falla tillbaka på en ständig ”designstil”, som i sådana här fall alltför ofta 
har kommit till användning. [---] När det handlar om gestaltningen av våra 
stora kommande byggprojekt måste arkitekten ovillkorligen rådfrågas.208

Ett exempel på detta, som av artikelförfattaren betraktades som klart förebild-
ligt, var den franske arkitekten Claude Parents arbete. Parent fick själv också 
möjlighet att både komma till tals och presentera sina projekt i artikeln ”Der 
Architekt Claude Parent und die Kernkraftwerke”.209 Han underströk där arki-

207  Werk/Œvre, årg. 63, nr 4, 1976.
208  Henri Stierlin, ”Architektur des Atomzeitalters?”, Werk/Œvre, årg. 63, nr 4, 1976, s. 270. 
Min övers.: ”Unterbreitet man einem qualifizierten Architekten, der willens ist, sich mit der 
Frage auseinanderzusetzen, die architektonische Problematik der Kernkraftwerke, erfährt man, 
dass es durchaus möglich sei […] harmonische Anlagen zu entwerfen, interessante Volumen 
zu gestalten und den Wirrwarr mittels besser aufeinander abgestimmter Formen zu gliedern, 
ohne dabei auf den ewigen ’Designstil’ zurückzugreifen, der in solchen Fällen viel zu oft zur 
Anwendung kommt. [---] Wenn es um die Gestaltung unserer grossen künftigen Bauvorhaben 
geht, sollte der Architekt unbedingt zu Rate gezogen werden.”
209  Claude Parent, ”Der Architekt Claude Parent und die Kernkraftwerke”, Werk/Œvre, årg. 63, 
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tektens roll i vad som beskrevs som mänsklighetens äventyr, och detta i en tid 
som kunde jämföras med de mest ärorika epokerna i byggnadskonstens histo-
ria. En roll, inte bara som utformare av utanverket, en ”verkleider des atoms”, 
utan även som en i vidaste bemärkelse rumsgestaltare och skapare av en syn-
tes mellan människan och den byggda såväl som den naturliga miljön.210

Claude Parent och ”Des temples de l’énergie”
Parent hade tillsammans med bland andra teknik- och urbanteoretikern Paul 
Virilio under tidigt 1960-tal bildat gruppen Architecture Principe, vilket också 
var namnet på den tidskrift som de publicerade under 1966 som en form av ett 
”permanent manifest”.211 De proklamerade där ett arkitektoniskt förhållnings-
sätt som präglades av vad de kallade för la fonction oblique, vilket bland annat 
betecknade en arkitektonisk strategi för att bryta med en euklidisk geometri 
och en rätvinklig ortogonalitet. Man stod, menade de, inför ett historiskt fak-
tum som innebar ”the end of the vertical as an axis of elevation, the end of the 
horizontal as permanent plane”.212 I ortogonalitetens ställe skulle den oblika, 
sneda axeln och det sluttande planet träda fram, vilket skulle möjliggöra en 
ny urban ordning. 

Parent och Virilio poängterade den ”oblika” funktionens potential för dis-
lokation, disekvilibrium, depolarisering och destabilisering och menade att 
den fundamentala störning som tillämpningen av denna funktion innebar initi-
alt skulle kasta om de rådande estetiska principerna, sedan de filosofiska, där-
efter de ekonomiska och så vidare. Trots ordningens hierarki så underströk de 
att valet av det oblika inte grundade sig i någon omsorg för det estetiska, utan 
snarare handlade det om hur det som de såg som de samtida, faktiska sam-
hällsproblemen som följde i den demografiska expansionens spår bäst skulle 
kunna lösas. Genom den oblika funktionens sluttande plan skulle kroppar på 
grund av gravitationen tvingas till rörelse och cirkulation samtidigt som det 
beboeliga rummet, genom att väggarna också utgjorde golv och tak, ökade 
mångfaldigt, sammantaget implicerande en ny ”atmosfärisk urbanitet”.213 
Tillsammans gjorde sig Parent och Virilio ett namn genom bland annat till-
lämpningen av det oblika i kyrkan Saint-Bernadette du Banlay i Nevers 1966, 
en råbetongbunker delad på mitten, och Parent på egen hand med ett shop-

nr 4, 1976.
210  Parent 1976, s. 270.
211  Architecture Principe, nr 1 (1966), Claude Parent & Paul Virilio (red.), Architecture Prin-
cipe 1966 and 1996, (övers. George Collins), Paris/Besançon 1996, s. V.
212  Paul Virilio, ”The oblique function”, Architecture Principe, nr 1 (1966), Parent & Virilio 
1996, s. V.
213  Paul Virilio, ”Warning” Architecture Principe, nr 1 (1966), Parent & Virilio 1996; Paul Vir-
ilio, ”The third urban order”, Architecture Principe, nr 2 (1966), Parent & Virilio 1996.
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pingcenter i Sens samt med den franska paviljongen på Venedigbiennalen, 
båda 1970.214 

1974 engagerades Parent av det franska statliga energibolaget EDF, för att 
själv ta sig an utformningen av vissa av det franska kärnkraftsprogrammets 
byggnader men också leda en grupp av åtta andra arkitekter som skulle ar-
beta med frågan.215 Parents och gruppens resultat publicerades 1978 i form 
av boken L’Architecture et le nucléaire. Anspråken var här mer nedtonade i 
jämförelse med proklamationerna från Architecture Principe. I sin avsiktsför-
klaring framhöll Parent att EDF:s önskan var att det som sågs som de natur-
liga egenskapernas obestridliga kvaliteter i de olika franska regionerna inte 
förvrängdes, utan i stället att en tillfredsställande balans skulle uppnås mellan 
landskap, människa och det byggda. Samtidigt underströk Parent att kärn-
kraftverken utgjorde en komplex industriell värld som präglades av en allde-
les särskild psykologisk dimension som därigenom skiljde sig från den mer 
traditionella fabriken.216

Kärnkraftverken var enligt Parent energins tempel, ”des temples de 
l’énergie”. Till skillnad från vanliga fabriksbyggnader framstod de som bärare 
av en monumentalitet som bestod i att kärnkraftverket utgjorde ett betecknande 
element för energins själva transformation.217 Detta, menade Parent, utgjorde 
en särskild problematik eftersom kärnkraftverken nödvändigtvis genom en så-
dan monumentalitet och på grund av de enorma dimensionerna satte sin prägel 
på den omgivande miljön, och varje försök att bibehålla ett platsens ursprung-
liga tillstånd genom att försöka dölja kärnkraftverken och få dem att försvinna 
framstod som löjeväckande. Det var också psykologiskt kontraproduktivt ef-
tersom det förminskade kärnkraftens egentligen naturliga karaktär. I stället 
handlade det om att etablera ett arkitektoniskt språk som gjorde det möjligt för 
landskapet att, som Parent uttryckte det, ”ta emot” kärnkraftverket (fig. 5).218 
Till detta arkitektoniska språk hörde bland annat också användningen av färg, 
för att på så sätt särskilt framhäva reaktordelen som symbol och därigenom så 
tydligt som möjligt signalera den nukleära funktionen (fig. 6). Färgen skulle 
få kraftverket att stå ut ur landskapet och samtidigt skapa en maximal kontrast 
mellan den centrala reaktordelen och kringbyggnaderna. Det handlade om att 
inte dölja utan klart redovisa den faktiska arkitekturens storlek genom att be-

214  Jacques Lucan, ”Introduction”, The Function of the Oblique: The Architecture of Claude 
Parent and Paul Virilio 1963–1969, (red. och övers. Pamela Johnston), AA Documents 3, Lon-
don 1996, s. 5–9.
215  Michel Hug, ”Préface”, ur Claude Parent, L’Architecture et le nucléaire, Paris 1978, s. 2. 
Utöver Parent bestod gruppen av Roger Taillibert, Paul Andreu, Jean Willerval, André Bour-
don, Jean Dubuisson, Pierre Dufau, Michel Homberg och Jean Lecouteur.
216  Claude Parent, L’Architecture et le nucléaire, Paris 1978, s. 3.
217  Parent 1978, s. 12.
218  Parent 1978, s. 79.
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Fig. 5. ”Tutankhamons fötter. Anläggningen skapar platsen”, modellfoto ur Claude 
Parents L’Architecture et le nucléaire 1978.

Fig. 6. Illustration ur Claude Parents L’Architecture et le nucléaire 1978.
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jaka och framhäva den kontrasterande färgen, den dominerande höjden och 
det extrema avtrycket som kraftverket gjorde på markytan.219

Representation och framstegsindex

Slott, katedral, urbanitet
Teknikhistorikern Gabrielle Hecht har i undersökningen The Radiance of 
France bland annat visat hur det franska kärnkraftsprogrammets tidiga an-
läggningar som Marcoule och Chinon i media konstruerades som just fran-
ska genom en metaforik där kärnkraftverken framställdes som katedraler och 
slott. Det rörde sig om ”katedraler av stål”, om en ”enorm betongkatedral”, 
om ”det tjugonde århundradets slott” och om väggtjocklekar som ”frammanar 
medeltiden”.220 Hecht läser denna metaforik som inslag i en dubbelriktad te-
matisering av relationen mellan å ena sidan det centralstatliga, officiella Paris 
och den franska landsbygden och å andra sidan mellan tradition och moder-
nitet: 

The drama of Marcoule also rehearsed and updated the centuries-old tropes 
of young, male, modern France versus old, female, traditional France – also 
manifested as civilized Paris versus the savage provinces. [---] Just as French 
colonialists had gone on a civilizing mission to Africa, so contemporary indu-
strial missionaries brought modernity to the ”indigenous,” ”primitive” popula-
tion of rural France.221

Genom kärnkraftens byggnader och de explicita referenserna till klassiska pa-
risiska byggnadsverk som Notre Dame, Triumfbågen och Eiffeltornet befor-
drades landsbygdsregionen Gard där Marcoule låg. Hecht menar att dessa tra-
ditionella monument över fransk religiös, militär och kulturell ära förlänade 
kärnkraftverket en symbolisk kraft och legitimitet och hon ser hur Marcoule 
som ett motsvarande modernt monument representerar ett följande logiskt 
steg i denna ärorika historia.222 Av speciellt intresse med Hechts diskussion är 
dock att hon visar hur modernitetsprojektet i fallet Marcoule specifikt knöts 
till ett urbanitetsprojekt. 1960 hade den franska byggnadsstyrelsen beslutat att 
tilldela Bagnols-sur-Cèze, den mest närliggande staden till Marcoule, ett ny-
instiftat stadsplaneringspris, ett ”urbanismpris”. Genom utmärkelsen hyllades 
de samhällsplaneringsambitioner som den franska atomenergikommissionen 

219  Parent 1978, s. 79.
220  Hecht 1998, s. 214–215, 203, 223 & 225.
221  Hecht 1998, s. 213.
222  Hecht 1998, s. 215.

76



CEA hade initierat i regionen i samband med lokaliseringen av kärnanlägg-
ningen till Marcoule 1953. Initiativet och det egentliga projektet hade sedan 
tagits över av byggnadsstyrelsen som hade tillsatt en projektledningsgrupp 
bestående av en arkitekt och en stadsplanerare. Själva priset bestod, förutom 
en plakett och en ceremoni, av en broschyr där just projektledarna, CEA samt 
också Bagnols-sur-Cèzes borgmästare medverkade. Projektledarnas bidrag 
fokuserade på hur de moderna höghusen som symboler för den nya stadens 
identitet förmedlade en kontinuitet från den gamla stadens gotiska kyrkspiror 
och medeltida torn medan atomenergikommissionen i sitt bidrag framhöll sig 
själva och därmed den franska staten som en modernitetsagent som räddade 
landsortsstaden från underutvecklingens bakvatten. Borgmästaren räknade i 
sin tur upp såväl det man hade genomfört – nya hus, avlopp och rinnande 
vatten – som kommande projekt vilket inkluderade idrottsplats, kulturcenter 
och sjukhus. Bagnols-sur-Cèze var med borgmästarens ord en atomstad som 
var stolt över både sitt förflutna och sina framsteg. En stad som vände sig mot 
framtiden.223

Våren 1958
Som framgick av kapitlets första avsnitt så tillmättes kärnkraften i den svens-
ka rikspolitiska diskussionen en enorm vikt i en allomfattande materiell och 
kulturell samhällsomvandling. Det är mot denna bakgrund som jag nu vill 
analysera hur kärnkraft och samhällsbyggnad kopplades samman i en svensk 
kontext. Ett illustrativt exempel här är en valfilm med titeln Våren 1958. Den 
regisserades av Olle Hellbom (regissören till Astrid Lindgren-filmatiseringar 
som Alla vi barn i Bullerbyn, Vi på Saltkråkan etc.) för SAP inför nyvalet 
till riksdagen 1958 efter det att förslaget till ATP hade fällts. Filmen består 
av ett antal sekvenser där ledande parti- och arbetarrörelseföreträdare som 
stats minister Erlander, dåvarande socialminister Torsten Nilsson och LO- 
ordföranden Arne Geijer talar in i kameran. Vidare formulerar en manlig 
 berättarröst det partipolitiska budskapet till bilder av olika saker och företeel-
ser. Så här lyder filmens avslutande rader:

Vi bygger åt våra barn – nya bostäder, vägar, fabriker, kraftverk, atomverk, 
sjukhus, skolor. Vi arbetar – både för nuet och för framtiden. Vi satsar på  teknik 
och vetenskap. Vi satsar på en fortsatt utveckling av samhället. Stopp här – 
 eller vidare framåt?224

223  Hecht 1998, s. 210–212.
224  Våren 1958, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, manus och regi Olle Hellbom, 
produktion Nordisk Tonefilm, 27 min., 1958, KB:AS. Nordisk Tonefilm förvärvades av ar-
betarrörelsen under slutet av 1940-talet enligt Pelle Snickars, ”Storstrejken 1909 – en mediehis-
toria”, Medier och politik: Om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet, (red. Mats 
Jönsson & Pelle Snickars), Mediehistoriskt arkiv nr 3, Stockholm 2007, s. 86.
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I avhandlingens inledning lyfte jag fram den narrativa modell som sociologen 
Margaret Somers har formulerat och hur hon urskiljer fyra dimensioner av 
narrativitet: ontologiska narrativ, offentliga narrativ, begreppslig narrativitet 
och metanarrativ.225

I Våren 1958 präglas den metanarrativa dimensionen tydligt av framste-
get. Även om det återgivna avsnittet är förhållandevis kort så framgår att den 
självklara ramen hanterar en rörelse framåt. Framåt, framtid, framsteg är både 
uttryckliga och underförstådda referenspunkter. Nuet finns explicit med som 
något visserligen bra men endast i den grad det härbärgerar rörelsen framåt. 
Då däremot, är den utelämnade och underförstådda referenspunkten, den yta 
som relationen nu–framåt avtecknar sig mot. 

Den mest förtätade dimensionen i det använda exemplet utgörs dock av det 
offentliga narrativet. Mycket tydligt framträder här produktionen av en kol-
lektiv identitet, ett vi. Det är ett vi som har en betydligt större omfattning och 
utsträckning än exempelvis de tre parti- och arbetarrörelseföreträdarna vilka 
utgör de enda explicita interlokutörerna, inte heller partiets valapparat eller 
ens partiet eller arbetarrörelsen i stort täcker in detta vi. Det handlar snarare 
om ett nationellt vi, om än inom ramen för ett metanarrativ som i någon me-
ning låter nationens folk konstrueras som arbetarrörelsens kollektiv. 

Som jag tidigare har diskuterat så kan man här med Somers tala om hur det 
här sker en selektiv appropriering av händelser som berättandet konstrueras 
utifrån. Vilka är händelserna i det anförda exemplet? Jo, bland annat arbetas 
det på olika sätt, det satsas på vissa områden och inriktningar, och framför allt 
byggs det en mängd saker.226

I exemplet ovan, vilket också kan utsträckas till filmen i dess helhet och i 
förlängningen till hela 1950-talets socialdemokratiska yttrandepraktik, intar 
begreppet byggande en särskild position. Begreppet utgör här, för att åter-
knyta till Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes i inledningen diskuterade ter-
minologi, en nodalpunkt.227 Kring detta byggande, denna särskilt privilegie-
rade punkt, organiseras i stort sett hela den diskursiva ekvivalenskedjans logik 
och byggandet har vid sidan av en omfattande direkt framställning hela tiden 
också en metaforisk närvaro genom exempelvis den näst sista satsen som lika 
gärna i ett ord skulle kunna utsägas ”samhällsbyggnad”. 

Ekvivalenskedjans grundläggande funktion är som jag tidigare har diskute-
rat att skapa en logik i valet av de aktuella artikuleringarna. Att bygga skolor 
för barnen är att arbeta för framtiden som är en satsning på vetenskap som är 
en fortsatt utveckling, och så vidare. Genom ekvivalenskedjan motiveras var-

225  Somers 1997; Somers & Gibson 1994.
226  Jfr Jan Ekecrantz & Tom Olsson, ”Från social utopi till byggprojekt: journalistiken i om-
vandlingen av folkhemmet”, Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 28, 1994.
227  Laclau & Mouffe 2001, s. 105–114.
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för det exempelvis är just objekt som bostäder, skolor, atomverk och så vidare, 
som mobiliseras och inte andra. 

Av exemplet framgår tydligt hur narrativet är orienterat mot framtiden, och 
där finns byggandet av kärnkraftverk, av ”atomverk” med som en komponent. 
En i sammanhanget betecknande detalj är vidare att samtidigt som frasen ”vi 
satsar på teknik och vetenskap” utsägs så ackompanjeras det visuellt av en 
blinkande lampa med radiaksymbol på och en skylt med texten ”strålnings-
fara”. 

Den privilegierade position som ”byggandet” intar i yttrandepraktiken är 
något som också uppmärksammas av medievetaren Jan Ekecrantz och his-
toriken Tom Olsson i en studie av journalistikens roll i konstruktionen och 
rekonstruktionen av folkhemmet under 1950-talet. Ekecrantz och Olsson lyf-
ter fram hur de journalistiska berättelserna symboliskt konstruerar folkhems-
modellen genom att göra byggandet av broar, vägar, gymnastiksalar, folkets 
hus och skolor metaforiskt laddade.228 Liksom ovan situerar och associerar de 
också detta byggande till en temporal dimension där historien och framtiden, 
som de skriver, inte bara var kronologiska stationer före och efter en tidpunkt 
där man befann sig, utan de menar att historien här genomgående förknippas 
med negativa förhållanden och framtiden med positiva. I sig är detta inte så 
uppseendeväckande men Ekecrantz och Olsson noterar dessutom en särskild 
form denna relation antar genom att journalistiken gjorde gemensam sak med 
det som de beskriver som planeringsbyråkratierna och ”framställer den plane-
rade framtiden som något som inte bara saknar alternativ, utan till yttermera 
visso redan, i princip, är här”.229 

I sammanhanget finns det anledning att uppmärksamma det betänkande som 
den så kallade arbetarrörelsens kulturkommitté presenterade 1952 under titeln 
Människan och nutiden .230 I kulturkommittén, som tillsattes  efter beslut på 
SAP:s partikongress 1948, ingick bland annat ledamöter som ecklesiastikmi-
nister Ragnar Edenman och sakkunniga som arkitekten Carl Fredrik Ahlberg. 
Idéhistorikern Anders Frenander beskriver i en studie över 1900- talets svens-
ka kulturpolitik betänkandet som närapå en allomfattande kultur sociologisk 
analys av samtiden snarare än ett utkast till ett kulturpolitiskt program och att 
de fundamentala tankegångarna i betänkandet skulle komma att dyka upp i 
de konkreta politiska handlingsprogrammen under det följande decenniet.231 

Flera av de teman som aktualiseras i betänkandet kommer jag att återkom-
ma till i kapitel 4 om kärnkraftverket och kulturarvets diskursordning.232 För 

228  Ekecrantz & Olsson 1994, s. 21.
229  Ekecrantz & Olsson 1994, s. 36.
230  Människan och nutiden, Betänkande från Arbetarrörelsens kulturkommitté, Stockholm 
1952.
231  Anders Frenander, Kulturen som kulturpolitikens stora problem, Hedemora 2005, s. 115.
232  Man anför bl.a. i betänkandet: ”Inte sällan hävdar de senare [de som vill bevara miljön 
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tillfället vill jag fokusera på det som i betänkandet benämns som den ”kon-
kreta miljön”.

Den ”konkreta miljön” utgjordes enligt kulturkommittén av den yttre mil-
jön som i sin tur var ”uppbyggd av landskapet där vi lever, av alla de bygg-
nadsverk och föremål vi omger oss med”.233 I betänkandet förutsattes samma 
koppling mellan materiellt välstånd och kulturellt välstånd som vi tidigare har 
kunnat se i de fall där kärnkraften diskuterades i ett allmänpolitiskt samman-
hang, och den konkreta miljön blev härigenom en ”kulturfaktor redan i sin 
egenskap av redskap för vår verksamhet att tillgodose de timliga behoven”.234 
Den konkreta miljön framstod vidare som ett kulturelement i dess egenskap av 
”instrument för psykiska påverkan av människorna” samt i den mån den i sin 
tur erbjöd goda eller dåliga betingelser för ”kulturlivet i trängre mening”.235 
En god betingelse för kulturlivet var just ett alldeles faktiskt konkret byggande 
och man menade bland annat att ”[u]tbyggandet av vägar och kollektiva tra-
fiklinjer” var ”ett av de viktigaste elementen i en aktiv kulturpolitik”.236 Också 
näringslokaliseringen hade, ”rätt förstådd, en väsentlig kulturpolitisk sida”.237 
Byggandet skrevs på ett självklart sätt in i stadsplaneringens ram och att pla-
nera en stad var, menade man, en skapande verksamhet som innehöll ”konst-
närliga element av samma slag som kännetecknar utövandet av de bildande 
konsterna”.238

Atomer till vardags
Ett exempel på hur denna ekvivalenskedja med sammanlänkningar av ut-
veckling, kultur, välstånd, samhällsbyggnad, framtid och kärnkraft artikuleras 
utifrån ett specifikt kärnkraftsperspektiv erbjuder Vattenfalls och AB Atom-
energis film Atomer till vardags från 1963.239 I korthet så beskriver filmen 

oförändrad] att de slår vakt om vårt kulturarv. Det är en inte ovanlig inställning att kulturen 
består av döda ting. Men dessa är bara redskap för och frukter av kulturarbetet. Kulturen själv är 
något levande.” Människan och nutiden 1952, s. 57–58. I betänkandet hävdas vidare: ”Planerin-
gen av den yttre miljön bör ha i sikte att ge produktionslivet en placering i bebyggelsen, som 
gör det till en naturlig del i utvecklingen av människans erfarenhetsvärld och verklighetsbild.” 
Människan och nutiden 1952, s. 59. Dessa artikulationer kan jämföras med de som jag senare 
diskuterar av John Nihlén och Sverker Janson, se vidare kapitel 4, bl.a. underrubrikerna ”Ingen 
vemodig längtan tillbaka” samt ”En bred förändring”.
233  Människan och nutiden 1952, s. 46.
234  Människan och nutiden 1952, s. 46.
235  Människan och nutiden 1952, s. 46.
236  Människan och nutiden 1952, s. 50.
237  Människan och nutiden 1952, s. 49.
238  Människan och nutiden 1952, s. 53.
239  För en diskussion om fenomenet industrifilm se Mats Björkin, ”Platser i rörelse – industri-
film och mediehistoria”, Kultur, plats, identitet. Det lokalas betydelse i en globaliserad värld, 
(red. Helene Egeland & Jenny Johannisson), SISTER skrifter 9, Stockholm/Nora 2003; Mats 
Björkin, ”Industrifilm som dokument och kommunikationsmedium”, Det förflutna som film 
och vice versa. Om medierade historiebruk (red. Pelle Snickars & Cecilia Trenter), Lund 2004; 
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funktionen, konstruktionen och tillkomsten av försöksanläggningen Ågesta 
atomkraftvärmeverk. Ågestareaktorn, förlagd till ett bergrum utanför Farsta 
söder om Stockholm, var resultatet av sammanslagningen av Vattenfalls och 
Asea:s projekt ”Adam” med AB Atomenergis och Stockholms elektricitets-
verks R3-projekt.240 

Genom filmen får vi veta att eftersom säkerhetskraven är höga har ett ut-
rymme sprängts i berget tre och en halv kilometer från stockholmsförorten 
Farsta och att det första sprängskottet sköts hösten 1957. Redan inledningsvis 
förklarar speakerrösten, i bild illustrerat av det utsprängda bergrummet där 
reaktorns skall placeras, projektets övergripande syfte:

Stationens hjärta är reaktorn. Det är ur dess bränsleladdning av arton ton uran 
som energi ska utvinnas och bli till vardagsnytta. Men viktigare ändå är kanske 
de erfarenheter av konstruktion, byggande och drift som hämtas ur projektet. 
Ågestaverket är språngbrädan till en ny teknik i stor skala.241

Vidare följer en redovisning i ord och bild av hur anläggningens delar till-
verkas, monteras och sätts i funktion. Liksom i Våren 1958 så byggs det och 
arbetas det med en mängd saker. Överlag är dock karaktären av byggarbets-
plats mycket nedtonad. Miljöerna är snarare laboratoriemässigt avskalade, 
ljusa och rena med släta ytor. Metallföremål bearbetas återkommande i när-
bild med vad man kan förstå är stor precision. Med några av de mest utförligt 
bearbetade föremålen låter filmmakaren koreografera ett slags mekanisk dans. 
Också människorna rör sig på ett påtagligt organiserat och koreograferat sätt. 
Byggnads- och monteringsarbetarna, enhetligt klädda i gulaktig overall och 
hjälm, blandas i bild aldrig med de likaledes enhetligt klädda tillverkningsar-
betarna i blågrå overall eller driftpersonalen i vit overall med blå krage och 
hjälm. Speakerrösten betonar hur föremål och objekt är såväl kemiskt ren-
gjorda, noggrant rengjorda som dammfria. Återkommande beskrivs föremål 
och förhållanden också som komplicerade och invecklade (fig. 7–9).

Ett av filmens mer elaborerade framtidsindex utgörs av en mycket avance-
rad avantgardistisk elektronmusik som ackompanjerar en simultant tecknad 
framställning av reaktorns funktion. Genom den tecknade framställningen 
åskådliggörs också hur den producerade elen distribueras ut på elnätet och hur 

Mats Björkin, ”Technologies of Organizational Learning: Uses of Industrial Films in Swe-
den during the 1950s”, Films that Work: Industrial Film and the Productivity of Media (red. 
Vinzenz Hediger & Patrick Vonderau), Amsterdam 2009.
240  Harry Brynielsson, ”Utvecklingen av svenska tungvattenreaktorer 1950–1970”, Dædalus 
1989/90, Tekniska museets årsbok, årg. 58, Stockholm 1989, s. 206–207; The Ågesta Nuclear 
Power Station. A Staff Report by AB Atomenergi (red. Bryan McHugh), Stockholm 1964; Tafv-
elin Heldner, Dahlström Rittsél & Lundgren 2008. 
241  Atomer till vardags, AB Atomenergi och Statens vattenfallsverk, manus Ivan Christoffers-
son och Per Ragnarsson, regi Per Gunvall, produktion Nordisk Tonefilm, 20 min., 1963, FV/
KB:AS.
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atomvärmt vatten förs ut till hem och bostäder. Elektronmusiken som film-
skaparna här har använt är en del av Karlheinz Stockhausens första sinuston-
komposition, det tidiga stycket ”Elektronische Studie I” från 1953.242

I filmens avslutande sekvens fullbordas så framstegsnarrativet när kärn-
kraftsprojektet länkas samman med samhällsbyggnadsprojektet. Eftersom 
kraftverket genom bergrumsförläggningen saknar en rumslig utsträckning 
som explicit kan kopplas till byggande sker detta i stället metaforiskt. Sam-
tidigt som kameran från luften rör sig in över det som går att identifiera som 
det nybyggda Farsta men som här snarare representerar ett välfärdssamhällets 
moderna stadslandskap i allmänhet, så återknyter speakerrösten till hur Åge-
staverket är språngbrädan till en ny teknik i stor skala: 

I framtiden räknar man med att ännu större atomkraftverk kommer att byg-
gas. De insatser som detta kräver av forskare, konstruktörer och tillverkare 
skulle inte vara möjliga utan de grundläggande erfarenheter som man vunnit 
i Ågesta.243

I bild klipps från flygbild till ett soligt Farsta centrums torg med lekande barn 
och rikt folkliv. Ett nytt klipp visar en kvinna med barnvagn på en gångramp 
med 16-våniga punkthus i bakgrunden samtidigt som speakerrösten avslutar: 

Med tillgång till uran inom landets gränser kan Sverige i framtiden bli självför-
sörjande på elkraft även när vattenkraften är utbyggd.244

När speakerrösten tystnar visas ett nytt klipp där det nu är mörk, sen kväll. 
Bilden panorerar långsamt över den upplysta fasaden på arkitekterna Sven 
Backströms och Leif Reinius karakteristiska Tempohus och vidare över ne-
onskyltar och gatljus. Som ett slutgiltigt urbanitetsindex anländer tunnelbane-
tåget på det upplyfta spåret med de höga punkthusen svagt i bakgrunden och 
därmed slutar filmen (fig. 10–11).

242  Rudolf Frisius, Karlheinz Stockhausen. Die Werke 1950–1977, band II, Mainz 2008, s. 
88–90. Thom Holmes, Electronic and Experimental Music: Pioneers in Technology and Com-
position, 2. uppl., New York/London 2002 (1985), s. 136. Hela filmen lånar starkt från tyska 
Siemens film Impuls Unserer Zeit, 1959. Den regisserades av Otto Martini med ”elektronische 
klanggestaltung”, ”elektronisk klanggestaltning” av Josef Anton Riedl gjord i Siemens egen 
elektronmusikstudio i München.
243  Atomer till vardags 1963.
244  Atomer till vardags 1963. 
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Fig. 7 och 8. Koreograferade människor, ur Atomer till vardags 1963.

Fig. 10 och 11. Ur Atomer till vardags 1963.

Fig. 9. Koreograferade föremål, ur Ato-
mer till vardags 1963.
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Tystnad 

Kärnkraftverket och tidskriften Arkitektur
I de föregående delkapitlen har jag beskrivit den roll som kärnkraften kon-
tinuerligt spelade i ett svenskt politiskt sammanhang från dess introduktion 
i det rikspolitiska samtalet under 1940-talet och fram till dess som den kan 
betraktas som reellt etablerad som energiförsörjningsform under tidigt 1970-
tal i och med invigningen av Oskarshamnsverket och det påbörjade byggandet 
av resterande svenska kärnkraftverk. Det framgick vilka förhoppningar som 
knöts till den och då inte minst dess föreställda egenskap av radikalt civilisa-
tionsbefordrande kraft.

Vi har sett hur kärnkraften över hela det rikspolitiska spektrumet tätt län-
kades samman med välfärdsprojektet och samhällsbyggandet i stort, med ut-
bildningspolitiken, lokaliseringspolitiken och kulturpolitiken. Två diskursiva 
figurer svarade här mot varandra, där kärnkraften i ett allmänpolitiskt sam-
manhang å ena sidan förde med sig kravet på att politiken förstods som kul-
turpolitik i vid bemärkelse, samtidigt som kärnkraften å andra sidan,  genom 
att tillgodose de materiella behoven, från kulturpolitiskt håll i sig kunde för-
stås som en kulturfaktor.245 Kärnkraften kopplades samman med politikens 
nya uppgifter i det som kallades överflödssamhället, och i förlängningen med 
avskaffandet och överskridandet av själva det politiska i den form som man 
ditintills hade känt till det.

Genom kärnkraften kunde i det politiska samtalet också idéer om moder-
nitet, traditionalitet och nation länkas samman. Det handlade om ett modernt 
nationsbygge, ett bygge som, både i konkret och överförd bemärkelse, sak-
nade motstycke i historien. Gång på gång frammanades detta tema genom 
sinsemellan olika historiska analogier för att framhålla och understryka den 
brytning man stod inför samtidigt som kontinuiteter upprättades. 

Vi har kunnat se hur kärnkraften behandlades i ett internationellt arkitek-
tursammanhang och de olika positioneringar som gjordes. Det rörde sig om 
olika historiska analogier, både kontinuiteter och brott, om space-age-visionär 
vurm, om en föreställd ren estetik respektive en uteslutande teknisk fråga. 
Man kan utan svårighet konstatera att det rörde sig om ett i det här samman-
hanget starkt genomslag. 

Jag ska här redogöra för hur kärnkraften, och mer specifikt kärnkraftverket, 
behandlades i svensk arkitekturpress som här representeras av tidskrifterna 
Arkitektur och Arkitekten/Arkitekttidningen (AT) under åren 1965, då Oskars-

245  Se tidigare avsnitt om Framstegens politik 1956 och om en ”kulturpolitik i vid bemärkelse” 
respektive om betänkandet Människan och nutiden 1952, s. 46.
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hamnsverket första etapp beställs, till och med 1973, då detta kärnkraftverk 
sedan ett år är invigt samtidigt som samtliga av de andra kärnkraftverken i det 
som blev Sveriges slutgiltiga kraftverkspark var under uppförande.

Mot bakgrund av de aspekter som tidigare har konstaterats och hur det i 
dagstidningar avseende Oskarshamnsverket gick att läsa om ”förverkligandet 
av detta jättelika projekt” och senare hur ett av de största projekten i svensk in-
dustriutveckling här hade tagit sin början, så skulle man kunna vänta sig att ett 
inte oansenligt utrymme ägnades åt kärnkraftverken och kärnkraftteknikens 
materialiseringar också i de svenska arkitekturtidskrifterna.246 Så visar det sig 
emellertid inte alls ligga till.

Under den period som har undersökts som omfattar nio år och 104 nummer 
förekommer i tidskriften Arkitektur i själva verket endast ett enda omnämnan-
de av ett kärnkraftverksprojekt.247 Undantaget som bekräftar regeln är både 
perifert och samtidigt talande. Det utgjordes av att den svenska arkitektut-
bildningen behandlades i ett temanummer av Arkitektur 1969. I samband med 
detta berättades att tredjeårsstudenterna i arkitektur vid Lunds tekniska hög-
skola hade blivit inbjudna av Sydkraft för att som övningsuppgift planlägga 
ett kärnkraftverk bestående av fyra enheter i Barsebäck (fig. 12). Det visade 
sig dock att studenterna ifrågasatte det som de upplevde som en ren formupp-
gift. De ställde sig också skeptiska till om det var värt miljontals kronor ”en-
bart för att tillfredsställa ögat”.248 Tredjeårsstudenterna frågade sig om ”folk” 
verkligen skulle kunna uppfatta den form av ”esteticism som arkitekten rör sig 
med” och om människorna kanske hellre ville ha andra saker som exempelvis 
daghem och gemensamhetslokaler. För att ta reda på detta hade de emellertid 
enligt egen utsaga behövt ”gå ut och fråga folk om vad de tyckte”, något som 
det inte fanns möjlighet till.249

246  ”Start i Simpevarp”, Barometern 1965-06-15. Se även ”Historiskt sprängskott”, Barometern 
1966-06-09; ”Kärnkraftens årtionde börjar med Oskarshamn”, Västgöta-Demokraten 1970-04-
02. Jfr med Olle Gimstedt, ”Oskarshamnsverket 1. En pionjärinsats i svensk kärnkraftsutbyg-
gnad”, Dædalus 1991, Tekniska museets årsbok, årg. 59, Stockholm 1990, s. 244. 
247  Ordet ”atomkraftverk” nämns visserligen av civilingenjören och trafik- och samhällsplane-
raren Christer Sanne i artikeln ”Världsplanering?” i Arkitektur 1968:6 som hade särskilt fokus 
på u-landsfrågor. Sanne redogör i artikeln för FN:s befolkningsprognoser och världens livsme-
dels- och råvarutillgångar. Ordet ”atomkraftverk” används inte utifrån någon förståelse av det i 
termer av materialisering eller som kopplat till arkitektoniska eller bebyggelsemässiga aspekter 
utan det räknas upp under underrubriken ”Energitillgångar” vid sidan av kol, olja, trä etc.: ”Da-
gens atomkraftverk (av lättvattentyp) utnyttjar endast 1 procent av energiinnehållet, nya typer 
under utveckling upp till 5 procent medan de bridreaktorer som projekteras kommer att utnyttja 
80 procent av bränslet.” Sanne 1968, s. 7.
248  Åke Brisvall, Per Iwansson, Eva Olenmark, Mats Persson, Thomas Schlyter, Kjell Sund-
ström, Mats Tormod & Kerstin Thörn, ”Arkitektursektionen vid LTH”, Arkitektur 1969:3, s. 47.
249  Brisvall, m.fl. 1969, s. 47. Om man vidgar perspektivet till att omfatta inte bara tryckta 
och/eller massdistribuerade medier som tidskrifter och liknande så förekommer åtminstone ett 
ytterligare exempel på att kärnkraftverket hanterades inom arkitekturens ram. Detta exempel, 
också det inom en utbildningskontext liksom Brisvalls m.fl. artikel ovan, utgörs av ett examen-
sarbete i arkitektur II vid KTH 1968 av Johan Rådberg, sedermera professor i stadsbyggnad i 

85



Om den perifera och marginella karaktären av detta enda omnämnande de-
noteras av att det rörde sig om just en övningsuppgift för arkitektstudenter så 
är undantaget också betecknande genom den explicita resignationen det ger 
uttryck för. Mot den egna yrkesidentitetens föreställda drag där stora ekono-
miska resurser läggs på att ”tillfredsställa ögat” och en internt motiverad ”es-
teticism” ställer man att helt enkelt fråga människor vad de vill ha. Vi kan no-
tera hur det här genljuder av en positionsförändring som samtidigt sker inom 
arkitekturdiskursen vilket bland annat åskådliggörs av en notis i Arkitektur 
1968:6 där man refererade en miljödebatt som hade gått av stapeln i Lund. Av 
notisen framgick att Gunnel Granlid från tidskriften Tidsignal menade att det 
hon kallade för ”miljöfrågorna” inte längre bara var en estetisk fråga för de 
personer som hon benämnde som ”tänkare inom SAR och KRO” utan det var 
i stället en ”social fråga”. Denna miljöfråga förstådd som en social fråga sna-
rare än en estetisk fråga ”berörde alla och bestämde hur de skulle bo, arbeta 
och nyttja sin fritid”.250

Denna omförhandling av arkitekturen från, med Granlids terminologi, es-
tetisk till social fråga avspeglas också i exempelvis responsen på och använ-
dandet av Archigramgruppens tidskrift. När Archigramtidskriften dyker upp 
under rubriken Tidskriftsnytt 1965 skrivs den in i ett sammanhang där teknik 
och modernitet länkas samman med enkel, okonstlad ärlighet samt med före-
ställningen om uppror och motstånd:

Förebilden är seriemagasinet. Attityden känns igen – POP. Protesten mot den 
internationella floran av polerade arkitektur-bild-tidskrifter är befriande. [---] 
Den moderna teknikens oändliga möjligheter skall ge ny inspiration och kraft. 
Trots sina avancerade attribut är programmet primitivt; den förbehållslösa 
glädjen inför rymdålderns tekniska vidunder liknar vildens barnsliga förtjus-
ning över glaspärlan.”251

Några år senare har Archigrams visioner fått en förändrad funktion. I artikeln 

Lund, och Rickard Öberg med titeln ”Atomkraftverk som byggnadsobjekt”.
250  ”Miljödebatt i Lund”, Arkitektur 1968:6, s. 69.
251  Gösta Ericson, ”Tidskriftsnytt”, Arkitektur 1965:2, notisavd., s. 19.

Fig. 12. Perspektivskiss, LTH-studenternas Barsebäcksförslag , ur Arkitektur 1969.
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”Att tycka om städer” ger arkitekten och samhällsplaneraren Gösta Carlestam 
exempel på vad han menar är hur tekniska visioner som bara utgår från ensta-
ka nya teknologiska möjligheter leder fram till livsfientliga skapelser. Bland 
annat anförs en bild av ett Archigramprojekt tillsammans med den lakoniska 
bildtexten ”[f]örslaget visar en kommunikationsknutpunkt. (Hemsk som hem-
vist för människor.)”252 En liknande aversion ger John Sjöström senare uttryck 
för i en recension av Justus Dahindens bok Stadtstrukturen für morgen (1971): 

Skakande i sin omisstänksamma naivitet, skrämmande i sin högvärdering av 
en växande teknisk komplikation utgör denna bok en lämplig gravskrift över 
en typ av arkitektvärderingar som för ett knappt decennium sedan ännu be-
traktades med en viss fascinerad beundran. [---] Peter Cook, Yona Friedman, 
Paolo Soleri och Justus Dahinden – måtte vi slippa möta deras tankegångar i 
en framtid som är mörk nog ändå.”253

Men nu slapp man ändå inte att möta dem menade Sjöström. Ett av problemen 
med dessa arkitektvärderingar som bestod av förment utopiska tankegångar 
och visioner var enligt Sjöström att de uteslutande handlade om form. Här 
hade den tekniska strukturen drivits till en rent absurd formalism. Förment 
utopiska var visionerna så till vida att de utgjorde ett slags spel med redan 
utformade och förefintliga lösningar. Knutet till problemet med form var att 
dessa visioner var helt inriktade på ögat och seendet, och ett sådant ensidigt 
fokus på form och syn skymde enligt Sjöström de egentliga problem man 
stod inför. Dessa pseudoutopiska idéer innebar också att man accepterade en 
teknokratisk diktatur samtidigt som det var ett uttryck för en naiv tro på hur en 
alltmer komplicerad byggnadsteknik skulle kunna komma att lösa de sociala 
frågorna eller det som Sjöström beskrev som ”samlevnadsproblemen”. Som 
tankeställare var boken dock nyttig eftersom den enligt Sjöström påminde om 
att det i själva begreppet planering fanns ett latent hot, ”hotet från de visionära 
tankegångarna”.254

Däremot går det inte att notera någon påtaglig förändring i det urval av 
byggnadsobjekt som presenteras, omskrivs, debatteras eller på annat sätt be-
handlas. Inte heller att det uteslutande skulle röra sig om prestigeprojekt eller 
presentationer av namnkunniga arkitekters verk utan i stället behandlas allti-
från skolor, barnstugor, sjukhus, bibliotek, parkeringshus och bostadsområden 
till kontorsbyggnader, villor, kyrkor, flygplatser, museer och teatrar.255 Inte hel-

252  Gösta Carlestam, ”Att tycka om städer”, Arkitektur 1969:5, s. 24.
253  John Sjöström, ”Utopier” (rec. Justus Dahinden, Stadtstrukturen für morgen), Arkitektur 
1972:10, s. 26.
254  Sjöström 1972, s. 26.
255  Se exempelvis Arkitektur 1966:4 (skolor), 1968:3 (barnstugor), 1970:3 (sjukhus), 1966:2 
(bibliotek), 1965:9 (parkeringshus), 1966:8 resp. 1965:3 (bostadsområden), 1966:5 resp. 1967:3 
(kontorsbyggnader), 1965:12 resp. 1972:3 (villor), 1967:4 (kyrkor), 1970:5 resp. 1965:7 (fly-
gplatser), 1967:1 (museum) samt 1968:2 (teatrar). Jfr med vad Kristian Berg i ”Ideal i arkitek-
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ler är industri- och bruksbyggnader på något sätt frånvarande i Arkitektur utan 
där presenteras exempelvis ett pappersbruk i Piteå, en industribyggnad i Ny-
köping, järngruvan i Svappavaara och en is- och nätfabrik i Fiskebäck utanför 
Göteborg.256 1969 ägnar man ett helt nummer åt industrins byggnader. Här fin-
ner vi en industriby i Arlöv av Fritz Jaenecke och Sten Samuelson och bygg-
nader för Perstorp AB av Klas Anshelm.257 Vi finner byggnader för Glykocid 
i Vadstena och för Scania-Vabis i Södertälje.258 Och här finner vi en fyrasidig 
presentation av den första etappen av ett oljeeldat ångkraftverk i Karlshamn 
där arkitekterna var Vattenbyggnadsbyråns (VBB) Gunnar Lindman och Karl 
Gustav Svensson.259 Beställare var Sydkraft genom Karlshamnsverkets Kraft-
grupp. Samma Sydkraft som i egenskap av huvudägare i Oskarshamnsverkets 
Kraftgrupp AB (OKG) var beställare av Oskarshamnsverket och som på egen 
hand var beställare av Barsebäcksverket. Det var också samme Karl Gustav 
Svensson som på VBB samtidigt var ansvarig arkitekt för Oskarshamnsver-
kets och Barsebäcksverkets arkitektur, plan och layout.260 Tidigare samma 
år hade Svensson i ett temanummer om kärnkraft i Vattenbyggnads byråns 
 interntidning VBBnytt utförligt redogjort för den arkitektoniska utformningen 
av Oskarshamnsverkets första reaktor och han behandlade där även de gene-
rella principerna för utformningen av Barsebäcksverket.261 

Men i Arkitektur finner man som sagt var inget av dessa projekt, inte hel-
ler något om Vattenfalls Ringhalsprojekt eller det Vattenfalldominerade Fors-
marksprojektet. Inte heller har de utländska kärnkraftverksprojekten lämnat 
något som helst avtryck. 

turen” menar förekommer i Arkitektur under 1960-talet: ”Exemplen är mer eller mindre desa-
mma som vi i dag i historiska översikter ser representera 1960-talets arkitektur: Paul Hedqvists 
skatteskrapa, Lewerentz kyrkor i Björkhagen och Klippan, Farsta centrum, Schmalensees 
stadshus i Kiruna, otaliga arkitektvillor, och så vidare.” Kristian Berg i ”Ideal i arkitekturen”, 
Rekordåren – en epok i svenskt bostadsbyggande (red. Thomas Hall), Karlskrona 1999, s. 67. 
Detta går det inte att finna något stöd för i materialet under perioden 1965–1973.
256  Anders Berg & Lars Wahlman, ”Lövholmens pappersbruk i Piteå”, Arkitektur 1965:7, s. 
210–216; Åke Janson, ”Industribyggnad i Nyköping”, Arkitektur 1965:7, s. 221–225; Ör-
jan Lüning, ”Svappavaara järngruva”, Arkitektur 1967:9, s. 506–510; Voldemars Vasilis, ”Is-
fabrik och nätfabrik i Fiskebäck”, Arkitektur 1970:11, s. 38.
257  Fritz Jaenecke & Sten Samuelson, ”Arlövs industriby”, Arkitektur 1969:9, s. 13–14; Klas 
Anshelm, ”Nybyggnader för Perstorp AB i Perstorp”, Arkitektur 1969:9, s. 15–16.
258  Bo Sundberg, ”Nybyggnader för AB Glykocid i Vadstena”, Arkitektur 1969:9, s. 17–19; 
Anders Berg, ”Nybyggnader för AB Scania-Vabis i Södertälje”, Arkitektur 1969:9, s. 24–27.
259  Gunnar Lindman & Karl Gustav Svensson, ”Ångkraftverk i Karlshamn”, Arkitektur 1969:9, 
s. 40–43.
260  ”Aktuellt om våra uppdrag”, VBBnytt 1966:1, s. 6–7; ”Aktuellt om våra uppdrag”, VBBnytt 
1967:6, s. 7.
261  Karl Gustav Svensson, ”Kraftverket i landskapet – några synpunkter”, VBBnytt 1969:2, s. 
12–13.
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Kärnkraftverk i Arkitekten/Arkitekttidningen
Samma mönster framträder efter en genomgång av SAR:s medlemstidning 
Arkitekten/Arkitekttidningen (AT) under perioden 1965–1973.262 Inte heller 
här finner man något spår av de kärnkraftverk som har byggts eller som plane-
ras, vare sig svenska eller utländska. I övrigt finns en ganska stor spridning i 
vad som behandlas, under perioden finner vi som teman för olika nummer av 
tidningen exempelvis daghem, teatrar, sjukhus, kyrkor, trafik och landskap.263

Ordet kärnkraftverk eller motsvarande förekommer noga räknat endast i 
två sammanhang. I det första fallet rör det sig om ett specialnummer av Arki-
tekten med titeln ”Så planeras din stad”, gjord som katalog till en utställning 
av Arkitekturmuseet. Dels citeras där miljöskyddskungörelsens andra para-
graf där det räknas upp 38 olika sorters anläggningar som det i enlighet med 
kungörelsen behövs tillstånd att uppföra. ”Atomkraftanläggning” utgör exem-
pel på en sådan anläggning, tillsammans med bland annat ”margarinfabrik” 
och ”anläggning för torkning av animalieproducerad gödsel”.264 Dels förkom-
mer ordet kärnkraftverk i samma artikel som ett exempel på vad som utgör en 
sektor: ”vägar, kärnkraftverk, sjukhus, butiker osv”.265 

Det andra fallet rör en artikel av arkitekten Birgit Krantz med titeln ”Kärn-
energin – ett hot mot miljön?”.266 Här behandlades ett informationsmöte som 
AB Atomenergi hade hållit kring planerna på en plutoniumupparbetningsan-
läggning i bohuslänska Sannäs i Tanums kommun.267 För författaren bildade 
informationsmötet utgångspunkten i en kritik av hur den fysiska planerings-
processen hade genomförts där bland annat ortsbefolkningen inte förrän i ett 
alltför sent skede hade informerats och att de då ställdes inför ett fullbordat 
faktum. För Krantz aktualiserade fallet återigen behovet av en översiktlig fy-
sisk riksplanering. Förarbetet till riksplaneringen pågick enligt Krantz visser-
ligen ”frenetiskt”, men det var bråttom att utveckla metoder för en allsidig och 
förutsättningslös prövning samt att göra planeringen till den ”politiska fråga 
den i verkligheten borde vara”.268 

262  Arkitekten: SAR:s medlemsblad [ –1969:24]/Arkitekttidningen (AT): Medlemstidning för 
Svenska arkitekters riksförbund [1970:1–].
263  Arkitekten 1967:6 (daghem), 1967:8 (teatrar), 1967:17 (sjukhus), 1968:8 (kyrkor), AT 
1970:5 (trafik), 1971:3 (landskap).
264  Jan Strömdahl, ”Samhällets planering” Arkitekten 1969:17, (utställningskatalog, ”Så plane-
ras din stad”, Sveriges Arkitekturmuseum), s. 13.
265  Strömdahl 1969, s. 15, (urspr. kurs.).
266  Birgit Krantz, ”Kärnenergin – ett hot mot miljön?”, AT 1970:4, s. 16–17. 
267  Planerna på en plutoniumupparbetningsanläggning (som aldrig realiserades) behandlas ex-
empelvis i Evert Vedung, ”Det högaktiva kärnavfallets väg till den rikspolitiska dagordningen”, 
Kärnavfallets politiska utmaningar (red. Mats Andrén & Urban Strandberg), Stockholm 2005, 
samt i Jonas Anshelm, Från energiresurs till kvittblivningsproblem: Frågan om kärnavfallets 
hantering i det offentliga samtalet i Sverige, 1950–2002, SKB rapport R-06-113, Stockholm 
2006.
268  Krantz 1970, s. 17.
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Om nu inte något kärnkraftverk eller några konkreta gestaltningsaspekter 
behandlas av Krantz så är artikeln ändå talande på ett sätt som liknar den 
tidigare diskuterade artikeln av studenterna på LTH i Arkitektur genom det 
sammanhang som den på ett mycket konkret sätt är inskriven i. Krantz artikel 
interfolierades nämligen av en annan artikel av Björn Axelsson med titeln 
”Social missanpassning en protest mot miljöplaneringen”. I presentationen 
frågade man sig vilka sociala konsekvenser den fysiska miljön och plane-
ringen hade och om planeringen befäste missförhållanden som var inbyggda 
i samhället. Artikelförfattaren hade enligt presentationen granskat flera utred-
ningar där det fanns krav på större sociala hänsyn och på ett ökat medborgar-
inflytande i planeringen, något som beskrevs som ”ständigt återkommande i 
den aktuella miljödebatten”.269 Axelsson menade att man skulle komma att få 
se ett växande utredningsmaterial som klart och tydligt kunde visa hur den 
fysiska planeringen medverkade till uppkomsten av sociala missförhållanden. 

Den förändring av arkitekturdiskursen som iakttogs tidigare i samband 
med tidskriften Arkitektur framträder möjligtvis ännu tydligare i Arkitekten/
Arkitekttidningen (AT). Som ett exempel på detta kan vi betrakta det som for-
muleras av Gunilla Lundahl 1969. Lundahl, som var skribent och redaktions-
medlem i Slöjdföreningens tidskrift Form, problematiserar under rubriken 
”Sändare–mottagare” bland annat specialistens roll i samhället. Specialister-
na, menar Lundahl, sänder medan allmänheten, ”de flesta”, bara tar emot. I sin 
roll som specialister rör sig arkitekterna i en värld av föreställt objektiva fakta 
vilket bland annat gör det möjligt för dem att, som Lundahl skriver, omedvetet 
breda ut sina hemmafruideal över förortsområdena. Även om arkitekterna har 
försökt att skylla ifrån sig så har specialistrollen lett till ett misslyckande. Det-
ta har man försökt att släta över genom att kalla på hjälp från andra specialis-
ter, från konstnärerna. Men en sådan form av utsmyckning betraktar Lundahl 
som ett skynke över misslyckandena, det är ”en depressiv åtgärd för att hålla 
undan de egentliga kraven”.270 Det räcker inte med att bara ”regissera miljön 
till ett behagligt skal”, för konstverken är enligt Lundahl ”livsfarliga med sin 
självtillräcklighet”. Också människornas ”sändarsida” måste aktiveras menar 
hon, så i stället för konstverk behöver man skapa miljöer med samlingsplatser 
”där man bara kan vara” och konstnärernas uppgift är att vara pedagoger ”i 
intimt samspråk med människorna”.271 Om kommunikationerna bara har en 
riktning, från specialist till folk, så finns egentligen inget kulturliv. Dessa pro-
blem leder Lundahl till tanken på en uppdelning av arkitektyrket, och därmed 
en smula paradoxalt till en än högre grad av specialisering, i å ena sidan en 
tekniskt inriktad arkitektkompetens och å andra sidan en arkitekt med utbild-

269  Björn Axelsson, ”Social missanpassning en protest mot miljöplaneringen”, AT 1970:4, s. 17.
270  Gunilla Lundahl, ”Sändare–mottagare”, Arkitekten 1969:14, s. 420.
271  Lundahl 1969, s. 420.
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ning i ”sociologi, psykologi, socialantropologi, formlära och tredimensionell 
form och datateknik”.272 

En mindre berättelse av Nils-Eric Vanlid flankerade på ett mycket illus-
trerande sätt Lundahls artikel. Vanlid berättar om hur han tror att det var 
skulptören och bildkonstnären Olle Adrin som hade fått i uppdrag att göra 
en utsmyckning på en vägg på ett ålderdomshem. Adrin hade då gått upp till 
ålderdomshemmet och frågat dem vad de tyckte han skulle göra där. De bo-
ende hade svarat att det skulle ha varit skojigt om de kunde få se ut i stället, 
de fönster som fanns satt ju så högt upp. Lösningen var enkel: ”De fick sänka 
fönstren i stället, han gjorde ingen utsmyckning. Så måste alltså konstnärerna 
arbeta.”273

I Arkitekten 1966:7 publicerades några av KTH:s fjärdeårsstudenters stu-
diereseberättelser. En av dessa var Bengt Ahlqvists ”Fult” som redogjorde för 
intryck från USA och Italien. Ahlqvist frågade sig här om italienaren egent-
ligen blev lyckligare för att hans hus var putsat skärt och grönt och hade en 
oregelbunden planform. Han misstänkte, menade han, ”att i vart fall hans barn 
mer skulle uppskatta, om arkitekten lade ner sin energi på att försöka åstad-
komma några lekplatser”.274 På ett liknande sätt som vi har sett senare formu-
lerades av Gunilla Lundahl så leder mötet med omvärlden till ett resignerat 
ifrågasättande av yrkesrollen. Enligt Ahlqvist kändes hans ”nyförvärvade ar-
kitektvärderingar otillräckliga, och mycket av det vi studerat under vår utbild-
ning som oväsentligt”.275

Ett ytterligare exempel på denna omförhandling av arkitekturen, där det 
som förstods som sociala funktioner sköts i förgrunden, utgörs av hur arki-
tekten och arkitekturhistorikern Björn Linns monografi över Osvald Almqvist 
mottogs. Linns bok kan betraktas som en del av konstruktionen av Almqvists 
modernistiska pionjärroll, från Näsströms Svensk funktionalism, acceptera, 
Ny svensk arkitektur till Trettiotalets byggnadskonst i Sverige och då framför 
allt genom det på samma gång äktfunktionalistiska som äktsvenska Hammar-
forsens kraftverk.276

 I Arkitektur menade Hakon Ahlberg under rubriken ”En svensk pionjär” 
att Osvald Almqvist var ett föredöme ”inte minst viktigt nu, när skalets sken 

272  Lundahl 1969, s. 421.
273  Nils-Eric Vanlid, [utan titel], Arkitekten 1969:14, s. 421.
274  Bengt Ahlqvist, ”Fult”, Arkitekten 1966:7, s. 84.
275  Ahlqvist 1966, s. 84.
276  Gustaf Näsström, Svensk funktionalism, Stockholm 1930, s. 84–87; Gunnar Asplund, Wolter 
Gahn, Sven Markelius, Gregor Paulsson, Eskil Sundahl, Uno Åhrén, acceptera, Stockholm 
1931, s. 181, Ny svensk arkitektur (red. Folke Löfström), Stockholm 1939, s. 86 (med Sune 
Lindström och Nils Ahrbom i redaktionskommittén och med förord av Gregor Paulsson) samt 
Trettiotalets byggnadskonst i Sverige: Från akademiska opponenter till oakademisk arkitektur 
(red. Hans Brunnberg, m.fl.), Stockholm 1943, s. 134–135. Om den inomarkitektoniska kon-
tinuerliga konstruktionen av den modernistiska pionjärrollen se Hagelqvist 2010. 
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ofta gäller mer än kärnans halt, när kvantitet betyder mer än kvalitet.”277 I 
Arkitekten anmäldes Linns bok av konsthistoriken Sten-Åke Nilsson. Nils-
son var inledningsvis försiktigt positiv. Boken var, menade han, både rik på 
uppgifter och trevlig att läsa, och han kunde också sympatisera med Almqvists 
verksamhet som arkitekt. Däremot reagerade han mot själva monografiformen 
som han menade klippte alla trådar till den historiska kontexten. Han kom se-
dan till sin huvudinvändning, vilken också utgör det centrala i sammanhanget: 

Kanske är det också så att Björn Linn förelagt sig ett problem som inte längre 
är aktuellt. Han säger själv, att de väsentliga frågorna varit ”byggnadens skulp-
turala kroppslighet, det arkitektoniska rummet, den mer eller mindre nära re-
lationen mellan exteriör och interiör, frågan om huruvida väggen ses som en 
självständig organism eller endast en abstrakt avgrä[n]sning osv.” 278

Detta utgjorde för Nilsson en självklar begränsning. Genom att det som Nils-
son beskrev som inriktning på formproblem inte längre var aktuellt, indikeras 
en tydlig förändring där Linn enligt Nilsson i sig må ha rätt eller fel men där 
frågorna egentligen inte längre låter sig ställas.279 

Beställarnas tidningar
Utifrån det generella perspektiv som har anlagts ovan där husbyggnadsarki-
tekturens diskursordning har konstruerats genom de två undersökta arkitek-
turtidskrifterna så framträder tydligt att kärnkraftverket inte formuleras som 
en arkitektonisk fråga. Genom det som artikulerades av Granlid, Lundahl, 
Nilsson och andra så går det att ana att kärnkraftverket helt enkelt inte låter 
sig formuleras som en arkitektonisk fråga. För att tydliggöra detta vill jag här 
skifta fokus och i stället anlägga ett riktat snarare än ett generellt perspektiv. 
Hur länkas kärnkraft och arkitektur samman i de konkreta intressenternas fall? 
För att undersöka detta kommer jag att ägna mig åt kärnkraftverkens bestäl-
lare och de interntidningar som man producerade. 

Beställarna av kärnkraftverken utgjordes av de större svenska kraftpro-
ducenterna. I Oskarshamnsverkets fall, det första storskaliga, kommersiella 
kärnkraftprojektet, rörde det sig om OKG, ett konsortium som vid tiden för 
beställningen 1965 bestod av delägarna Sydsvenska Kraft AB, Voxnans Kraft 
AB (AB Skandinaviska Elverk), Krångede AB, Stora Kopparbergs Bergslags 

277  Hakon Ahlberg, ”En svensk pionjär” (rec. Björn Linn, Osvald Almqvist: En arkitekt och 
hans arbete), Arkitektur 1967:11, s. 660–661.
278  Sten-Åke Nilsson, ”Hammarforsens brus” (rec. Björn Linn, Osvald Almqvist: En arkitekt 
och hans arbete), Arkitekten 1967:19, s. 479. 
279  För en vidare diskussion kring en förändrad syn på arkitekturens roll och uppgift kring de-
cennieskiftet 1970, dock med delvis annorlunda slutledningar, se Christina Pech, Arkitektur & 
motstånd: Om sökandet efter alternativ i svensk arkitektur 1970–1980, (diss. KTH), Trita-ARK 
2011:4, Göteborg/Stockholm 2011, särskilt s. 33–39, 88–89.
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AB, AB Svarthålsforsen (Stockholms stad), Gullspångs Kraft AB samt AB 
Bergslagens Gemensamma Kraftförvaltning.280 I Barsebäcksverkets fall rörde 
det sig om OKG:s största delägare Sydsvenska Kraft AB, eller Sydkraft, på 
egen hand. Ringhalsverket beställdes av Vattenfall och Forsmarksverket av 
Forsmarks Kraftgrupp AB med Vattenfall som majoritetsägare.281 

Att kärnkraft och kärnkraftverk i sig fick stort utrymme i interntidning-
arna förvånar knappast. Det rörde sig ju om enorma investeringsprojekt som 
det dessutom mycket påtagligt, såväl då som senare, knöts föreställningar 
om pionjärkaraktär till, genom exempelvis tillämpningen av en teknik som 
fortfarande var under utveckling.282 Konsortiet OKG hade ju bildats enkom 
med syftet att bygga och driva Oskarshamnsverket och i företagets interntid-
ning OKG-aktuellt, som började ges ut 1970, handlade snart sagt allting om 
kraftverksbygget. Att de egentliga kraftverksbyggnaderna hanterades som ar-
kitektoniska uppgifter finns det dock inte något exempel på. Däremot var det 
möjligt för arkitekten Svensson att nämnas i ett annat sammanhang. I OKG-
aktuellt berättades bland annat att den nya mässen på kraftverksområdet hade 
öppnat den 18 mars 1971. Husmor Ulla Nilsson hade hälsat OKG-personalen 
välkommen. Vid rundvandringen var enligt tidningen ”uppskattningen allmän 
över den verkligt tjusiga mäss som VBB-folket, arkitekten K G Svensson och 
inredningsexperten Marianne Nordkvist åstadkommit”.283 (fig. 13)

Ett likartat mönster framträder i Sydkrafts interntidning Sydkraft: Tidning 
för anställda vid Sydsvenska Kraftaktiebolaget. Som största delägare i OKG 
följdes såväl byggandet av Oskarshamnsverket som det egenbeställda Barse-
bäcksverket med påtagligt intresse. Som en återkommande punkt i tidningen 
beskrevs genom bild och text hur Oskarshamnsverket växte fram.284 Liksom 
i OKG-aktuellt så negeras här varje uttalad koppling mellan kärnkraftverks-
byggnader och arkitektoniska aspekter. Och liksom tidigare är det glidningen 
i ekvivalenskedjans periferi som gör att vi kan uppfatta utelämnandet och den 

280  ”Oskarshamns atomkraftverk”, Teknisk tidskrift h. 30 1965, s. 818.
281  Forsmark, informationsbroschyr [Statens vattenfallsverk/Forsmarks kraftgrupp AB, 
Vällingby/Stockholm] 1973, KB, okatalogiserat tryck (Okat): Forsmarks kraftgrupp AB.
282  ”Pionjär i kärnkraft”, Sydkraft: Tidning för anställda vid Sydsvenska Kraftaktiebolaget 
1968:1, s. 12; ”Taklagsfest i atommiljö”, Sydkraft 1968:3, s. 13: ”Pionjärer!”; Gimstedt 1990, 
s. 244.
283  ”Mässen slog omgående”, OKG-aktuellt 1971:2, s. 6.
284  ”I Oskarshamn pågår också arbetena för fullt och då bilden nedan togs var reaktorgropen 
just färdig.” Sydkraft 1967:1, s. 26; ”Arbetet med reaktorbyggnaden i Oskarshamn pågick för 
fullt när fotografen den 19.5.67 var på besök.” Sydkraft 1967:2, s. 25; ”Även i Oskarshamn går 
det framåt och reaktorbyggnaden fortsätter att skjuta i höjden. Dagsläget den 21.8.67 var detta.” 
Sydkraft 1967:3, s. 29; ”I Oskarshamn börjar nu murarna för byggnaderna runt reaktorn att resa 
sig. Bilden togs den 16 november 1967.” Sydkraft 1967:4, s. 29; ”Även i Oskarshamn arbetar 
man för fullt och så här såg det blivande kärnkraftverket ut 1.3.68.” Sydkraft 1968:1, s. 29; ”På 
Oskarshamnsverket har man nu hunnit så långt, att taklagsfesten hållits. Så här såg verket ut den 
16.8.68 med taklagskransen på taket.” Sydkraft 1968:3 (omslag), osv.
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Fig. 13. ”[D]en verkligt tjusiga mäss som VBB-folket, arkitekten K G Svensson och 
inredningsexperten Marianne Nordkvist åstadkommit.” Bild ur ”Mässen slog omgå-
ende”, OKG-aktuellt 1971.

Fig. 14. ”[D]en arkitektoniskt djärva byggnaden”. Informations- och utställnings-
byggnaden i Barsebäck, ur ”Barsebäcksinformation”, Sydkraft 1972.
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diskursiva logiken. Så blir det alltså följdriktigt att beskriva att i samband med 
Oskarshamnsverket 

[…] fick arkitekt K G Svensson vid VBB – han är också mannen bakom Karls-
hamnsverket, så uppgifterna varierar – i uppdrag att rita om den s k ”Gottfried 
Anderssonska logen” till utställningslokal.285

Arkitekturen kan här, genom ett index i form av arkitekten, omsättas som 
utställningslokal och matsal. Den kan visserligen också, och kontrasten mar-
keras uttryckligen, hantera kraftverk i allmänhet. Men sammanställningen av 
kärnkraftverk och arkitekt låter sig inte göras. 

När Barsebäcksverket behandlas i Sydkrafts interntidning reproduceras 
samma mönster. Genom artiklar och notiser följer man hur kraftverket växer 
fram.286 Och liksom i fallet med Oskarshamnsverket så låter sig inte kraftver-
ket hanteras inom en arkitektonisk ram. Men, i enlighet med samma retoriska 
utbyte, väl en kringbyggnad i form av en utställningspaviljong. 1972 rappor-
terar tidningen om att utställningen med belysta färgbilder och texter har öpp-
nat för sommaren. Man konstaterar: ”I den arkitektoniskt djärva byggnaden 
finns mycket som kan vara av intresse för allmänheten.”287 (fig. 14) Matsal, 
utställningslokal, utställningspaviljong och även oljeeldade ångkraftverk kan 
artikuleras som arkitektur när beställarna här berättar om sig själva för sig 
själva. Dock inte kärnkraftverk.

Den organisation som fungerade som beställare av de två resterande kärn-
kraftverken Ringhals och Forsmark var statliga Vattenfall som publicerade 
interntidningen Vi i Vattenfall. En undersökning av Vi i Vattenfall i syfte att 
se hur arkitektoniska frågor avseende kärnkraftverken hanterades utifrån be-
ställarnas perspektiv kompliceras här av att Vattenfall samtidigt också stod 
som utförare av dessa projekt. Inom organisationen fanns en stor byggnads-
avdelning med 2 900 anställda till vilken underavdelningen för arkitektur och 
husbyggnad sorterade.288 Man skulle därför kunna tänka sig att även om inte 
Vattenfall i rollen som beställare i interntidningen artikulerade kärnkraftverk 
i ett arkitektoniskt sammanhang så gjorde Vattenfall det i rollen som byg-
gare och arkitekt. Tänjer man på tidsgränsen fram till 1975 så fångar man 
också en enstaka sammanlänkning mellan kärnkraft och arkitektur genom en 
intervju med Ringhalsverkets arkitekt Sven Danielson.289 Håller man sig inom 

285  ”Oskarshamnsverket som turistmål”, Sydkraft 1967:3, s. 8–11.
286  Staffan Timell, ”Tusen sidor Barsebäck”, Sydkraft 1969:2, s. 20–23; Jörgen Thunell, ”Vägen 
till Barsebäck”, Sydkraft 1969:3, s. 16–19; C. G. Skygge, ”Barsebäcksverket tar form”, Syd-
kraft 1970:4, s. 7; ”Byggbörjan i Barsebäck”, Sydkraft 1971:1, s. 3; ”Barsebäck börjar lika ett 
kärnkraftverk”, Sydkraft 1972:3, s. 21.
287  ”Barsebäcksinformation”, Sydkraft 1972:2, s. 16, (min kurs.).
288  Vi i Vattenfall: Tidning för Statens Vattenfallsverk 1964:1, s. 5.
289  Åke Lindeblad, ”Svart-röd profil åt ljusa ytorna”, Ringhals Nu, Information om byg-
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tidsgränsen är det svårare, åtminstone avseende en sammankoppling mellan 
svensk kärnkraft och arkitektur. Det var däremot möjligt att inom denna ram 
hantera utländska kärnkraftverk då man i en artikel om den brittiska kraftin-
dustrin 1969 kunde rapportera hur engelsmännen ansåg att kärnkraftverket 
Oldbury-on-Severn ”är en byggnad med stor skönhet” och att ”[k]ärnkraftsta-
tionen Hunterston A på Skottlands södra västkust anses vara en mycket lyckad 
konstruktion inte minst ur arkitektonisk synpunkt.”290 Det var också möjligt 
att hantera kraftverk i allmänhet. Så beskriver man exempelvis Sydkrafts He-
leneholmsverk i Malmö som ”kanske landets största konstverk” och arkitek-
ten Hans Westman som mannen bakom den konstnärliga gestaltningen.291

Arkitekturens aktörer
Även om kopplingen mellan arkitektur och kärnkraftverk negerades i de sam-
manhang som har undersökts så existerade ju trots allt ändå de aktörer som i 
sin praktik ägnade sig åt dessa frågor. Vi kunde tidigare notera att det i Oskars-
hamns- och Barsebäcksprojektens fall var det konsulterande arkitekt- och in-
genjörsföretaget VBB genom Karl Gustav Svensson som stod för utformning-
en. I Ringhals- och Forsmarksprojektens fall anförtroddes Vattenfalls tidigare 
chefsarkitekt Sven Danielson uppdraget. Och även om inte dessa konkreta 
arbetsuppgifter lyckades ta sig upp till ytan av arkitekturens diskursordning 
så existerar de som spår i myndighetsprövningar och interna dokument. Det 
är således möjligt att följa hur gestaltningsarbetet med Oskarshamnsverket 
framskrider genom de ritningar som VBB upprättar och lika möjligt att ta del 
av exempelvis de riktlinjer för kärnkraftverkens gestaltning som Vattenfalls 
arkitekt utformar.292 Det är också möjligt att följa de överläggningar som förs 
mellan arkitekter och myndigheter på olika nivåer.293 Samtidigt berättar inte 
detta, åtminstone inte på något omedelbart sätt, om varför bortträngningen 

gverksamheten och driftförhållandena vid Ringhals kraftstation, utgiven av Vattenfall informa-
tionstjänsten, september 1975, (bilaga till Vi i Vattenfall 1975:8), s. 7.
290  Holger [sign.], ”Brittiska elkraftindustrin”, Vi i Vattenfall 1969:9, s. 7.
291  Holger 1967, s. 6. Jfr Claes [sign.], ”Kraftverket som blev ett konstverk”, Dagens Nyheter 
1967-02-10. Se även Tomas Tägil, Arkitekten Hans Westman, funktionalismen och den region-
ala särarten, (diss. Lunds universitet), Arkitekturmuseets skriftserie nr 6, Stockholm 1996.
292  ”Kortfattad beskrivning av planerat atomkraftverk på Simpevarpshalvön” 1966-01-14, 
ritningar nr 2900-A-80 till 2900-A-83, Vattenbyggnadsbyråns arkiv (VBBA), Oskarshamns-
verket 1; ”Atomkraftverk för OKG” 1967-02-22, ritningar nr 2900-A-137 till nr 2900-A-140, 
VBBA, Oskarshamnsverket 1; ”Några allmänna riktlinjer beträffande yttre utformningen av 
Ringhals kraftstation”, Sven Danielson, 1968-02-26, Riksarkivet (RA), Statens vattenfallsverks 
arkiv (SVVA), Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, vol. F1CA:437.
293  Se exempelvis ”Anteckningar förda vid överläggningar mellan företrädare för Oskarsham-
nsverkets Kraftgrupp AB, länsstyrelsen och berörda länsorgan samt samarbetsnämnden i Os-
karshamns kommunblock vid sammanträde i Simpevarp den 1 mars 1967”, Oskarshamns kom-
muns byggnadsnämnds arkiv (OBA), Oskarshamns stad, byggnadsnämnden.
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från diskursen sker utan endast att den sker. Men några av spåren kan trots 
allt tjäna som utgångspunkt för ytterligare en ingång till hur kärnkraftverket 
begreppsliggörs vilket leder oss in på nästa kapitel.

97



Kapitel 3. Kärnkraftverket som landskap och i 
landskap

1968 beskrev arkitekten Karl Gustav Svensson principerna för arbetet med 
Oskarshamnsverket och Barsebäcksverket i Vattenbyggnadsbyråns intern-
tidning. En av de grundläggande utgångspunkterna var enligt Svensson de 
svenska kärnkraftverkens placering vid havet. Denna kustplacering innebar 
att kärnkraftverket skulle komma ”att synas mot en fri himmel från de flesta 
håll” och att kärnkraftverket, med Svenssons ord, inte hade någon ”baksida”. 
En ytterligare utgångspunkt var att de stora byggnadsvolymernas dimensioner 
genom sitt innehåll redan på förhand var bestämda. I synnerhet reaktor- och 
turbinbyggnaderna kunde på grund av storleken på de installationer de inne-
slöt med andra ord inte göras mindre. I Oskarshamnsverkets fall, och i för-
längningen i Barsebäck, hade man enligt Svensson ändå åstadkommit en kom-
pakt anläggning vilket innebar att ”volymen för varje funktion komprimerats 
mycket starkt så att byggnaden trappar upp sig nästan pyramidformat ur vissa 
synvinklar”.294 Och även om valmöjligheterna ifråga om exempelvis fasadbe-
handling var starkt begränsade, så varslade enligt Svensson kraftverkens olika 
utseenden runt om i världen om att det snarare handlade om vilka ambitioner 
som fanns när det gällde att nå tillfredställande resultat. En av ambitionerna 
i fallet med Oskarshamnsverket var enligt Svensson ”att i möjligaste mån få 

294  Svensson 1969, s. 12.

Fig. 15. Illustration av Oskarshamnsverket 1. Ur Karl Gustav Svenssons ”Kraftverket 
i landskapet – några synpunkter”, VBBnytt 1969.

98



anläggningens färg att samarbeta med och direkt växa upp ur den relativt låga 
skogsvegetationen som omger kraftverket.”295 

Därför är byggnadens färg mörkt grå nedtill. Reaktorbyggnaden skjuter upp 
långt över skogen och kommer att avteckna sig fritt mot himlen som ofta är 
ljust grå. Reaktorbyggnaden bör alltså vara ljusare upptill. Övergången mellan 
mörk och ljus färg har lösts så att varannan rad av fasadplåtar med den mörka 
färgen fortsätter upp i den ljusare överdelen. På stort avstånd synes detta mel-
lanparti ha en färgton mellan de båda huvudfärgerna, på nära håll bildar det 
något av ett optiskt mönster.296

I Barsebäcksverkets fall ställdes enligt Svensson delvis andra krav. Här sakna-
des den typ av skogsvegetation som fanns i Oskarshamn och landskapet var i 
stället helt öppet. Eftersom färgskalan här var ljusare i vad Svensson beskrev 
som grågröna och tidvis gula toner så borde kraftverket utföras i en ljusare 
grå eller brungrå färg. Svensson konstaterade att kraftverket skulle komma att 
ligga bara någon meter över havsytan längst ute på Barsebäckshalvön vid Sal-
viken. Med hänvisning till bland annat Kronborgs slott i Helsingör på andra 
sidan Öresund var Svenssons ambition att ge kraftverket ”en stadig plattform 
med raka bestämda kanter mot havet” och att det, liksom i fallet med Os-
karshamnsverket, skulle bestå av några få koncentrerade och okomplicerade 
byggnadskroppar.297

Vad som är slående i denna beskrivning är hur utformningen nästan uteslu-
tande motiveras genom ett refererande till omgivande miljöfaktorer. Det som 
styr är placeringen vid, respektive i direkt anslutning till, kustlinjen. Det rör 
sig om höjden över havsytan och om himmelens färg på de olika platserna. 
Det rör sig om den omgivande skogsvegetationen eller avsaknaden av den-
samma. Även den i Barsebäcksverkets fall föreställda korrespondensen med 
andra byggnader grundar sig i att de utgör delar av samma omgivning; på ena 
sidan Öresund Kronborgs slott, på andra sidan kärnkraftverket i Barsebäck.

Så var också titeln på Svenssons artikel ”Kraftverket i landskapet – några 
synpunkter”. Men varför ”i landskapet”? Vad var det som gjorde att kärnkraft-
verket som byggnad och som arkitektoniskt objekt på ett oreflekterat och till 
synes självklart sätt skrevs in i detta sammanhang? Det är genom denna fråga 
som vi kan närma oss det som är ämnet för det följande kapitlet: kärnkraftver-
ket som landskap och i landskap.

295  Svensson 1969, s. 12–13. Också när Ringhalsverkets arkitekt Sven Danielson senare redog-
jorde för de arkitektoniska ambitionerna i fallet med Ringhals kärnkraftverk så poängterade han 
att kärnkraftverket inte kunde kamoufleras – ”Det går ju inte att gömma så stora byggnadsvoly-
mer som ett kärnkraftverk med flera aggregat. De går inte att maskera.” – men att ambitionen 
samtidigt var att få något i kärnkraftverkets karaktär att ”överensstämma med landskapet om-
kring”. Lindeblad 1975, s. 7.
296  Svensson 1969, s. 13.
297  Svensson 1969, s. 13.
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Ett existerande böjningsmönster: vattenkraft och 
landskapsvård
Den storskaliga industriella verksamhetens relation till den fysiska miljön ar-
tikuleras på ett mycket tydligt sätt i den av Vattenfall beställda filmen Det nya 
ansiktet från 1959.298 I fokus fanns den svenska utbyggnaden av vattenkraften 
i framför allt Norrland och de effekter denna hade på den omgivande natur-
miljön. Det är inte särskilt djärvt att tänka sig att filmen gjordes för att bland 
annat hantera den framväxande opinion som var starkt kritisk mot de skador 
som man upplevde att vattenkraftregleringarna medförde i form av torrlagda 
älvfåror, dämningar och tippmassor (fig. 16).299 I Det nya ansiktet går det så-
ledes att urskilja ett antal argumentationslinjer som på olika sätt bemöter den 
kritik som riktades mot vattenkraftutbyggnadens effekter.

En av argumentationslinjerna förs utifrån ett utvecklingsfatalistiskt per-
spektiv där en ökad levnadsstandard helt enkelt tvingar fram vissa eftergifter. 
I filmen formuleras detta som att man inte slutar köra bil bara för att olyckor 
inträffar, och i analogi med det så menar berättarrösten att ”[v]i måste accep-
tera ingrepp i naturen för att få ut det som vi behöver av den”. Det landskap 
som omger och utgör vattenkraftens anläggningar ”måste förändras för att vi 
skall få elektrisk energi.” 

En ytterligare argumentationslinje utgår från att det inte föreligger någon 
egentlig skillnad mellan det nya landskapet och det gamla. Eftersom vi inte 
klagar ”över sörjiga och sterila stränder i islossningen” så borde vi inte heller 
klaga på det landskap som uppstår i samband med vattenkraftutbyggnaden. 
Förändringar har alltid inträffat, menar man, ”[m]en vi har funnit oss i det.” 
Det var därför rimligt att man fann sig också i denna förändring. 

Utgångspunkten för en tredje argumentationslinje var att landskapet vis-
serligen genomgick en förändring men att resultatet av denna förändring var 
minst lika bra som det gamla. Man kunde ”visserligen sakna det gamla, men 
det nya är ändå en god ersättning”. Det nya landskapet var, som berättarrös-
ten formulerade det, ”inte mindre vackert för att det är annorlunda”. I denna 
tredje argumentationslinje finns en spänning mellan å ena sidan att föränd-

298  Det nya ansiktet, Statens vattenfallsverk, manus och regi Alex. (Alexander) Jute, produk-
tion Kinocentralens filmproduktion, 13 min., 1959, Vattenfalls kulturvårdskommittés samlingar 
(VKS)/KB:AS.
299  Vedung & Brandel 2001, s. 60–81; Brunnström 2001, s. 249–252; Jonas Anshelm, ”Be-
varandeopinionen som vann gehör. En analys av opinionen mot vattenkraftutbyggnaden i 
Sverige 1950–1990”, Modernisering och kulturarv (red. Jonas Anshelm), Stockholm/Stehag 
1993, s. 301–317; Evert Vedung, ”Striden om de strömmande vattnen”, Dædalus 1984, Teknis-
ka museets årsbok, årg. 53, Stockholm 1984. Samtidigt är det värt att påpeka att Det nya ansik-
tet utgjorde en del av ett helt batteri av filmer som Vattenfall under den här tiden producerade 
med vattenkraft som tema, bl.a. Bergtagen (1956), Den starka älven (1958), Massor av massor 
(1959), Stornorrfors (1959), Från fall till fall (1960).
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Fig. 16. Bild av regleringsskador ur ”Atomkraften och våra vattendrag”, Sveriges 
natur 1957.
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ringen åstadkom något som var lika bra som det gamla och å andra sidan att 
denna förändring var till det bättre. Så beskrivs i filmen hur de vilda forsarna 
på grund av utbyggnaden visserligen har försvunnit och hur vattnet rör sig 
långsammare. Men, förklarar berättarrösten, vattnet hinner då värmas upp och 
älvstränderna får då ”en rikare vegetation, i motsats till fjällflodens kalla vat-
ten som gör stränderna ofruktbara.” 

Det är också via denna argumentationslinje som man kan närma sig den 
både tematiska och visuella metafor som bland annat kommer till uttryck i 
titeln, och som samtidigt också strukturerar hela narrativet. Det ”nya ansik-
tet” är både en ung kvinnas rekonstruerade ansikte efter en trafikolycka och 
det nya landskap som skapas genom vattenkraftutbyggnaden. Genom kors-
klippningar mellan vad som händer med kvinnan och vad som händer med ett 
älvlandskap får man som betraktare följa hur olyckan inträffar – en bil färdas 
med hög fart mot en kurva, en sprängladdning briserar i en älvfåra – och 
 sedan hur rekonstruktionsarbetet tar vid. Samtidigt som det i bild visas hur en 
läkargestalt skisserar de nya ansiktsdragen på ett fotografi av den trafikska-
dade kvinnan säger berättarrösten att ”det gäller inte att till varje pris dölja 
förändringarna. Det gäller att skapa nya skönhetsvärden av de naturliga för-
utsättningarna.” Bilden tonar över till två par händer som är sysselsatta med 
utformningen av en modell av ett landskap och berättarrösten fortsätter: ”På 
samma sätt som plastikkirurgen planerar att återställa ett ansikte söker också 
det nya landskapets formgivare – arkitekter och trädgårdsmän – skapa nya 
skönhetsvärden i det landskap som måste förändras för att vi skall få elektrisk 
energi.” När bilden zoomar ut visar det sig att ena paret händer tillhör arkitek-
ten och konsthistorikern Erik Lundberg som i filmens förtexter beskrivs som 
”rådgivare i naturvårdsfrågor”.300 (fig. 17–20)

Landskapsvårdaren – ”landskapets kirurg”– och plastikkirurgen löser i Det 
nya ansiktet de uppgifter de ställts inför. Den olycksdrabbade kvinnan återser 
den man hon lämnade strax innan olyckan och han häpnar över resultatet; 
landskapsvårdaren låter med hjälp av traktorer och schaktmaskiner landskapet 
”få något av den karaktär som det fick den gången älven bröt sitt eget lopp”. 
Det egentliga problemet som både ”landskapets formgivare” och plastikkirur-
gen står inför är emellertid något annat, det är minnet. Minnet, menar berät-
tarrösten, ”är konservativt”. Minnet ”tänker inte framåt, på att allt som lever 

300  Erik Lundberg (1895–1969) var arkitekt, mycket produktiv kyrkorestaurator och konsthisto-
riker som 1935 hade disputerat på avhandlingen Herremannens bostad. Lundberg var bland an-
nat chef för Skansens kulturhistoriska avdelning och ritkontor och senare för RAÄ:s byggnad-
sminnesavdelning. Han utnämndes 1946 till professor i nordisk och jämförande arkitekturhis-
toria vid Konsthögskolan och undervisade också på KTH. Se Tuulse 1975, s. 3–6; Per-Olof 
Westlund, ”Restaureringsarkitekten”, Tuulse, Westlund & Alton 1975, 8–13; Bertil Berthelson, 
”Några ord om Erik Lundberg”, Fornvännen: Tidskrift för svensk antikvarisk forskning, årg. 
64 1969, s. 235–240; Victor Edman, En svensk restaureringstradition. Tre arkitekter gestaltar 
1900-talets historiesyn, (diss. KTH), Stockholm 1999.
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Fig. 19 och 20. ”… söker också det nya landskapets formgivare – arkitekter och träd-
gårdsmän – skapa nya skönhetsvärden i det landskap som måste förändras […].” Ur 
Det nya ansiktet 1959.

Fig. 17 och 18. ”Men det gäller inte att till varje pris dölja förändringarna. Det gäller 
att skapa nya skönhetsvärden av de naturliga förutsättningarna. På samma sätt som 
plastikkirurgen planerar att återställa ett ansikte …” Ur Det nya ansiktet 1959.
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förändras”, det ”vill inte se de nya värden som följer med förändringen” och 
det ”slutar aldrig att jämföra”. Därför är det inte bara upp till landskapsvår-
daren och kirurgen att konkret återställa det som har varit utan det är också 
en uppgift och uppmaning till oss som betraktare: ”Låt oss överge minnets 
ensidighet, och lära oss se det positiva i det nya ansiktet.”

Genom Det nya ansiktet framträder ett antal teman som har en direkt rele-
vans för undersökningen av sammanlänkningen mellan kärnkraftverket och 
landskapet. Det allra tydligaste rör det explicita utpekandet av kärnkraften 
som den nya problematiken i filmens avslutning: ”Vad vet vi om de ingrepp i 
naturen som atomkraften kommer att tvinga oss till?”

Något mindre direkt är det tema som utgår från den medicinska metafori-
ken i Det nya ansiktet. Den retoriska figuren är inte unik vare sig för arkitek-
tur och samhällplaneringsfrågor i stort eller i det specifika fallet med vatten-
kraftens landskapgestaltning.301 Idéhistorikerna Richard Pettersson och Bosse 
Sundin har i en studie över Sigurd Curman och hans verksamhet som land-
skapsvårdare visat hur den Curmanska landskapsgestaltningspraktiken skrevs 
in i en medicinsk tematik genom begrepp som ”kraftverkskirurgi”, ”läknings-
procedur”, ”läkningsprocess” och ”läkningsproblem”.302 Vi kan också notera 
att den verksamhet som det här är fråga om betecknas som just landskapsvård 
och miljövård. Den före detta riksantikvarien Curman fungerade som Vatten-
falls rådgivare och konsult i landskapsfrågor mellan 1946 och 1953, en roll 
som därefter övertogs av Erik Lundberg.303 Pettersson och Sundin menar att 
landskapsvården för Curman hade en ”negativ” och en ”positiv” sida. Den ne-
gativa sidan av landskapsvården handlade om att undvika ingrepp och skador 
medan den positiva handlade om att skapa ett ”nytt” landskap. Här aktualise-
ras den spänning som jag menar präglar den tredje argumentationslinjen i Det 
nya ansiktet. För även om Curman, som Pettersson och Sundin visar, framhä-
ver den ”positiva” landskapsvårdens och det ”nya” landskapets förtjänster så 
handlar det om ett landskap som, hur nytt det än är, är menat att framstå som 
i grunden naturligt. Nya delar ska fås att samverka med omgivningen, an-
läggningar ska bindas fast och växa in i ett omgivande landskap och naturens 

301  Se exempelvis David Pinder, Visions of the City: Utopianism, Power and Politics in Twen-
tieth-Century Urbanism, Edinburgh 2005, s. 76–80 om Le Corbusiers ”urbankirurgi”, om 
planeraren som en ”doctor of space” och staden som en ”döende patient”. Se även Choay om 
användandet av biologisk metaforik som blodomlopp, kärna och cell, Françoise Choay, The 
Modern City: Planning in the 19th Century, New York 1969, s. 27. Också i exempelvis accep-
tera hävdas det att ”det är den högmodiga estetiska pretention i arkitekturen som det gäller att 
operera bort”. Asplund m.fl. 1931, s. 144.
302  Richard Pettersson & Bosse Sundin, Sigurd Curman, Nämforsen och det ”kultiverade kraft-
verket”, arbetsrapport Landskapet som arena nr 1, Umeå 2001, s. 22.
303  Sverker Janson och Väinö Wanhainen, Tidig miljövård vid Statens vattenfallsverk, Stock-
holm 1990, s. 51; Brunnström 2001, s. 258.
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oregelbundenhet ska eftersträvas i formgivningen.304 ”Ju mera oregelbundet 
naturlig, ju mindre ’ritad’ omgivningen kan gestaltas, desto lättare växer den 
ihop med den verkliga naturen”, anför Curman.305

Vi kan här jämföra med hur man i Det nya ansiktet säger att landskapet 
”måste få ett nytt ansikte som tar hänsyn till det karakteristiska draget i natu-
ren” och hur det ”nya landskapet måste få något av den karaktär som det fick 
den gången älven bröt sitt eget lopp”.306 Det är alltså tydligt hur Curmans reso-
nemang sammanfaller med den tredje argumentationslinjen i Det nya ansiktet 
där det nya landskapet utgör ”en god ersättning” för det gamla och där det nya 
landskapet inte är mindre vackert bara ”för att det är annorlunda”. 

Men det var inte Sigurd Curman som skildrades som ”rådgivare i natur-
vårdsfrågor” i Det nya ansiktet. Det var Erik Lundberg. Och de respektive 
sätten att konceptualisera och verbalisera landskapets förvandling utgör ett 
ytterligare index på den iakttagna spänningen mellan å ena sidan det nya land-
skapet som ”en god ersättning” och å andra sidan idén om att det inte gällde 
att dölja förändringarna utan att skapa ”nya skönhetsvärden”. Detta illustreras 
genom att man ser närmare på de projekt som Lundberg var engagerad i som 
rådgivande konsult åt Vattenfall. I exempelvis arbetet med regleringen av Lule 
älv i Messaure genom en två kilometer lång och hundra meter hög damm rap-
porterar Lundbergs medarbetare Sigvard Hedblom:

Dessa enorma släntytor bör enligt professor E. Lundbergs direktiv ej behandlas 
med jord, myr eller annat relativt grobart material. Utan dammens ytor skall 
med sin sterila karghet infogas i landskapet. Sett från den fina utsiktspunkten 
vid nuvarande mässen som giver en överskådlig och vittomfamnande bild av 
Messauredammen med utskovsområde, bör detta mäktiga byggnadsverk och 
stora uppströmssjö bli en sevärdhet av rang.307

I ett senare PM anger Lundberg hur dammen ska lämnas helt utan vegetation. 
Det rörde sig om ”en teknisk förutsättning som måste bilda grundval för hela 
behandlingen av området.”308 Utifrån det som beskrevs som naturvårdande 
synpunkt var problemet ”att åstadkomma en estetisk balans mellan sterilom-
råden och grönskande enklaver”.309 

304  Pettersson & Sundin 2001, s. 21–23.
305  Sigurd Curman, ”Kraftstationen och landskapet”, Vi i Vattenfall 1950:4, s. 14, citerad av 
Pettersson & Sundin 2001, s. 22.
306  Det nya ansiktet 1959.
307  ”Konferens med professor E. Lundberg angående direktiv å Messaure naturvård”, S. Hed-
blom, Långbjörn 1960-10-12, RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, Allmänt, 
D.nr:1946/88, vol. F1AA:168, 1946–1962.
308  ”P.M. rörande naturvårdande åtgärder vid Messaure kraftverk upprättad av professor Lun-
dberg vid besök den 3 juli 1961”, RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, Allmänt, 
D.nr:1946/88, vol. F1AA:168, 1946–1962.
309  ”P.M. rörande naturvårdande åtgärder vid Messaure kraftverk upprättad av professor Lun-
dberg vid besök den 3 juli 1961”, RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, Allmänt, 
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Tillsammans med Vattenfalls ingenjör Tord Lindbo besöker Lundberg se-
nare kraftverket i Laxede några mil nedströms Messaure. Enligt Lindbos an-
teckningar besiktar de bland annat placeringen av ställverket. Lundberg hade 
synpunkter på vad som var mest fördelaktigt utifrån ett landskapsperspek-
tiv och menade att ställverket ”genom sin tekniska utformning kommer att 
få stort estetiskt värde”.310 Det gällde att inte sprida ut och gömma de olika 
byggnadsdelarna utan syftet var ”att ge ställverket en framträdande plats i 
landskapet”.311 Lundberg hoppades också att utformningen av vissa slänter 
kunde ”förbli strikt och steril”. I samband med besöket gav Lundberg också 
uttryck för en medvetenhet om själva tillägnelsen av det nya landskapet ge-
nom att diskutera hur utsiktsmöjligheterna över anläggningen kunde förbätt-
ras. Uppfattningen var att ”[e]n förbiilande bilist bör få ett synintryck utan att 
behöva som turist stanna och leta sig fram till en utsiktspunkt.”312 Att det här 
fanns något som man borde få ett synintryck av innebar med andra ord att här 
fanns något som var värt att betrakta. 

Lundbergs resonemang artikulerades ännu tydligare i samband med en na-
turvårdskonferens som hölls i Vattenfalls regi i Kilforsen 1958. Enligt rappor-
teringen i Vattenfalls interntidning Vi i Vattenfall hade ett antal vetenskapsmän 
bjudits in för att berätta om sina erfarenheter av vattenkraftsutbyggnaden för 
Vattenfalls personal och inbjudna journalister. Vi i Vattenfall refererade Lund-
bergs anförande där han menade att ”[f]ör en nutidsmänniska kan det abso-
lut inte vara så att ett kraftverk måste vara fult, något som man skall skäm-
mas över. Tvärtom bör ett kraftverk vara ett stort skönhetsvärde, ett tekniskt 
inriktat byggnadsverk”.313 Kraftverket borde enligt Lundberg ge uttryck för 
människans förmåga att utvinna något nyttigt ur naturen och redan ”någon-
ting sådant som en kraftverksledning som går mil efter mil genom landskapet 
innebär ju ett stort skönhetsvärde”. För Lundberg fanns i detta ”någonting av 
samma sorts skönhetsvärde som i de grekiska templen där de ligger i ödsliga 
klipplandskap.”314 Vi i Vattenfall kunde också rapportera att arkitektur- och 
konstkritikern Gustaf Näsström hade deltagit i konferensen. Näsström sa sig 
enligt tidningen ”ha fått en skön chock av professor Lundbergs påstående” och 

D.nr:1946/88, vol. F1AA:168, 1946–1962.
310  ”Minnesanteckningar från besök i Laxede tillsammans med prof. Lundberg den 3.7.1961”, 
T. Lindbo, RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, Allmänt, D.nr:1946/88, vol. 
F1AA:168, 1946–1962.
311  ”Minnesanteckningar från besök i Laxede tillsammans med prof. Lundberg den 3.7.1961”, 
T. Lindbo, RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, Allmänt, D.nr:1946/88, vol. 
F1AA:168, 1946–1962.
312  ”Minnesanteckningar från besök i Laxede tillsammans med prof. Lundberg den 3.7.1961”, 
T. Lindbo, RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, Allmänt, D.nr:1946/88, vol. 
F1AA:168, 1946–1962.
313  ”New Look i naturvården”, Vi i Vattenfall 1958:1, s. 11.
314  ”New Look i naturvården” 1958, s. 11. 
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han menade enligt Vi i Vattenfall: ”Godta kraftbyggena eller timra en kåta!”315

Den argumentation som aktualiseras genom Det nya ansiktet har en dubbel 
relevans för relationen mellan kärnkraft och landskap. Det rör sig som vi har 
sett om hur kärnkraften i Det nya ansiktet framställs som det logiskt följande 
steget i utvecklingen när man frågar sig vilka ingrepp i naturen som atomkraf-
ten kommer att tvinga fram. Samtidigt kom också kärnkraften att representera 
räddningen för det landskap som hotades av vattenkraftutbyggnad.316 Som Jo-
nas Anshelm visat i en studie över opinionen mot vattenkraftutbyggnaden så 
framgår detta bland annat genom den positiva roll som kärnkraften tillskrevs 
i Svenska Naturskyddsföreningens och Samfundet för Hembygdsvårds tid-
skrifter genom artiklar med rubriker som ”Atomkraften och våra vattendrag”, 
”Atomkraften gör nya framsteg”, ”Det ljusnar för atomkraften” och ”Atom-
verk ovan jord kan bli ny svensk giv”.317 

Emellertid är Anshelms tolkning av den positiva inställningen till kärn-
kraft i dessa tidskrifter att det rör sig om taktiska ställningstaganden.318 Det är, 
menar han, pragmatiska bevekelsegrunder som förklarar debattörernas age-
rande. Exempelvis kände sig Naturskyddsföreningen enligt Anshelm tvingad 
att sjunga teknikens lov.319 Detsamma gäller den förhållandevis milda kritik 
som faktiskt riktades mot vattenkraftutbyggnaden där Anshelm menar att i 
synnerhet Samfundet för Hembygdsvårds tidskrift Bygd och Natur präglades 
av kompromissvilja och att man iakttog en taktisk reformism.320

Samtidigt måste vi här notera att Erik Lundberg, som uppmärksammades 
ovan, sedan slutet av 1930-talet var aktivt engagerad och hade en operativ 
funktion inom Samfundet för Hembygdsvårds verksamhet. Lundberg var pe-
riodvis bland annat föreståndare för Samfundets landskapsbyrå, byggnadsby-
rå och vägbyrå, han beskrevs som Samfundets expertråd i landskapsvårdande 
frågor och han satt under större delen av 1960-talet i Samfundets styrelse.321 

315  ”New Look i naturvården” 1958, s. 11.
316  Vedung & Brandel 2001, s. 123–125; Vedung 1984, s. 125.
317  Anshelm 1993, s. 312 –313; Sven Sundius, ”Atomkraften och våra vattendrag”, Sveriges 
Natur (Svenska naturskyddsföreningens tidskrift) 1957:3; Sven Sundius, ”Atomkraften gör nya 
framsteg”, Sveriges Natur 1957:5 respektive ”Det ljusnar för atomkraften”, Bygd och Natur 
1957:2 (Samfundet för Hembygdsvårds årsbok 1957); ”Atomverk ovan jord kan bli ny svensk 
giv”, Bygd och Natur 1959:3.
318  Jonas Anshelm 1993, s. 312.
319  Jonas Anshelm 1993, s. 310, 313.
320  Jonas Anshelm 1993, s. 306.
321  Jerk Alton, ”Erik Lundberg och trädgårdskonsten”, Tuulse, Westlund & Alton 1975, s. 16; 
Maria Björkroth, ”Från vision till verklighet”, Återblickar: Samfundet för Hembygdsvård 75 
år, Bygd och Natur 1991 (Sveriges Hembygdsförbunds årsbok), s. 60–63. Erik Lundberg sitter 
i styrelsen för Samfundet för Hembygdsvård 1963–1968, se ”Samfundet för Hembygdsvårds 
verksamhetsberättelse” i Bygd och Natur 1964:2 (Samfundet för Hembygdsvårds årsbok 1964), 
s. 164, Bygd och Natur 1965:2 (Samfundet för Hembygdsvårds årsbok 1965), s. 180, Bygd och 
Natur 1966:3, s. 232, Bygd och Natur 1967:2 (Samfundet för Hembygdsvårds årsbok 1967), 
s. 183, Bygd och Natur 1968 (Samfundet för Hembygdsvårds årsbok), s. 164, Bygd och Natur 
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Han medverkade också frekvent i Samfundets tidskrift Bygd och Natur.322 
De ovan refererade utsagorna som utgår från och spinns kring Lundbergs 

roll i vattenkraftutbyggnaden tycks inte i någon större utsträckning tala om 
taktisk reformism eller pragmatism. Vad som snarare artikuleras handlar om 
att ta tillvara de möjligheter som situationen erbjuder. Samma förhållande 
präglar, som vi ska komma att se, den positiva roll som kärnkraften tillskrevs 
och föreställningen om vad som krävdes för att åstadkomma ett landskap som 
tog till vara på kärnkraftens möjligheter. 

Parallellt med framställningen av kärnkraftens positiva roll så sker inom 
bland annat Samfundet för Hembygdsvård en förändring av hur landskaps-
vården konceptualiseras. Den polära figur som Pettersson och Sundin exem-
pelvis knyter till Curman genom landskapsvårdens ”positiva” eller skapande 
respektive ”negativa”, förhindrande sida transformeras till en polaritet mellan 
två olika typer av positiva sidor, med andra ord en polaritet som överlagrar det 
spänningsfält som ryms i Det nya ansiktets tredje argumentationslinje. Vi kan 
här se hur en ny diskurs etableras. Landskap låter sig här artikuleras som å 
ena sidan ”naturlig” natur och å andra sidan som ”konstruerad” natur. I en ar-
tikel i Vi i Vattenfall framställs denna konceptualisering utifrån en åtminstone 
förment neutral position som utgångspunkt för två slags metoder för den na-
turvård som praktiseras av Vattenfall: den ”naturliga” och den ”artificiella”.323 
Enligt den naturliga metoden försöker man ”dölja och maskera teknikernas 
ingrepp i landskapet”. Landskapet är tänkt att sammansmälta med ”den kring-
liggande naturen” och landskapsvården arbetar ”i samma riktning som na-
turen verkar”. Den artificiella metoden innebär i stället att man ”framhäver 
nyskapelserna” och syftet är att ”genom raka linjer och öppna ytor under-
stryka människoverket i naturen”. Genom bilder av ett curmanskt respektive 
lundbergskt landskap illustreras i artikeln resultatet av de två metoderna och 
de beskrivs i det förra fallet som ”naturlig anpassning av återställningsarbetet” 
respektive i det senare som ”[n]aturen återställd på konstlad väg” (fig. 21–22).

Etableringen av den skapande landskapsvårdens diskurs
Genom Samfundet för Hembygdsvårds tidskrift Bygd och Natur går det att 
avläsa hur landskapets diskurs förändras och hur föreställningen om det kon-
struerade i förhållande till det naturliga landskapet etableras. Sverker Sörlin 
har pekat på Samfundets framstegsbejakande karaktär från dess allra första 
början på 1910-talet liksom bebyggelsehistorikern Ola Wetterberg som har 

1969 (Samfundet för Hembygdsvårds årsbok), s. 130. 
322  ”Erik Lundbergs tryckta skrifter”, (Förteckning utarbetad av Gunhild Osterman), Tuulse, 
Westlund & Alton 1975, s. 22–36.
323  Väinö Wanhainen, ”Modern landskapsvård”, Vi i Vattenfall 1965:4, s. 11.
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Fig. 21 och 22. ”[N]aturlig anpassning av återställningsarbetet” respektive ”[n]aturen 
återställd på konstlad väg”. Bilder ur ”Modern landskapsvård”, Vi i Vattenfall 1965.
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tolkat det tidiga Samfundets verksamhet som en i delar progressiv kraft.324 
Ändå kan vi se hur Samfundets ordförande John Nihlén i Bygd och Natur 
1958 uttryckligen vänder sig mot vad som uppfattades som ”funktionalismens 
syn” på landskapet som ”nyttans landskap”. Det var för Nihlén en syn som i 
sin tro på morgondagen var alltför ”romantisk”.325 I mycket tydlig kontrast till 
Det nya ansiktets utsagor – ”men det nya är ändå en god ersättning”, ”det är 
inte mindre vackert för att det är annorlunda” – varnar Nihlén uttryckligen här 
fortfarande för uppfattningen att ”det nya landskapet kan bli lika vackert som 
det gamla”.326 

Men under 1960-talet och parallellt med kärnkraftens materialisering kom 
diskursen att förändras. När Nihlén tio år senare i en artikel bland annat sum-
merade sina intryck från en studieresa till Tyskland, Schweiz och Italien me-
nar han nu, på ett sätt som skarpt skiljer sig från det som han tidigare betrak-
tade som en alltför romantisk syn på morgondagen, att det är ”i spänningen 
mellan de tekniska och kulturella krafterna som morgondagens miljö växer 
fram.”327 Denna artikel var som vi kommer att se längre fram också resultatet 
av en intrikat form av utsagecirkulation.

Om Nihlén tidigare hade sett ”det gamla” landskapet som hotat så framstod 
det nu i stället som om den ”konstruktiva” landskapsvården hade varit miss-
gynnad. I vägen för det moderna ”natur- och kulturskapandet” stod vad han 
beskrev som ”det ensidiga skyddandet”.328 Samtidigt såg Nihlén hur den kon-
struktiva landskapsvården, en landskapsvård som han menade hade ”sikte på 
morgondagens miljö” höll på att vinna förståelse. Landskapsvården kunde här 
omsättas till ”landskapsgestaltning” vilket enligt Nihlén var en stor och viktig 
uppgift. Det gällde ”att skapa morgondagens miljö, att forma de olika, av den 
moderna tekniken betingade landskapen.”329 För Nihlén innebar detta samti-
digt upphovet till och ett index på att en ”ny skönhetsuppfattning” höll på att 
etableras.330 Härigenom kan vi se hur kärnkraften, i egenskap av den moderna 
tekniken, låter sig länkas samman med vården av landskapet vilken kan för-

324  Sörlin 2003, s. 296–297; Ola Wetterberg, ”Samfundet utvecklar byggnadskulturen”, Bygd 
och Natur 1991, s. 101–134. Jfr Richard Petterson, Fädernesland och framtidsland: Sigurd 
Curman och kulturminnesvårdens etablering, (diss. Umeå universitet), Landskapet som arena 
nr 2, Umeå 2001, s. 210–212.
325  John Nihlén, ”Naturförsvar och landskapsgestaltning”, Bygd och Natur 1958:2, (Samfundet 
för Hembygdsvårds årsbok 1958), s. 158. John Nihlén (1901–1983) var arkeolog som 1927 
hade disputerat på en avhandling om Gotlands stenålderboplatser och han fungerade under 
åren 1936–69 som verkställande ledamot i Samfundet för Hembygdsvårds styrelse. Han var 
under samma period redaktör för tidskriften Bygd och Natur och var också samfundets ord-
förande mellan 1955 och 1964. Se Gert Magnusson, ”Nihlén, John Valfrid”, Svenskt biografiskt 
lexikon, band 26, Stockholm 1989, s. 634–637; Björkroth 1991, s. 58–59.
326  Nihlén 1958, s. 158.
327  John Nihlén, ”Den långa vägen till en ny miljö”, Bygd och Natur 1968:2, s. 26.
328  Nihlén 1968, s. 27.
329  Nihlén 1968, s. 29.
330  Nihlén 1968, s. 29.
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stås som den skapade, konstruerade och gestaltade miljön. I artikeln kunde 
därför den inledande illustrationen avbilda den enligt bildtexten ”vackra Ring-
halsudden” som skulle komma att bli ”ett säreget naturreservat i skuggan av 
det stora atomkraftverket.”331 (fig. 23) I Nihléns resonemang artikuleras denna 
kedja också genom att han specifikt lyfter fram de kärnkraftverk som han har 
sett under sina studieresor. Utifrån mötet med dessa byggnader, exempelvis 
Garching utanför München och Kahl vid Frankfurt am Main, vilka han beskri-
ver som de allra nyaste inslagen i det moderna landskapet, gör han följande 
analys:

Att camouflera de moderna industribyggnaderna är i allmänhet omöjligt. De 
måste med sina stora volymer och sin tekniskt bestämda formgivning och ofta 
även med sin av ekonomiska skäl betingade lokalisering tolereras som en ny, 
en självständig del av industrilandskapet.332

Det omöjliga i att dölja och det tvång som tekniken här utövar konstrueras 
i sammanhanget inte som en belastning utan som ett positivt värde och en, 
som det visar sig, transcenderande kraft. Det är i själva verket härigenom som 
”[d] e gamla begreppen fult och vackert” enligt Nihlén kan träda tillbaka till 
förmån för en ”ny skönhetssyn”.333 (fig. 24)

Teknikens och då i synnerhet kärnkraftens befordrande kraft är något som 
ständigt upprepas i Bygd och Natur under de här åren. I en artikel med den 
talande titeln ”Teknik – industri – landskap” ringar Nihlén in energiproduk-
tionen som den stora fråga ”som på olika sätt kommer att påverka landskapet 
och hela miljön”.334 Om man tidigare hade överbetonat vad som beskrevs som 
”vissa pittoreska eller vetenskapliga detaljer i landskapet” så menade Nihlén 
att ”en ny tid” höll på att ”arbeta sig fram”.335 Det rörde sig om en annan 
landskapsuppfattning där ”det nya landskapet träder fram med egna värden”. 
För Nihlén framstod detta som en ”utomordentlig uppgift” för vad han här 
beskrev som den kvalitativa landskapsvården, ”den skapande och formande” 
landskapsvården. Det här var särskilt tillämpligt i fallet med kärnkraftverken 
som enligt Nihlén var ett nytt inslag i det moderna industrilandskapet och där 
man inte kunde tala om ”förfulning” eftersom det ”som skapas är ett nytt land-
skap med allt vad det innebär av omvandling och nydaning”.336 

Ett parallellt exempel lyfte Nihlén fram i en annan artikel där han menade 
att man inte fick stirra sig blind på det idylliska och pastorala landskapet. 
Genom tekniken skapades ”nya landskapsbilder” som skulle komma att bli 

331  Nihlén 1968, s. 27.
332  Nihlén 1968, s. 39.
333  Nihlén 1968, s. 39.
334  John Nihlén, ”Teknik – industri – landskap”, Bygd och Natur 1967:4, s. 229.
335  Nihlén 1967:4, s. 230.
336  Nihlén 1967:4, s. 230.
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Fig. 23. ”Den vackra Ringhalsudden”, bild ur ”Den långa vägen till en ny miljö”, 
Bygd och Natur 1968.

Fig. 24. Atomreaktorn vid Garching. ”Den eleganta aluminiumkupolen med sina dis-
kreta sidobyggnader syns vida omkring på slätten och utgör ett inslag i landskaps-
bilden, som är berikande.” (Nihlén 1968, s. 39). Bild ur ”Den långa vägen till en ny 
miljö”, Bygd och Natur 1968.
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annorlunda men ”inte därför fula”. Och genom att i det här fallet referera till 
den nya motorvägens sträckning vid Vättern så fokuserar Nihlén teknikens 
befordrande kraft: ”Paradoxalt nog understryker väl den stora motorvägen 
skönheten i det omkringliggande landskapet.”337 Han refererar här till leda-
motskollegan i Samfundets styrelse Hjalmar Lindström och hans bok Miljö 
för miljoner, som i sin tur i en komplex väv av manifest intertextualitet refe-
rerar tillbaka till Nihlén.338

I en notis som återgav en föreläsning som Nihlén hade hållit på Handels-
högskolan i Göteborg beskrevs vidare hur ”de nya atomkraftverken, där ett är 
projekterat till ett av Göteborgs-regionens finaste friområden, Biskopshagen”, 
det vill säga Ringhalsverket, visade att landskapsbilden skulle komma att bli 
”en helt annan än nu”. För Nihlén innebar det att man var tvungen att ”accep-
tera industrilandskapet genom riktig landskapsvård”.339

Den allra tydligaste artikuleringen av hur landskapets diskurs förändras 
och hur denna förändring sammanlänkas med materialiseringen av kärnkraf-
ten som inbegreppet av den nya tekniken sker dock genom en bok med titeln 
Landskapsvård: Vår tid formar landskapet som Samfundet gav ut 1966. Bo-
ken tillkom som en jubileumsskrift i samband med att Samfundet för Hem-
bygdsvård 1966 firade sitt femtioårsjubileum. Härigenom går det att förstå 
den som en stadfästning av den programförklaring som skriften hade karaktä-
ren av, och både jubileet och skriften kommer också som vi skall se att fungera 
som ett nav som utsageproduktionen kan kretsa kring.340 Titeln i sig förmedlar 
mycket explicit programmets övergripande figur där landskapsvård innebär 
att det är en modern samtid som aktivt formar landskapet vilket står i klar 

337  John Nihlén, ”Miljön – en ny infallsvinkel”, Bygd och Natur 1969:4, s. 88.
338  Hjalmar Lindström, Miljö för miljoner, Stockholm 1969, s. 14–16, 53, 121–122.
339  ”Landskapsvård hos geograferna”, Bygd och Natur 1967:1, s. 25, (min kurs.).
340  Se ”Landskapsvård – vår tid formar landskapet”, Bygd och Natur 1966:3, s. 230–231; Hjal-
mar Lindström, ”Ram för rummet”, Bygd och Natur 1968 (Samfundet för Hembygdsvårds 
årsbok), s. 17; Hjalmar Lindström, ”Landespflege – bryggan mellan natur och teknik”, Bygd 
och Natur 1968:3, s. 67; ”Universitetscirkeln Natur och Landskap fortsätter” Bygd och Natur 
1969:1, s. 25; Nihlén 1969, s. 87 samt den ovan diskuterade artikeln Nihlén 1968, s. 29. Se även 
Nihléns PM till Nytén där han hänvisar till sin bok Landskapsvård som ett av de mest kända 
exemplen på att problematiken med industri och landskap har analyserats, ”Industrin och land-
skapet, några allmänna synpunkter – till grund för en studieresa”, PM John Nihlén, september 
1967 till överingenjör Tage Nytén, Statens vattenfallsverk, RA:SVVA, El- och värmeteknik, 
Dossiéer huvudserie 2, vol. F1AB:421. I anslutning till boken producerade Samfundet också 
en utställning med titeln ”Vår tid formar landskapet” som det rapporterades flitigt om visandet 
av, se exempelvis Bruno Mylén, ”Att vara före sin tid”, Bygd och Natur 1966:3, s. 210–224; 
”Miljöutställning vandrar – stort intresse i Sundsvall”, Bygd och Natur 1967:2 (Samfundet för 
Hembygdsvårds årsbok 1967), s. 153–154; ”Glimtar från den nordiska naturvårdskonferensen 
i Finland”, Bygd och Natur 1967:3, s. 215–218; ”Konferens i norr”, Bygd och Natur 1967:4, s. 
257–259; ”Samfundets utställning till Nyköpingshus”, Bygd och Natur 1968:1, s. 9; ”Skönhet 
och ekonomi: Från Samfundets konferens och utställning”, Bygd och Natur 1969:2, s. 42–44; 
Rune Engström, ”Efterlyses: Mänsklig spänning i samhället”, Bygd och Natur 1969 (Samfun-
det för Hembygdsvårds årsbok), s. 108–109.
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Fig. 25. Omslaget till Landskapsvård: Vår tid formar landskapet 1966

114



opposition mot landskapsvård som skyddet av ett förefintligt landskap. Det-
ta underströks också av omslagsbilden som avbildade det av Erik Lundberg 
gestaltade landskapet kring inloppskanalen till Stornorrforsens kraftverk, ett 
landskap som präglas av tydligt artificiella terrasseringar, rätlinjigt avplanade 
högar av schaktmassor och en ännu påtaglig sterilitet (fig. 25). Lundberg bi-
drog i Landskapsvård också med en artikel om terrängstudium, så också bio-
logen Lorentz Bolin samt ett antal andra av samfundets medarbetare. Nihlén 
skrevs dock fram som författare till merparten av innehållet.

Redan baksidestexten slog fast att landskapet var människans verk, och 
även om tekniken och industrin gjorde att gestaltningen fick ett större genom-
slag än tidigare så hade människan i alla tider utnyttjat och påverkat landska-
pet. Slutsatsen av detta var att landskapsvården fått formgivning av stora mått 
som sin viktigaste uppgift.341 Väl i texten kan vi se hur samma teman som åter-
kom i artiklarna ovan betonades. I artikeln ”Den långa vägen till en ny miljö” 
menade Nihlén att en ensidig skyddstanke stod i vägen för det moderna natur- 
och kulturskapandet.342 I Landskapsvård framhöll han att det ofta talades om 
landskapsvårdens betydelse och om hur viktigt det var att skydda landskapets 
skönhetsvärden men att denna föreställning om skyddet av landskapbilden var 
problematisk eftersom det innebar ”skydd och vård av det bestående”.343 Nihl-
én menade också att man ofta lät ordet landskapsvård ”vara detsamma som att 
’städa’ eller ’laga sår’, att göra en eller annan ansiktslyftning för att höja den 
landskapliga skönheten”.344 Ingenting kunde enligt Nihlén vara felaktigare än 
en sådan definition. För landskapsvårdens främsta uppgift var menade Nihlén 
”att skapa”.345 Vi såg hur Nihlén i artikeln ”Teknik – industri – landskap” hade 
pekat på en enligt honom tidigare överbetoning av pittoreska eller vetenskap-
liga detaljer i landskapet.346 I Landskapsvård var att ”städa” och att ”läka sår”, 
att ”lappa och laga” enligt Nihlén just bara detaljer i landskapsvården.347 I stäl-
let hade landskapsvården för Nihlén ”en annan och vidare syftning”:

[A]tt forma morgondagens miljö, att forma de olika, av tekniken betingade 
landskapen: industrilandskapet, stadslandskapet, väglandskapet, fritidsland-
skapet osv. och göra detta på ett sådant sätt att man skapar nya värden utan att 
ekonomisk exploatering hindras.348

341  Nihlén 1966.
342  Nihlén 1968, s. 27.
343  Nihlén 1966, s. 23–24.
344  Nihlén 1966, s. 23. Även Nihlén 1966, s. 8: ”För många är landskapsvården ännu = land-
skapsplanering, att ’städa’, ’laga’, ’läka sår’.” Jfr med hur Nihlén tidigare hade anfört: ”Den 
stora gestaltande landskapsvården är för många, även högt uppe i toppen, detsamma som att 
’läka sår’ […].” John Nihlén, ”Maskinlandet Sverige”, Bygd och Natur, 1965:1, s. 13.
345  Nihlén 1966, s. 23, (min kurs.).
346  Nihlén 1967:4, s. 230.
347  Nihlén 1966, s. 23. Också som oredovisat citat av citat i Nihlén 1969, s. 88.
348  Nihlén 1966, s. 23.
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Det rör sig alltså inte här om att skydda det bestående, eller om att, med Nihl-
éns hushållsterminologi, ägna sig åt detaljer som att lappa eller laga utan det 
handlar om att ”skapa”. Från att, som det framställs, ha varit en passivt rehabi-
literande verksamhet syftade nu landskapsvården mot en aktivt skapande ge-
staltning. Det var heller inte längre endast något slags pastoral landsbygd som 
gick att tolka utifrån landskapsbegreppet utan alla fysiska miljöer –  städer, 
vägar etc. – kunde begreppsliggöras i termer av landskap. Och det var land-
skapsvården som utgjorde verktyget för att forma denna ”morgondagens mil-
jö”, ett begrepp som man ständigt återkom till.349 Det som av Nihlén beteck-
nas som ”konstruktiv”, ”kvalitativ”, ”skapande och formande” landskapsvård 
framstår som ett slags överordnad totaliserande gestaltningsverksamhet, i takt 
med tiden och de ekonomiska framstegen. Och liksom Nihlén framhöll i ”Den 
långa vägen till en ny miljö” och i ”Teknik – industri – landskap”, att det nya 
landskapet för med sig en ny skönhetssyn som överskrider de gamla begrep-
pen så menar han i Landskapsvård att i takt med att landskapet förändras så 
förändras också människornas syn på det:

Landskapsgestaltningen i dagens samhälle betyder ofta ett nytt landskap, som 
har helt andra förutsättningar än det äldre kulturlandskapet. I detta landskap 
kommer sannolikt en ny skönhetsuppfattning att göra sig gällande och de rent 
traditionella värdena, både konkreta och abstrakta, kommer många gånger att 
bli av mindre betydelse.350

En motdiskurs
Indirekt kan vi också utifrån programskriften Landskapsvård se hur en mot-
diskurs artikuleras, och genom denna motdiskurs framträder vissa drag ännu 
tydligare i den förändrade landskapsdiskursen som diskuterades ovan. Som 
landskapsforskaren Kjell Nilsson har iakttagit så riktade bland annat Svenska 
Naturskyddsföreningens ordförande Gösta Walin i en recension i förening-
ens tidskrift Sveriges Natur hård kritik mot argumenten och idéerna i Land-
skapsvård.351 Walin menade att Landskapsvård präglades av en mycket positiv 
inställning till den industriella utvecklingen och dess möjligheter att ge ”de 
s.k. landskapsarkitekterna” tillfälle att forma landskapet. Han menade vida-
re att Landskapsvård gav uttryck för en ”glad förtröstan” vilket gjorde ett 
mycket oroande intryck på honom. Walin tillskrev Nihlén parollen ”acceptera 

349  Nihlén 1966, s. 23; Nihlén 1968, s. 26–29. Nihlén 1967:4, s. 233.
350  Nihlén 1966, s. 23–24. När Ringhalsverkets arkitekt Sven Danielson 1964 kommenterar det 
av honom ritade huvudkontoret för Vattenfall i Råcksta menar han att det är ”ovanan med det 
stora formatet som gör att människan har svårt att överblicka dess fördelar och även skönhets-
värden”. HEo [sign.], ”Kamratandan är oberoende av korridorlängder”, Vi i Vattenfall 1964:6, s. 
4. Nihléns konceptualisering av landskapet kan därigenom dessutom fylla en viktig pedagogisk 
roll genom att tillvänja också brukaren i ett husbyggnadsarkitektonisk perspektiv. 
351  Kjell Nilsson, ”Vägvårdens pionjärer”, Bygd och Natur 1991, s. 184–185.
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industrilandskapet” och betecknade denna som utomordentligt farlig.352 Den 
mycket positiva inställningen till den industriella utvecklingen och möjlighe-
terna att forma landskapet framstår med andra ord som alltför positiv. I Walins 
resonemang står gestaltning och det skapade i skarp kontrast till det naturliga 
vilket knyts till det äkta och autentiska. Enligt Walin talade Nihlén gärna om 
de nya skönhetsvärden som skapas men han förbisåg då ”de värden, som be-
står i att landskapet är äkta och bär traditioner”.353 Walin tog här också tillfället 
i akt att kritisera den landskapsgestaltande verksamhet som praktiserades av 
Erik Lundberg i samband med vattenkraftutbyggnaden och han menade att 
Lundbergs verksamhet på ett beklagligt sätt avvek från företrädaren Sigurd 
Curmans principer: ”Massor har lagts upp som bullar i ett landskap med stora 
lugna linjer i stället för att utplanas så långt som möjligt.”354

Det blir här tydligt hur en konstruktiv landskapsvård, där gestaltning för 
exempelvis Nihlén utgör en, i egen rätt, positiv komponent, föreställs på sam-
ma sätt av Walin men då negativt som ett landskapsarkitekturens självända-
mål. Mot detta ställs föreställningen om landskapsvården som städåtgärd, för 
Walin visserligen välbehövlig men alltid ett nödvändigt ont, något som för 
Nihlén i stället innebar att man stirrade sig blind på det landskap man var van 
vid, ”det idylliska och pastorala” och som vi har sett, överbetonade de pitto-
reska detaljerna.355

Delar av Walins kritik handlade också om att Samfundet för Hembygds-
vård i Landskapsvård orättmätigt fick äran av flera initiativ på naturvårdens 
område. Bland annat ifrågasatte Walin det sätt på vilket Samfundet framställ-
des som initiativtagare till den uppgörelse med Statens vattenfallsverk som 
kallades ”Freden i Sarek” utan att Naturskyddsföreningen överhuvudtaget 
nämndes. Walin framhöll vidare den framsynthet som också Naturskyddsför-
eningen hade visat och påpekade att den tidigare ordföranden Hugo Osvald 
(jfr kapitel 2, Kärnkraften i det politiska samtalet) hade gått i bräschen och 
haft en stor opinionsmässig betydelse för möjligheterna att använda kärnkraft. 

Nihlén såg sig med anledning av Walins recension manad att svara och där-
igenom tydliggörs ytterligare den pågående diskursiva förändringen. Nihlén 
underströk att vare sig man ville eller inte så var man tvungen att acceptera 
ett nytt landskap där bebyggelse, industriverksamheter, kommunikationer och 
fritidsaktiviteter obönhörligen satte sin prägel och blev samtidens kulturland-
skap.356 I en situation där tekniken och industrin alltmer bredde ut sig borde 
naturvårdaren enligt Nihlén inte ställa sig utanför samhällsutvecklingen ge-

352  Gösta Walin, ”Landskapsvård”, Sveriges Natur, Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift, 
1966:6, s. 226–227.
353  Walin 1966, s. 227.
354  Walin 1966, s. 227.
355  Nihlén 1969, s. 88; Nihlén 1967:4, s. 230.
356  John Nihlén, ”Landskapsvård”, Bygd och Natur, 1967:1, s. 10.
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nom att regelmässigt motsätta sig alla ingrepp utan ”delta i uppbyggandet av 
det nya landskapet”.357 

Här finns som vi kan se en tydlig skillnad i hur landskapsbegreppet kon-
ceptualiseras och därmed hur landskapsvård kan tolkas, förstås och omsättas 
praktiskt. Samtidigt kan denna motsättning ses som ett uttryck för en föränd-
rad situation vad gällde ett operativt inflytande över natur- respektive kultur-
vårdsområdet, och därmed vems tolkning av landskapsvården som lösningen 
av problem som verkligen var giltig. Från och med 1965 trädde den nya 1964 
års naturvårdslag i kraft och ersatte den tidigare 1952 års naturskyddslag. I 
förordet till Landskapsvård fäste Nihlén stor uppmärksamhet vid detta och 
såg hur naturvården härigenom hade fått en brännande aktualitet och han tog 
också lagens namnändring till intäkt för att det pågick en positiv förändring 
bort från det ensidiga skyddandet.358 Samtidigt innebar 1964 års naturvårds-
lag att den lagstadgade status som både Samfundet för Hembygdsvård och 
Svenska Naturskyddsföreningen enligt den tidigare naturskyddslagen hade 
haft nu försvann. I den tidigare 1952 års naturskyddslag angavs att Natur-
skyddsföreningen skulle höras i alla naturskyddsärenden av, som det hette, 
betydenhet. I ärenden som avsåg ”tillämpning av naturskyddslagens bestäm-
melser till skydd för landskapsbilden eller som eljest äro av betydelse för 
landskapsvården” skulle yttrande från Samfundet inhämtas.359 I och med att 
naturvårdslagen 1965 ersatte den tidigare naturskyddslagen övertogs i stor 
utsträckning dessa uppgifter av statens naturvårdsnämnd och senare statens 
naturvårdsverk.360 

En operativ diskurs
Även om den lagstadgade rätten att yttra sig försvann i och med 1964 års 
 naturvårdslag så upprätthöll Samfundet för Hembygdsvård också fortsätt-
ningsvis en officiell framtoning och det tycks inte ha rått någon brist på upp-
drag. Av verksamhetsberättelsen för år 1966 framgår att man under året hante-
rat inte mindre än 59 ärenden av natur- och landskapsvårdskaraktär. Samfun-
det skriver i verksamhetsberättelsen fram sig som en fortfarande i allra högsta 
grad formell instans genom att man handlagt ”ett flertal remisser från Kungl. 
Maj:t, ämbetsverk, länsstyrelser och kommuner” och man hade ”regelmässigt 
anlitats av Kgl. Kammarkollegiet och dess advokatfiskalämbete i vattenmål 

357  Nihlén 1967:1, s. 9–10, (urspr. kurs.).
358  Nihlén 1966, s. 7.
359  Kungörelse med närmare bestämmelser rörande tillämpning av naturskyddslagen, SFS 
1952:821, 19 §.
360  Naturen och samhället, Betänkande av 1960 års naturvårdsutredning, SOU 1962:36, s. 368–
385; Brunnström 2001, s. 262.
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av någon betydenhet” samt att man dessutom också hade utfört sakkunnig-
uppdrag för vattendomstolarna.361 

Av de redovisade ärendena i verksamhetsberättelsen är det några som i 
det här sammanhanget framträder som särskilt intressanta. I fallen med såväl 
Barsebäck, Ringhals som Oskarshamnsverket framgår det att Samfundet har 
avgett yttranden, varit rådgivande och genomfört fotografering och terräng- 
och miljöstudier.362 Parallellt med att en förändrad landskapsdiskurs etable-
ras pågår alltså samtidigt ett konkret arbete i vars fokus kärnkraftverket och 
konceptualiseringen av det står. Hur ser då detta arbete ut och vilka utsagor 
produceras härigenom?

Initieringen av den operativa diskursen 
Kort efter att Vattenfall offentliggjort sitt markköp för det som skulle komma 
att bli Ringhals i Värö gör Nihlén en minnesanteckning om att han har pratat 
med Vattenfalls generaldirektör Erik Grafström.363 Enligt Nihléns noteringar 
är Grafström ”intresserad av att på ett tidigt stadium få samråd med Sam-
fundet angående det planerade värmekraftverket norr om Värö”.364 Det första 
konkreta resultatet av detta utgjordes av ett PM som Nihlén tillsammans med 
Lundberg utarbetade i mars 1967 i samband med dispositionsplanarbetet för 
Ringhals.365 Nihléns och Lundbergs arbete gjordes här i namn av Föreningen 
Natur och Miljö vilket var den från 1964 nya organisationsformen för och 
titeln på Samfundets tidigare landskapsbyrå (fig. 26).366 Nihléns och Lund-
bergs PM hade framför allt karaktären av yttrande över den dispositionsplan 
som VBB:s lokalkontor i Göteborg utarbetade för Värö kommuns räkning, 
men redan genom rubriken på deras PM knyts detta arbete samman med det 
som enligt Nihlén och Lundberg förstås som ”därmed sammanhängande land-
skapsvårdande frågor”, med andra ord som ett sätt att introducera att dessa 
finns och bör behandlas.367 Just detta yttrande var allmänt hållet, Nihlén och 

361  ”Samfundet för Hembygdsvårds verksamhetsberättelse för år 1966”, Bygd och Natur 1967:2 
(Samfundet för Hembygdsvårds årsbok 1967), s. 190.
362  ”Samfundet för Hembygdsvårds verksamhetsberättelse för år 1966” 1967, s. 192.
363  ”Västkustverket. Rapport över platsvalsarbetet avseende läge Värö”, PM 1966-06-02, 
RA:SVVA, El- och värmeteknik, Dossiéer huvudserie 2, F1AB vol. 425; Ivan Christoferson, 
”Värö blir nytt kraftcentrum? Vattenfall köper mark i Halland”, Vi i Vattenfall 1965:1, s. 3.
364  Minnesanteckning Värmekraftverk Värö 1965-04-08, John Nihlén, RA: Sveriges Hem-
bygdsförbunds arkiv (SHFA), vol. F2:120, Byggärenden 1968–1970.
365  ”PM ang. Värö dispositionsplan och därmed sammanhängande landskapsvårdande frågor”, 
John Nihlén och Erik Lundberg, 1967-03-03, RA:SHFA, vol. F2:120, Byggärenden 1968–1970. 
Se även Användning av marken kring kärnkraftverk, Statens planverk, rapport 42, Stockholm 
1977, s. 18 ff. för sammanställning av markanvändningsplanering och tillståndsgivning i Värö/
Ringhals. 
366  Björkroth 1991, s. 76–77; Nilsson 1991, s. 185; ”Natur och Miljö”, Bygd och Natur 1965:1, 
s. 25.
367  ”PM ang. Värö dispositionsplan och därmed sammanhängande landskapsvårdande frågor”, 
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Fig. 26. Annons för Natur och Miljö i Bygd och Natur 1965.

120



Lundberg underströk dock att det krävdes en ingående diskussion ”angående 
målsättningen för en blivande landskapsvård och arten av vårdarbete” och att 
de i detta hänseende ville återkomma.368

Oskarshamnsverket
Under tiden hade Nihlén enligt en minnesanteckning deltagit i ett samman-
träde på Oskarshamnsverkets kraftgrupps huvudkontor med bl.a. företagets 
VD Olle Gimstedt.369 Man hade här enligt Nihlén gått igenom planerna för 
kärnkraftverket och ”[l]andskapsvårdande åtgärder, färg, placering m.m. dis-
kuterades”. Nihlén föreslog att Samfundet genom föreningen Natur och Miljö 
skulle få ta ansvar för landskapsplaneringen samt att de också skulle få upp-
draget att fotografera området. Uppdragets omfattning skulle man närmare 
precisera i samband med en resa till Oskarshamn den 4 maj 1966.

Av ett brev från Nihlén till OKG framgår att han tillsammans med Samfun-
dets landskapsarkitekt Carl Olov Orback den 4 maj också hade besökt platsen 
för det planerade kärnkraftverket i Simpevarp utanför Oskarshamn.370 På plats 
hade ingenjörerna Nilsson och Mark samt VBB:s arkitekt Karl Gustav Svens-
son orienterat gästerna med hjälp av kartor och ritningar och de hade sedan 
gjort en rundvandring. Utifrån de iakttagelser som han gjort och de diskus-
sioner som hade förts ville Nihlén i brevet framhålla några synpunkter. Nihlén 
skriver: 

Anläggningen i landskapsbilden måste givetvis i sin helhet accepteras med 
sin volym och sin tekniskt betingade utformning. Vad som här kan bli före-
mål för diskussion är egentligen endast färgsättningen, ev också byggnadernas 
inbördes placering och vissa detaljer när det gäller anslutning till omgivande 
terräng.371

John Nihlén och Erik Lundberg, 1967-03-03, s. 1, RA:SHFA, vol. F2:120, Byggärenden 1968–
1970; ”PM med förslag till markdisposition”, Vattenbyggnadsbyrån 1967-04-05, RA:SVVA, 
Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, vol. F1CA:432.
368  ”PM ang. Värö dispositionsplan och därmed sammanhängande landskapsvårdande frågor”, 
John Nihlén och Erik Lundberg, 1967-03-03, s. 4, RA:SHFA, vol. F2:120, Byggärenden 1968–
1970.
369  Minnesanteckning av John Nihlén, odaterad (diarieförd 1966-04-18), RA:SHFA, vol. 
F1:159, Regleringar 1966. 
370  Brev från John Nihlén till Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB, 1966-05-12, RA:SHFA, vol. 
F1:159, Regleringar 1966. Orback hade innan han 1955 knöts till Samfundets landskapsbyrå 
arbetat som biträde till nestorn inom svensk landskaps- och trädgårdsarkitektur Sven Hermelin 
som också hade varit Samfundets vägvårdskonsulent och senare satt i Samfundets expertråd 
i vattenfrågor. Se Björkroth 1991, s. 74–75. I presentationen av den nya organisationsformen 
med Natur och Miljö beskrevs Orback som föreningens chefsarkitekt. ”Natur och Miljö” 1965, 
s. 25.
371  Brev från John Nihlén till Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB, 1966-05-12, RA:SHFA, vol. 
F1:159, Regleringar 1966.
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Vi kan här för det första särskilt notera hur Nihlén kommer att använda och 
återbruka den inledande meningen i den tidigare behandlade artikeln ”Den 
långa vägen till en ny miljö”, där han skriver att ”[d]e [moderna industribygg-
naderna] måste med sina stora volymer och sin tekniskt bestämda formgivning 
och ofta även med sin av ekonomiska skäl betingade lokalisering tolereras som 
en ny, en självständig del av industrilandskapet.”372 Utsagan formulerades där 
som vi såg i anslutning till mötet med de utländska kärnkraftverken och den 
tänkta betydelsen för svenska omständigheter. Samtidigt finns här redan utsa-
gan formulerad med direkt hänsyftning till Oskarshamnsverket. För det andra 
är det av särskilt intresse hur det som Nihlén pekar ut som i detta samman-
hang påverkbara parametrar, här sammanlänkat med kravet om självklar ac-
ceptans, exakt överensstämmer med de omständigheter som den vid besöket 
närvarande Karl Gustav Svensson senare lyfter fram i den tidigare diskuterade 
artikeln om ”Kraftverket i landskapet”.373 För Svensson inskränkte sig i arti-
keln de möjliga valen just till fasadmaterialens färg och byggnadsvolymernas 
gruppering. Det var just dessa till buds stående möjligheter som enligt honom 
utnyttjades för att hantera relationen – ”att samarbeta med och direkt växa upp 
ur” – med den miljö som omgav kraftverket, eller med andra ord vad Nihlén 
ovan beskrev som ”anslutning till omgivande terräng”. 

I sin redogörelse för besöket i Simpevarp menade Nihlén vidare att vad 
gällde den intilliggande byn var han ännu inte beredd att framföra någon åsikt. 
Den fotografering för den landskapsvårdande planeringen som man enligt 
Nihlén redan hade kommit överens om var helt nödvändig och Samfundet 
skulle snarast sätta igång med den. 

Den 3 juni ger så också OKG i ett brev Samfundet i uppdrag att inleda 
undersökning och fotografering av landskap och bebyggelse i Simpevarps-
området.374 Man håller från OKG:s sida också med Nihlén om de synpunkter 
som han framhöll efter besöket i Simpevarp och ber honom att utöver under-
sökning och fotografering också ta fram ett preliminärt förslag för landskaps-
vårdande planering. 

Landskapsundersökning i Simpevarp
I slutet av juli 1966 kunde Nihlén överlämna en redogörelse för den under-
sökning som han genomfört tillsammans med Erik Lundberg.375 Nihlén och 
Lundberg menade att utgångspunkten för arbetet var att kärnkraftverket var 

372  Nihlén 1968, s. 39.
373  Svensson 1969, s. 12.
374  Brev från Olle Gimstedt till Samfundet för Hembygdsvård, 1966-06-03, ”Betr konsultation 
i samband med byggnaden av Oskarshamnsverket”, RA:SHFA, vol. F1:159, Regleringar 1966.
375  Brev från John Nihlén till Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB, 1966-07-30, RA:SHFA, vol. 
F1:159, Regleringar 1966.
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den helt dominerande och bestämmande faktorn. Och redan inledningsvis 
återkommer det tema som Nihlén etablerade genom redogörelsen efter sitt 
första besök. Här var det nu formulerat som att man är tvungen att ”i ett fall 
som detta acceptera de nya byggnadernas karaktär och skala och se dem som 
ett nytt inslag i det moderna industrilandskapet.”376 Denna figur knyts här i 
sin tur direkt samman med det tema som hade artikulerats av Lundberg på 
exempelvis konferensen i Kilforsen där kraftverket ”absolut inte måste vara 
något fult” utan i stället utgjorde ett stort skönhetsvärde. Samma förhållande 
kan vi iaktta i filmen Det nya ansiktet där det framhålls att effekterna av en 
förändring innebär ”inte nödvändigtvis att det blir fult” eller hur spåren av 
människans förmåga att vinna något ur naturen ”behöver inte vara fula”.377 
Detta länkas sedan direkt samman med föreställningen om att ett nytt land-
skap håller på att ta form: ”Vi anser inte att man här utan vidare skall tala om 
förfulning; vad som skapas är ett nytt landskap med allt vad det innebär av 
omvandling och nydaning.”378 Det är sedan denna utsaga som i stort sett or-
dagrant återbrukas av Nihlén i artikeln ”Teknik – industri – landskap” där han 
menar: ”Det är ett nytt inslag i det moderna industrilandskapet. Man kan inte 
utan vidare tala om förfulning. Vad som skapas är ett nytt landskap med allt 
vad det innebär av omvandling och nydaning.”379 

I följebrevet till redogörelsen föreslog Nihlén att det fortsatta arbetet skulle 
inrikta sig på förslag till restaurering av byggnaderna i Simpevarps by och ett 
program för landskapsvård.380 Han efterlyste också en diskussion med Karl 
Gustav Svensson om mässens läge samt om kraftverksbyggnadens färg och 
formgivning, synpunkter som mottogs positivt och bekräftades av OKG.381

376  ”Redogörelse för undersökning av landskap och bebyggelse i Simpevarpsområdet, Mister-
hults sn, Kalmar län”, John Nihlén och Erik Lundberg, juli 1966, s. 1, RA:SHFA, vol. F1:159, 
Regleringar 1966.
377  ”New Look i naturvården” 1958, s. 11; Det nya ansiktet 1959.
378  ”Redogörelse för undersökning av landskap och bebyggelse i Simpevarpsområdet, Mister-
hults sn, Kalmar län”, John Nihlén och Erik Lundberg, juli 1966, s. 1, RA:SHFA, vol. F1:159, 
Regleringar 1966.
379  Nihlén 1967:4, s. 230.
380  Brev från John Nihlén till Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB, 1966-07-30, RA:SHFA, vol. 
F1:159, Regleringar 1966. 
381  Brev från Olle Gimstedt till Samfundet för Hembygdsvård, ”Oskarshamnsverket: Lands-
kapsvård”, 1966-09-01, RA:SHFA, vol. F1:159, Regleringar 1966. I ett brev den 25 nov 1966 
skriver Lars B Nilsson, OKG, till Samfundet: ”K. G. Svensson på Vattenbyggnadsbyrån är i 
gång med sin del av arbetet och vi är tacksamma om Du ville se till, att de uppgifter och syn-
punkter, som skall tillhandahållas av Er, matas in till honom, så att ett något så när komplett 
underlag för vårt ställningstagande kan föreligga före jul. Vi planerar att sedan i början av nästa 
år få ett sammanträde med länsstyrelsen för slutdiskussion av frågan, i varje fall vad beträffar 
huvudlinjerna.” Brev från Lars B. Nilsson, Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB till Samfun-
det för Hembygdsvård, ”Oskarshamnsverket. Landskapsvård.”, 1966-11-25, RA:SHFA, vol. 
F1:159, Regleringar 1966. De ritningar som ligger till grund för Oskarshamnsverkets defini-
tiva gestaltning är från 22 februari 1967 (Ritningar nr 2900-A-137–nr 2900-A-140 avseende 
”Atomkraftverk för OKG”, 1967-02-22, VBBA, Oskarshamnsverket 1) och en vecka senare 
befann sig Karl Gustav Svensson på plats i Simpevarp och deltog i det av Nilsson varslade 
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Barsebäcksbeskrivningen
Under tiden som Simpevarpsundersökningen genomfördes hade Nihlén också 
besökt Sydkrafts kontor och diskuterat Samfundets medverkan i arbetet med 
Barsebäcksområdet.382 Nihlén och Samfundet var här tidigt ute, det var först i 
slutet av föregående år som mark hade köpts in av Sydkraft för det planerade 
Barsebäcksverket och den formella beställningen av kraftverket gjordes inte 
förrän i juni 1969.383 Den 25 juni 1966 skriver Nihlén till Sydkraft och erbju-
der att Samfundet utför en liknande landskapsbeskrivning och fotografering 
som den de vid tillfället var sysselsatta med vid Oskarshamnsverket, vilket 
bekräftas av Sydkraft den 8 juli.384 Den 16 september kunde Nihlén så skicka 
över den genomförda landskapsbeskrivningen av Barsebäcksområdet. Utöver 
fotografier och landskapsbeskrivning, som liksom i Oskarshamnsverkets fall 
författas av Nihlén och Lundberg, så bifogade man här också ett PM av den 
till Samfundet knutne biologen Lorentz Bolin. I Nihléns följebrev underströks 
också att man i arbetet med beskrivningen hade samrått med ett antal aktörer, 
allt från landsantikvarien Evald Gustafsson till naturvårdsintendenten Rune 
Frisén men också landskapsarkitekten Per Friberg.385 Tillsammans med flerta-
let av de personer som Samfundet hade samrått med hade Nihlén redan i maj 
anordnat en så kallad studiefärd till Barsebäcksområdet.386 

Liksom Simpevarpsundersökningen bestod landskapsbeskrivningen av 
Barsebäcksområdet av en förhållandevis detaljerad redogörelse för områdets 
kulturhistoriska aspekter och naturmiljöns karaktär under rubriker som ”Kust 
o. strand”, ”Byggnader”, ”Fornlämningar”, ”Äldre landskap”, ”Fauna o. flo-
ra”, etc. Och liksom i Simpevarpsundersökningen menade man att de uppgif-
ter som var aktuella i landskapsvårdshänseende bestod av dels en beskrivande 
uppgift, med andra ord just det man gjorde i den ifrågavarande landskaps-
beskrivningen, dels en plan för å ena sidan landskapsgestaltning och å andra 

mötet mellan OKG och berörda myndigheter: ”Arkitekt Svensson informerade om den slutliga 
utformningen av stationens fasader och färgsättning. Byggnaden skulle, eftersom reaktorhuset 
finge en höjd av 50 meter, från sjösidan vara ett dominerande blickfång.” ”Anteckningar förda 
vid överläggningar… den 1 mars 1967”, OBA, Oskarshamns stad, byggnadsnämnden.
382  Brev från direktör Anders Björgerd, Sydsvenska Kraftaktiebolaget till Samfundet för Hem-
bygdsvård, 1966-06-16, RA:SHFA, vol. F2:116, Byggärenden 1966. 
383  Thunell 1969, s. 16.
384  Brev från John Nihlén till Sydsvenska Kraftaktiebolaget, 1966-06-25, RA:SHFA, vol. 
F2:116, Byggärenden 1966; Brev från Sydsvenska Kraftaktiebolaget till Samfundet för Hem-
bygdsvård, 1966-07-08, RA:SHFA, vol. F2:116, Byggärenden 1966.
385  Brev från John Nihlén till Sydsvenska Kraftaktiebolaget, 1966-09-16, RA:SHFA, vol. 
F2:116, Byggärenden 1966.
386  ”Samfundet för Hembygdsvårds verksamhetsberättelse för år 1966” 1967, s. 187. Under 
studiefärden hölls bland annat anföranden av Nihlén om landskapsvård och landskapsge-
staltning, av Sydkrafts VD Sune Wetterlundh och direktör Anders Björgerd om det planerade 
Barsebäcksverket, av Per Friberg om landskapsarkitektens ”syn på problemen” samt av Lorentz 
Bolin och naturvårdsintendent Rune Frisén. Samfundets styrelseledamot tillika kanslichef i Än-
gelholm Hjalmar Lindström öppningstalade.
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sidan för kulturvård. I Simpevarpsbeskrivningen hade man formulerat det som 
en plan för landskapsvård ”och därmed sammanhängande kulturvård” vilket 
var en skillnad i skrivning. Även om undersökningen av Barsebäcksområdet 
framför allt inriktades på det som man menade var den beskrivande uppgiften 
ville Nihlén och Lundberg samtidigt förmedla de synpunkter som de hade på 
eventuella planer för landskapsvård och gestaltning.

I ett utkast till Barsebäcksbeskrivningen använde Nihlén i det principiella 
resonemanget ordagrant de formuleringar från Simpevarpsundersökningen 
som noterades ovan där kärnkraftverket var den ”dominerande och bestäm-
mande faktorn”, att man var tvungen att acceptera det moderna kärnkraftver-
kets ”karaktär och skala” och att det var ett ”nytt landskap” som skapades.387 
I just den här artikulationen tillfogades dock en historisk analogi genom att 
kärnkraftverket var en dominerande och bestämmande faktor på samma sätt 
som Barsebäcks slott med dess ekonomibyggnader eller ett spannmålsmaga-
sin med sitt torn ”var det för sin tid och sin miljö”.388 I utkastet inkluderade 
Nihlén en rubrik med titeln ”Vegetationens betydelse”. Han menade där att 
man i samband med byggandet av stora kraftverksanläggningar ofta disku-
terade vad han beskrev som ”trädgårdsarkitektonikens” betydelse. Det fanns 
här enligt Nihlén två olika synsätt där man å ena sidan ville dölja eller ”skyla 
över” de moderna anläggningarna och å andra sidan låta dem stå oförmedlade 
i landskapet. På samma sätt som han skulle återkomma till i artikeln ”Den 
långa vägen till en ny miljö” menar Nihlén att man inte skulle försöka dölja 
en anläggning som inte gick att dölja och man borde därför i den stora kraft-
verksbyggnadens fall vara sparsam med planteringar även om man hade möj-
lighet att kring anläggningens mindre enheter skapa rytm och växling genom 
planteringar av träd och buskar.389 

I den slutgiltiga beskrivningen utökades och formulerades de principiella 
synpunkterna avseende landskapsvården om. Den historiska analogin för-
svann och resonemanget om vegetationens betydelse växlades som vi skall 
se över till Bolins PM. Nihlén och Lundberg menade nu att man var tvungen 
att förutsätta att kärnkraftverkets byggnader skulle komma att få mycket stor 
höjd och, som man sa, en ”distinkt fördelning av byggnadsvolymer”. Detta 
innebar att kärnkraftverket skulle få en ”markant silhuettverkan” i landskapet. 
På samma sätt som Karl Gustav Svensson senare lyfte fram så underströk man 
att läget vid vattnet var bestämmande för anläggningens funktion. Kraftverket 

387  ”Landskapsbeskrivning med fotografering över Barsebäcksområdet”, utkast, John Nihlén, 
augusti 1966, s. 6, Landsantikvarien i Skåne/Skånes Hembygdsförbunds arkiv (LSA), Barse-
bäcks sn, Barsebäck 1, 1932–1969.
388  ”Landskapsbeskrivning med fotografering över Barsebäcksområdet”, utkast, John Nihlén, 
augusti 1966, s. 6, LSA, Barsebäcks sn, Barsebäck 1, 1932–1969.
389  ”Landskapsbeskrivning med fotografering över Barsebäcksområdet”, utkast, John Nihlén, 
augusti 1966, s. 7, LSA, Barsebäcks sn, Barsebäck 1, 1932–1969. Jfr Nihlén 1968, s. 39.
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skulle enligt Nihlén och Lundberg därför ”göra sig mycket starkt gällande i 
landskapsbilden”, på samma sätt som ett modernt fartygsskrov under bygg-
nad. Detta gällde i synnerhet betraktat inifrån det flacka slättlandskapet vari-
från kärnkraftverket då storslaget skulle komma att avteckna sig ”mot hav och 
horisont”. Dessa omständigheter, det vill säga kraftverkets höga höjd, distinkt 
fördelade volymer och placeringen vid vattnet som skapade en kraftig silhuett, 
ska, liksom i fallet med de tvingande omständigheterna i utsagorna som rörde 
vattenkraftsutbyggnaden, inte betraktas som begränsningar utan som att ta till 
vara de storslagna möjligheter som dessa omständigheter erbjöd. Nihlén och 
Lundberg kan därför mena:

Om Barsebäcks kraftverk kommer till utförande har man ur landskapsbildens 
synpunkter all anledning önska att detta inslag verkligen får spela ut sina inne-
boende arkitektoniska möjligheter. Läget invid stranden är av allt att döma 
härvid väsentligt.390 

Genom en välplanerad landskapsbehandling kunde ”den totala silhuettbild-
ningen” bli till landskapets fördel och kraftverksanläggningen borde enligt 
Nihlén och Lundberg ”bringas att ’klinga upp’ mot landskapets linjer och yt-
modellering”. Nihlén och Lundberg såg också hur kraftverksområdet, i kon-
trast till de fritidslandskap med en omfångsrik fritidsbebyggelse som höll på 
att växa fram längs kusterna, kunde utnyttjas för ”danandet av en ny land-
skapsbild”.

Den ärlighetsfigur som Nihlén i utkastet till landskapsbeskrivningen eta-
blerade genom resonemanget om vegetationens betydelse, det vill säga att 
den så kallade trädgårdsarkitektoniken inte skulle utnyttjas för att dölja det 
som ändå inte gick att dölja, fick i den slutgiltiga undersökningen i stället sin 
motsvarighet i ett resonemang där Nihlén och Lundberg särskilt uppmärksam-
made färg- och materialvalens betydelse i samband med kraftverksbyggna-
derna. De menade att det i flera fall hade prövats att ge industriella byggnader 
”en delikat och insmickrande färgskala” vilket de betraktade som inget annat 
än en billig ursäkt för det intrång som gjordes i miljön. Effekten av detta blev 
snarare motsatsen mot vad som avsågs. Dessutom menade de att ”[e]tt este-
tiskt finsmakeri av denna art ter sig merendels löjeväckande när det ställs upp 
mot den enkla självklarhet som talar ur rödfärgad eller vitkalkad och tjärad 
traditionsmässig äldre bebyggelse”. Det gällde i stället att i ett slags analogi 
till den traditionella bebyggelsen ”nå fram till ett materialval som är enkelt 
rationellt och okonstlat”.391 

390  ”Landskapsbeskrivning med fotografering över Barsebäcksområdet”, John Nihlén och Erik 
Lundberg, september 1966, s. 7, RA:SHFA, vol. F2:116, Byggärenden 1966.
391  ”Landskapsbeskrivning med fotografering över Barsebäcksområdet”, John Nihlén och Erik 
Lundberg, september 1966, s. 7, RA:SHFA, vol. F2:116, Byggärenden 1966.
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Som jag påpekade ovan så växlades Nihléns resonemang i utkastet kring 
hur man i landskapsvården på ett ärligt sätt skulle utnyttja vegetation över till 
det PM som biologen Bolin formulerade.392 Liksom Nihlén framhöll Bolin 
att man i försöken att åstadkomma en tilltalande formgivning alltför ensidigt 
betonade den planterade vegetationens döljande förmåga. På samma sätt som 
Nihlén och Lundberg ovan postulerade kärnkraftverkets arkitektoniska po-
tential så utgick Bolin från en föreställning om kärnkraftverkets immanenta 
skönhetsvärde. Därför skulle inte de planteringar som Bolin ansåg nödvändiga 
utföras med ambitionen att dölja byggnaderna även om det var ofrånkomligt 
att kärnkraftverkets inverkan på landskapet blev mycket stor. Att med vegeta-
tionens hjälp försöka dölja byggnaderna var något som man enligt Bolin bara 
kunde tänka sig ”i fråga om mindre, arkitekton[is]kt sett fula byggnader, men 
det kan givetvis inte komma i fråga här”.393

Ringhalsutlåtandet
Vi såg tidigare hur Vattenfalls generaldirektör Grafström hade haft kontakt 
med Samfundet och bett om att få samråda om Ringhals och att Samfundet 
genom Lundberg och Nihlén hade producerat ett yttrande över VBB:s dispo-
sitionsplan där de aviserade en fortsatt diskussion. Efter vidare telefonöver-
läggningar och korrespondens där Nihlén då bland annat kunde hänvisa till 
de arbeten som man hade gjort i Simpevarp och Barsebäck så lämnar Vat-
tenfall i juni 1967 en beställning som avser landskapsbeskrivning, planer för 
landskaps-, miljö- och markvård samt rådgivning angående byggnader och 
landskap.394 

I det utlåtande som Lundberg skriver om Ringhalsområdet understryks 

392  Jfr med Lorentz Bolins (1887–1972) eget förord till boken Ekonomi och skönhet i lands-
kapet: ”Denna bok handlar visserligen om landskapets skönhet och ekonomi men är inte en 
naturskyddsbok i vanlig bemärkelse. Ändå syftar den mot samma mål som naturskyddet och 
naturvården gör eller kanske riktigare mot ett av de väsentliga målen: bibehållandet av landska-
pets skönhet. [---] Skönheten i landskapet får inte bara betraktas som en graciös och luftig men 
i grund och botten ytlig estetisk lek. Den är ett miljöproblem av brännande social betydelse för 
oss alla i denna likriktningens och uniformeringens hotfulla tidevarv. Och den är ett konstnär-
ligt problem, naturens konstnärliga egenvärde, som är tillgängligt för oss alla och fattbart för 
de flesta av oss.” Lorentz Bolin, Ekonomi och skönhet i landskapet, Stockholm 1961, s. 9–10.
393  ”PM betr. plan[t]ering kring det föreslagna värmeverket på Barsebäck”, s. 1, Lorentz Bolin, 
bilaga till ”Landskapsbeskrivning med fotografering över Barsebäcksområdet”, John Nihlén 
och Erik Lundberg, september 1966, RA:SHFA, vol. F2:116, Byggärenden 1966. Bolin anför 
vidare: ”Vid omskapandet av denna landskapsbit måste därför också grönskan, träd och buskar, 
få spela den roll som de kan spela utan att inkräkta på det rationella utnyttjandet av byggnad-
sområdet.” Det vill säga, gärna planteringar, men utan att dölja och utan att inkräkta. ”PM betr. 
plan[t]ering kring det föreslagna värmeverket på Barsebäck”, s. 1.
394  Beställning, ”Ringhals kraftverk – landskapsvård m.m.”, Statens Vattenfallsverk till Natur 
och Miljö, 1967-06-29, RA:SHFA, vol. F2:120, Byggärenden 1968–1970. I beställningen an-
ges: ”I överensstämmelse med beskrivning av 3.3.1967 sid 1 och 2”, vilket utgör Lundbergs 
och Nihléns PM ang. disp.plan och landskapsvårdande frågor.
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liksom i Barsebäcksbeskrivningen den öppna landskapsbildens betydelse och 
värde. Lundberg menar här att det var lämpligt ”att med all makt söka bibe-
hålla den nuvarande ödsligt storslagna öppenheten” och han återkommer gång 
på gång till det ”kala och ödsligt storslagna landskapet” och till hur landskapet 
har ”en storslagen men ödslig verkan”.395 Som i fallen med såväl Barsebäck 
som Oskarshamn så innebär poängterandet av landskapets storslagenhet, öp-
penhet och ödslighet inte på något sätt att landskapet skulle komma att påver-
kas i någon negativ riktning genom anläggandet av en stor kraftverksanlägg-
ning. Tvärtom finns här som tidigare har uppmärksammats en idé om ett slags 
kärnkraftverkets befordrande kraft vilket samtidigt enligt en dialektisk logik 
också innebär att kärnkraftverket genom detta landskap kan träda fram som 
det arkitektoniska objekt som det måste vara. Och liksom tidigare, men här än 
tydligare formulerat, framträder en föreställning om en affinitet mellan land-
skapets storslagenhet och byggnadernas storslagenhet. 

I sin redogörelse menar Lundberg att han ännu inte kunde ta ställning till 
kraftverkets bebyggelse eftersom byggnadsprojekteringen fortfarande inte var 
definitiv. Utifrån föreställningen om kärnkraftverkets immanenta arkitekto-
niska värde och inneboende möjligheter som vi har sett framträdde i fallet 
med Oskarshamn och Barsebäck spelade det mindre roll att byggnaderna inte 
var färdigprojekterade. Nivåerna för de ytor som skulle omge byggnaderna 
var dock fastställda och de skulle enligt Lundberg på ett tillfredställande sätt 
komma att utgöra ”strikt avgränsade” platåer. Lundberg fortsätter:

Ur landskapsvårdande synpunkt är det enligt min mening angeläget att karak-
tären av anläggning med strikta former betonas gentemot omgivande landskap. 
Det borde inte få förekomma en randzon som varken är landskap eller bygg-
nadsverk. I sin enorma skala bör det sistnämnda få stå i skarp kontrast mot de 
öppna landskapsvidderna. En förmedlande övergång kan inte åstadkommas 
i detta berglandskap. Det måste bli kontrasten mellan de oerhört dominanta 
horisontalt framdragna linjerna i omgivningen och kraftverksbyggnadernas 
väldiga volymer och höjdmått som ger verkan.396

Vi kan här särskilt notera att det är utifrån ett landskapsvårdsperspektiv som 
Lundberg menar att det är viktigt att genom kontrasterandet framhäva den 
strikta anläggningens väldiga skala. På samma sätt var det enligt Lundberg 
också angeläget att utifrån samma perspektiv inte motverka kylvattenkana-
lernas ”strikta” karaktär av ”snitt” tvärs igenom terrängen. Med rader av träd 
borde man här i stället ”understryka verkan av strikt anläggning” och det var, 
menade han, viktigt att ”landskapets mark- och bergformationer möter bygg-

395  ”Utlåtande betr. naturvårdsfrågor vid Ringhals atomkraftverk”, Erik Lundberg, 1967-10-02, 
s. 2, RA:SHFA, vol. F2:119, Byggärenden 1968. 
396  ”Utlåtande betr. naturvårdsfrågor vid Ringhals atomkraftverk”, Erik Lundberg, 1967-10-02, 
s. 1, RA:SHFA, vol. F2:119, Byggärenden 1968. 
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nadsverket med klar och skarp kontrast”.397 Att det för Lundberg rör sig om 
ett landskap och om byggnader som man skall tillägna sig står också klart. 
Genom en gångväg över holmarna i kustbandet möjliggörs betraktandet av det 
nya landskapet: ”En besökare skulle där beredas intressanta blickpunkter både 
på byggnadsverk och landskap.”398

Utsagornas cirkulation
I januari 1968 kunde Nihlén för Natur och Miljös räkning överlämna den ut-
förda redogörelsen för Ringhalsverket.399 Med hänsyn till den cirkulation av 
utsagorna som vi tydligt har kunnat iaktta är det dessutom värt att notera att 
Nihlén dessförinnan i september 1967 hade bett Vattenfall om att få använda 
en del av anslaget för Ringhalsbeskrivningen till en studieresa.400 Det uttalade 
syftet med resan var att studera kärnkraftverk och landskap på kontinenten. 
Till sin förfrågan bifogade Nihlén ett PM med titeln ”Industrin och landska-
pet” där han angav några synpunkter som låg till grund för resan. Ordagrant 
använder här Nihlén, för att motivera genomförandet av en studieresa som 
syftar till att förbättra underlaget för arbetet med Ringhals, formuleringar som 
vi direkt känner igen från den tidigare diskuterade artikeln ”Teknik – indu-
stri – landskap”: man hade tidigare överbetonat pittoreska och vetenskapliga 
detaljer i landskapet men en ny tid höll på att arbeta sig fram och det nya land-
skapet skulle träda fram med egna värden. Och exakt som i artikeln påstods 
kärnkraftverken genom sin karaktär och skala utgöra ett nytt inslag i landska-
pet, ett inslag som inte kunde beskrivas i termer av förfulning utan som ett 
inslag som gav upphov till ”ett helt nytt landskap med allt vad det innebär av 
omvandling och nydaning”.401 

397  ”Utlåtande betr. naturvårdsfrågor vid Ringhals atomkraftverk”, Erik Lundberg, 1967-10-
02, s. 1 RA:SHFA, vol. F2:119, Byggärenden 1968. Samma starka fokus på kontrast mellan 
byggnader och natur fanns även i den detaljplan för verksområdet som VBB utarbetade: ”Vid 
gestaltningen av kraftst[at]ionens olika byggnadsenheter och dess tillbehör i form av kanaler, 
vägar ställverk och ledningar eftersträvas en enkel och fast samordnad disposition där de stora 
arbets- och kommunikationsplan, som erfordras för särskilt stationens uppbyggnad, får framstå 
som de sammanhållande elementen i en strikt teknisk och industriellt betonad miljö. Genom 
fasta begränsningar ställes stationsområdets väldiga dimensioner i plan och byggnadshöjder i 
klar kontrast till det omgivande naturlandskapet.” Detaljplan Värö, projekt D, Vattenbyggnads-
byrån 1968-03-13, s. 5, RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, vol. F1CA:434.
398  ”Utlåtande betr. naturvårdsfrågor vid Ringhals atomkraftverk”, Erik Lundberg, 1967-10-02, 
s. 1 RA:SHFA, vol. F2:119, Byggärenden 1968.
399  Brev från Natur och Miljö till Statens Vattenfallsverk, 1968-01-31, RA:SHFA, vol. F2:120, 
Byggärenden 1968–1970.
400  Brev från John Nihlén till Statens Vattenfallsverk, 1967-09-14, RA:SVVA, El- och värme-
teknik, Dossiéer huvudserie 2, vol. F1AB:421.
401  ”Industrin och landskapet, några allmänna synpunkter – till grund för en studieresa”, PM 
John Nihlén, september 1967, RA:SVVA, El- och värmeteknik, Dossiéer huvudserie 2, vol. 
F1AB:421. Jfr Nihlén 1967:4, s. 230.
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Som jag tidigare pekade på utgjorde formuleringarna i ”Teknik – industri 
– landskap” i sin tur ett återbruk av de utsagor som Nihlén och Lundberg 
använde i den undersökning som de utförde för Oskarshamnsverket där de 
menade att kärnkraftverkets karaktär och skala gjorde att man var tvungen att 
se det som ett nytt inslag i det moderna industrilandskapet och att vad som 
skapades var ”ett nytt landskap” med allt vad det innebar ”av omvandling och 
nydaning”.402 För att fullborda denna utsagecirkulation så är det alltså denna 
studieresa som Nihlén i den tidigare diskuterade artikeln ”Den långa vägen 
till en ny miljö” redogör för.403 Och som jag i samband med den tidigare dis-
kussionen lyfte fram fanns den utsaga som där framställdes i anslutning till 
Nihléns möte med de utländska kärnkraftverken redan formulerad med direkt 
bäring på Oskarshamnsverket.404 

Sammantaget kan man härigenom notera hur Nihlén och Lundberg, vare 
sig det handlar om specifika synpunkter kring Oskarshamnsverket, allmänna 
resonemang om teknikens relation till det förändrade landskapet, skälen till 
att för Ringhalsverkets skull studera utländska kraftverk eller om att redogöra 
för de slutsatser som det går att dra efter dessa studier, kan aktivera i stort sett 
identiska diskursiva figurer.

En ytterligare form av utsagecirkulation utgörs av hur Nihlén i sitt PM, för 
att lyfta fram vad han menar är de två mest kända svenska exemplen på att 
landskapsproblematiken har behandlats, hänvisar till sin egen bok Landskaps-
vård: Vår tid formar landskapet och till Bolins bok Ekonomi och skönhet i 
landskapet. Som jag diskuterade tidigare används Landskapsvård här just i 
funktionen av ett nav som utsageproduktionen kan kretsa kring. Men Nihlén 
hänvisar också till utländska källor och kan därmed knyta samman samfun-
dets verksamhet med bland annat de brittiska landskapsarkitekterna Sylvia 
Crowe och Geoffrey Jellicoe.

Bortom det mänskligt fattbara
Både Crowe och Jellicoe hade specifikt behandlat frågan om kärnkraftens re-
lation till landskapet. Jellicoe hade i den andra delen av sin Studies in lands-
cape design, som var ägnad åt ”the shaping of the land to accommodate the in-
numerable activities of the modern world”, bland annat använt kärnkraftsan-
läggningarna Oldbury-on-Severn och Harwell som exempel i ett resonemang 
om hur den, som han beskrev, moderna abstrakta konsten skulle kunna ges en 

402  ”Redogörelse för undersökning av landskap och bebyggelse i Simpevarpsområdet, Mister-
hults sn, Kalmar län”, John Nihlén och Erik Lundberg, juli 1966, s. 1, RA:SHFA, vol. F1:159, 
Regleringar 1966.
403  Nihlén 1968, s. 39.
404  Brev från John Nihlén till Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB, 1966-05-12, RA:SHFA, vol. 
F1:159, Regleringar 1966.
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landskapsgestaltningsmässig tolkning och hur också undermedvetna aspekter 
skulle kunna komma till uttryck i landskapet.405 Kärnkraften var enligt Jellicoe 
primitiv i den meningen att den saknade historisk bakgrund.406 Därigenom var 
den enligt honom särskilt lämplig som exempel på hur abstrakt konst kunde 
ge uttryck för det undermedvetna eftersom man här hade att göra med just det 
primitiva i människan.407

I fallet Oldbury-on-Severn, vars landskapsplanering Jellicoe liksom i Har-
well själv svarade för, menade han att syftet med landskapsgestaltningen var 
att fungera som en länk mellan de småskaliga, oregelbundna fälten och det 
enorma kärnkraftverket.408 Det omgivande landskapet betraktade Jellicoe som 
slumpartat och irrationellt, det var ett landskapsmönster som var vänligt och 
mänskligt. Landskapsgestaltningen var här tvungen att utgöra en förmedlande 
instans eftersom Jellicoe menade att den idé som kärnkraftverket gav uttryck 
för kunde betraktas som det omgivande landskapets motsats:

Upon this pattern is imposed a foreign element that is literally monstrous, for 
it is concerned with wresting power from the universe itself. It is wholly me-
chanical and scientific, has no relation to its human environment, and the po-
wer that it produces is exported along overhead wires to remote and populous 
regions. There is nothing that the architect can do to humanize these buildings, 
even if he wished to do so.409

Åt kärnkraftverkets byggnader kunde och borde inget göras, de utgjorde något 
fullständigt främmande. Men genom en förmedlande övergångszon, där det 
småskaligt mänskliga landskapet omtolkades utifrån vad Jellicoe beskrev som 
en geometriskt abstrakt konst, kunde materialiseringen av denna energi som 
till och med överskred det jordiska fås att i bästa fall harmonisera med det 
omgivande landskapets mönster. Harwell ville Jellicoe se som ett exempel på 
hur en organiskt orienterad abstrakt konst fick tillämpning i landskapet. Det 
handlade här om att ge form åt något som han menade inte bara var kopplat till 
universums snarare än jordens krafter, utan som också överskred det mänsk-
ligt fattbara: ”We are, in fact, concerneded here with something beyond hu-
man comprehension”, menar Jellicoe.410 Gestaltningsmässigt hävdade Jellicoe 
att detta löstes på så sätt att en mänskligt grundad tidsdimension överskreds 

405  Jellicoe 1966, s. XV, 7. För Jellicoes verksamhet se exempelvis Sheila Harvey (red.), Geof-
frey Jellicoe, LDT Monographs no 1, Reigate 1998. 
406  Jfr Tore Frängsmyr om ”kronologisk primitivism” och mundus senescens (den åldrande 
världen) i Framsteg eller förfall: Framtidsbilder och utopier i västerländsk tanketradition, 
Stockholm 1990 (1980), s. 20–26.
407  Jellicoe 1966, s. 4.
408  Jellicoe 1966, s. 9–10; Harvey 1998, s. 159. Av Jellicoes text framgår emellertid inte att han 
själv svarade för landskapsutformningen i de här två fallen utan han refererar till det handlande 
subjektet som ”the landscape architect”.
409  Jellicoe 1966, s. 10.
410  Jellicoe 1966, s. 13.
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genom att de kullar som landskapsutformningen bestod av skulle fås att se ut 
som om ”they had been there as long as the downs themselves.”411

En kosmisk skala
Kärnkraftens bortommänskliga och överjordiska drag var något som också 
lyftes fram av Sylvia Crowe. Jellicoes föreställning om landskapsgestaltning-
ens förmåga att i kärnkraftens fall fungera förmedlande var dock något som 
Crowe, liksom vi tidigare såg hos Lundberg och Nihlén, betraktade som varken 
önskvärd eller ens möjlig. Crowe var liksom Jellicoe i egenskap av landskaps-
arkitekt också praktiskt involverad i arbetet med gestaltningen av de brittiska 
kärnkraftverken genom bland annat Trawsfynydd och Wylfa i Wales.412 1956 
publicerade hon boken Tomorrow’s Landscape där hon närmade sig frågan 
om miljö- och landskapsgestaltning som en, menade hon, både mänsklig men 
samtidigt funktionell verksamhet. I Tomorrow’s Landscape syftade Crowe till 
att behandla hela det av människan präglade landskapet, men särskilt stort ut-
rymme gavs åt de industriella anläggningarna och deras förhållande till land-
skapet. Crowe menade bland annat att det rådde ett slags släktskap mellan det 
storskaliga naturlandskapet och den industriella civilisationens riktigt stora 
manifestationer och att båda dessa överskred den enskilda människans skala. 

För att upprätthålla ett sådant släktskap var landskapet tvunget att hållas 
fritt från saker som påminde om en mänskligt intim skala och de industri-
ella anläggningarna, menade Crowe, ”must be free of trivialities”.413 Crowe 
identifierade i Tomorrow’s Landscape vad hon menade var en ny typ av land-
skap som varken var stadslandskap eller traditionell landsbygd. Detta det nya 
landskapets element utgjordes bland annat av kraftverk och flygfält, vilka hon 
beskrev som ”newcomers to our landscape and out of scale with its existing 
pattern”.414 Den potential som den stora skalans manifestationer rymde för 
skapandet av ett nytt landskap hade dock enligt Crowe ännu inte tagits tillvara:

Yet, while the magnificence of large-scale industry has long been sensed by ar-
tists, little attempt has so far been made to exploit this latent beauty and create 
from it a new landscape. Here if anywhere, is the field for creative landscape 
architecture on the grand scale. The subordination to nature […] does not apply 
to a landscape which has irrevocably lost its former self and which awaits 

411  Jellicoe 1966, s. 14.
412  Alan Powers, ”Landscape in Britain”, Marc Treib (red.), The Architecture of Landscape, 
1940–1960, Philadelphia 2002, s. 77.
413  Sylvia Crowe, Tomorrow’s Landscape, London 1963 (1956), s. 61–63. Jfr med Nihlén 
1967:4, s. 230 om ”pittoreska detaljer”, Nihlén 1966, s. 23 om ”endast detaljer” samt Nihlén 
och Lundberg om ”insmickrande färgskala” och löjeväckande ”estetiskt finsmakeri” i ”Lands-
kapsbeskrivning med fotografering över Barsebäcksområdet”, John Nihlén och Erik Lundberg, 
september 1966, s. 7, RA:SHFA, vol. F2:116, Byggärenden 1966.
414  Crowe 1963, s. 151.
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remodelling into a new conception which shall absorb the needs and uses of 
today.415 

Crowe menade att det fanns en relation i skala mellan det nya industrisam-
hällets storslagna anläggningar och det öppna landskap som anläggningarna 
krävde. De var element i vad hon beskrev som ett ”superhuman landscape”, 
ett övermänskligt landskap, och om landskapet nu skulle kunna utgöra en god 
gestaltning så var det viktigt att bibehålla denna stora skala och Crowe under-
strök gång på gång att man inte kunde låta de element som konstituerade detta 
övermänskliga landskap förminskas av trivialiteter.416

Två år senare publicerades Crowes bok The Landscape of Power. Hon 
sökte här med särskilt fokus på kraftindustriella byggnader ge anvisningar om 
hur stora anläggningar med industriell anknytning på lämpligt sätt kunde pla-
ceras och utformas i förhållande till omgivande landskap. Här finner vi flera 
exempel på en diskussion som specifikt rörde kärnkraften och dess materiella 
gestaltning. Det var en diskussion i vilken teman bekanta från den svenska 
samtida politiska arenan, se inledande delkapitel i kapitel 2, där den kvalita-
tivt nya karaktären och det radikala brottet i det historiska skedet genljöd.417 
Vidare formulerade Crowe utsagor som vi har sett senare också skulle komma 
att artikuleras i ett svenskt sammanhang avseende kärnkraftens gestaltning. 

I sin framställning målar hon upp ett enormt vidsträckt historiskt perspek-
tiv som sträcker sig från uppkomsten av en verktygsanvändande människa 
ända fram till samtiden. I samtiden sker enligt Crowe en radikal brytning. För 
medan det går att dra en rak linje från de bokstavligt talat allra äldsta redska-
pen – den första sten som en människa plockar upp från marken med avsikten 
att jaga med – ända fram till de moderna tillämpningarna av kol- och vatten-
kraft, i det att de i någon mån förhåller sig och relaterar till de begränsningar 
som jordens resurser och skala innebär, så överskrider i stället kärnkraften 
enligt Crowe denna kontinuitet:

The shape and scale of the older tools and sources of power bore some relation 
either to the physical proportions of the human body or to the earth on which 
they stood. Coal and water power relate in some measure to the natural resour-
ces of the earth. [---] Nuclear power has no such natural limitations […]. Its 
scale is cosmic rather than terrestrial, and the idea which its appearance should 
express, is the harnessing of universal forces to the service of the earth.418

Kärnkraftens gestaltning måste enligt Crowe således förmedla en universell, 

415  Crowe 1963, s. 151–152.
416  Crowe 1963, s. 152. 
417  Jfr exempelvis med Erlander 1955, s. 46, i kapitel 2: ”I dag står hon för första gången inför 
möjligheten att skaffa sig herravälde över naturens krafter […] .”
418  Crowe 1958, s. 12.
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överhistorisk och fullständigt abstraherad kraft till skillnad från att knyta an 
till människan och jorden vilket hon menade var möjligt i exempelvis vatten- 
och kolkraftverkens fall. 

I skarp kontrast till hur Jellicoe i fallet med gestaltningen av Oldbury-on-
Severn föreställde sig att en övergångszon skulle kunna fungera förmedlande 
mellan kärnkraftverket och det mänskligt småskaliga landskapet menar Cro-
we kategoriskt: 

But whatever their architecture, the scale and majesty of the reactors and the 
turbine houses should be accepted; nothing can humanize them or relate them 
to a small-scale landscape.419

Den tidigare diskuterade artikeln ”Den långa vägen till en ny miljö” av Nihlén 
var med andra ord resultatet av den studieresa som han bad Vattenfall om lov 
att få använda Ringhalsmedlen till för att kunna genomföra. Och om Crowes 
utfästelse på vissa punkter stod skarp i kontrast till vad Jellicoe menade så 
finns emellertid som vi har sett en uppenbar analogi till Nihléns utsagor om 
det omöjliga i att dölja kärnkraftverken och att de måste accepteras som själv-
ständiga delar i det nya landskapet, vilket enligt Nihlén i sin tur var det som 
skulle befordra en ny skönhetssyn.420

Utsagorna om landskapets utformning
Strax innan Samfundet i januari 1968 överlämnade redogörelsen för Ringhals 
inkom Vattenfall med ytterligare en förfrågan. I den pågående vattendomsför-
handlingen hade vattendomstolen begärt att Vattenfalls ansökan skulle kom-
pletteras med en precisering av hur överskottsmassorna från det planerade 
kraftverksbygget skulle placeras.421 Vattenfall bad därför Samfundet att göra 

419  Crowe 1958, s. 63.
420  Nihlén 1968, s. 39. Jfr Crowes utsaga med vad Nihlén skriver: ”Att camouflera de mod-
erna industribyggnaderna är i allmänhet omöjligt. De måste med sina stora volymer och sin 
tekniskt bestämda formgivning och ofta även med sin av ekonomiska skäl betingade lokaliser-
ing tolereras som en ny, en självständig del av industrilandskapet.” Jfr även med Nihléns och 
Lundbergs undersökning av Simpevarpsområdet: ”Man måste i ett fall som detta acceptera de 
nya byggnadernas karaktär och skala och se dem som ett nytt inslag i det moderna industri-
landskapet.” ”Redogörelse för undersökning av landskap och bebyggelse i Simpevarpsområdet, 
Misterhults sn, Kalmar län”, John Nihlén och Erik Lundberg, juli 1966, s. 1, RA:SHFA, vol. 
F1:159, Regleringar 1966, respektive Nihléns utkast till beskrivning över Barsebäcksområdet: 
”I ett fall som detta, när det gäller ett modernt atomkraftverk, måste man acceptera de nya byg-
gnadernas karaktär och skala och se dem som ett nytt inslag i det moderna industrilandskapet.” 
”Landskapsbeskrivning med fotografering över Barsebäcksområdet”, utkast, John Nihlén, au-
gusti 1966, s. 6, LSA, Barsebäcks sn, Barsebäck 1, 1932–1969.
421  Brev från Statens vattenfallsverk (Nytén) till Samfundet för Hembygdsvård, 1967-12-19, 
RA:SHFA, vol. F2:120, Byggärenden 1968–1970.
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ett förslag till placering vilket bekräftades av Nihlén.422 I februari följande 
år erhöll Vattenfall vattendom för Ringhals första aggregat och kort därefter 
påbörjade man byggnadsarbetet.423

Ringhals: att inte försvinna i landskapet
Den som engagerades för den faktiska landskapsgestaltningen av Ringhals-
området, och senare också Forsmark, var landskapsarkitekten Gunnar Mar-
tinsson.424 Martinson var sedan 1965 professor i landskaps- och trädgårds-
konst vid Tekniska högskolan i Karlsruhe och hade tillsammans med Vatten-
falls arkitekt Sven Danielson tidigare bland annat svarat för landskapsplane-
ringen vid Vattenfalls huvudkontor i Råcksta.425 Eftersom Martinsson också 
hade stått för utformningen av bland annat begravningsplatsen i Råcksta så 
framställdes det i GT något skämtsamt som att det var ”Rockstagrillens” arki-
tekt som svarade för utformningen av Ringhalsområdet: ”Ta det inte som ett 
dåligt tecken men det är en kyrkogårdsarkitekt (!) som planerar miljön kring 
atomanläggningen i Ringhals i Halland.”426

Redan i slutet av februari 1969 hade Martinsson redovisat ett förslag för 
landskapsgestaltningen av Ringhals där överskottsmassorna från kraftverks-
bygget placerades i strikt geometriskt terrasserade vallar runt stationsområ-
det.427 Vallarnas ytor skulle enligt Martinssons förslag täckas av mycket grov 
stenkross, en ytbehandling som man internt från vissa håll inom Vattenfall 
befarade skulle komma att ”kännas väldigt steril”.428 Även merkostnaden som 

422  Brev från John Nihlén till Statens Vattenfallsverk, 1968-01-11, RA:SHFA, vol. F2:120, 
Byggärenden 1968–1970.
423  Deldom A 10/1969, 1969-02-19. Se protokoll Vänersborgs tingsrätt, Västerbygdens Vat-
tendomstol, huvudförhandling 1972-08-29–1972-08-30, mål A 18/67, RA:SVVA, Byggnads-
teknik, Dossiéer huvudserie, vol. F1CA:1206; Ringhals kraftstation, Anteckningar från projek-
tgruppens sammanträde nr 11, 1969-03-21, RA:SVVA, El- och värmeteknik, Dossiéer huvud-
serie 2, vol. F1AB:1173.
424  För biografiska uppgifter se Lotte Möller, Tre mästare, tre trädgårdar: Per Friberg, Gunnar 
Martinsson, Sven-Ingvar Andersson, Stockholm 2006.
425  Bengt Isling & Torbjörn Suneson, ”Gunnar Martinsson”, Svensk trädgårdskonst under fyra-
hundra år (red. Thorbjörn Andersson, Tove Jonstoij & Kjell Lundquist), Stockholm 2000, s. 
269; Vattenfalls kontor, Råcksta, (Statens vattenfallsverk), Vällingby 1967, s. 11.
426  Åke Zetterström, ”Kyrkogårdsarkitekt planerar atommiljö”, GT (Göteborgs-Tidningen) 
1971-08-30. Enligt GT var en av Martinssons uppgifter att rita och planera en 200 meter lång 
simbassäng vid stranden som kylvattnet från kraftverket skulle släppas ut i, ”[f]ör den som vill 
bada i spillvattnet från ett atomkraftverk blir badsäsongen tre månader längre än normalt.”
427  Vattenfall intern skrivelse, ”Ringhals – stationsområdet”, T Lindbo till T Nilsson, 1969-04-
01, RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, vol. F1CA:1223; Protokoll från sam-
manträde i projektrådet för Ringhals, 1969-04-18, RA:SVVA, El- och värmeteknik, Dossiéer 
huvudserie 2, vol. F1AB:1173.
428  Vattenfall intern skrivelse, ”Ringhals vallar” Ole Nielsen BYV1 till cBY, 1971-01-22, 
RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, vol. F1CA:1223. Tage Olrog, chef för Bygg-
nadsteknik–anläggningar, understryker i en kommentar att Nielsens synpunkter om steril yt-
behandling utgör ett subjektivt omdöme i en utseendefråga och att om vallarnas utformning 
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enligt en uppskattning uppgick till omkring en miljon kronor avskräckte.429 
Men med hänsyn till ”de arkitektoniska värden” som man såg i förslaget med 
att lägga upp överskottsmassorna i vallar snarare än att sprida ut dem i havet så 
beslutades att alternativet med vallar skulle komma till utförande (fig. 27).430 

Än mer intressant i sammanhanget är hur Martinsson motiverar den utform-
ning av landskapet som från och med 1969 hade börjat gestaltas i ritnings-
form.431 I ett förslag till landskapsbehandling 1971 konstaterade Martinsson 
bland annat att landskapet kring kraftverket bestod av berg i dagen som på 
några ställen avbröts av ett tunt vegetationstäcke. Det här var ett landskap som 
enligt Martinsson var mycket sårbart också för väldigt små förändringar. Vi 
kunde tidigare iaktta hur John Nihlén i en artikulering av skapandets diskurs 
anförde att landskapsvården inte handlade om detaljer som att ”städa” eller 
”laga” utan om att forma morgondagens miljö. Mot denna bakgrund kan vi 
notera hur Martinsson, utifrån tanken om det sårbara landskapet, menar att det 
inte ens var någon idé att ägna sig åt vad han beskrev som ”reparationer”. En-
ligt Martinsson var detta meningslöst och ett återställningsarbete skulle bara 
att föra med sig orimliga kostnader. Genom en analys av landskapets förut-
sättningar och gestaltningsuppgiftens karaktär reartikulerar i stället Martins-
son flera av de teman som vi har kunnat se i det nya landskapets diskurs. Han 
drar slutsatsen att ”kraftstationens väldiga skala” gör att det är omöjligt ”att 
låta anläggningen underordna sig landskapet och försvinna i detta”.432 Enligt 
ett mönster som vi känner igen bör kärnkraftsanläggningen enligt Martinsson 
i så stor utsträckning som möjligt koncentreras, och med ett resonemang som 
är analogt med Erik Lundbergs Ringhalsutlåtande så menar Martinsson att 

skall bedömas är det lämpligt att man låter expertis inom landskapsvård göra detta. Brev från 
T[age] Olrog till BYV1, 1971-01-28, RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, vol. 
F1CA:1223.
429  Vattenfall intern skrivelse, ”Ringhals – stationsområdet”, T Lindbo till tekniske direktören 
T Nilsson, 1969-04-01, RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, vol. F1CA:1223; 
Ringhals vallar Ole Nielsen BYV1 till cBY, 1971-01-22, RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer 
huvudserie, vol. F1CA:1223.
430  PM ”Ringhals kraftstation. Disposition av överskottsmassor”, 1969-06-30, infört i 
beslutsförteckning 1969-07-01, RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, vol. 
F1CA:1223.
431  Se exempelvis Ringhals kraftstation, situationsplan, ritning 327/2, 1969-10-09, Arkitektur-
museet (AM), Gunnar Martinssons samling, acc nr AM 1996-24-034, rulle 04. 
432  ”Ringhals kraftstation, Förslag till landskapsbehandling”, ritning 327/7, Gunnar Martins-
son, 1971-03-15, AM, Gunnar Martinssons samling, acc nr AM 1996-24-034, rulle 04. Jfr 
med tidigare citat av Nihlén 1968, s. 39: ”Att camouflera de moderna industribyggnaderna är i 
allmänhet omöjligt. De måste med sina stora volymer och sin tekniskt bestämda formgivning 
[…] tolereras som en ny, en självständig del av industrilandskapet.” Jfr även med tidigare an-
fört citat av Crowe 1963, s. 151–152: ”The subordination to nature […] does not apply to a 
landscape which has irrevocably lost its former self and which awaits remodelling into a new 
conception which shall absorb the needs and uses of today.”
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Fig. 27. Ringhals kraftstation, förslag till finjustering av vallar vid aggr. 3 och 4, Gun-
nar Martinssons trädgårdsarkitektkontor 1974-09-19.

Fig. 28. Landshövdingen i Malmöhus län Gösta Netzén håller inledningsanförande 
vid Samfundets kurs ”Natur – landskap – miljö”. Ur Bygd och Natur 1967.
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den enda tänkbara möjligheten i landskapsutformningens fall är att ”klart och 
tydligt redovisa vad som är byggt och vad som är natur”.433

Per Friberg och det nya landskapets dominanter
I Barsebäcksområdets fall var det Per Friberg som kom att svara för landskaps-
planeringen. Friberg, som hade en dubbel kompetens som både husbyggnads- 
och landskapsarkitekt, hade sedan tidigare, på ett liknande sätt som Lundberg 
för Vattenfall, fungerat som landskapskonsult åt Barsebäcksbeställaren Syd-
kraft i samband med utbyggnad av vattenkraftverk i bland annat Edeforsen 
1951 och Sollefteå 1960.434 1964 hade han tillträtt den första svenska pro-
fessuren i trädgårdskonst och naturvård vid Sveriges Lantbruksuniversitet i 
Alnarp.435

Som vi tidigare har sett i samband med Samfundet för Hembygdsvårds 
engagemang i Barsebäcksprojektet hade Friberg tillsammans med bland andra 
Nihlén, Bolin och Sydkrafts VD Wetterlundh redan i maj 1966 deltagit i den 
studiefärd till Barsebäck som Samfundet hade anordnat och Friberg hade i 
samband med denna fått möjlighet att prata om ”landskapsarkitektens syn på 
problemen”.436 Och när Nihlén i ett brev till Vattenfall föreslog att Samfundet 
skulle ges ytterligare landskapsplanerande uppgifter i Ringhals så menade han 
att Samfundet genom just Per Friberg hade god sakkunskap till sitt förfogan-
de.437 Med andra ord kan vi här se hur man från Samfundets sida både asso-

433  ”Ringhals kraftstation, Förslag till landskapsbehandling”, ritning 327/7, Gunnar Martins-
son, 1971-03-15, AM, Gunnar Martinssons samling, acc nr AM 1996-24-034, rulle 04. Jfr med 
tidigare anfört citat av Erik Lundberg från ”Utlåtande betr. naturvårdsfrågor vid Ringhals atom-
kraftverk, 1967-10-02, s. 1, RA:SHFA, vol. F2:119, Byggärenden 1968.
434  Verkförteckning, Per Friberg, Arkitektur 1992:4, s. 42–43. Se också Brunnström 2001, s. 
260–262. 
435  Thorbjörn Andersson, ”Landskap och artefakt”, The Architecture of Per Friberg, (red. 
Matilda Stannow), Stockholm 2005, s. 8–12.
436  ”Samfundet för Hembygdsvårds verksamhetsberättelse för år 1966” 1967, s. 186–187. Frib-
erg fanns också, tillsammans med bl.a. Nihlén, Bolin, Frisén och Lindström med som föreläsare 
på en återkommande kurs eller s.k. universitetscirkel som Samfundet gav tillsammans med 
ABF i Malmö. Kursen hette inledningsvis ”Natur – landskap – miljö”, och studieplanen tog 
bl.a. upp kraftverkslandskapet med fokus på de ingrepp som atomkraftverken förde med sig. 
B. N. [sign.], ”Framgångsrikt initiativ: ’Natur – landskap – miljö’ ämnet för universitetscirkel i 
Malmö”, Bygd och Natur 1967:4, s. 249–250; ”Universitetscirkeln Natur och Landskap fortsät-
ter”, Bygd och Natur 1969:1, s. 24–25. Se även Samfundet för Hembygdsvård, Preliminärt 
kursprogram 1968–1969, RA:SHFA, vol. F4:17, Kurser/konferenser. 
437  Brev från John Nihlén till överingenjör Tage Nytén, Statens vattenfallsverk, ”Ang. Ring-
hals”, 1969-09-17, RA:SVVA, El- och värmeteknik, Dossiéer huvudserie 2, vol. F1AB:1162. I 
brevet ställer Nihlén återigen, efter att man hade formulerat det utkast som Vattenfall behövde 
för vattendomsförhandlingarna, Samfundets resurser till Vattenfalls förfogande på grund av 
vad han sett på plats under senare besök. Diskussionen får ett definitivt slut genom ett brev där 
Nytén tackar för ett gott samarbete under åren men samtidigt skriver att Gunnar Martinsson fick 
uppdraget att gestalta Ringhalsområdet. Brev från Tage Nytén till John Nihlén, 1970-12-23, 
RA:SVVA, El- och värmeteknik, Dossiéer huvudserie 2, vol. F1AB:1163.
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ciativt och konkret inrangerar de övriga aktörerna i sin egen praktik (fig. 28).
I sammanhanget är det emellertid mer intressant att se på vilka sätt som Per 

Friberg konkret formulerade sig kring å ena sidan Barsebäcksområdets ge-
staltning specifikt och å andra sidan landskapsplaneringens utförande i stort. 
Konceptualiseringen av den landskapsgestaltande verksamhetens förändrade 
uppgifter och möjligheter framträder i en artikel av Friberg i tidskriften Plan 
1967 som hade fritid och naturvård som tema. Friberg inledde artikeln i Plan 
med att citera Bruno Taut för att därigenom illustrera en tanke om hur land-
skapsgestaltningen var på väg att framstå som överordnad byggnadsarkitektu-
ren: ”Den rena arkitekturen borde börja med att omskapa jorden själv – inte att 
planera hus.”438 Enligt Friberg hade det som för Taut vid första världskrigets 
slut framstått som endast ”poetiska utopier” nu i Fribergs samtid kommit att 
alltmer framstå som en faktisk realitet. Detta var en variation på den figur som 
vi känner igen från exempelvis Erlanders avslutningsanförande på konferen-
sen ”Tekniken och morgondagens samhälle” där han menade att man var på 
väg att realisera ett framåtskridande som tidigare hade framstått som ”verklig-
hetsfrämmande utopier”.439 

Och enligt ett annat men också välbekant mönster som vi känner igen från 
filmen Det nya ansiktet men också Nihléns artiklar, landskapsbeskrivningar 
och PM så menade Friberg att det bara var fåfängt att försöka förhindra land-
skapets omvandling:

Uppgiften måste i varje fall för planerarna i stället vara att försöka gestalta 
det nya landskapet efter dess förändrade villkor. [---] Processen [ny industri, 
urbanisering, kommunikationer] ger ett nytt landskap, inte alltid nödvändigtvis 
fulare eller omänskligare än det gamla.440

Att det nya landskapet inte nödvändigtvis var ett landskap som var fulare än 
det gamla var som vi tidigare har sett också det en figur som artikulerades i 
Det nya ansiktet genom att det nya landskapet inte var mindre vackert för att 
det var annorlunda. Man talade i filmen också om hur förändring ”inte nöd-
vändigtvis” innebar att det blev fult eller att spåren av människans förmåga att 
utnyttja naturkrafterna inte behövde vara fula.441 Också Lundberg och Nihlén 
återkom gång på gång till denna figur, från konferensen i Kilforsen där kraft-
verket ”absolut inte måste vara något fult”, till såväl Simpevarpsundersök-

438  Per Friberg, ”Om landskapet i fritidsplaneringen”, Plan: Tidskrift för planering av lands-
bygd och tätorter, 1967:3, s. 116.
439  Erlander 1956, s. 318. Jfr även med Erlander 1955, s. 46, ”i en tidigare oanad utsträckning” 
samt ”förut otänkbar standardhöjning”.
440  Friberg 1967, s. 116.
441  Det nya ansiktet 1959: ”Att en bäck kan ändra sitt lopp och det parti som ögat vant sig vid 
innebär inte nödvändigtvis att det blir fult. [---] Spåren av människans förmåga att vinna något 
ur naturen behöver inte vara fula.”
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ningen som Barsebäcksbeskrivningen samt artiklar där man inte kunde eller 
skulle ”tala om förfulning”.442 Och där en av argumentationslinjerna i Det nya 
ansiktet utgick från ett utvecklingsfatalistiskt perspektiv där ”vi måste accep-
tera” förändring, där Nihlén i Landskapsvård angående framtidens stadsland-
skap menade att höghusen skulle komma att spela en stor roll ”vare sig vi vill 
det eller inte”,443 och där Nihlén i sitt svar på Walins kritik av Landskapsvård 
hade menat att vare sig ”man vill det eller inte måste man acceptera ett nytt 
landskap”,444 så framhöll Friberg å sin sida:

Landskapet kommer alltså att förändras vare sig vi vill det eller ej. Hur vi än 
bär oss åt kan vi aldrig djupfrysa det i ett visst stadium. Problemet blir hur 
det kommer att förändras, om vi kan styra förändringen, utvecklingen på det 
hela taget. Vår generation har dessutom redan byggt mer än alla föregående 
tillsammans har hunnit med. Det gamla landskapets dominanter, kyrktornen 
och väderkvarnarna har efterträtts av fabriksskorstenar, kraftledningsstolpar, 
silotorn, broar, motorvägar och atomkraftverk.445

Liksom för Nihlén när han i landskapsbeskrivningen av Barsebäck menade att 
det planerade kärnkraftverket måste vara en dominerande faktor i det moderna 
landskapet ”alldeles som slottet med sina ekonomibyggnader eller spannmåls-
magasinet med sitt torn var det för sin tid och sin miljö”, så framträder kärn-
kraftverket för Friberg genom samma analogi som ett av det nya landskapets 
dominerande element som kommer att ersätta de tidigare.446

Barsebäcksområdet och de monumentala sammanhangen
Föreställningen om kärnkraftverket som det nya landskapets dominant var 
något som inte minst artikulerades av Friberg i det konkreta förslaget till land-
skapsgestaltning av Barsebäcksverket (fig. 29). Kärnkraftverkets själva läge 
kännetecknades enligt Friberg av de tre komponenterna himlen, havet och 
slättlandet.447 Av den medföljande skriftliga beskrivningen av landskapspla-
neringen framgår att ett av planeringens syften var att samla kärnkraftsan-

442  ”New Look i naturvården” 1958, s. 11; ”Redogörelse för undersökning av landskap och 
bebyggelse i Simpevarpsområdet, Misterhults sn, Kalmar län”, John Nihlén och Erik Lund-
berg, juli 1966, s. 1, RA:SHFA, vol. F1:159, Regleringar 1966; ”Landskapsbeskrivning med 
fotografering över Barsebäcksområdet”, utkast, John Nihlén, augusti 1966, LSA, Barsebäcks 
sn, Barsebäck 1, 1932–1969; Nihlén 1967:4, s. 230.
443  Nihlén 1966, s. 153 –154.
444  Nihlén 1967:1, s. 10.
445  Friberg 1967, s. 117, (urspr. kurs.).
446  ”Landskapsbeskrivning med fotografering över Barsebäcksområdet”, utkast, John Nihlén, 
augusti 1966, s. 6, LSA, Barsebäcks sn, Barsebäck 1, 1932–1969. 
447  ”Kraftverk Barsebäck. Landskapsplanering. Beskrivning”, Per Friberg, november 1969, 
akts. 494, protokoll huvudförhandling 1969-11-19, Söderbygdens vattendomstol, mål AD 
2/1969, Barsebäcksverket, aktbilaga s. 492–504, Landsarkivet Vadstena (VALA), Söderbyg-
dens vattendomstols arkiv (SVDA), mål AD 2/1969, vol. F1A:875.
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läggningens mindre delar till en större helhet. ”På så sätt kommer de stora 
enheterna att stå självständiga och verka renodlade i det öppna landskapet”, 
menade Friberg. Landskapsplaneringens uppgift var här också att samla an-
läggningens olika enheter till en bas. Ur denna bas kunde man då få ”primärele-
menten, de mäktiga reaktorbyggnaderna” att resa sig över kustlandskapet.448 
Kärnkraftverket skulle då också komma att stå fritt, utan ”konkurrens med 
ovidkommande element” som parkeringsplatser, personal- och servicebygg-
nader, vilket var en tematik som vi känner igen från Crowes utsagor om ett 
övermänskligt landskap som man inte fick låta förminskas av trivialiteter.449 
Enligt samma mönster som exempelvis artikulerades i Nihléns och Lundbergs 
Barsebäcksbeskrivning, där det kraftigt framträdande kärnkraftverket skulle 
avteckna sig ”mot hav och horisont”, så betonade Friberg att som ett resultat 
av landskapsplaneringen skulle upplevelsen av Barsebäcksverket komma att 
handla om ”stora, enkla, monumentala sammanhang: himmel, hav, slättland 
och stora byggnader”.450

Stort, enkelt och monumentalt. Renodlat och självständigt. Mäktiga reak-
torbyggnader som skall resa sig över landskapet och över det ovidkommande 
och triviala, över det som varslar om mänsklig aktivitet. Enligt Fribergs för-
slag handlade det dock om bara en aspekt av landskapsutformningen. En an-
nan aspekt av gestaltningen var ett fokus på en mindre skala som till skillnad 
från den monumentala var en deltagande och mänsklig skala. Också Lund-
berg hade i Ringhalsutlåtandets fall lyft fram att en bedömning av, i det fallet, 
kraftledningarnas inverkan på landskapsbilden kunde ske utifrån två huvud-
synpunkter: å ena sidan inverkan på landskapet i dess helhet och å andra sidan 
”med hänsyn till näromgivningen i detalj”.451 Liksom hos Friberg var det för 
Lundberg det förra som borde få dominera. Tillsammans med Nihlén hade 
Lundberg även i fallet med Simpevarpsundersökningen gett uttryck för en idé 
om samma dubbla skala. De menade där att kärnkraftverkets anläggningar 
”har ju två ganska bestämt åtskilda aspekter” där den ena avsåg de tekniska 
byggnadernas miljö och den andra den skala som förhöll sig till de männis-
kor som jobbade på kraftverket, och där den senare aspekten, vad de beskrev 
som de ”mänskligt inriktade inslagen”, i Oskarshamnsverkets fall framför allt 
hängde samman med mässbyggnaden.452 

448  ”Kraftverk Barsebäck. Landskapsplanering. Beskrivning”, Per Friberg, november 1969, 
akts. 495, protokoll huvudförhandling 1969-11-19, Söderbygdens vattendomstol, mål AD 
2/1969, Barsebäcksverket, aktbilaga s. 492–504, VALA:SVDA, mål AD 2/1969, vol. F1A:875. 
449  Crowe 1963, s. 152.
450  ”Kraftverk Barsebäck. Landskapsplanering. Beskrivning”, Per Friberg, november 1969, 
akts. 494, protokoll huvudförhandling 1969-11-19, Söderbygdens vattendomstol, mål AD 
2/1969, Barsebäcksverket, aktbilaga s. 492–504, VALA:SVDA, mål AD 2/1969, vol. F1A:875.
451  ”Utlåtande betr. naturvårdsfrågor vid Ringhals atomkraftverk”, Erik Lundberg, 1967-10-02, 
s. 2, RA:SHFA, vol. F2:119, Byggärenden 1968.
452  ”Redogörelse för undersökning av landskap och bebyggelse i Simpevarpsområdet, Mister-
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Fig. 30. Sektion av Barsebäcksverksområdet från Per Fribergs landskapsplanering för 
Barsebäck 1969.

Fig. 29. ”[S]tora, enkla, monumentala sammanhang: himmel, hav, slättland och stora 
byggnader […].” Perspektivskiss av Barsebäcksverksområdet från Per Fribergs land-
skapsplanering för Barsebäck 1969. 
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För Friberg hade i den mindre skalans fall vegetation och planteringar en 
självklar roll. Med tät vegetation i kraftverkets omedelbara närhet avsågs en 
arbetsmiljö med ett lugnare och behagligare klimat kunna åstadkommas. Den 
till Samfundet knutne Lorentz Bolin hade i sitt PM om Barsebäck, liksom 
Nihlén i utkastet till Barsebäcksbeskrivningen, uppehållit sig kring frågan om 
den monumentala landskapsgestaltningen och problemet med att hindra vege-
tationen från att i landskapsbilden inkräkta på eller för den skull dölja anlägg-
ningen.453 Friberg hanterade i förslaget denna problematik genom att omge 
kärnkraftverk och den tillhörande vegetationen med en låg vall, tillräckligt 
hög för att skymma den arbetsmiljöförbättrande växtligheten men tillräckligt 
låg för att befordra den monumentala skalan. Det rörde sig alltså om en syn-
tes där den monumentala skalan var överordnad men där det ändå samtidigt 
tillskapades utrymme för en miljö präglad av en ”mänsklig” skala (fig. 30).

Friberg, liksom tidigare Lundberg och Nihlén, formulerade sig här utifrån 
en figur som också hade lyfts fram inom husbyggnadsarkitekturen. Sune Lind-
ström, chefsarkitekt på VBB och professor i stadsbyggnad vid Chalmers, pu-
blicerade 1963 en artikel med titeln ”Samhällsplaneringens estetiska villkor”. 
Han lyfte där fram skalans problematik, det vill säga att den stora skalan, som 
bland annat motiverades av att ”motivet” måste vara stort och ligga på ett till-
räckligt stort avstånd för att det skulle kunna ses i förbifarten, för den gående 
innebar en miljö som kunde te sig ”öde, öppen, ointressant och förkrossande 
tröttsam”.454 Lösningen på detta var enligt Lindström en syntes där de två mil-

hults sn, Kalmar län”, John Nihlén och Erik Lundberg, juli 1966, s. 7, RA:SHFA, vol. F1:159, 
Regleringar 1966.
453  ”PM betr. plan[t]ering kring det föreslagna värmeverket på Barsebäck”, Lorentz Bolin, bi-
laga till ”Landskapsbeskrivning med fotografering över Barsebäcksområdet”, John Nihlén och 
Erik Lundberg, september 1966, RA:SHFA, vol. F2:116, Byggärenden 1966.
454  Sune Lindström, ”Samhällsplaneringens estetiska villkor”, Sagt av Sune Lindström, (red. 
Stig Nordqvist m.fl.), Göteborg 1966b, s. 103, (urspr. i Svenska Stadsförbundets tidskrift, 
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jöerna, präglade av två sinsemellan skilda skalor, hölls åtskilda men samtidigt 
ändå inflätades i varandra:

Den ena [miljön], som framförallt är bilistens, med långa perspektiv och de 
mjuka svepande former som är logiska i goda trafiklösningar. Den andra, den 
gåendes, med korta distanser och slutna gatu- och torgrum.455

Detta var för Lindström också grunden i trafikdifferentieringens logik, men 
samtidigt även ett ”oeftergivligt estetiskt villkor för ett gott miljöskapande”.456 
Liksom hos Lundberg och Friberg hade för Lindström den stora, monumen-
tala skalan ett självklart företräde. Dels var den stora skalan en effekt av själva 
utvecklingen, såväl kommunikationsmedlens utveckling som byggproduktio-
nens industrialisering bidrog till detta, dels var de storskaliga anläggningarna 
”nya, nödvändiga och stimulerande tillskott i vårt stadsbyggande”.457 

Det finns hos Lindström ytterligare ett tema med paralleller till Fribergs 
Barsebäcksgestaltning. I artikeln ”Därför ritade jag ’mastodonten’!” i Vecko-
journalen 1962 åtföljdes texten av en illustration föreställande Täby centrum 
med utsiktspunkt från den förbipasserande motorleden.458 I bildtexten anför-
des att Täby centrum inte skulle komma att få den ”taggiga och oroliga silhu-
ett” som präglade många andra höghusområden. Det handlade i stället om en 
ny, helgjuten skala där det liksom i Fribergs Barsebäcksgestaltning handlade 
om att samla mindre delar till en helhet genom ”ett sammanhållande grepp”.459 
I fallet med Täby centrum menade författaren att den samlade kompositionen 
”för […] tanken till medeltidens slutna stadsformer”.460 En liknande referens 
till ett ursprungligt byggande fanns också i Fribergs landskapsplanering för 
Barsebäck: 

Man kan göra en jämförelse med närmaste grannen i landskapet, Barse-
bäckshamns fiskeläge, där många små element, de låga husen, hållas samman 
av trädgårdarnas frodiga grönska, så att bebyggelsen framträder som en sam-
lad helhet i landskapet.461

1963:5).
455  Lindström 1966b, s. 103.
456  Lindström 1966b, s. 103.
457  Lindström 1966b, s. 103–104.
458  Sune Lindström, ”Därför ritade jag ’mastodonten’!”, Sagt av Sune Lindström, (red. Stig 
Nordqvist m.fl.), Göteborg 1966a, s. 96, (urspr. i Veckojournalen 1962:46). Lisbeth Söder-
qvist beskriver utförligt planeringsprocessen i samband med uppförandet av Täby centrum i 
Rekordår och miljonprogram: Flerfamiljshus i stor skala. En fallstudiebaserad undersökning 
av politik, planläggning och estetik, (diss. Stockholms universitet), Stockholm 1999, s. 40–78. 
Man kan notera att Lindström i själva verket inte alls ritade någon ”Mastodonten” utan det var 
ett uppdrag som i slutändan gick till HSB-arkitekterna Brokvist och Holst.
459  ”Kraftverk Barsebäck. Landskapsplanering. Beskrivning”, Per Friberg, november 1969, 
akts. 494, protokoll huvudförhandling 1969-11-19, Söderbygdens vattendomstol, mål AD 
2/1969, Barsebäcksverket, aktbilaga s. 492–504, VALA:SVDA, mål AD 2/1969, vol. F1A:875.
460  Lindström 1966a, s. 96.
461  ”Kraftverk Barsebäck. Landskapsplanering. Beskrivning”, Per Friberg, november 1969, 
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Den stora skalan och det sammanhållande greppet är således inget egentligt 
nytt utan återgår på redan existerande och sedan urminnes tider tillämpade ge-
staltningsprinciper. Barsebäcksverket och Täbymastodonten är i det här per-
spektivet endast nya och riktiga artikuleringar av dessa principer i samtidens 
anda och skala. 

Barsebäcksverket i Landskap
Om det här fanns vissa paralleller mellan landskapsarkitekturens och hus-
byggnadsarkitekturens artikuleringar så är det trots allt ändå mer betecknande 
att till skillnad från inom husbyggnadsarkitekturens diskursordning där kärn-
kraftverket som vi såg i det första kapitlet var helt osynligt så ryms det i land-
skapets diskursordning. Detta illustreras inte minst av hur Friberg 1972 kunde 
presentera sitt projekt under rubriken ”Kärnkraftverk i Barsebäck” i tidskrif-
ten Landskap vilket var landskaparkitekturens samnordiska motsvarighet till 
tidskriften Arkitektur. 

Friberg redogjorde här för förslagen till landskapsplanering och anförde 
att det handlade om en teknisk anläggning med höga industriella byggnader 
som, med ett direkt lån från Nihléns och Lundbergs Barsebäcksbeskrivning, 
hade en ”markant silhuettverkan mot hav och horisont” vilket innebar ”stora 
arkitektoniska möjligheter”.462 Gestaltningsidén med en vall som skulle omge 
kraftverket hade Friberg nu fått överge eftersom den hade utgjort en definitiv 
gräns för kraftverkets utbyggnadsmöjligheter vilket beställaren inte hade kun-
nat godta. I stället föreställde sig Friberg nu en ram av planteringar men un-
derströk samtidigt att vegetationens uppgift inte var ”att dölja” utan att ”hålla 
samman”.463 

Av artikeln framgick också att det var Friberg som hade fått uppdraget att 
utföra ritningar till den informations- och utställningsbyggnad som vi i det 
föregående kapitlet såg hur man i Sydkrafts interntidning beskrev som ”den 
arkitektoniskt djärva byggnaden”.464 Enligt Friberg hade den utförts i trä för 
att, i uppenbar konstrast till kärnkraftverket, ”underordna sig” den omgivande 

akts. 494, protokoll huvudförhandling 1969-11-19, Söderbygdens vattendomstol, mål AD 
2/1969, Barsebäcksverket, aktbilaga s. 492–504, VALA:SVDA, mål AD 2/1969, vol. F1A:875.
462  Per Friberg, ”Kärnkraftverk i Barsebäck”, Landskap: Nordisk tidsskrift for planlægning af 
have og landskab, 1972:4, s. 64. Jfr ”Landskapsbeskrivning med fotografering över Barsebäck-
sområdet”, John Nihlén och Erik Lundberg, september 1966, s. 6–7, RA:SHFA, vol. F2:116, 
Byggärenden 1966: ”Det kan förutsättas att kraftverket kommer att omfatta industriella bygg-
nader av delvis mycket stor höjd […] som i landskapet kan ge markant silhuettverkan. […] [E] tt 
dylikt byggnadsverk kommer att göra sig mycket starkt gällande i landskapsbilden […] om det 
[…] tecknar sig mot hav och horisont. [---] Om Barsebäcks kraftverk kommer till utförande har 
man ur landskapsbildens synpunkter all anledning önska att detta inslag verkligen får spela ut 
sina inneboende arkitektoniska möjligheter.” (Min kurs.).
463  Friberg 1972, s. 64.
464  ”Barsebäcksinformation” 1972, s. 16.
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miljön.465 Och härifrån skulle man som besökare, enligt samma tillägnelse-
figur som vi har sett artikulerades av Lundberg, då beredas en ”utblick mot 
kraftverket”.466 

Ett formellt begreppsliggörande: myndigheterna och 
landskapet
Föreställningen om kärnkraftverket som något överskridande och befordrande 
och som något som i sig besatt immanenta skönhetsvärden formulerades inte 
bara från interna positioner inom ett landskapsgestaltningens professionsfält. 
Utsagorna iakttogs, legitimerades och reartikulerades också av de offentliga 
och myndighetsutövande instanser som hade till uppgift att pröva och yttra sig 
kring huruvida projekten överensstämde med de lagar och förordningar som 
fanns. Som vi såg tidigare så togs exempelvis Samfundets resurser i anspråk 
av Vattenfall i ansökan om vattendom för Ringhals, och genom domen tiller-
kändes utsagorna legitimitet. På samma sätt förhöll det sig med den ovan dis-
kuterade beskrivningen av landskapsplanering i Barsebäck av Friberg vilken 
utgjorde en del av Sydkrafts vattendomsansökan, en ansökan som beviljades 
i januari 1970.467 I vattendomsförhandlingen som rörde Barsebäcksverket del-
tog Friberg också personligen och fick som representant för Sydkraft möjlig-
het att i detalj redogöra för sitt förslag.468

I samband med koncessionsansökan för Barsebäck, det vill säga pröv-
ningen enligt atomenergilagen, vilken beviljades i februari 1970, inhämtades 
bland annat yttrande från Statens planverk.469 Planverket menade generellt att 

465  Friberg 1972, s. 64.
466  Friberg 1972, s. 65. Jfr med tidigare citerade Erik Lundberg, Utlåtande betr. naturvårds-
frågor vid Ringhals atomkraftverk, 1967-10-02, RA:SHFA, vol. F2:119, Byggärenden 1968: 
”En besökare skulle där beredas intressanta blickpunkter både på byggnadsverk och landskap” 
(s. 1), samt ”Minnesanteckningar från besök i Laxede tillsammans med prof. Lundberg den 
3.7.1961”, T Lindbo, RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, Allmänt, D.nr:1946/88, 
vol. F1AA:168, 1946–1962: ”En förbiilande bilist bör få ett synintryck utan att behöva som tur-
ist stanna och leta sig fram till en utsiktspunkt.”
467  Söderbygdens vattendomstol, deldom Barsebäcksverket, 1970-01-23, VALA:SVDA, del-
dom A 6/1970, vol. A1A:64. Se även Ulf Ehlin, m.fl., Miljöeffekter av stora kylvattenutsläpp. 
Erfarenheter från de svenska kärnkraftverken, Elforsk rapport nr 09:79, Svenska elföretagens 
forsknings- och utvecklings AB, Stockholm 2009, s. 27.
468  Protokoll huvudförhandling 1969-11-19, Söderbygdens vattendomstol, mål AD 2/1969, 
Barsebäcksverket, s. 23–24, aktbilaga s. 428–429, VALA:SVDA, mål AD 2/1969, vol. 
F1A:875. Enligt naturvårdslagen skulle de bestämmelser i densamma som fanns för ”land-
skapsbildens skydd” i fall som också behandlades i vattendomstol endast prövas där, se Ulf 
Weinberg, Naturvårdslagen: 1964 års naturvårdslag med kommentarer, Utgiven av Svenska 
Naturskyddsföreningen i samråd med Statens naturvårdsnämnd, Stockholm 1965, s. 12–15, 31 
(Naturvårdslag, SFS 1964:822, 19–20 §§). 
469  ”Tillstånd att uppföra, inneha och driva en för Barsebäcksverket avsedd atomreaktor, m.m.”, 
1970-02-06, RA: Industridepartementets huvudarkiv (IDA), 1970 års statsrådsprotokoll över 
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man biföll ansökan. Mer specifikt behandlade man bland annat det så kallade 
rörliga friluftslivets behov och konstaterade att trycket på mark för rekreation 
och fritidsliv i regionen kring Barsebäcksverket ökade i takt med tiden. Man 
kunde dock inte se att detta innebar någon konflikt mellan anläggandet av ett 
kraftverk och fritidslivets intressen för eftersom användningstrycket var så 
intensivt och ”de naturliga förutsättningarna”, enligt Planverket, ”så svaga” så 
krävdes i vilket fall som helst ”omfattande konstingrepp” för att kuststräckan 
skulle kunna utnyttjas i detta rekreativa syfte.470

Vi kan här särskilt notera hur man från Planverkets sida poängterade att 
Barsebäcksverkets påverkan på omgivningen skulle komma att bli avsevärd. 
Placeringen innebar enligt yttrandet att kärnkraftverket skulle komma att ha 
”allmänhetens blickar riktade mot sig från högfrekventerade trafikstråk på 
land, till havs och i luften.”471 Utifrån vad man beskrev som landskapsbilds-
synpunkt noterades kraftverkets starka ”siluettverkan” och att det skulle kom-
ma att avteckna sig mot en ”fri havshorisont”. Samtidigt skulle kraftverket 
komma att få så stora mått så att placeringen direkt vid kustlinjen eller en bit 
inåt land ”torde vara betydelselös”. Och i enlighet med en variation på den 
affinitetsfigur som hanterade korrespondensen mellan kärnkraftverkets stor-
slagenhet och landskapets storslagenhet, vilket exempelvis Lundberg hade ar-
tikulerat i samband med Ringhals, så menade Planverket att ”[m]an kan hävda 
att just en kustlinje av den storslagna utsträckning som Öresundskusten har 
kan bära en anläggning av sådana dimensioner.”472

I samband med den samrådsförhandling som Länsstyrelsen enligt vatten-
lagen höll i Ringhalsärendet infordrades yttrande från bland annat Länsarki-
tekten i Hallands län och länsarkitekten aktualiserade här såväl idén om kärn-
kraftverkets befordrande kraft samt föreställningen om kärnkraftverkets inne-
boende arkitektoniska värde. Till vad länsarkitekten beskrev som ”kärnkraft-
ens förmån”, i förhållande till andra kraftkällor, talade nämligen det faktum 
att anläggningarna ”medför betydande friområden tillgängliga för friluftslivet 

industriärenden, jan–juni, vol. A1a:4. Kring koncessionsförfarandet i kärnenergifrågor se ex-
empelvis Tore Nilsson, Redogörelse av kontakter mellan svenska och danska myndigheter när 
Barsebäcksverket uppfördes, SKI rapport 02:12, Statens kärnkraftinspektion, Stockholm 2002. 
Ansökan om koncession enligt atomenergilagen ställdes initialt till Kungl. Maj:t genom Han-
delsdepartementet senare Finansdepartementet och sedan Industridepartementet, vilket i sin tur 
remitterade ärendet till Delegationen för atomenergifrågor (Dfa).
470  Statens planverks yttrande till Delegationen för atomenergifrågor (Dfa), ”Sydsvenska 
Värmekraft AB om tillstånd att uppföra och driva en atomreaktor mm vid Salviken söder om 
Barsebäckshamn inom Löddeköpinge kommun”, 1969-07-28, Dnr P 111/69, s. 2–3, RA:IDA, 
konseljakter E1, vol. 1970 6 feb., 1–11. Yttrandet publicerades också under rubriken ”Kärnkraft-
verk till Barsebäck”, Aktuellt: Information i plan- och byggnadsfrågor från Statens planverk, 
1969:4.
471  Statens planverks yttrande, 1969-07-28, Dnr P 111/69, s. 4, RA:IDA, konseljakter E1, vol. 
1970 6 feb., 1–11.
472  Statens planverks yttrande, 1969-07-28, Dnr P 111/69, s. 4, RA:IDA, konseljakter E1, vol. 
1970 6 feb., 1–11.
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och att anläggningarna kan ges en arkitektoniskt tilltalande och efter landska-
pets krav anpassad utformning.”473 Vilka krav landskapet här hade framgick 
inte explicit men poängen är att en av de positiva aspekterna av kärnkraftver-
ket och då i förhållande till andra kraftkällor är dess immanenta arkitektoniska 
potential. En efter landskapets krav anpassad utformning är inte heller det 
samma som en efter landskapet anpassad utformning. Som tidigare framgått 
handlade landskapets krav lika mycket eller snarare i större utsträckning om 
en i paritet stående monumentalitet etc. än om eftergift och följsamhet. Det 
krav landskapet ställer skulle i så fall handla om storslagenhet. Ett krav som 
just kärnkraftverket kan uppfylla.

Kopplat till samma samrådsförhandling formulerades vidare genom ett re-
missyttrande en utsaga som i form av ett slags märkligt utbyte momentant 
kunde smälta samman det som jag har betecknat som landskapets respektive 
kulturarvets diskursordning. I det yttrande om byggnadsprojektets ”inverkan 
i naturvårdshänseende” som Hallands landsantikvarie Arne Modén lämnade 
anfördes nämligen att den planerade anläggningen, såvitt det var känt, inte 
berörde några befintliga fornminnen. Men landsantikvarien menade också att 
kärnkraftverket i Ringhals ”dessutom synes komma att fördelaktigt inverka 
på omgivande miljö.” Och av denna kärnkraftverkets fördelaktiga inverkan på 
omgivningen följde enligt landsantikvarien sålunda att ”[m]ot anläggningen 
finns därför från antikvarisk synpunkt intet att invända.”474

Varför och hur det var möjligt att konstruera denna ekvivalering där kärn-
kraftverket nödvändigtvis hade en fördelaktig inverkan på den omgivande 
miljön och hur detta förhållande i sin tur kunde ha en positiv påverkan på de 
antikvariska övervägandena är den fråga som leder över till nästa kapitel.

473  Samrådshandling, III M9 5 67, Länsstyrelsen i Hallands län, 1967-12-08, RA:SVVA, El- 
och värmeteknik, Dossiéer huvudserie 2, vol. F1AB:426.
474  Samrådshandling, III M9 5 67, Länsstyrelsen i Hallands län, 1967-12-08, RA:SVVA, El- 
och värmeteknik, Dossiéer huvudserie 2, vol. F1AB:426.
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Kapitel 4. Kärnkraftverket som kulturarv och 
kulturminnesvård

I det föregående kapitlet har vi sett hur kärnkraften och kärnkraftverket inom 
ramen för landskapets diskursordning kunde framställas som en radikalt be-
fordrande och överskridande kraft. Enligt denna logik så skulle landskapets 
skönhetsvärde komma att understrykas, och till och med bli till, genom tekni-
ken och anläggningarna. Det nya landskap som var resultatet av den moderna 
tekniken – som var ”betingat” av den moderna tekniken – föreställdes också 
ge upphov till en förändring av ett inre landskap. Det nya landskapet förde 
med sig en ny skönhetssyn som överskred tidigare begrepp och som vi har 
sett fanns här en föreställning om hur människornas syn på landskapet skulle 
komma att förändras i takt med landskapets förändring. 

Jag har visat hur kärnkraftverket genom detta nya och i själva verket mer 
egentliga landskap kunde träda fram som det arkitektoniska objekt som det 
borde och måste vara. Och på samma gång som kärnkraftverkets arkitekto-
niska potential föreställdes bli realiserad genom landskapet så producerade 
samtidigt kärnkraften också detta landskap. Styrkan i denna kärnkraftverket-
gör-landskap-figur åskådliggjordes i slutet av förra kapitlet genom hur det 
som beskrevs som kärnkraftverkets fördelaktiga inverkan på den omgivande 
miljön uttryckligen spillde över på och positivt färgade, inte bara naturvårds-
aspekterna utan också antikvariska överväganden och ställningstaganden.

Samtidigt har vi också kunnat se hur kärnkraftverket ställde krav på det 
omgivande landskapet. Som framgick bland annat av Statens planverks ytt-
rande så fanns klart artikulerade föreställningar om att landskapet var tvunget 
att stå i paritet med kärnkraftens anläggningar. I framför allt Ringhals och 
Barsebäck ansågs landskapets storslagenhet kunna svara mot kärnkraftverkets 
storslagenhet. I de övriga kärnkraftverkens fall var inte denna figur lika stark 
och här ges det därför tillfälle att lyfta fram ytterligare en diskursordning och 
hur kärnkraften skrivs in i och begreppsliggörs inom ramen för denna: kärn-
kraftverket som kulturarv.475

475  En notoriskt svag begreppslig bestämning. Jfr exempelvis den lexikala analysen i Svante 
Beckman, ”Om kulturarvets väsen och värde”, Modernisering och kulturarv, (red. Jonas An-
shelm), Stockholm/Stehag 1993, s. 61–124; Jonas Grundberg, Kulturarvsförvaltningens sam-
hällsuppdrag: En introduktion till kulturarvsförvaltningens teori och praktik, Gotarc serie C, 
arkeologiska skrifter nr 33, Göteborg 2000, s. 17–30; Richard Pettersson, Den svenska kul-
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”En ny epok”

Den 18 maj 1972
Torsdagen den 18 maj 1972 invigdes Oskarshamnsverket 1, Sveriges första 
kommersiella kärnkraftverk. Under flera veckor hade man i småländska Sim-
pevarp haft ett strålande väder. Men den här dagen öste regnet ner. Det stora 
tält där lunchen skulle serveras översvämmades och flygplanen som transpor-
terade de mer celebra gästerna hotades till en början av landningsförbud.476 
Invigningsceremonin med de drygt 400 inbjudna gästerna fick flytta in i kraft-
verkets mellandel och gästerna fick i stället där inne lyssna till kung Gustav 
VI Adolfs invigningstal:

Kärnkraften är ett bevis på människans möjligheter att vidareutveckla sin om-
värld. I ett allt snabbare tempo har den kommit att framstå som räddningen ur 
en befarad energikris. I en tid då vattenkraftepoken börjar närma sig sitt slut 
och man skönjer svårigheter ifråga om de fossila bränsletillgångarna har kärn-
kraften kunnat realiseras. Sveriges första kommersiella kraftaggregat inleder 
således en ny epok i vårt lands kraftförsörjning. Alla beräkningar tyder på att 
kärnkraften kommer att tillfredsställa en allt större del av det snabbt växande 
kraftbehov som vårt samhälle kräver. Färdigställandet av detta kärnkraftverk 
kan därför sägas markera en milstolpe i vårt lands industriella utveckling. 
Svensk industri har genom framsynthet och skicklighet självständigt utvecklat 
den teknologi vars tillämpning vi idag bevittnar.477

Det var ett tal där kungen återknöt till en rad av de teman som vi i kapitel 
2 kunde se hade lyfts fram tidigare i det politiska samtalet. Som tidigare i 
bland annat Erlanders utsagor blir kärnkraften, här nu konkret materialiserad 
i form av kärnkraftverket, ett slags yttersta index för människans demiurgiska 
makt över naturen och sin omvärld.478 Även den tidigare figuren med kärn-
kraften som inte bara möjlighet utan också räddning underströks av kungen i 
hans tal.479 Kungen anförde också i enlighet med ett etablerat mönster att man 
nu trädde in i en ett kvalitativt nytt historiskt skede, liksom att det var mot 

turmiljövårdens värdegrunder: En idéhistorisk bakgrund och analys, Landskapet som arena 
nr 7, Umeå 2003, s. 70–100. Nationalencyklopedin definierar begreppet kulturmiljövård som 
”numera allmän benämning på sådan offentlig verksamhet som syftar till att skydda, vårda 
och sprida kunskap om det fysiska kulturarvet. Den äldre termen kulturminnesvård är alltjämt 
tillämplig för centrala delar av verksamheten.” Nationalencyklopedin, uppslagsord ”kultur-
miljövård”.
476  ”Kungen i Simpevarp: Känner mig hemma hos Oscar I och II”, Svenska Dagbladet 1972-05-
19; ”Kungen lunchade i cirkustält då vi steg in i kärnkraftåldern”, Dagens Nyheter 1972-05-19; 
”En solig invigning – ändå”, OKG-aktuellt 1972:2, s. 1; ”Oscar I invigd”, Sydkraft 1972:2, s. 
13–14.
477  ”Invigningstalet av H M Konungen”, OKG-aktuellt 1972:2, s. 10.
478  Jfr Erlander 1955, s. 46.
479  Jfr Framstegens politik 1956, s. 18 –19.
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samhällets och tidens krav som kärnkraften svarade.480 Dessutom framhävde 
kungen den nationellt identitetsskapande aspekten hos kärnkraften. Det var 
självständiga svenska initiativ som stod bakom svensk kärnkraft, ett tema som 
artikulerats tidigare i exempelvis Atomkommitténs betänkanden, Erlanders tal 
och av industriminister Wickman i vitboken Svensk atomenergipolitik.481

Men detta var inte allt. Utöver kärnkraften som räddning och inbegreppet 
av en ny tid och som tecken för nationell framgång och herravälde över natu-
ren aktualiserade kungen här ytterligare en aspekt:

Oskarshamnsverket och Simpevarps gamla fiskarby bör […] kunna stå som 
ett utmärkt exempel på hur man kan förena begreppen modern teknik och lugn 
miljö. Det är en glädje att få bevittna hur teknikens senaste landvinning på 
energiområdet har kunnat formas in i den gamla kulturmiljön.482

Som vi ska komma att se var inte det här – sammankopplandet av kärnkraft-
verket och kulturmiljö och kulturarv – någon idiosynkrasi utan resultatet av 
ett massivt inskrivande och en ceremoniell stadfästning av detta av landets 
högsta symboliska makt.483 

480  Jfr exempelvis Sandler 1955, s. 12: ”[D]ärmed efter eldens tidsålder begynner atomåldern.” 
Även Osvald, Riksdagens protokoll FK 1956:23, s. 106; Framstegens politik 1956, s. 6–7. 
För ”krav” se Erlander 1955, s. 43: ”[K]ravet på människovärde och den enskildes frihet och 
demokrati”.
481  Atomkommittén II, s. 6; Erlander 1955, s. 45–46; Svensk atomenergipolitik 1970, s. 9. 
För en redogörelse av Asea:s kärnkraftverksamhets relation till och senare sammanslagning 
med det statliga AB Atomenergi till Asea-Atom 1968, se Jan Glete, ASEA under hundra år, 
1883 –1983. En studie i ett storföretags organisatoriska, tekniska och ekonomiska utveckling, 
Institutet för ekonomisk historisk forskning vid Handelshögskolan i Stockholms skriftserie, 
Västerås 1983, s. 296–318. Mot en internationell bakgrund framstår enligt historikern Glete 
Asea:s ställning som helt självständig tillverkare av reaktorer som anmärkningsvärd: ”ASEA 
kunde till de väntade stora kärnkraftprogrammen erbjuda leverans av kompletta kraftverk och 
man var ensam i Västeuropa om att kunna tillverka kommersiella reaktorer utan USA-licens.” 
Glete 1983, s. 310. Som teknikhistoriken Mats Fridlund visat illustrerade kärnkraften i form 
av Oskarshamnsprojektet dessutom en tydlig kontinuitet av utvecklingsrelationerna på kraftin-
dustrins område. Han lyfter genom begreppet tekniknationalism också fram teknikens roll och 
funktion som en stödjande och stärkande komponent i ett nationellt identitetsskapande: ”De 
svenska utvecklingsparen visar att det går att tala om förekomsten av ett liknande synsätt på 
den gemensamma utvecklingen hos de statliga och privata ingenjörerna, ett AB Sverige – eller 
för att markera kopplingen till det tidiga 1900-talets utvecklingsnationalistiska program – ett 
AB Nya Sverige. [---] Olika svenska elkrafttekniker har på samma sätt fungerat som verktyg för 
det svenska nationsbyggandet. De har stärkt den svenska nationalstatens autonomi, den svenska 
nationens enighet och bidragit till konstruktionen av den svenska nationella identiteten och den 
svenska tekniknationalismen har snarare naturaliserats och moderniserats än marginaliserats 
under efterkrigstiden.” Fridlund 1999, s. 193 ff. resp. 219–220.
482  ”Invigningstalet av H M Konungen” 1972, s. 10.
483  Jfr invigningsceremonier i Magnus Rodell, Att gjuta en nation. Statyinvigningar och na-
tionsformering i Sverige vid 1800-talets mitt, (diss. Uppsala universitet), Stockholm 2002; Jo-
han Samuelsson, Kommunen gör historia: Museer, identitet och berättelser i Eskilstuna 1959–
2000, (diss. Uppsala universitet), Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Economic 
History 73, Uppsala 2005.

151



Från landskap till kulturarv
Samfundet för Hembygdsvård hade i sitt arbete med landskapsundersökning-
en i Simpevarp initialt betonat landskapet som en yta eller topos som föreställ-
ningen om ”det nya landskapet” och sammanhängande konceptualiseringar 
kunde projiceras på.484 Som vi har sett så menade man att det var ett nytt 
landskap som skapades med allt som denna förändring förde med sig. Man var 
tvungen att acceptera kärnkraftverkens karaktär och skala och se dem som ”ett 
nytt inslag i det moderna industrilandskapet” och att de hade ”stora möjlighe-
ter att bli ett tillskott i landskapsbilden.”485

Men samtidigt befordrade inte bara kärnkraften och landskapet varandra 
utan kärnkraftverket ställde, vilket mycket uttryckligen artikulerades i Bar-
sebäcksfallet, också krav på ett omgivande landskap. I Oskarshamnsverkets 
fall är det en annan resurs som kan träda in när landskapet inte riktigt visar sig 
svara upp mot eller stå i paritet med kärnkraftens befordrande potential. Följer 
man Samfundets utsagor i fallet med Oskarshamnsverket och Simpevarps by 
så rör det sig om en gradvis förskjutning. 

I den tidiga redogörelsen för ett besök i Simpevarp så menar Nihlén att 
även om han ännu inte var beredd att framföra någon definitiv åsikt så ser han 
samtidigt inte något hinder för att byns byggnader tas bort eftersom de enligt 
honom inte har något större kulturhistoriskt värde. Kanske kunde man, menar 
han, överväga att behålla någon enstaka byggnad ”som ett slags minne över 
byn”.486 

I den större undersökning av Simpevarpsområdet som Nihlén tillsammans 
med Erik Lundberg genomförde en kort tid senare beskrev de under rubriken 
”Byns framtid” hur området var en ovanligt väl samlad enhet av by, ägor, 
strand och skog. Enligt Nihlén och Lundberg förhöll det sig nu i stället så att 
”mer av de nu beskrivna värdena [den samlade enheten] kan tänkas få kvar-
bliva än om bygget ej kommer till stånd.”487 Utifrån vad man beskrev som 
miljöns totala ”bild” var det önskvärt att bevara inte bara byns boningshus 
utan också så mycket som möjligt av uthusen. Dessutom måste byn enligt 
Nihlén och Lundberg ”[g]ivetvis […] behålla någonting av sin nuvarande 
enkla kärvhet. Vården får inte föras över alltför långt åt stadens eller villasta-

484  Se kapitel 3, underrubrik Landskapsundersökning i Simpevarp.
485  ”Redogörelse för undersökning av landskap och bebyggelse i Simpevarpsområdet, Mister-
hults sn, Kalmar län”, John Nihlén och Erik Lundberg, juli 1966, s. 1 resp. 11, RA:SHFA, vol. 
F1:159, Regleringar 1966.
486  Brev från John Nihlén till Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB, 1966-05-12, RA:SHFA, vol. 
F1:159, Regleringar 1966.
487  ”Redogörelse för undersökning av landskap och bebyggelse i Simpevarpsområdet, Mister-
hults sn, Kalmar län”, John Nihlén och Erik Lundberg, juli 1966, s. 6, RA:SHFA, vol. F1:159, 
Regleringar 1966.
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dens fin-prydlighet.” Det gällde, menade de, att ”vidmakthålla en viss enkel 
kärvhet”.488

Huruvida detta skulle kunna realiseras berodde enligt Nihlén och Lundberg 
på i vilken utsträckning OKG kunde tänka sig att satsa på sådana åtgärder 
”som kan förena äldre natur och kulturvärden med rent moderna element i den 
aktuella miljön.”489 Samfundet föreslog att Lundberg med assistans av arkitek-
ten Jan Andersson och i samråd med landsantikvarien Dagmar Selling skulle 
göra uppmätningar och ta fram detaljförslag till restaurering av byns byggna-
der, något som OKG genom VD:n Gimstedt också ställde sig positivt till.490

Kontinuitet i det radikala 
Omsorgen kring kulturarvsaspekterna från Samfundets sida var på inget sätt 
något nytt. Det handlade snarare om en integrerad del av själva begreppet 
hembygdsvård, där kulturvård och naturvård på ett syntetiserande sätt fram-
stod som nedsänkta i varandra.491 Och liksom i landskapsuppfattningens fall 
fanns en påtagligt radikal förståelse av kulturarvsaspekterna. Redan under 
1930-talet strax efter att Nihlén tillträde som Samfundets verkställande leda-
mot vände han sig enligt miljöforskaren Thomas Hillmo exempelvis mot vad 
han uppfattade som en passivt konserverande hembygdsvård och han talade 
om samtidens museer som ”mausoléer för döda bruksföremål”.492 Det här var 
ett spår som från Samfundets sida kom att drivas allt tydligare under den pe-
riod då kärnkraftens materialisering under 1960-talet börjar framträda som en 
fråga man behöver förhålla sig till. 1965 refereras i en artikel i Bygd och Natur 
till hur man inom Samfundet menar att vad som beskrivs som den ensidigt 

488  ”Redogörelse för undersökning av landskap och bebyggelse i Simpevarpsområdet, Mis-
terhults sn, Kalmar län”, John Nihlén och Erik Lundberg, juli 1966, s. 8–9, RA:SHFA, vol. 
F1:159, Regleringar 1966.
489  ”Redogörelse för undersökning av landskap och bebyggelse i Simpevarpsområdet, Mister-
hults sn, Kalmar län”, John Nihlén och Erik Lundberg, juli 1966, s. 6, RA:SHFA, vol. F1:159, 
Regleringar 1966.
490  Brev från John Nihlén till Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB, 1966-07-30, RA:SHFA, 
vol. F1:159, Regleringar 1966; Brev från Olle Gimstedt till Samfundet för Hembygdsvård, 
1966-09-01, ”Oskarshamnsverket: Landskapsvård”, RA:SHFA, vol. F1:159, Regleringar 1966.
491  Maria Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890–1930: En museologisk studie av 
att bevara och förnya, (diss. Umeå universitet), Papers in Museology nr 5, Umeå 2000. Se 
även Ola Wetterberg, Monument och miljö: Perspektiv på det tidiga 1900-talets byggnadsvård 
i Sverige, (diss. CTH), Arkitekturens teori och historia 1992:1, Göteborg 1992, s. 350–351: 
”Hembygdsvård var under de studerade decennierna vid seklets början ett begrepp som använ-
des för att förena olika aktörer och verksamheter både bland antikvarier och arkitekter. Hem-
bygdsvård blev ett paraply under vilket man kunde samsas, en verksamhet men kunde definiera 
sig i riktning mot. Även om hembygdsvård inte var detsamma som kulturminnesvård, kom den 
under seklets första decennier att utöva inflytande på kulturminnesvårdens utveckling. [---] Att 
hembygdsvård i Samfundet för Hembygdsvårds tappning skulle samverka med både naturvård 
och fornvård (kulturminnesvård) var självklart.”
492  Nihlén i radiotal 1936 enligt Thomas Hillmo, ”Från bygd till natur”, Bygd och Natur 1991, 
s. 140–142.
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museala epoken måste få ett slut. Den skulle i stället ersättas av ”ett vidare, 
mer nutidsorienterat arbete, där miljö- och bildningsfrågorna får spela en av-
görande roll.”493 Och artefakter som fanns samlade runt om på hembygdsmu-
seer och hembygdsgårdar borde snarare ställas till skolans förfogande efter-
som, som Nihlén uttryckte det, ”en stenyxa i skolan är långt mera värd än tio 
på museet”.494 Enligt Nihlén ägnade medierna ”omåttligt stort utrymme […] åt 
den antikvariska kulturvården.”495 Detta var missvisande menade han eftersom 
”den musealt-antikvariska gärningen” visserligen var värd beundran men inte 
längre hade någon, som han beskrev det, ”aktiv kulturskapande roll”.496 För 
Nihlén handlade det om hur en nyorientering var på väg att ”spränga ramen” 
för hembygdsvården och om att ”[h]ela vår kultursyn håller på att förändras; 
de som igår bar upp vår kultur gör det kanske inte idag.”497

De idéer som Nihlén och Samfundet här drev noterades också i det omgi-
vande samhället. I kapitel 3 såg vi hur Samfundet för Hembygdsvård 1966 
firade sitt 50-årsjubileum och att man i anslutning till det gav ut boken Land-
skapsvård: Vår tid formar landskapet. Under fem dagar i slutet av maj hög-
tidlighölls också jubileet genom en rad aktiviteter. Det var öppning av Sam-
fundets utställning ”Vår tid formar landskapet” av Statens Naturvårdsnämnds 
chef Sören Lane och det var mottagning på Stockholms Stadshus (fig. 31).498 
I Svenska Akademiens högtidssal i Börshuset hölls en jubileumshögtid där 
kungen delade ut Samfundets hedersdiplom och förtjänstplaketter.499 Och i sitt 
hälsningsanförande vid jubileumshögtiden menade Samfundets nyligen till-
trädde ordförande Ragnar Lassinantti bland annat att ”under de senaste femtio 
åren har teknik och vetenskap förvandlat grundvalen för vår tillvaro” och att 
”[e]n dag i atomåldern blir kanske tusen år i det hästanspända tidevarvet”.500

Ingen vemodig längtan tillbaka
Det stora numret under jubileet var dock den folkfest som hölls på Skansen i 
Stockholm med bland annat folkdans, spelmän och dräktparad. Till folkfesten 

493  ”Målsättning – aktivitet”, Bygd och Natur 1965:1, s. 22. Jfr även Arne Remgård, ”Rensa ut 
fornstugorna”, Bygd och Natur 1964:2 (Samfundet för Hembygdsvårds årsbok 1964), s. 128–
130; S. E. Gustafsson, ”Levande hembygd”, Bygd och Natur 1967:1, s. 3: ”Stugorna tenderar 
allt mer och mer bli lagerbodar med allsköns föremål från olika tidsepoker.”
494  ”Hembygdsgårdarnas framtid”, Bygd och Natur 1965:1, s. 20.
495  John Nihlén, ”Maskinlandet Sverige”, Bygd och Natur 1965:1, s. 13.
496  Nihlén 1965, s. 14.
497  Nihlén 1965, s. 13–14.
498  Ett av målen med utställningen beskrivs som att presentera verksamheten utåt för att därig-
enom förändra inställningen till Samfundet så att inte allmänheten skulle sätta likhetstecken 
mellan ”hembygdsvård” och ”knätofs”, se Mylén 1966, s. 218.
499  ”Program för Samfundet för Hembygdsvårds 50-årsjubileum 1966”, Bygd och Natur 
1966:1, s. 29–30. 
500  Mylén 1966, s. 221.
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Fig. 31. Nihlén visar utställningen ”Vår tid formar landskapet”. Bild ur Bygd och 
Natur 1966.
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på Skansen hade både jordbruksminister Eric Holmqvist och själva statsmi-
nister Erlander engagerats som talare.501 Och det är i synnerhet genom Erlan-
ders tal som vi kan se hur Samfundets kulturarvslinje här på ett mycket klart 
artikulerat sätt iakttas och bekräftas av samhället. Exempelvis inledde Erlan-
der med att framföra inte bara sina utan också samhällets lyckönskningar till 
50-årsjubileet, och fortsatte:

Det samhälle, vars talan jag för, har med rätta betecknats som ett föränder-
lighetens samhälle. Teknik och vetenskap har lagt grunden för ett framåtskri-
dande, som förändrar villkoren för den mänskliga samlevnaden nära nog dag 
för dag.502

Erlander positionerar sig här som samhällets rättmätiga talesperson och eta-
blerar omedelbart en koppling mellan tekniken, framåtskridandet och per-
spektivet bakåt. Han menade att de stora folkrörelserna och därmed Samfun-
det för Hembygdsvård varit pådrivare av denna enorma utveckling. Samtidigt 
hade folkrörelserna också bidragit till att skapa stabilitet. Och Erlander gav 
ett verkligt erkännande åt den inställning som han menade Samfundet hade 
visat i sin hembygds- och kulturminnesvårdande verksamhet genom att den 
enligt Erlander inte hade präglats ”av en vemodig längtan tillbaka till för-
gångna tider.”503 Visst hade man blickat bakåt, det var ju själva grundvalen för 
en minnesvårdande praktik, men man hade gjort det på rätt sätt. Det handlade 
menade Erlander om att hitta ledtrådar för att kunna orientera sig i vad han 
beskrev som den nutida gärningen. Erlander underströk att i Samfundets fall 
hade ”[t]illbakablicken […] icke skett för att hejda en pågående utveckling 
utan för att göra det möjligt för oss att mitt i allt virrvarret av motstridiga 
känslor, intryck och informationer hitta oss själva.”504 Resultatet av detta var 
att Samfundet inte betraktade ”tekniken och kulturen som fiender” utan att 
man hade ”sökt skapa en enhet av dessa två begrepp”.505

Detta framtidsperspektiv ligger helt i linje med de stora och betydelsefulla 
insatser Samfundet för Hembygdsvård har gjort för att bevara våra kulturmin-
nen och även låta dessa våra traditioner leva kvar i det moderna samhället.506

501  Jordbruksminister Eric Holmqvists tal återgavs i delar i ”Naturens värden i dagens sam-
hälle”, Bygd och Natur 1967:3, s. 212 –214. Holmqvist talade bland annat om att man nu stod 
inför en ny fas i samhällsutvecklingen som man också var beredd att acceptera eftersom den 
medförde en ökning av den materiella standarden som i sin tur var förutsättningen för männis-
kornas ”kulturella odling”.
502  Tage Erlander, ”Samfundet för Hembygdsvårds 50-årsjubileum på Skansen den 28 maj 
1966”, Bygd och Natur 1967:1, s. 40.
503  Erlander 1967, s. 42.
504  Erlander 1967, s. 42.
505  Erlander 1967, s. 42.
506  Erlander 1967, s. 44.
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Som jag diskuterade i föregående kapitel så fungerade Samfundets jubileums-
tillfälle, liksom den till detta kopplade skriften Landskapsvård samt även ut-
ställningen ”Vår tid formar landskapet”, som ett diskursivt nav. Jubileet fram-
träder som en påtaglig förtätning genom de platser som händelserna knyts till 
och genom de resurser som man lyckas mobilisera och aktivera. Att Erlander 
på Sollidenterrassen på Skansen kan tala om vikten av att i kulturminnes-
vården inte hejda den pågående utvecklingen och att det inte handlar om nå-
gon ”vemodig längtan tillbaka till förgångna tider” och samtidigt uttryckligen 
knyta an till Skansengrundaren Artur Hazelius indikerar tydligt hur händelsen 
kan förmedla både kontrast och kontinuitet. 

Förändring av inställningen till kulturarv och kopplingen till 
kärnkraft
Samtidigt problematiseras också det lämpliga i valet av Skansen som plats 
för jubileumsfirandet. Trots karaktären och traditionen av friluftsmuseum och 
därigenom ett föregivet fokus på miljö snarare än objekt får Skansen i John 
Nihléns retorik ändå fungera som ett tecken på en konserverande och passiv 
musealisering. Som Nihlén underströk i ett tal som refererades av hans efter-
trädare Rune Engström, så hade Samfundet sedan lång tid vänt sig mot ”den 
s.k. skansenmentaliteten”.507 

I samband med ett referat av en miljökonferens i Västmanland 1969 så 
kopplades detta tema med Samfundets sedan lång tid vidgade syn på kultur-
minnesvården samman med kärnkraftverksbyggandet. Här hade Nihlén enligt 
referatet återigen påpekat att Samfundet inte bara där i dagsläget utan ”redan 
i begynnelsen av sin verksamhet angav syftet att gå ut ur det museala och in-
rikta verksamheten på miljövård”.508 Enligt Nihlén var detta just vid tillfället 
särskilt aktuellt. En vidgad syn på kulturminnesvården medförde att det inte 
längre var möjligt att ägna sig åt ett ensidigt tillbakablickande och en passiv 
föremålsinriktning: 

Nu gäller det att finna en syntes av gammalt och nytt. Som exempel på lyckad 
sådan samordning angav talaren atomkraftverket i Oskarshamn. Bredvid detta 
finns en gammal by, som bevarats intakt med ängar som sköts med röjning och 
lieslåtter, och gamla timmerhus – ett gammalt gästhem bredvid atomkraftver-
ket.509

Föreställningarna om att kärnkraftverket som fenomen, och då i synnerhet 

507  Rune Engström, ”Han kom till en solig korsvirkesstad”, Bygd och Natur 1969:3, s. 66. 
Engström med titeln studierektor, verkställande ledamot och sekreterare, efterträdde Nihlén på 
halvtid under 1969.
508  ”Miljökonferens i Västmanlands län”, Bygd och Natur 1970:1, s. 19.
509  ”Miljökonferens i Västmanlands län” 1970, s. 19, (min kurs.).
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omständigheterna kring Oskarshamnsverket och Simpevarp, sammanföll med 
den praktiska tillämpningen av en föregivet mer aktuell och aktiv kulturvård 
artikuleras också återkommande i tidskriften Bygd och Natur. Redan 1966 
följdes ett fotografi av Simpevarps by av följande bildtext: ”Atomkraftver-
ket vid Simpevarp, Oskarshamn, kommer att helt förändra landskapet. Den 
vackra skärgården med dess bodar och delar av den gamla byn kommer att 
bevaras.”510 

I en artikel om arbetet i Simpevarp och i synnerhet bevarandet av en rök-
stuga, framhävd som en av byns ”äldsta och egendomligaste” byggnader och 
”enastående för denna del av landet”, aktualiseras återigen den diskursiva fi-
gur som Nihlén och Lundberg artikulerade i undersökningen av Simpevarps-
området, det vill säga att genom att bygga ett kärnkraftverk så bevarar man 
det gamla.511 I artikeln om rökstugan, i vilken man tog fasta på att arbetet hade 
uppmärksammats av Land-föregångaren RLF-tidningen, formulerades denna 
figur i ännu tydligare ordalag: 

Egendomligt är att tänka sig att denna bygd – genom avfolkning och allt vad 
där hör till – troligen skulle ha gått sin undergång till mötes om utvecklingen 
hade fått ha sin gång. Men nu när atomkraftverket kommer till stånd blir en 
stor del av den gamla miljön räddad.512

Här handlar det nu inte bara om ett bevarande av kulturmiljön utan också om 
att den räddas från inget mindre än undergång. Och detta tack vare att kärn-
kraftverket byggs.513 

Denna figur är också verksam i en bildtext till ytterligare ett fotografi över 
bymiljön i Simpevarp där det artikuleras att det handlar om ”[e]n av gårdarna i 

510  ”Det nya landskapet”, Bygd och Natur 1966:4, s. 246.
511  ”Redogörelse för undersökning av landskap och bebyggelse i Simpevarpsområdet, Mister-
hults sn, Kalmar län”, John Nihlén och Erik Lundberg, juli 1966, s. 6, RA:SHFA, vol. F1:159, 
Regleringar 1966: ”[M]er av de nu beskrivna värdena kan tänkas få kvarbliva än om bygget ej 
kommer till stånd.”
512  ”Kraftverket och den gamla rökstugan”, Bygd och Natur 1967:2 (Samfundet för Hembygds-
vårds årsbok 1967), s. 167.
513  Jfr med Pinder om hur Le Corbusier hävdar att de gamla monumenten räddas av det nya i 
form av hans Plan Voisin: ”[I]t would preserve only selected monuments and historical relics, 
with the claim that they would be enshrined in their new setting and the past would thereby be 
’rescued’.” David Pinder, Visions of the City: Utopianism, Power and Politics in Twentieth-
Century Urbanism, Edinburgh/New York 2005, s. 65. Se också Le Corbusier, The City of To-
morrow and Its Planning, (övers. Frederick Etchells), London 1987 (1924), s. 281 och 287. I 
den tidigare nämnda artikeln om Hjalmar Lindströms bok Miljö för miljoner, där Nihlén efter-
lyser en som det heter ”heltäckande landskapsplanering”, väljer Nihlén att explicit referera till 
”den väg som le Corbusier anvisade”, Nihlén 1969, s. 85–86. Det stycke av Le Corbusier som 
citeras av i tur och ordning Lindström och sedan Nihlén citeras senare också av Sverker Jan-
son i boken Kulturvård och samhällsbildning samtidigt som han påpekar att Le Corbusier inte 
ses som en talesman för bevarandet och ändå kan påpeka missförhållanden i stadssamhället. 
Sverker Janson, Kulturvård och samhällsbildning, Nordiska museets handlingar 83, Stockholm 
1974, s. 124.
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gamla Simpevarps by, som räddats och renoverats till gäststuga och kontor.”514 
Och i samma årsbok visade agronom Aly Goldkuhl från Svenska fåravelsför-
eningen på lämpligheten av fårbetning som metod i kulturmiljövården genom 
att lyfta fram ett fotografi av en beteshage i Simpevarp. Bilden åtföljdes av 
bildtexten: ”Vid atomkraftverket Simpevarp norr om Oskarshamn har man 
hävdat en del av de gamla betesmarkerna genom fårbete.”515 

Beställarnas perspektiv
Som jag visade tidigare hade Nihlén menat att den ”musealt-antikvariska gär-
ningen” inte längre hade någon ”aktiv kulturskapande roll”. Som ett resultat 
av samhällets förändrade kultursyn menade han att de traditionella institu-
tioner som tidigare hade fungerat som kulturbärare inte längre var det. När 
man nu ställdes inför kulturvårdens aktuella uppgifter var det inte längre ”de 
gamla kulturfacklorna” som lyste. I stället för traditionella aktörer på kultur-
arvsområdet som ämbetsverk och lokala myndigheter var det nu från ”de stora 
företagen, från en rad industrier, från det praktiska livets män” som de ”friska 
tagen” enligt Nihlén kom.516 Dessa såg, menade han, ”långt utöver den ekono-
miska grund de måste stå på och möter de nya strömningar i tiden med en helt 
annan vision av framtidssamhället än de klagande pessimisterna.”517 

När kärnkraften kom till byn
I kapitel 2 diskuterade jag kärnkraftverket och dess inskrivning samt icke-
inskrivning i arkitekturens diskursordning genom en av SAP:s valfilmer från 
1958 och Atomenergis och Vattenfalls film Atomer till vardags från 1963 om 
Ågestaverket. Det var där tydligt hur narrativet var orienterat mot framtiden, 
och hur byggandet av kärnkraftverk, av ”atomverk”, fanns med som en central 
komponent. Genom den narrativa ekvivalenskedjans logik som jag då visade 
så innebar att bygga skolor för barnen att arbeta för framtiden, vilket var en 
satsning på vetenskap, som var en fortsatt utveckling, vilket var att bygga 
kärnkraftverk. I filmen Atomer till vardags såg vi också hur denna narrativa 
logik länkade samman denna kedja med ett generellt välfärdssamhälles kon-
kreta materialisering och hur den knöts till en starkt teknoutopisk framtidsbild 
med elektronmusiken som ett bärande index. 

514  ”Samfundet för Hembygdsvårds verksamhetsberättelse för år 1968”, Bygd och Natur 1969 
(Samfundet för Hembygdsvårds årsbok), s. 131.
515  Aly Goldkuhl, ”Metoder och kostnader i landskapsvården. Fårbetning och köttproduktion”, 
Bygd och Natur 1969 (Samfundet för Hembygdsvårds årsbok), s. 94.
516  Nihlén 1965, s. 14.
517  Nihlén 1965, s. 14.
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Hur ser då berättelserna om kärnkraftverket ut, inte under 1950- och det 
tidiga 1960-talet utan under den tid när materialiseringen av de faktiska, kom-
mersiellt operativa, kärnkraftverken sker? Ett tydligt och i förhållande till de 
tidigare filmerna parallellt exempel utgör en film med titeln När kärnkraften 
kom till byn som Oskarshamnsverkets Kraftgrupp beställde om Oskarshamns-
verket 1.518 I interntidningen OKG-aktuellt berättar man att filmen ”med den 
lätt romantiska titeln” hade premiär i samband med företagets julfest 1971, det 
vill säga ett halvår innan den formella invigningen i maj 1972 och ett halvår 
efter att kraftverket hade körts igång.519 

I korthet beskriver filmen tillkomsten av detta det första svenska kärnkraft-
verket. Filmen berättar också om kärnkraftverkets konstruktion, kärnkraftens 
funktion och om teknikens och energins roll under historien och i det samtida 
samhället. Vi får följa hur kraftverket växer fram, visserligen inte presenterat 
i en rak kronologi, från bilder av det oexploaterade Simpevarpsområdet innan 
byggnadsarbetet har påbörjats på platsen till det att kraftverket börjar produ-
cera elkraft och fasas in på kraftnätet för första gången under augusti 1971. 

Filmen både börjar och slutar med bilder av det färdigställda kärnkraftver-
ket, i början i skymning, i slutet i strålande sol. Filmens tre parallella inne-
hållsliga teman interfolieras till tonerna av cocktailsvängig, avslappnad el-
orgelmusik.

Inledningsvis beskrivs människans stora behov av energi. I bild åskåd-
liggörs detta genom hur en solbadande kvinna i vad som signalerar charter-
resemiljö, ligger avslappnat tillbakalutad på en brits på ett soldäck bredvid 
en pool. Kvinnan omges här av en stor mängd elektriska hushållsapparater: 
kylskåp, tvättmaskin, spis, mangel, diskmaskin, dammsugare osv. 

Det andra temat handlar om upptäckten och utnyttjandet av kärnkraften. 
Vad som beskrivs som ”geniala forskare och matematiker”, från försokraten 
Demokritos till mer moderna gestalter som Einstein, Bohr och Fermi, pre-
senteras i form av tecknade konturbilder mot bakgrund av gruvbrytning i ett 
dagbrott. 

518  När kärnkraften kom till byn, Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB (OKG), regi Evert Gus-
tavsson, produktion Institutet för färgfoto Kinematografiska Anstalten (Akafilm), 20 min., 
1971, FV/KB:AS.
519  ”När kärnkraften kom till byn”, OKG-aktuellt 1972:1, s. 12. Se även ”Simpevarp på gång”, 
Vi Aseater, 1966:5, s. 13: ”OKG och ASEA har redan beställt var sin film, som skall berätta om 
Oskarshamnsverkets tillkomst och funktion. OKGs film blir helt PR-betonad, […]. Filmerna 
inspelas av Institutet för Färgfoto i Lund och filmfolket har redan varit på plats. De första film-
bilderna togs redan för något år sedan – medan naturen ännu sov sin törnrosasömn. De sista tas 
om fem år.” Samma figur där platsen framställs som att den har somnat in i en törnrosasömn 
som den sedan väcks ur dyker också upp i samband med Forsmark: ”De senaste årtiondena har 
Forsmark legat i något av en Törnrosasömn tills det för ett par år sedan fick atomkyssen.” Yn-
gve Norberg, ”Forsmarksgreven på ingenjörskonferens”, Vi i Vattenfall.1974:10, s. 14; ”Efter-
som trakten utpekats som lämplig for vi upp för att se vad som ska väckas ur törnrosasömnen.” 
Hans Westtorp, ”Idyllen speglas i Forsmark”, Svenska Dagbladet 1969-09-24.
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Det tredje temat beskriver hur kraftverket konstrueras och byggs. Det län-
kas ihop med det andra temat genom att vad som i filmens beskrivs som repre-
sentanter för delägarna till konsortiet anländer med båt till Simpevarps gamla 
fiskeläge och därefter ros iland i en eka. Byggnadsprojektet skildras genom 
att man får följa hur kraftverksbyggnaden reser sig med stadig progression; 
man spränger, gjuter och monterar samtidigt som bland annat turbinen byggs 
och reaktortanken under stora vedermödor levereras. Innan filmen slutar med 
att det fastslås att kärnkraften är här och att den har kommit för att stanna, till 
bilderna av kraftverket i solsken som avtecknar sig mot havet och horisonten, 
så möter man en grupp ungdomar. Ungdomarna som utgör vad man kan för-
moda är en skolklass ställer frågor kring saker som kan oroa med kärnkraft-
verksbygget. Skolungdomarna sitter ner på rösen och stengärdesgårdar i ett 
haglandskap med kärnkraftverket i bakgrunden. I bild syns samtidigt också 
den omtalade rökstugan. En kostymklädd man i övre medelåldern svarar be-
tryggande på alla frågor. En flicka frågar: ”Men kan inte allting explodera, 
som en atombomb eller så?” Mannen svarar: ”Nej, det finns inga tekniska eller 
fysikaliska förutsättningar för det.”

För att återknyta till Margaret Somers narratologiska terminologi i kapitel 
2 så låter oss redan filmens titel, När kärnkraften kom till byn, ana en appro-
priering av händelser och narrativ kausalitet, eller emplotment för att tala med 
Hayden White, som skiljer sig från exempelvis SAP:s valfilm eller filmen om 
Ågestaverket.520 Medan de två tidigare filmerna explicit hanterar en framtids-
inriktad modernitetsdimension så signalerar ett ord som ”by” i När kärnkraft-
en kom till byn här något ruralt, ursprungligt och outvecklat.521 Samtidigt vill 

520  Jfr Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, 
Baltimore/London 1979 (1973), s. 5–11.
521  Konstruktionen ”När […] kom till byn” är mycket utbredd som titelskapande element. I 
biblioteksdatabasen Libris förtecknas 75 poster enligt detta mönster. I vissa fall tycks detta inte 
signalera någonting men i en hel del fall verkar konstruktionen tematisera hur något fenomen 
når eller sprids till ett slags generellt Sverige utanför eller bortanför vad som framställs som 
mer centrala platser eller sammanhang, exempelvis tillväxtcentra eller platser som står i något 
slags samband med världen utanför. Vad som beskrivs är vad som händer när något når, träffar 
eller konfronterar folkdjupen. Man kan även se Svensk Filmdatabas och Svensk Mediedatabas 
(sammanlagt 168 träffar) för ytterligare exempel. Den exakta titeln ”När kärnkraften kom till 
byn” används också 1975 som titel på ett TV-program. Programmet hade en helt annorlunda 
emplotment jämfört med filmen med samma titel. Den fråga som ställs i TV-programmet är: 
Vad hände med människorna som bodde i Simpevarp? Programmet följer främst den tragiska 
genren om man tillämpar Hayden Whites historietropologiska perspektiv (White 1979, s. 8–9). 
Något introduceras i bysammanhanget, och slutet innebär att protagonisterna förlorar något/be-
segras/är missnöjda: ”Vi ska i det här programmet träffa dom människor som bodde här då och 
dom människor som bor i den här omgivningen nu.”, När kärnkraften kom till byn, producent 
Bengt Nordlund, SR, TV2, 1975-11-03, 37 min., KB:AS. Ferlins dikt När skönheten kom till 
byn i diktsamlingen Goggles (1938) tycks vara den första användningen av denna figur, dock 
är det oklart i vilken grad de efterföljande konstruktionerna knyter an innehållsligt till Ferlin. 
Snarare är det den funktion som beskrevs ovan som tycks stå i fokus. Jfr även Arne Kaijser & 
Ulrika Sax, ”När systemen kom till byn”, Industrins avtryck 2003 samt Kurt Bergengren, När 
skönheten kom till city, Stockholm 1976.
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jag här också peka på en kontinuitet, genom att de tre filmerna på en basal nivå 
tematiserar en förändring vilket är något som överhuvudtaget möjliggör ett 
narrativ. En vidare och inte fullt lika uppenbar kontinuitet handlar om hur de 
tre filmerna låter sig sammanfogas till ett större narrativ där det är kärnkraften 
som gör att det blir vår, den har nämligen blivit en del av vardagen, så vardag-
lig att den nu också finns ute i landsbygdens byar.

Filmen utgör en nästan idealtypisk instans av det som Somers beskriver 
som det offentliga narrativets dimension, det vill säga de överindividuella, 
intersubjektiva berättelser som stödjer produktionen av kollektiv identitet. 
Genom filmen skapas en högst medveten narration som potentiellt riktar sig 
både inåt, som organisatorisk självförståelse, och utåt, som information till 
en allmänhet. Med andra ord tillhandahåller filmen en orienteringsram som 
möjliggör ett situerande av Oskarshamnsverket i en sociokulturell kontext.522

Visserligen finns också i När kärnkraften kom till byn i det offentliga narra-
tivet den typ av appropriering av händelser som liksom i Våren 1958 konstru-
erar ett narrativ orienterat mot framtiden. Berättarrösten talar om exempelvis 
”konstruktionsavdelningarnas datorer med snurrande magnetband och smatt-
rande skrivare” och om nödvändigheten av ”[h]ögsta precision i tillverkning-
en”, den talar om beräkningar som bara är möjliga med hjälp av ”avancerad 
datateknik” och om ”inpassning på några få millimeter” när den flera hundra 
ton tunga reaktortanken sänks på plats. Berättarrösten framhåller att maskiner 
och människor sätts på prov: ”Och – de håller måttet.”523

Men i skarp kontrast till Våren 1958 så hanterar dessutom När kärnkraften 
kom till byn ett offentligt narrativ där relationen mellan nuet och det förflutna 
framträder som en central dimension. Till viss del rör det sig om en variant 
av det som Somers lyfter fram som ett typiskt metanarrativt tema, framsteget 
begreppsliggjort som en kronologisk rörelse från mörker till ljus, från armod 
till välstånd, ett inslag som vi i kapitel 2 kunde se framträdde exempelvis i den 
Erlanderska retoriken.524 Men ianspråktagandet av det förflutnas dimension 
tjänar inte bara som en konkretisering eller illustration av framsteget. Det kan 
också som i När kärnkraften kom till byn fungera som ett index på det riktigt 
storslagna. Detta artikuleras genom följande mycket uttryckliga och i sig kon-
sistenta narrativ med en enkel men fullbordad struktur – början, utveckling, 
slut: 

522  Jfr Björkin 2004 och 2009 om industrifilmens funktion och användning.
523  När kärnkraften kom till byn 1971.
524  Jfr bl.a. Erlander 1956, s. 317: ”Arbetarrörelsen uppstod i hög grad som en protest mot den 
tekniska utvecklingens sociala konsekvenser. Den främsta omedelbara uppgiften för vår rörelse 
blev att komma till rätta med de sociala problem – massarbetslösheten, nöden, fattigdomen – 
som följde i industrialismens spår.”
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Vår strävan mot allt större komfort och trygghet – skall vi säga frihet – har 
anor sedan människans första tid. Då ledde den till elden och hjulet. Vi lärde 
oss vindens tryck mot en segelyta, vapnens makt dessvärre, men också det 
strömmande vattnets och ångans kraft och nytta. Förbränningsmotorn och 
elektriciteten förde oss fram till modern tid, till – atombomben. Här hemma 
blev vattendragens till synes outsinliga kraft den energikälla som drev indu-
strialiseringen framåt. Men avstånden var stora och det blev nödvändigt att 
dra kraftledningarna över hela landet. Städer och fabriker behagar sällan ligga 
granne med älvarna. Nya kraftkällor måste tillgripas för att klara den ökade 
efterfrågan. Oljan kan omvandlas till elenergi. Och raffinaderierna och de olje-
eldade kraftverken ökar i antal kring industri och befolkningscentra. Elkraften 
är vår trogne tjänare. Men vi kräver allt större tjänster av den. Elbehovet ökar 
med hundra procent för varje tioårsperiod. Klarar vi detta? Räcker vattnet i 
våra älvar? Och – räcker oljan? Svaret är nej.525

Genom att upprätta en historisk kontinuitet, och där inte använda ett perspe-
ktiv på något enstaka hundratal år som i exempelvis det Erlanderska framsteg-
snarrativet utan snarare åtskilliga tusentals år, sätts det nuvarande fenomenet i 
relation till och ekvivaleras med uråldriga och forntida fenomen och omstän-
digheter.526 Därigenom kan som i det här fallet kärnkraftverket associeras till 
processer och händelser som överskrider det singulära och partikulära. Det rör 
sig i stället om grundformer, om något allmängiltigt. 

Vilken roll har då detta historiska narrativ? För att återknyta till historieteo-
retikern Jörn Rüsens typologi som diskuterades i inledningen så menar han att 
det går att identifiera fyra typer av historiska narrativ som vart och ett svarar 
mot sin respektive funktion i ett historiskt berättande: det traditionella, det 
exemplariska, det kritiska och det genetiska narrativet.

Även om vi, som Rüsen framhåller, kan se spår av alla fyra narrativitets-
typer är det två som dominerar. Å ena sidan rör det sig om det traditionella 
narrativets betoning av permanens: vår strävan efter frihet då, vår strävan efter 
frihet nu. Det traditionella narrativet beskriver här kontinuiteten i hur saker 
och ting inte förändras utan att det förhåller sig på det sätt som det alltid har 
gjort. Vi är sådana, världen är sådan. Å andra sidan finns det genetiska narrati-
vet också starkt närvarande: vi lärde oss, vi fördes fram till den moderna tiden, 
industrialiseringen drevs framåt, vi var tvungna att tillgripa nya kraftkällor. 

Det exemplariska narrativet i sin tur, mindre framträdande i detta specifika 
fall, vilar på det traditionella: att våra behov för längesedan tillfredställdes 
genom tillämpningen av teknik som fanns tillgänglig då, motiverar och gör 
det inte bara rimligt utan även till ett imperativ att samma behov tillfredställs 

525  När kärnkraften kom till byn, 1971.
526  Visserligen är inte alls det långa perspektivet med någon nödvändighet den styrande varia-
beln för kontinuitet framför framsteg. Detta framgår av hur det används av Erlander om just 
atomenergin i ett annat sammanhang: ”Under århundraden har människan smugit omkring, 
rädd för kylan, mörkret, hungern och vilddjuren.” Erlander 1955, s. 46.
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genom tillämpningen av teknik som finns tillgänglig nu. 
Även ett kritiskt narrativ finns med, formulerat som retoriska frågor mot 

slutet. Här stödjer det kritiska narrativet det genetiska narrativets sista steg, 
en ny situation föreligger vars problem inte låter sig lösas utifrån ett tidigare 
mönster. Det går inte längre att förlita sig på de gamla kraftkällorna. Den nya 
situationen kräver en helt ny lösning, en lösning som i det här fallet får sitt 
manifesta uttryck genom kärnkraften. 

Kraftverket som komplettering av kulturmiljö
Men till skillnad från såväl framstegsberättelsen i Våren 1958 med den under-
förstådda motsättningen mellan nu och då, som det storslagenhetsindex som 
var närvarande i landskapets diskursordning där både fundamental likhet och 
radikalt annorlundaskap kunde förmedlas, och även om båda dessa drag också 
ryms i filmen, så beskriver När kärnkraften kom till byn framför allt ytterligare 
ett sätt som kärnkraftverket förstås och görs begripligt på. 

Detta tydliggörs i filmen genom den delberättelse som uttryckligen för in 
och situerar fenomenet kärnkraft och kärnkraftverk i en konkret rumslig kon-
text:

Av flera skäl dröjde vi här hemma med det definitiva klivet in i atomåldern. 
Men en bit in på sextiotalet utsågs platsen för det första kommersiella kärn-
kraftverket, Oskarshamnsverket. [---] Fiskeläget och byn Simpevarp har anor 
sedan 1700-talet och trakten är mycket vacker. [---] De yttre omständigheterna 
stämde med de uppställda kraven och när myndigheter och markägare sagt ja 
kunde utsättningarna börja. Men där fanns ännu en faktor, och byggherrarna 
hade inte glömt den. Byn Simpevarps karaktär och bebyggelse skulle så långt 
möjligt bibehållas. [---] Och Simpevarps by, hur gick det med den? Jo, husen 
står kvar, nu i restaurerat skick och med en pietetsfullt genomförd komplet-
tering. Några av byns invånare arbetar för kraftverket, till exempel med att 
bevara och skydda miljön.527

Formuleringarna kan ses som en artikulering av det narrativ som finns implicit 
i titeln genom att de beskriver vad som hände när kärnkraften kom till byn 
och, sammantaget med det tidigare refererade narrativet, varför det hände. 
Delberättelsen inleds med ett skarpt brott. Efter vad som framstår som en viss 
tvekan tar man här ”det definitiva klivet”, med andra ord det som inte kan 
göras ogjort eller reverseras, ”in i atomåldern”. Denna irreversibla händelse 
inverkar i sin tur på den plats där detta kommer att ske. Platsen står inför ett 
hot, ett hot om förändring, men i slutet återställs ordningen. Men ordningen 
återställs inte bara, utan en balans är återställd för samtidigt är saker och för-
hållanden inte precis som de var tidigare. Platsen, protagonisten i det här sam-
manhanget, har befordrats. 

527  När kärnkraften kom till byn, 1971, (min kurs.).
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Nyckelfrasen i sammanhanget utgörs dock av ”och med en pietetsfullt 
genomförd komplettering”. Vad är det egentligen som har kompletterats och 
med vad? Mot bakgrund av de utsagor som vi har sett formulerades såväl 
i Bygd och Natur som i landskapsbeskrivningar och rapporter, och sett till 
denna fras som del i den narrativa strukturen, så kan vi betrakta det som att det 
är byn Simpevarp som kulturmiljö som har kompletterats med kärnkraftverket 
Oskarshamnsverket 1. 

Visuellt understryks och stadfästs detta i filmen genom att samtidigt som 
nyckelfrasen utsägs sker i bild höbärgning för hand med kraftverket i bak-
grunden och man ser bräkande får i ett ängs- och haglandskap med gärdesgår-
dar där kärnkraftverket tronar i bakgrunden (fig. 32–33).

By – landskap – kraftverk
Detta narrativ kunde i sin tur både användas och påbyggas av andra aktörer 
som till exempel Samfundet. 1971, samma år som När kärnkraften kom till 
byn presenterades, hölls Samfundet för Hembygdsvårds årliga sommarmöte 
passande nog i Kalmar län där Simpevarp och Oskarshamnsverket ligger.528 
Som en av punkterna under sommarmötet ingick ett besök vid Oskarshamns-
verket (fig. 34).

I OKG:s interntidnings rapportering hette det att Samfundet den 7 augusti, 
det vill säga 12 dagar innan kärnkraftverket fasades in på nätet, hade hållit 
sitt årsmöte vid kärnkraftverket (fig. 35). De tvåhundra medlemmarna hade 
hälsats välkomma av överingenjör Lars B. Nilsson som var OKG:s represen-
tant och därefter hade John Nihlén talat. Enligt tidningen pratade Nihlén om 
nödvändigheten av samarbete mellan teknokrater och miljövårdare. Han ut-
tryckte sin stora tacksamhet över att ”miljövårdarna”, det vill säga Samfundet 
för Hembygdsvård, ”på ett tidigt skede fått planera natur- och kulturvårdande 
uppgifter i och kring Simpevarps by.”529 

Ivan Svanström, Samfundets nya ordförande sedan två år tillbaka talade 
också.530 Han framhöll att det inte gagnade utvecklingen i landet att ständigt 
säga nej till planerade objekt och att ”ensidigheten med att bevara det gamla” 
inte fick ”lägga hinder i vägen för nyskapande insatser”.531

I OKG-aktuellts rapportering av händelsen beskrevs dessutom hur Samfun-
det i samband med mötet hade gett ut en skrift som bifogades till det aktu-

528  ”Program för sommarmötet”, Bygd och Natur 1971:2, s. 19.
529  ”Miljövårdare årsmötte i Simpevarp”, OKG-aktuellt 1971:3, s. 11.
530  Den centerpartistiske riksdagsmannen Svanström, tidigare vice ordförande i Samfundet och 
ordförande i Norra Kalmar läns hembygdsförbund, valdes till ny ordförande på årsstämman 
1969 efter att Ragnar Lassinantti hade blivit utnämnd till landshövding i Norrbottens län. ”Nya 
män i Samfundet”, Bygd och Natur 1969:3, s. 78–79.
531  ”Miljövårdare årsmötte i Simpevarp” 1971, s. 11.
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Fig. 32 och 33. Ur När kärnkraften kom till byn, 1971.

Fig. 34. ”Av fortsättningen på mötet ska nämnas promenaden på Europas längsta 
bro, besöket i Hagby kyrka och rundvandringen i Simpevarp. Där beundrade man 
särskilt den tilltalande inramning kärnkraftverket fått tack vare John Nihlén och Olle 
Orback.” Illustration av Eric Bojs i Bygd och Natur 1971. 
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Fig. 35. Ur OKG-aktuellt 1971.

Fig. 36. Omslaget till Simpevarp: By – landskap – kraftverk 
1971.
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ella numret av tidningen. Skriften där kulturminnesvårdsperspektivet tydligt 
fixerades hade titeln Simpevarp: By – landskap – kraftverk.532 Och omslags-
bilden framställer, som i filmen, betande får i samma simpevarpska ängs- och 
haglandskap med kärnkraftverket i fonden (fig. 36). Som medarbetare till 
skriften skrevs Nihlén fram tillsammans med Dagmar Selling, länsmuseichef 
och landsantikvarie i Kalmar län. I förordet ringar Nihlén in relationen mellan 
kulturmiljö och kärnkraftverk: 

Genom ett stimulerande samarbete har det varit möjligt att bevara och hävda 
betydande värden av landskap och kulturminnen inom denna intressanta skär-
gårdsbygd. Det har än en gång visat sig att en modern industrianläggning kan 
förlänas ett djupt perspektiv genom de irrationella värdena i kulturlandska-
pet.533

Kulturmiljöns funktion var här alltså att ge ett djupt perspektiv åt kärnkraft-
verket. Det här är något som också understryks av de rubriker som skriftens 
kapitel har, från ”Tusen år i Simpevarp”, ”Atomkraftverk – fiskeby” till ”Byn 
lever vidare”.

Men relationen präglas också av en dialektik. Sammantagna utgör kapi-
telrubrikerna ytterligare en instans av den narrativa struktur som framträdde 
i När kärnkraften kom till byn där det är kärnkraftverket som gör något med 
byn. Vidare skriver Nihlén i Simpevarp: By – landskap – kraftverk att även om 
en anläggning som Oskarshamnsverket ”måste” innebära helt nya problem 
eftersom den utgör ett ingrepp i ett ”idylliskt kustlandskap” och därigenom 
förändrar bygdens karaktär, så kan anläggningen i sin tur också fungera på så 
sätt att den ger perspektiv åt kulturmiljön.534 Genom en aktualisering av den 
diskursiva figur som fanns närvarande i landskapets diskursordning så kan 
enligt författarna kärnkraftverket, om det är rätt utformat, ”innebära någon-
ting positivt” och ”bilda ett nytt inslag i landskapet”.535 Som vi känner igen 
från tidigare så artikuleras här hur kärnkraftverkets stora mått kan ”skapa nya 
skönhetsvärden”.536 Genom det dialektiska förhållandet låter sig de två rela-
tionerna ekvivaleras och det kan formuleras i ett narrativ som både förmedlar 
kontinuitet och transformation:

Allt detta ligger nu i skuggan av en industri med jättelika byggnader och breda 
raka vägar. Det är forntid och nutid sida vid sida. Vi som arbetat med den gamla 

532  Simpevarp: By – landskap – kraftverk, (John Nihlén, Erik Lundberg, Dagmar Selling, Jan 
Andersson, Tomas Nihlén & Mats Nihlén), u.o., [1971], RA:SHFA, vol. F1:159, Regleringar 
1966.
533  Simpevarp: By – landskap – kraftverk, s. 2, (min kurs.), RA:SHFA, vol. F1:159, Regleringar 
1966.
534  Simpevarp: By – landskap – kraftverk, s. 5, RA:SHFA, vol. F1:159, Regleringar 1966.
535  Simpevarp: By – landskap – kraftverk, s. 5, RA:SHFA, vol. F1:159, Regleringar 1966.
536  Simpevarp: By – landskap – kraftverk, s. 5, RA:SHFA, vol. F1:159, Regleringar 1966.
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byn bekänner gärna att vi skänker beundran för mycket hos den nya tekniken, 
som har skapat ett nytt kulturlandskap som kan ge oss nya skönhetsvärden.537

I skriften beskrivs också det konkreta resultatet av det arbete som Samfun-
det hade uträttat i Simpevarp. Fyra bostadshus med bodar och uthus hade re-
staurerats, likaså den gamla rökstugan, och enligt författarna hade också od-
lingsmarkerna bevarats. Och även om restaureringen av boningshusen fram-
ställs som ”minutiös”, så kan ändå samtidigt ”sida vid sida”-förhållandet ovan 
här reartikuleras i en mindre skala genom att ”[g]ammalt och nytt har på ett 
behagligt sätt förts samman i de gamla husen.”538 Här framträder vidare en 
parallellitet mellan kulturvården och synen på landskap också på ett inne-
hållsligt plan. På samma sätt som exempelvis Lundberg avseende landskapet 
i fallet med Ringhals hade poängterat det strikta, kala och ödsliga, och sam-
tidigt hur kustlandskapet vid Simpevarp i By – landskap – kraftverk också 
beskrevs som strängt och kargt, så artikuleras i fallet med Simpevarps by en 
önskan om att både vad gällde den inre och yttre miljön ”vidmakthålla en 
viss sträv enkelhet.”539 Det betraktades från Nihléns och Samfundets sida som 
angeläget att ”inte föra över vården för långt mot stadens eller villastadens 
finprydlighet.”540 Och landsantikvarien Selling påpekade i sitt avsnitt att det 
inte var ett kulturreservat man fann när man kom till byn, utan en levande 
kulturmiljö där det traditionellt präglade området hade anpassats till fortsatt 
användning.541 

Det centrala temat handlar här om hur kärnkraftverket i form av Oskars-
hamnsverket kan vara både en kraft i förvandlingen av en inert plats till en 
kulturmiljö och samtidigt en del av samma miljö. På samma gång som byg-
gandet gör att det som annars inte skulle ha bevarats nu får vara kvar, så utgör 
kärnkraftverket också en komplettering. Vad kärnkraftverket här åstadkom-
mer är att det förmedlar och ekvivalerar en rad oppositioner. Med en dialek-
tisk logik kan kulturmiljön ge ett djupt perspektiv åt kärnkraftverket samtidigt 
som kärnkraftverket ger ett djupt perspektiv åt byn. 

För att tala med Fredric Jameson så ser vi här hur en tänkt syntes eller 
aufhebung av detta dialektiska förhållande, av kärnkraftverket som det nya 
och byn Simpevarp som det gamla, döljer eller neutraliserar inneboende och 
i sig oöverstigliga motsättningar som finns inom respektive av de identitets-
formeringsmodus som det förflutna och framtiden är knutna till. Den dubbelt 
omöjliga gemenskapen förmedlas från två olösliga konfliktförhållanden till ett 

537  Simpevarp: By – landskap – kraftverk, s. 15, (min kurs.), RA:SHFA, vol. F1:159, Regler-
ingar 1966.
538  Simpevarp: By – landskap – kraftverk, s. 12, RA:SHFA, vol. F1:159, Regleringar 1966.
539  Simpevarp: By – landskap – kraftverk, s. 13, RA:SHFA, vol. F1:159, Regleringar 1966.
540  Simpevarp: By – landskap – kraftverk, s. 14, RA:SHFA, vol. F1:159, Regleringar 1966.
541  Simpevarp: By – landskap – kraftverk, s. 9, RA:SHFA, vol. F1:159, Regleringar 1966.
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konfliktförhållande som låter sig formuleras som komplex tillgång, ett djup. 
Relationen är sida vid sida, de två elementen på samma gång likadana som 
olika.

Vi kan också iaktta hur restaureringen enligt samma logik på såväl byns 
som det enskilda husets nivå kan vara minutiös på samma gång som den rym-
mer både gammalt och nytt.542 Kulturmiljön är bevarad men samtidigt levan-
de. Det gamla och det nya sammanfört, sida vid sida. Förflutenhet och framtid. 
Och den emblematiska bilden av detta blir den återkommande framställningen 
av fåren som betar framför kärnkraftverket.

En bred förändring
Som jag diskuterade tidigare så fanns från Samfundets sida en kontinuitet i 
den förändrade synen kring kulturarvsfrågorna som kärnkraftverksbyggandet 
framträdde i skarp relief mot. Vi kan delvis förstå detta som en förändring mot 
en mer processorienterad förståelse av kulturarvet – museerna skall inte vara 
mausoleum för döda föremål – och en vidgning både ämnesmässigt, där kul-
turarvet inte endast omfattar till exempel förment fin- eller högreståndskultur, 
och fokus- eller skalmässigt genom att inte bara enstaka artefakter eller mo-
nument utan större miljöer värdesätts. Det skulle vara missvisande att se detta 
som ett fenomen som begränsar sig till Samfundets verksamhet. Det handlar 
snarare om en förändring över hela det kulturvårdande fältet vilket med varie-
rande fokus har studerats utifrån olika forskningsinriktningar.

Ola Wetterberg identifierar en högkonjunktur för miljöintresset inom den 
kulturhistoriska byggnadsvården under 1960- och 70-talet som korresponde-
rar med en höjdpunkt under 1900-talets början.543 I Wetterbergs framställning 
är miljöintresset inom byggnadsvården framför allt att betrakta som diskon-
tinuerligt, snarare än en stadig ökning av miljöns betydelse så ökar ibland in-
tresset och minskar ibland. Miljöintresse handlar inte om utvidgning av skala 
eller storlek utan rör sig enligt Wetterberg om ett förhållningssätt till det som 
vårdas och bevaras, att miljöintresset är starkt innebär att kulturhistoriska och 
sociala perspektiv integreras och i förlängningen bidrar till skapandet av nya 
livsmiljöer. 

Richard Pettersson har i en studie över den etnologiska och arkeologiska 
kulturforskningen pekat på den generella rörelsen inom det kulturhistoriska 
fältet mot ett miljötänkande under 1960-talet och i en studie kring kultur-
miljövårdens värdegrunder redogör han för hur de förändrade perspektiven 

542  Simpevarp: By – landskap – kraftverk, s. 13, RA:SHFA, vol. F1:159, Regleringar 1966. Det 
är i själva verket inte ens gammalt utan en ahistorisk tolkning med obehandlade ”vackert furu-
inklädda väggar […]”, ”där gammalt och nytt på ett behagligt sätt förts samman och där Carl 
Malmstens möbler […] skänker en speciell atmosfär”.
543  Wetterberg 1992, s. 9–11.
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politiskt formaliseras under början av 1970-talet.544 Pettersson beskriver hur 
föreställningen om kulturvårdens samordning med övergripande samhällspla-
nering och utveckling i 1974 års kulturproposition (prop. 1974:28) samma år 
fångas upp av överantikvarien Sverker Janson vid RAÄ i boken Kulturvård 
och samhällsbildning. Enligt Pettersson behandlade Janson bland annat frå-
gan om ett nytänkande rörande dikotomin mellan antikvariskt bevarande och 
samtida exploatering, något som inom myndigheten betraktades som kontro-
versiellt.545 Samtidigt kan vi se hur boken sanktionerades genom riksantikva-
rie Roland Pålssons och styresmannen för Nordiska museet Harald Hvarfners 
förord. Pålsson och Hvarfner klargjorde i vilken riktning arbetet med kultur-
vården skulle röra sig med explicita kopplingar mellan kulturpolitik, kulturarv 
och samhällsplanering. De menade att Jansons val av begreppet ”kulturvård” 
i stället för kulturminnesvård utgjorde en nyorientering och vidgning av den 
antikvariska verksamheten och att staten hade bestämt att vården av kultur-
arvet var ett av de viktigaste målen för kulturpolitiken: 

Allt det som händer sammanför den traditionella kulturminnesvården med 
olika sidor av samhällsplaneringen i övrigt i en strävan att finna formerna för 
en human miljöpolitik. Däri är det bevarade sambandet med det förflutna en 
väsentlig beståndsdel. Kulturminnesvården vidgas till kulturvård inom ramen 
för en allmän miljöpolitik.546

Pålsson och Hvarfner knöt i förordet direkt an till 1974 års kulturproposi-
tion genom hänvisningen till den allmänna miljöpolitiken och i förlängningen 
till kulturutredning 1972, vilken tillsammans med 1965 års musei- och ut-
ställningssakkunnigas utredningar kom att utgöra det huvudsakliga underla-
get för propositionen.547 I kulturutredningen argumenterade Kulturrådet för 
att man var tvungen att vidga synen på samhällets kulturpolitiska åtaganden. 
Kulturpolitiken borde enligt utredningen betraktas som en del av samhällets 
miljöpolitiska engagemang i stort. Man menade att kulturpolitiken hörde sam-
man med frågor som rörde hela den sociala miljön, liksom till planering och 
utformning av vad som beskrevs som den yttre miljön. Om detta avsågs ut-
göra en del av kulturpolitikens övergripande uppgift i stort, så hävdades det i 
utredningen på en mer detaljerad nivå också att målet för kulturpolitiken var 

544  Richard Pettersson, Blick för kultur: Idéhistoriska aspekter på etnologisk och arkeologisk 
kulturforskning i Sverige under 1900-talet, Kulturens frontlinjer nr 51/Landskapet som arena 
nr 9, Umeå 2004, s. 88, Pettersson 2003, s. 26–56.
545  Pettersson 2003, s. 43.
546  Harald Hvarfner & Roland Pålsson, ”Förord”, Janson 1974, s. 8, (urspr. kurs.).
547  Ny kulturpolitik. Nuläge och förslag, betänkande av Kulturrådet, SOU 1972:66, Stock-
holm 1972; Kulturminnesvård (SOU 1972:45); Museerna (SOU 1973:5); Utställningar (SOU 
1974:43). Även om det finns skillnader så anges det i propositionen att det är dessa utredningar 
som ligger till grund för den. Proposition 1974:28 angående den statliga kulturpolitiken, s. 1.
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att garantera att äldre tiders kultur tillvaratogs och levandegjordes.548 
Som vi såg tidigare så föregreps resonemangen av Nihlén då han bland an-

nat menade att det musealt-antikvariska perspektivet inte bidrog till ett aktivt 
kulturskapande.549 Problemet var enligt honom inte ett bristande utrymme och 
intresse för kulturarvet utan sambandet mellan tradition och nyskapande.550 
Det är mot denna bakgrund som Oskarshamnsprojektet träder fram: kärnkraft-
verket som en yta inom vilken flera sinsemellan motstridiga bilder kan han-
teras. Ett aktiverat men samtidigt bevarat kulturarv, ett aktivt kulturskapande 
och en länk mellan framtid och historia genom kärnkraftverket både som del, 
resultat och producent av kulturarvet.

Oaktiverade kulturarv: Barsebäck och Ringhals 
Landskapet som begreppslig figur var som vi har sett stark, till och med över-
ordnad i Barsebäck och Ringhals. Det betyder emellertid inte att kulturarvets 
diskursordning var overksam. 

Jag visade tidigare hur landsantikvarien i Hallands län menade att det ”från 
antikvarisk synpunkt” inte fanns något att invända mot Ringhalsverket ef-
tersom anläggningen skulle ”komma att fördelaktigt inverka på omgivande 
miljö”.551 Denna tanke där tillståndet för de antikvariska värdena kopplas sam-
man med och står i relation till utformningen av den fysiska miljön framträder 
också i andra fall. 

Barsebäck: kraftverk, kärnkraft, fornfynd
Som den tidigare riksantikvarien och arkeologen Margareta Biörnstad fram-
håller i en studie kring Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar 
så etablerades under 1950-talet en praxis där RAÄ kom att fungera som sak-
kunniga i vattenmål.552 I samband med vattendomsförhandlingarna som rörde 

548  Ny kulturpolitik (SOU 1972:66), s. 168–173, 186.
549  Nihlén 1965, s. 14.
550  Nihlén 1965, s. 13.
551  Samrådshandling, III M9 5 67, Länsstyrelsen i Hallands län, 1967-12-08, RA:SVVA, El- 
och värmeteknik, Dossiéer huvudserie 2, vol. F1AB:426.
552  Margareta Biörnstad, Kulturminnesvård och vattenkraft 1942–1980. En studie med utgångs-
punkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar, Stockholm 2006, s. 113–117. 
Biörnstad menar samtidigt att detta förfarande inte gällde vid handläggningen av kraftverkspro-
jekten i södra Sverige. Detta motsägs dock tydligt genom det yttrande som RAÄ lämnar till Vat-
tendomstolen i det här fallet samt även i samband med vattenmålet för Oskarshamnsverket, se 
skrivelser RAÄ till Söderbygdens vattendomstol och Atomkraftskonsortiet, mål AD 73/1961, 
Simpevarps atomkraftverk, aktbilaga s. 177–178, 497–498, VALA:SVDA, mål AD 73/1961, 
vol. F1A:695. Se även meddelande från RAÄ till Atomkraftskonsortiet om genomförd kul-
turhistorisk underökning i Simpevarp, Sverker Janson och Björn Ambrosiani, 1965-03-31, An-
tikvarisk-topografiska arkivet (ATA), Ämbetsarkivet 4, F1 Topografiska dossiéer, Misterhults 
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Barsebäcksverket lämnade också RAÄ genom arkeologen och chefen för upp-
dragsverksamheten Björn Ambrosiani och Erik B. Lundberg ett yttrande.553 I 
yttrandet beskrevs först landskapet kring det planerade Barsebäcksverket. Det 
påpekades att landskapet dominerades av en höjd som den stora gånggriften 
Gillhög låg på. Man menade från ämbetets sida vidare att det i området fanns 
ett flertal fasta fornlämningar, framför allt gravhögar och en stor stenålders-
boplats. Några av gravhögarna skulle direkt komma att beröras av projektet. 
Men från ämbetets sida var man beredda att i enlighet med fornminneslagen 
medge att de borttogs.554 Under förutsättningen att parterna kunde komma 
överens om kostnaderna för de arkeologiska undersökningar som skulle be-
hövas så hade man sålunda inget att erinra mot att vattendomstolen gav sitt 
tillstånd till byggandet av kärnkraftverket.

Den verkliga poängen i sammanhanget är emellertid att Ambrosiani och 
Lundberg underströk hur viktigt det var att miljön kring gånggriften Gillhög 
bevarades. Det var av den anledningen, för detta anmärkningsvärda forn-
minnes bevarandes skull, som Ambrosiani och Lundberg menade att det var 
mycket viktigt att ge kärnkraftverket, som de beskrev det, ”en arkitektoniskt 
högklassig form”.555 Härigenom skulle kärnkraftverket kunna ansluta och stå 
i samklang med den stora gånggriften. Fornminnet bevaras med andra ord 

socken, Simpevarp. Biörnstad menar vidare att de kulturhistoriska undersökningarna påverkade 
synen på fornminneslagens räckvidd genom att om ett företag inte gick med på att bekosta 
undersökningar så fick man räkna med att vattendomstolen grep in med stöd av vattenlagen. 
Enligt Biörnstad gav det här upphov till den praxisutveckling som innebar att man kunde kräva 
av exploateringsföretag att de bekostade rekognoscering och fornminnesinventering. Även om 
starten för sjöregleringsundersökningarna sammanfaller med den nya fornminneslagen 1942 
finns det enligt Biörnstad ingenting som pekar på ett faktiskt samband. Biörnstad 2006, s. 60 
ff., 120.
553  Riksantikvarieämbetets utlåtande till Söderbygdens vattendomstol, ”Angående Sydsvenska 
Värmekraftaktiebolagets, Malmö, ansökan om tillstånd att uppföra kärnkraftverk vid Barse-
bäck i Löddeköpinge kommun, Skåne”, Björn Ambrosiani och Erik B. Lundberg, 1969-11-
13, Söderbygdens vattendomstol, mål AD 2/1969, Barsebäcksverket, aktbilaga s. 362–363, 
VALA:SVDA, mål AD 2/1969, vol. F1A:875. Det bör understrykas att Erik B. Lundberg 
(1912–1988) inte är identisk med tidigare nämnde Erik Lundberg. Erik B. Lundberg var från 
1967 chef för Riksantikvarieämbetets fornminnesavdelning enligt Erland Lagerlöfs biografi i 
Erland Lagerlöf och Jannis Ambatsis, ”Erik B. Lundbergs tryckta skrifter”, Fornvännen: Tid-
skrift för svensk antikvarisk forskning, årg. 84, 1989, s. 241.
554  Lag om fornminnen, SFS 1942:350, Om fasta fornlämningar, 6 § ”Vill någon rubba, förän-
dra eller borttaga fast fornlämning, må tillstånd därtill meddelas av riksantikvarien, där forn-
lämningen finnes medföra hinder eller olägenhet som ej står i rimligt förhållande till dess be-
tydelse.” 9 § ”Erfordras med anledning av allmänt eller större enskilt arbetsföretag som berör 
fast fornlämning, att särskild undersökning av fornlämningen företages eller särskild åtgärd 
vidtages för att bevara den, skall kostnaden därför åvila företaget, såvitt det icke på grund av 
särskilda förhållanden finnes obilligt.”
555  Riksantikvarieämbetets utlåtande till Söderbygdens vattendomstol, ”Angående Sydsvenska 
Värmekraftaktiebolagets, Malmö, ansökan om tillstånd att uppföra kärnkraftverk vid Barse-
bäck i Löddeköpinge kommun, Skåne”, Björn Ambrosiani och Erik B. Lundberg, 1969-11-
13, Söderbygdens vattendomstol, mål AD 2/1969, Barsebäcksverket, aktbilaga s. 362–363, 
VALA:SVDA, mål AD 2/1969, vol. F1A:875.
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genom det lämpligt utformade kärnkraftverket.
Redan på ett tidigare stadium hade ämbetet i enlighet med vad som stad-

gades i fornminneslagen fått möjlighet att uttala sig om de platser som hade 
föreslagits som placering av det som skulle komma att bli Barsebäcksver-
ket.556 Genom tidigare nämnde Sverker Janson och dåvarande riksantikvarie 
Sven B.F. Jansson anförde ämbetet att på några av de platser som Sydkraft 
hade undersökt fanns det fornlämningar som hörde till Sveriges allra mest 
betydande, eller, med kulturminnesvårdsterminologi, ”märkligaste”.557 En av 
dessa märkligaste fornlämningar var just, menade Janson och Jansson, den 
stora gånggriften Gillhög i Barsebäck. Gånggriften låg i vad de beskrev som 
ett öppet kulturlandskap. Men även om miljön, som de påtalade, starkt skulle 
komma att påverkas av ett blivande kärnkraftverk ville ”ämbetet emellertid ur 
antikvarisk synpunkt icke motsätta sig ett sådant på denna plats.”558 

Som Ambrosiani och Erik B. Lundberg hade angett i yttrandet till vat-
tendomstolen så återkom RAÄ med en specificering av de objekt som var 
tvungna att undersökas samt kostnadsberäkningar för undersökningarna.559 På 
våren 1970 började man gräva ut de objekt som skulle komma att beröras av 
kraftverksbygget vilket i den första etappen handlade om tre högar och en stor 
stenåldersboplats. 

Resultaten av undersökningarna presenterades bland annat i Sydkrafts per-
sonaltidning. I en artikel med titeln ”Gravarna berättar” redogjorde arkeolo-
gen Jörgen Petersson ingående för utgrävningarna och de spännande fynden. 
Enligt Petersson rörde sig den boplats man hade undersökt om inget mindre 
än ”en av våra mest omfattande stenåldersboplatser”.560 Av de tre högarna var 
det den största, den så kallade Köpmanhögen, som gav de mest intressanta 
resultaten. I högens centralgrav som Petersson daterade till äldre bronsålder 

556  I Lag om fornminnen, SFS 1942:350, 8 § stadgas: ”Vid planerande av väganläggning eller 
annat arbetsföretag bör i god tid inhämtas, huruvida fast fornlämning kan beröras av företaget, 
samt, där detta finnes vara förhållandet, samråd så snart ske kan äga rum med riksantikvarien 
eller ombud som denne utsett därtill.” Jfr Viveka Granlund, Kulturminnesvården i gällande 
lagstiftning, 4. uppl., Stockholm 1964, s. 87–88; Sverker Janson, Fornminnesvård, Småskrifter 
och särtryck från Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1965.
557  Ordvalet ”märkligaste” refererar till lagstiftningens sätt att uttrycka något anmärknings-
värt som i t.ex. Byggnadsminneslagen 1960:690, 1 §, Fornminneslagen 1942:350, 2 § samt 
Naturvårdslagen 1964:822, 7 §. Jfr Svenska Akademiens ordbok, uppslagsord ”märklig”: 
”1) (gm sin beskaffenhet, storlek, betydelse o. d.) ägnad att tilldraga sig uppmärksamheten 
l. förtjänt av att särskilt uppmärksammas l. framhävas l. omnämnas o. d.; anmärkningsvärd, 
remarkabel; utomordentlig, storslagen; viktig, betydelsefull.”
558 ”Ang. inventering av vissa kuststräckor längs Sydkrafts verksamhetsområde”, PM Sverker 
Janson och Sven B.F. Jansson, 1967-06-20, ATA, Ämbetsarkivet 3, Riket FIII, 1966–1967.
559  ”Angående arkeologiska undersökningar i samband med utbyggnad av Barsebäcksverket, 
Barsebäcks socken, Skåne”, brev från RAÄ till Sydsvenska kraft AB, 1970-02-13, Erik B. 
Lund berg och Margareta Biörnstad, ATA, Ämbetsarkivet 4, F1 Topografiska dossiéer, Barse-
bäcks socken, Barsebäck –1998.
560  Jörgen Petersson, ”Gravarna berättar”, Sydkraft 1970:3, s. 22.
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Fig. 37. Fornfynd i Barsebäck. Bild ur ”Gravarna berättar”, Sydkraft 1970.
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hittades spåren av en kvinna som hade begravts rikt utrustad, bland annat fann 
man här fragment av en bronshalskrage och en bronsspiralarmring.561 Även 
yngre urngravar i samma hög gav goda resultat (fig. 37).

I det föregående kapitlet beskrev jag hur Per Friberg utöver Barsebäcksver-
kets landskapsgestaltning också hade ritat en informations- och utställnings-
byggnad inom området. Enligt Fribergs presentation i tidskriften Landskap 
var utställningsbyggnaden uppförd i vad han beskrev som två skepp (fig. 
38). Det ena skeppet var som vi tidigare kunde notera avsett för ”utblick mot 
kraftverket”.562 Det andra skeppet var enligt Friberg avsett för utställningsän-
damål.563 Det är av denna anledning som Sydkraft kontaktar RAÄ och ber att 
ett antal fyndföremål från den arkeologiska undersökningen skall deponeras 
hos dem i informations- och utställningsbyggnaden i Barsebäck.564 I den arti-
kel i vilken vi i kapitel 2 såg hur infobyggnaden beskrevs som ”arkitektoniskt 
djärv” behandlades också utställningens upplägg.565 Med ”belysta färgbilder 
och texter” ville man på ett enkelt och lättbegripligt sätt – ”så att även en 
lekman med lätthet kan förstå” – åskådliggöra principerna för kärnkraftens 
funktion (fig. 39). Den uttalade ambitionen var också att informera om såväl 
radioaktivitet och säkerhetsfrågor som den dåvarande elkonsumtionen och 
framtidens elbehov. Till detta adderades så genom de av RAÄ deponerade 
fynden en kulturarvets dimension.566 Genom utställningsbyggnaden länkades 
således tre teman samman: kraftverket genom utblicken, kärnkraften som en-
ergi genom utställningens ljustavlor och kulturarvet genom de fornfynd som 
fanns till beskådande. 

Ringhals: fornminnets svaghet och landskapets styrka
Jag har tidigare beskrivit hur landskapets diskursordning var mycket stark i 
samband med utbyggnaden av framför allt Barsebäcksverket och Ringhalsver-
ket. Samtidigt såg vi hur den i Barsebäcksfallet inte var den helt allenarådande 
formen av begreppsliggörande utan hur också kulturarvets diskursordning, 

561  Jfr ”Förteckning över fynd från Atomkraftverket, Barsebäck s:n, Skåne”, (odat.), ATA, Äm-
betsarkivet 4, F1 Topografiska dossiéer, Barsebäcks socken, Barsebäck –1998.
562  Friberg 1972, s. 65, (min kurs.).
563  Friberg 1972, s. 65.
564  Brev från Sydkraft till RAÄ, ”Informationshus Barsebäck”, 1972-02-28, ATA, Ämbetsar-
kivet 4, F1 Topografiska dossiéer, Barsebäcks socken, Barsebäck –1998. De föremål som man 
bad om att de skulle deponeras var en rakkniv i brons 7,1 x 3,5 cm, en nål i brons 12,8 cm, ett 
lågbukigt lerkärl, ett dubbel koniskt lerkärl och en bronshalskrage sammansatt av fem fragmen-
tariska bitar. 
565  ”Barsebäcksinformation” 1972, s. 16.
566  ”Barsebäck är som kanske många känner till en gammal fin kulturbygd med fyndplatser 
härrörande så långt tillbaka som 8.000 år f.Kr. I en grav från bronsåldern, 1.500–500 år f. Kr., 
alldeles i närheten av paviljongen har man funnit lerkärl, smycken och fragment av en rakkniv. 
Dessa har deponerats av Riksantikvarieämbetet och finns till beskådande i en av montrarna.” 
”Barsebäcksinformation” 1972, s. 16.
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Fig. 38. Per Fribergs skisser till informations- och utställningsbyggnad i Barsebäck, 
ur ”Kärnkraftverk i Barsebäck”, Landskap 1972

Fig. 39. Informations- och utställningsbyggnadens skepp för utställning. Bild ur ”Bar-
sebäcksinformation”, Sydkraft 1972
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om än i betydligt mindre grad, kunde aktiveras. Och i Ringhalsverkets fall 
var, som vi skall komma se, kulturarvets diskursordning än svagare. 

Det var i samband med samrådsförhandlingen för Ringhals som landsan-
tikvarien i Hallands län i sitt yttrande hade anfört att kärnkraftverket skulle 
komma att få en fördelaktig inverkan på den omgivande miljön och att det där-
för utifrån ett antikvariskt perspektiv inte fanns något att invända mot bygg-
nadsprojektet. Landsantikvarien Modén hade också framhållit att den planera-
de anläggningen, såvitt det var känt, inte berörde några befintliga fornminnen. 
Mest rimligt är att här läsa landsantikvariens utlåtande som att anläggningen 
inte skulle komma att i någon negativ mening beröra några fornminnen. 

Landsantikvarien hade i ett tidigare yttrande i samband med Vattenfalls 
markförvärv samtidigt helt uttryckligt menat att det vid en genomförd inven-
tering hade påträffats femton fornlämningar, rösen och stensättningar ”inom 
och invid rubricerade område”, och att RAÄ därför var tvunget att yttra sig i 
ärendet om det var så att den planerade anläggningen skulle komma att förläg-
gas i närheten av eller direkt beröra fornlämningarna.567 

RAÄ lämnade i sin tur genom riksantikvarien Sven B.F. Jansson och Erik 
B. Lundberg ett yttrande på den samrådsförhandling som Länsstyrelsen hade 
hållit. Ämbetet poängterade att det planerade kärnkraftverket skulle komma 
att ligga i ett område med stor förekomst av rösen och stenåldersboplatser. 
En dryg kilometer sydväst om kraftverksområdet låg ”ett av de förnämsta 
rösena”, den så kallade Olas våle, vilken ämbetet påpekade att man i samband 
med ärendet begärt att Länsstyrelsen skulle gränsbestämma som fornminnes-
område. Så skedde också senare samma år.568

Samtidigt innebar inte alls den stora förekomsten av fornlämningar att 
ämbetet på något sätt avstyrkte exploatering. Utöver Olas våle, som genom 
gränsbestämningen upphöjdes och utpekades som ett betydelsefullt fornmin-
ne, så var enligt RAÄ de fornlämningar som direkt skulle komma att beröras 
av kraftverksbygget inte av en sådan art att de var tvungna att bevaras för 
framtiden.569 Av den anledningen var ämbetet villigt att lämna sitt tillstånd till 

567  ”Avskrift ang fornlämningar. Dnr III Ö 20/65 Rör förvärv av mark för kraftverk på fas-
tigheter i Biskopshagen 1:2, 1:6, 1:7, 1:11, 1:20 och Skällåkra 1:9, 1:11, 1:17, 2:1, 4:3, 9:14 i 
Värö kommun, Halland”, yttrande Landsantikvarien i Hallands län till Länsstyrelsen i Hallands 
län, 1965-09-16, RA:SHFA, vol. F2:119, Byggärenden 1968.
568  ”Ang. Ringhals kraftstation, Biskopshagen i Värö socken och kommun, Halland III M9 5 
67”, skrivelse från Riksantikvarieämbetet till Länsstyrelsen i Hallands län, Sven B.F. Jansson 
och Erik B. Lundberg, 1968-02-28, RA:SVVA, El- och värmeteknik, Dossiéer huvudserie 2, 
vol. F1AB:422. Gräns fastställd av Länsstyrelsen 1968-07-26: ”Inom området finns ett antal 
fornlämningar bland annat den s k Olas våle, för vilken länsstyrelsen 26.7.1968 med stöd av 
4 § fornminneslagen fastställt gränserna.” ”Förordnande om naturreservat vid Biskopshagen i 
Värö socken, Varbergs kommun”, Länsstyrelsen i Hallands län, beslut 1971-08-31, RA:SVVA, 
El- och värmeteknik, Dossiéer huvudserie 2, vol. F1AB:1164.
569  Just gränslinjebestämningen av Olas våle lyfts fram i både text och kartbild i Sverker Jan-
sons Kulturvård och samhällsbildning som ett exempel på kulturvårdslagstiftningen och till-
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att de borttogs efter att, i vanlig ordning, undersökningar bekostade av Vatten-
fall hade genomförts. Med hänsyn till att man redan hade träffat en preliminär 
överenskommelse kring undersökning och utgrävning med Vattenfall och att 
exploateringen, vilket framstår som betecknande för landskapets styrka, ”en-
ligt ämbetets mening i första hand berör naturvårdsintressen” ville man inte 
motsätta sig att Ringhalsverket uppfördes.570 Ringhalsverket och Ringhalsom-
rådet var ett landskap och ingen kulturmiljö. Följaktligen uppmärksammas 
och medieras inte heller kulturarvets dimension i Ringhals i någon större ut-
sträckning. I en bilaga till personaltidningen Vi i Vattenfall aktualiseras visser-
ligen vid ett tillfälle kulturarvets diskursordning. Under rubriken ”Ny teknik 
i gammal bygd”, vilken i övrigt tydligt faller in i ett redan iakttaget mönster 
av aktivering av det förflutna, framhåller man att Väröhalvön där Ringhals 
ligger har en gammal historia.571 Emellertid var det resultatet av RAÄ:s kul-
turhistoriska undersökningar man lyfte fram och hänvisade till snarare än det 
flertal arkeologiska undersökningsrapporter som också publicerades.572 Den 
korta texten om Ringhals och att området hade en historia flankerades av två 
större bilder på varsin sida av ett helt uppslag. Den vänstra sidan av uppslaget 
var en flygbild över ett ännu oexploaterat kraftverksområde med gårdarna i 
byn Biskopshagen i ett åkerlandskap. Den andra bilden på uppslagets högra 
sida visar från ungefär samma utsiktspunkt det vid det laget utbyggda kärn-
kraftverket (fig. 40–41). Med andra ord: då var då, nu är nu. Det nya projektet 
ersätter här på ett tydligt sätt den gamla byn. Den räddas inte på något sätt. 
Här civiliseras snarare en outvecklad, retarderad kustbygd, den frälses genom 
den nya teknikens intåg.

Samtidigt visar sig Ringhals på ett mycket bokstavligt sätt också vara ett 
civilisationsprojekt i en annan och dubbelriktad mening, som rör den personal 
som arbetar vid bygget. För på samma gång som utmarken Ringhals civili-

skapandet av fornminnesområden och relationen mellan kulturvård och naturvård, s. 25, 161.
570  ”Ang. Ringhals kraftstation, Biskopshagen i Värö socken och kommun, Halland III M9 5 
67”, skrivelse från Riksantikvarieämbetet till Länsstyrelsen i Hallands län, Sven B.F. Jansson 
och Erik B. Lundberg, 1968-02-28, RA:SVVA, El- och värmeteknik, Dossiéer huvudserie 2, 
vol. F1AB:422. 
571  ”Ny teknik i gammal bygd”, Ringhals Nu, Information om byggverksamheten och drift-
förhållandena vid Ringhals kraftstation, september 1975, s. 2.
572  Björn Ambrosiani, Orvar Löfgren & Gunnar Ermedahl, Kulturhistoriska undersökningar 
1968–69 för Ringhals kraftverk Värö sn, Halland, RAÄ rapport 1974 B1. De rapporterade 
arkeologiska undersökningarna var Ingegerd Särlvik, Arkeologiska undersökningar 1968, 1969 
och 1972: Fornlämning 23–28 och 183, rösen och stensättningar, boplatsrester, bronsålder, 
Skällåkra och Biskopshagen, Värö sn, Halland, RAÄ rapport 1975 B47; Ingegerd Särlvik, Bo-
platsrester Backa, Bua, Värö sn, Halland: Rekognosering, provgrävning 1970, RAÄ rapport 
1976 B10. I områdets omedelbara närhet gjordes också undersökningar som rapporterades som 
Ingegerd Särlvik, Arkeologisk undersökning 1968 av stensättning nr 179:1 och bronsåldersbo-
plats, Bua 10:87, Värö sn, Halland, RAÄ rapport 1972 B4, samt Ingegerd Särlvik, Arkeologisk 
undersöking 1969–1970: Boplatser, stenålder, bronsålder och fornlämning 4, förmodad hög, 
Lahall, Bua och Backa, Värö sn, Halland, RAÄ rapport 1975 B46.
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Fig. 40 och 41. Uppslag ur Ringhals Nu 1975.
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seras så får också arbetarna möjlighet att njuta frukterna av ett civiliserat liv:

En annan norrlänning såg på Ringhalstillvaron ur en annan aspekt. Gösta Nils-
son, nynedflyttad norrlänning från Vuollerim sa så här: – Vi bodde 11 år i Vuol-
lerim och trivdes inte särskilt bra. Men här är det toppen, det tycker både min 
fru och jag. Tänk bara på en sån detalj som att få se päron växa på träden eller 
plocka ett äpple direkt från grenarna.573

I RAÄ:s kulturhistoriska undersökningar stödde man sig uttryckligen på ett 
kulturhistoriskt utlåtande av den före detta intendenten vid Varbergs muse-
um Albert Sandklef.574 Utlåtandet hade skrivits på uppdrag av Samfundet för 
att ingå i Ringhalsredogörelsen.575 Sandklef anförde utöver sina iakttagelser 
kring byggnadskulturen, vilket var det primära syftet, dessutom att det var 
”glädjande att halvöns klippstrand i väster nu kommer att bli naturreservat.”576 
Så skedde också och Länsstyrelsen motiverade sitt beslut med att området 
”bör särskilt skyddas och vårdas på grund av sin betydelse för kännedom om 
landets natur, för landskapsbilden och för allmänhetens friluftsliv.”577 Detta 
utgör en viktig parallell till de formaliserade skydd i form av byggnadsmin-
nesförklaring som jag återkommer till längre fram.

Kärnkraften som kulturarvsproducent: Forsmark
Kulturarvets diskursordning var svag i Barsebäck och helt överskuggad av 
landskapet i Ringhals. I fallet med Forsmarksverket var förhållandena mycket 
annorlunda. Forsmark i Östhammars storkommun vid den uppländska Öster-
sjökusten var den sist påbörjade kraftverksutbyggnaden i Sverige. I januari 
1970 meddelade Industridepartementet i en kommuniké att Forsmark hade 
beslutats som förläggningsplats för det fjärde svenska storskaliga kärnkraft-

573  ”Ringhals: nu är byggarnas tid”, Vi i Vattenfall 1970:12, s. 10.
574  Ambrosiani, Löfgren & Ermedahl 1974, s. 45 och 104.
575  Brev från Albert Sandklef till Samfundet för hembygdsvård, 1967-10-17, RA:SHFA, vol. 
F2:119, Byggärenden 1968: ”Av Samfundets verkställande ledamot, Fil. Dr John Nihlén an-
modad att besiktiga det s k Ringhalsområdet i byarna Biskopshagen och Skällåkra, men även 
i övrigt, får jag, efter företagen besiktning härmed överlämna en PM.” Ett liknande upplägg 
fanns även i Barsebäcksfallet, där Lars Gunnar Sjöstedt hade sammanställt en redogörelse för 
fornminnen i området vilken Samfundet delgav RAÄ. Brev från Samfundet för Hembygdsvård 
till RAÄ, 1966-09-06, ATA, Ämbetsarkivet 4, F1 Topografiska dossiéer, Barsebäcks socken, 
Gillhög. 
576  PM om natur och byggnadskultur inom Ringhalsområdet, byarna Biskopshagen och Skäl-
låkra, Albert Sandklef 1967-10-17, Natur och Miljö, Byrå för landskapsvård, s. 7, RA:SHFA, 
vol. F2:119, Byggärenden 1968, (min kurs.).
577  ”Förordnande om naturreservat vid Biskopshagen i Värö socken, Varbergs kommun”, Läns-
styrelsen i Hallands län, beslut 1971-08-31, RA:SVVA, El- och värmeteknik, Dossiéer huvud-
serie 2, vol. F1AB:1164, (min kurs.).
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verket.578 Av en minnesanteckning i april 1970 av Carl Olov Orback på Sam-
fundets landskapsbyrå Natur och Miljö framgår att Orback i ett telefonsamtal 
med Väinö Wanhainen, överingenjör på avdelningen byggnadsteknik på Vat-
tenfall, hade sonderat möjligheterna för Samfundets medverkan också i Fors-
mark. Påstötningen, som också rörde ett fortsatt uppföljande engagemang i 
Ringhals, var emellertid förgäves.579 Samtidigt fanns vad gällde landskapsge-
staltningen en klar kontinuitet genom att Gunnar Martinsson anlitades också i 
samband med Forsmarksverket.580 Ändå var landskapet som begreppslig figur, 
på det sätt som var så starkt framträdande i Barsebäck och Ringhals, mycket 
underordnad i Forsmarksverkets fall. 

Detta trots att exempelvis Naturvårdsverket i ett remissvar underströk att 
man vad gällde ”landskapsbilden” var tvungen att ta hänsyn till hur kärn-
kraftverket skulle komma att framträda på ett dominerande sätt i det flacka 
kustlandskapet och vara väl synligt även på stort avstånd. Mycket liknande 
formuleringar hade Statens planverk använt i sitt yttrande kring Barsebäck där 

578  ”Det blev Forsmark”, Vi i Vattenfall 1970:1, s. 1. Urvalsprocessen hade i samband med 
Forsmarksverket skett betydligt mer öppet än i jämförelse med Ringhalsverkets placering. I 
Kärnkraft på östkust hade Vattenfall redovisat de kraftverkslägen som man hade undersökt, 
se Kärnkraft på östkust: målsättning, lägen, bedömning. En sammanfattande redovisning ut-
arbetad inom Statens Vattenfallsverk i maj 1969, Vällingby 1969. Exempelvis Statens planverk 
och Statens naturvårdsverk lämnade yttranden på denna redovisning som industridepartementet 
sedan hade att ta ställning till, och förordade en förläggning till Forsmark, se Statens planverk, 
yttrande till industridep. över Statens vattenfallsverks utredning ”Kärnkraft på östkust”, 1969-
09-10, RA:SVVA, El- och värmeteknik, Dossiéer huvudserie 2, vol. F1AB:1057 samt Statens 
naturvårdsverk, Remiss 1970-12-08, RA:SVVA, El- och värmeteknik, Dossiéer huvudserie 2, 
vol. F1AB:1059. Även Östhammars kommun samt närliggande kommuner var mycket positivt 
inställda till en förläggning av kraftverket till Forsmark, vilket bl.a. framgår av sammanträdes-
protokoll Östhammars stads stadsfullmäktige 1970-10-26, § 98 Yttrande över Statens Vatten-
fallsverks koncessionsansökan, RA:SVVA, El- och värmeteknik, Dossiéer huvudserie 2, vol. 
F1AB:1059: ”Stadsfullmäktige ser med stor tillfredställelse, att en kraftstation förläggs inom 
stadens gränser och önskar på allt sätt främja en sådan förläggning.” Se även utdrag proto-
koll Olands kommunalfullmäktige 1970-11-27, § 160, Dnr 207/70, RA:SVVA, El- och värme-
teknik, Dossiéer huvudserie 2, vol. F1AB:1059.
579  ”Telefonkontakten med överingenjör Väinö Wanhainen Statens Vattenfallsverk ang arbets-
uppdrag för Ringhals kärnkraftverk i Halland och Forsmarks kärnkraftverk i Uppland”, min-
nesanteckning Carl Olov Orback, Natur och Miljö, 1970-04-10, RA:SHFA, vol. F2:120 Byg-
gärenden 1968–1970. Av den fortsatta korrespondensen mellan den som Wanhainen menade 
att Samfundet skulle vända sig till i dessa ärenden, Tage Nytén på El- och värmeteknik, och 
John Nihlén framgår som vi tidigare har kunnat se att Nytén tackar nej till fortsatt engagemang 
från Samfundets sida under hänvisning till att Gunnar Martinsson hade fått i uppdrag att stå 
för landskapsutformning, brev Tage Nytén till John Nihlén 1970-12-23, RA:SVVA, El- och 
värmeteknik, Dossiéer huvudserie 2, vol. F1AB:1163.
580  Se exempelvis ”Forsmarks kraftstation. Underhandsinformation betr. projekteringsläget 
Vattenfall–länsarkitekt”, mötesanteckning Sven Danielson arkitektkontor AB, 1972-11-17, 
RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, vol. F1CA:1129; ”Forsmarks kraftstation. 
Underhandsinformation betr. projekteringsläget Vattenfall–länsarkitekt”, mötesanteckning 
Sven Danielson arkitektkontor AB, 1973-05-24, RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer huvud-
serie, vol. F1CA:1130; ”Forsmarks kraftstation. Protokoll från konstruktionsmöte 29.12.71 i 
Råcksta”, G. Lange, Vattenfall 1972-01-10, RA:SVVA, Byggnadsteknik, Dossiéer huvudserie, 
vol. F1CA:1129.
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de iakttagna förhållandena kunde begreppsliggöras som tillgångar. 
Men i Forsmark och för Naturvårdsverket bidrog inte dessa nästan iden-

tiskt iakttagna omständigheter till att något samband mellan kärnkraftens och 
landskapets storslagenhet förmedlades. I stället motiverade omständigheterna 
det som från Samfundets sida hade beskrivits som en ”defensiv” naturvård 
och ett ”ensidigt skyddande”.581

Snarare än att se kärnkraftverket och landskapet som delar av en ömsesidigt 
dialektiskt befordrande logik så framställs landskap här som en naturmiljö 
som det gäller att i görligaste mån skydda från varje ingrepp. Naturvårdsver-
ket menade att man var tvungen att ställa stora krav på terrängbehandlingen 
och utfyllnad och placering av överskottsmassor. Mycket specifika krav på 
terrängbehandlingar hade också ställts av Lundberg och Martinsson. Men 
det var knappast någon ”steril karghet” som Naturvårdsverket efterlyste. Det 
man avsåg var i stället största möjliga följsamhet, omsorg och hänsyn till den 
”omgivande, värdefulla naturen”.582 Åtgärderna, menade man, borde bli före-
mål för en särskild granskning av sakkunnig.583 I en sådan granskning skulle 
Samfundet tidigare på ett självklart sätt ha utgjort en resurs. Så såg det inte 
ut här. Naturvårdsverket förordade i stället inrättandet av en särskild arbets-
grupp för naturvårdsfrågor i Forsmark. I denna arbetsgrupp kom visserligen 
både arkitekten Sven Danielson och landskapsarkitekten Gunnar Martinsson 
att ingå som två av Vattenfalls representanter. Men de övriga medlemmarna 
utgjordes av naturvårdsutredare, representanter för Länsstyrelsen, Statens na-
turvårdsverk och Kungliga fiskeristyrelsen.584 Här fanns med andra ord en tyd-
lig förskjutning mot det som Nihlén, med delvis negativa eller förminskande 
förtecken, hade beskrivit som det ”vetenskapliga” eller ”rena” naturskyddet, 
skyddet av flora och fauna, vilket endast skulle vara en del av naturvården.585

Den vetenskapliga naturvården
Benämningen ”vetenskaplig” är dock inte något som är specifikt för Nihléns 
terminologi utan den vetenskapliga naturvården blir det övergripande begrepp 

581  Erik Lundberg, ”Ögon som inte ser…”, (replik på Gösta Walins kritik av Landskapsvård), 
Bygd och Natur 1967:1, s. 30; Nihlén 1968, s. 27.
582  ”Remiss 8.12.1970 ang. ansökan av statens vattenfallsverk om tillstånd enligt miljöskydd-
slagen att få anlägga en atomkraftstation vid Forsmark i Östhammars kommun, Uppsala län”, 
yttrande Statens naturvårdsverk 1971-07-09, RA:SVVA, El- och värmeteknik, Dossiéer huvud-
serie 2, vol. F1AB:1059, (min kurs.).
583  ”Remiss 8.12.1970 ang. ansökan av statens vattenfallsverk om tillstånd enligt miljöskydd-
slagen att få anlägga en atomkraftstation vid Forsmark i Östhammars kommun, Uppsala län”, 
yttrande Statens naturvårdsverk 1971-07-09, RA:SVVA, El- och värmeteknik, Dossiéer huvud-
serie 2, vol. F1AB:1059.
584  Arbetsgruppen för naturvårdsfrågor, Forsmarks kraftstation, protokoll 1971-10-01, 
RA:SVVA, El- och värmeteknik, Dossiéer huvudserie 2, vol. F1AB:1060. 
585  Nihlén 1966, s. 7; Nihlén 1965, s. 13.
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som ersätter landskapsvården. Detta kommer klarast och med störst tyngd till 
uttryck i den rapport, Hushållning med mark och vatten, som sammanfattade 
och redovisade förarbetena till den fysiska riksplaneringen genom den be-
greppsuppdelning som där gjordes mellan den ”vetenskapliga naturvården” 
respektive ”kulturminnesvård”.586

I Forsmarksverkets fall framträder detta ombegreppsliggörande av natur-
vården, från en skapande och konstruktiv landskapsvård till ett bevarande na-
turskydd, som allra tydligast genom anläggandet av den så kallade kyl- eller 
biotestsjö som Vattenfall tillskapar kring kylvattenutsläppet i havet utanför 
kärnkraftverket. Syftet med biotestsjön var att under kontrollerade förhållan-
den studera de effekter som det uppvärmda vattnet hade på djur- och växtliv i 
havet. Naturvården kunde här framställas som dubbelt vetenskaplig. Inte bara 
kunde de biologiska fenomenen i biotestsjön mätas och räknas, med Natur-
vårdsverket som huvudman, utan dessutom hade man i Vattenfalls eget vatten-
laboratorium i Älvkarleby byggt en modell i en 1 800 kvadratmeter stor hall 
över vattenområdet där kylvattenspridningen kunde simuleras och mätas helt 
automatiskt på 480 olika punkter.587 Med andra ord handlade det här inte om 
den konstruktiva, skapande eller, med Curmans ord, ”positiva” landskapsvår-
den, utan en scientistisk och positivistiskt fotad naturvård, där vården genom 
att man mäter och kvantifierar framträder som skydd av den befintliga miljön.

… tack vare de möjligheter som kärnkraftanläggningen erbjuder
Men om nu inte Forsmark kunde konstrueras som ett landskap på samma sätt 
som i fallet vid de andra förläggningsplatserna för kärnkraftverk, vad kunde 
det då konstrueras som? I alla fall inte som fornminne. I en skrivelse till Vat-
tenfall så anförde RAÄ att Forsmarksområdet på grund av landhöjningen rela-
tivt sent i historien blivit fast mark. I området fanns därför bara ett ”obetydligt 

586  Hushållning med mark och vatten, rapport upprättad 1971 inom civildepartementet, SOU 
1971:75, Stockholm 1971, s. 165–186. För framväxten av den fysiska riksplaneringen i Sverige 
se Håkan Forsberg, En politisk nödvändighet. En studie av den fysiska riksplaneringens in-
troduktion och tillämpning, (diss. Linköpings universitet), Linköping Studies in Arts and Sci-
ence nr 74, Linköping 1992. Enligt Forsberg aktualiserade konflikter kring Ringhalslokaliser-
ingen behovet av den fysiska riksplaneringen (FRP). Han menar dock att det aldrig fattades 
något beslut om naturreservat vid Biskopshagen (s. 43), något vi har sett gjordes 1971, ”För-
ordnande om naturreservat vid Biskopshagen i Värö socken, Varbergs kommun”, Länsstyrelsen 
i Hallands län, beslut 1971-08-31, RA:SVVA, El- och värmeteknik, Dossiéer huvudserie 2, 
vol. F1AB:1164. Ringhalslokaliseringens betydelse för initierandet av FRP lyfts också fram 
i RAÄ:s tidskrift Kulturminnesvård, se Margit Forsström, ”Kulturminnesvården i den fysiska 
riksplaneringen”, Kulturminnesvård 1978:1 s. 2.
587  Forsmarks kraftstation, informationsbroschyr Vattenfall [Vällingby] [1976], s. 18–19, 
KB:Okat: Forsmarks kraftgrupp AB; Forsmark 1, 2, 3, informationsbroschyr Vattenfall, 
Vällingby 1985, s. 18. Se även filmen Ett varmare liv. Om fiskar, växter och sälar i Forsmark, 
Forsmarks kraftgrupp AB, manus Marianne Johansson, produktion Forsgren produktion, 21 
min., 1982, Forsmarksverket (FV).
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antal” fornlämningar.588 Således inga bronsfynd som i Barsebäck eller någon 
våle som i Ringhals. Dock fanns här andra resurser. Och det var kraftfulla 
resurser. Den plats som hade valts som förläggning av Forsmarksverket vi-
sade sig vara en gammal järnbruksort. Endast några kilometer från det plane-
rade kraftverksområdet låg Forsmarks bruk, ett brukssamhälle med anor från 
1500-talet men i sin huvudsakliga struktur från 1700-talet med herrgårdsbygg-
nad ritad av Jean Eric Rehn, kyrka av Olof Tempelman, en strikt symmetriskt 
ordnad bebyggelse längs en bruksgata och en romantisk, prunkande engelsk 
park ursprungligen tillskriven Fredrik Magnus Piper för att nämna något.589

I stort sett omedelbart efter offentliggörandet av beslutet av förläggnings-
plats blir Forsmarks bruk det som begreppsliggörandet av kärnkraftverket i 
Forsmark kan centreras kring. Redan i det andra numret av Vi i Vattenfall 1970 
rapporterar man från Forsmark under rubriken ”Forsmark en bruksidyll”. Il-
lustrerad av två bilder av en vintrig bruksgata i Forsmark med herrgården res-
pektive kyrkan i fonden berättar tidningen att ”[e]n bruksidyll kommer våra 
kärnkraftbyggare i Roslagen att få in på knutarna” och att bara några kilo-
meter ”från den blivande byggplatsen ligger Forsmarks gamla brukssamhälle 
med anor borti 1500-talet.”590 (fig. 42) Man kunde berätta att bruksdammen, 
kvarnen, klockstapeln och förvaltarbostaden fanns kvar och att alla hus var 
”skinande vita”. Och i tidningen konstateras: ”Ett kulturminnesmärke är Fors-
marks bruk i dag.” 

Året därpå fortsätter inskrivandet i Vi i Vattenfall under rubriken ”Forsmark 
– 1700-tals idyll med framtid”, där signaturen Holger ringar in bruksmiljöns 
funktion i förhållande till kraftverket:

Få platser i detta land förenar nuet med det förgångna och med framtiden så 
påtagligt som Forsmarks bruk i norra Uppland. Hittills har väl den idylliska 
orten med slottet i ena ändan och kyrkan i den andra samt de vita 1700-tals[-] 

588  ”Angående kulturhistorisk inventering i Forsmarks socken, Uppland”, skrivelse Margareta 
Biörnstad och Monica Modin, RAÄ till Vattenfall, 1970-07-06, RA:SVVA, El- och värme-
teknik, Dossiéer huvudserie 2, vol. F1AB:1057.
589  Litteraturen kring Forsmarks bruksmiljö, byggnader och parkanläggning är omfattande, se 
exempelvis Gösta Selling, Svenska herrgårdshem under 1700-talet: Arkitektur och inredning 
1700–1780, (diss. Stockholms högskola), Nordiska museets handlingar 7, Stockholm 1937; 
Gösta Selling, ”Herrgårdarna och bebyggelsen”, Forsmarks bruk: En uppländsk herrgårds-
miljö, (red. Sverker Janson & Bengt Janson), Stockholm 1984; Sverker Janson, Forsmarks bruk 
som byggnadsminne, Stockholm 1982; Marie Nisser, ”Forsmarks bruks historia”, Forsmarks 
bruk: En uppländsk herrgårdsmiljö, (red. Sverker Janson & Bengt Janson), Stockholm 1984. 
Den initiala tillskrivningen av Fredrik Magnus Piper som arkitekt till den engelska parken 
kan exempelvis ses i Vattenfalls tidiga informationsbroschyrer om Forsmark: Forsmark 1973, 
KB:Okat: Forsmarks kraftgrupp AB; Forsmarks kraftstation, informationsbroschyr Vattenfall, 
Vällingby [1975], KB:Okat: Forsmarks kraftgrupp AB; Forsmarks kraftstation 1976, KB:Okat: 
Forsmarks kraftgrupp AB. Senare forskning anger Johan Christian Ackermann som parkens 
upphovsman, se Torbjörn Forsman, ”Vem anlade engelska parken?”, Forsmarks bruk: En up-
pländsk herrgårdsmiljö, (red. Sverker Janson & Bengt Janson), Stockholm 1984.
590  Ivan [sign.], ”Forsmark en bruksidyll”, Vi i Vattenfall 1970:2, s. 5.
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byggnaderna däremellan mest levt på förgången storhet. Men plötsligt blir bru-
ket ett högaktuellt framtidsobjekt: orten där Vattenfalls andra stora kärnkraft-
anläggning skall byggas. Man talar om historiens vingslag. Om det någonstans 
förmärks i atmosfären så är det i Forsmark.591

Detta med anledning av att Vattenfall hade ordnat en konferensresa för de 
anställda till Forsmark. Först hade man som det beskrevs tagit ”en titt in i 
framtiden” genom att Tage Nytén som var chef på Vattenfalls avdelning för 
el- och värmeteknik hade orienterat konferensdeltagarna om kärnkraftbygget 
på anläggningsplatsen. 

Därefter gjorde man en, som det hette, avstickare rakt in i 1700-talet genom 
att greve af Ugglas på Forsmark tog emot mitt i det idylliska brukssamhället 
och berättade om bruket och dess historia. Grevens mamma, friherrinnan af 
Ugglas, höll en generös mottagning på herrgården, eller ”slottet” som man 
valde att kalla det i artikeln. Artikelförfattaren beskrev hur tillfredsställande 
det var att få uppleva slottet, inte som ett museum utan som ett levande hem. 
Han blev också glad när han upptäckte att slottet och bruksamhället hade be-
varats så pietetsfullt och att det således var ett stycke levande kulturhistoria 
som kunde ”få fortsätta att leva tack vare de nya möjligheter som kärnkraft-
anläggningen i det fallet erbjuder”.592 Denna tanke om hur kärnkraftverket 
gav kulturmiljön fortsatt liv illustrerades bland annat av en bild av bruksgatan 
med kyrkan i fonden (fig. 43).

Dessa utsagor hade genom publiceringen i interntidningen en tydlig adress 
in mot den egna organisationen. Men samma bild framställs också i den ex-
ternt riktade kommunikationen. I en av de tidigaste informationsbroschyrer-
na för Forsmarksbygget är det rubriken ”Bruk från 1700-talet kärnkraftens 
granne” som allra först möter läsaren.593 Samma mönster som etablerades i 
interntidningen Vi i Vattenfall, med en självklar koppling mellan kärnkraft-
verk och bruksmiljö, artikuleras här återigen gång på gång. Rubriken följs av 
det nästan likalydande men mer uttryckligt ekvivalerande ”Forsmarks bruk är 
närmaste granne till kärnkraftverket i Forsmark”. Den rumsliga närheten upp-
repas därefter genom ”Forsmarks bruk ligger 3 km från kraftstationsbygget”, 
dessutom med tillägget ”och kommer inte att påverkas av utbyggnaden.” Mot 
bakgrund av figuren få-fortsätta-leva-tack-vare-kärnkraftsanläggningen ovan 
kan vi se tillägget om ingen påverkan som implicerande att bruksmiljön inte 
kommer att påverkas annat än på så sätt att dess fortsatta existens möjliggörs 
och säkras. Den introducerande texten fortsätter med att bruket ”idag är en 
vitskimrande idyll”, att de ”vitputsade arbetarbostäderna trycker längs bruks-
gatan, som börjar vid slottet och slutar vid kyrkan” och knyts samman genom 

591  Holger [sign.], ”Forsmark – 1700-talsidyll med framtid”, Vi i Vattenfall 1971:4, s. 12.
592  Holger 1971, s. 12. 
593  Forsmark 1973, s. 2, KB:Okat: Forsmarks kraftgrupp AB.
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Fig. 42. Bruksgatan i Forsmark. Ur ”Forsmark en bruksidyll”, Vi i Vattenfall 1970.

Fig. 43. Bruksgatan i Forsmark. Ur ”Forsmark – 1700-tals[-]idyll med framtid”, Vi i 
Vattenfall 1971.
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Fig. 44. Bruksgatan i Forsmark. Ur Forsmark, informationsbroschyr 1973.

Fig. 45. Bruksgatan i Forsmark. Ur filmen Kärnkraft i Forsmark 1974.
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att ”[h]ela Forsmark är ett levande minnesmärke över en förgången epok i 
Sveriges historia.”594 Den introducerande texten flankeras av en bild av bruks-
gatan med kyrkan i fonden med texten ”Forsmarks bruk är kärnkraftverkets 
närmaste granne.”595 (fig. 44)

Filmen Kärnkraft i Forsmark
I Vi i Vattenfall stod det i en notis 1972 att läsa att Vattenfall hade beställt 
en film om kärnkraftverket i Forsmark. Forsgren produktion hade fått i upp-
drag att göra en film om hur anläggningen växte fram.596 Det var också vad 
den färdiga filmen visade.597 Genom en teknik som i Vi i Vattenfall beskrevs 
som ”memo-filmning”, vilket innebar att en bild per minut exponerades från 
samma plats, framskred Forsmarksbygget i filmen med en otrolig hastighet.598 
Skildrandet av byggnadsprojektets framväxt var en av standardkomponen-
terna i de narrationer som filmerna om kärnkraftverken utgjorde. Andra stan-
dardkomponenter bestod av inringandet av tid – i det här fallet att ”[d]et var 
kring jultiden 1971 som kärnkraftbygget i Forsmark startade” och ”1978 ska 
den första reaktorn tas i bruk, det är alltså många arbetsveckor kvar” – samt 
beskrivningar av kärnkraftteknikens funktion, det vill säga hur vatten genom 
kärnklyvning värms upp till ånga som driver turbiner, som i sin tur driver 
en generator och därigenom alstrar elektricitet. I Forsmarksfilmens fall dyker 
också kärnkraftens risker upp som ett tema. Exempelvis återgavs en debatt 
mellan miljökämpen Björn Gillberg och Vattenfalls Carl-Eric Holmquist med 
titeln industrihygieniker. För att avgöra debatten vände man sig i filmen där-
efter till överingenjören Dag Jungnell på Vattenfall med frågan: ”Har man nu 
klarat ut att kärnkraftstationerna är ofarliga?” ”Ja”, svarar Jungnell.

Det centrala i sammanhanget är dock hur sammanlänkningen av Forsmarks 
kärnkraftverk och Forsmarks bruk genom filmen kunde framställas med ännu 
större tydlighet än tidigare. Filmens titel var Kärnkraft i Forsmark och det 
inledande anslaget därmed karakteristiskt: en flygbild över Forsmarks bruk 
och herrgården.599 Därefter klipp till den återkommande bilden av bruksga-

594  Forsmark 1973, s. 2, KB:Okat: Forsmarks kraftgrupp AB.
595  Forsmark 1973, s. 3, KB:Okat: Forsmarks kraftgrupp AB.
596  Ivan [sign.], ”Forsmark pigg 1-åring i skogen”, Vi i Vattenfall 1972:10, s. 10.
597  Kärnkraft i Forsmark, Forsmarks kraftgrupp AB, manus Marianne Johansson, produktion 
Forsgren produktion, 12 min., [omkr. 1974], FV/KB:AS.
598  ”Forsmark filmas”, Vi i Vattenfall 1973:1, s. 16. ”Memofilmning”, av engelskans memo-
motion, var en analysmetod som användes i arbetsstudieändamål vilken under senare delen 
av 1950-talet började få spridning i Sverige, se Björkin 2004, s. 246–247. Memofilmningen i 
Forsmark tycks dock inte ha haft något egentligt arbetsstudie- eller rationaliseringssyfte utan 
lånar framför allt den rationella metodikens form.
599  Anslaget kom också att bli mönsterbildande för de filmer om Forsmarks kärnkraftverk som, 
många gånger med användning av samma bildmaterial, producerades under de följande åren. 
I vissa fall är sammankopplingen då ännu starkare genom korsklippning mellan flygbild över 
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tan med kyrkan i fonden (fig. 45). Genom växtligheten och det ackompanje-
rande ivriga fågelkvittret kan man sluta sig till att det är vår. Berättarrösten 
förklarar: ”Det här är Forsmark i norra Uppland. Ett idylliskt brukssamhälle 
med kyrka, herrgård, bruksdamm och vitrappade hus längs huvudgatan.” I 
bild visas sedan den idylliska bruksdammen, själva herrgårdsbyggnaden och 
klocktornet. Berättarrösten ger en kort historisk exposé. I bild ser man en vy 
av den engelska parken med dess spegeltempel och Minervaskulptur. Berät-
tarrösten fortsätter: ”Forsmarks bruk tycks representera en idyll från gångna 
tider med en annan livsrytm än vår men bara en knapp halvmil härifrån bryter 
en ny tid in.” Hastigt klipp till kraftverksbygget där det pågår bergborrning 
och betonggjutning. Berättarrösten artikulerar sammanlänkningen: ”Ja, det är 
här som Forsmarks kärnkraftstation blir till.” Och om denna närhetsfigur inte 
skulle vara tydlig nog så adderas tillägget: ”Det är alltså bara en kort bit mel-
lan idyllen och den här myllrande arbetsplatsen.” 

Forsmark som nationellt kanoniserat kulturarv
Att Forsmarks herrgård och bruksmiljö kunde få ”fortsätta att leva” genom 
kärnkraftverket, eller med terminologin från Oskarshamn att den räddas ge-
nom kärnkraftverket, framträder inte bara i de återkommande sammanlänk-
ningarna av bruksmiljön och kraftverksbygget i tidningsartiklar, broschyrer 
och på film. Det sker också i en helt konkret mening.

Redan i platsvalsundersökningarna för Vattenfalls andra stora kärnkraft-
verk efter Ringhals som redovisades i rapporten Kärnkraft på östkust 1969 
så poängterades under rubriken ”Kulturminnen” att ”Forsmark[s] bruksmiljö 
3 km söder om kraftstationen [är] intressant” och att ”[k]raftstationen kan 
tillsammans med Forsmark bruk bli ett intressant utflyktsmål”.600 Genom att 
Forsmark valdes som förläggningsplats demonstreras också utifrån ett offici-
ellt perspektiv Forsmarks bruks möjliga kulturarvsstatus. 

I den tidigare anförda skrivelsen från RAÄ, där ämbetet konstaterade det 
ringa antalet fornlämningar, påpekades att området kring Forsmarks bruk var 
ditintills föga berört av det moderna samhället. Tillkomsten av kärnkraftver-
ket aktualiserade menade man därför tanken på en bevarandeplan.601 Också 
i det av RAÄ 1972 sammanställda förarbetet avseende miljöer av betydelse 
för kulturminnesvården till den fysiska riksplaneringen lyftes området fram. 

Forsmarks bruk och det färdigställda Forsmarks kärnkraftverk, se Så bygger vi Forsmark, Fors-
marks kraftgrupp AB, manus Marianne Johansson, produktion Forsgren produktion, 16 min., 
[omkr. 1976], KB:AS; Klart Forsmark, Statens vattenfallsverk, produktion Forsgren produk-
tion, 15 min., [omkr. 1981], FV. 
600  Bilaga, redovisning av utvalda lägen, s. 1:35, Kärnkraft på östkust 1969.
601  ”Angående kulturhistorisk inventering i Forsmarks socken, Uppland”, skrivelse Margareta 
Biörnstad och Monica Modin, RAÄ till Vattenfall, 1970-07-06, RA:SVVA, El- och värme-
teknik, Dossiéer huvudserie 2, vol. F1AB:1057.
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Fig. 46. ”Forsmarks bruk och Forsmarksverket”, vykort Forsmarks Kraftgrupp, u. å. 
(efter 1985).
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Forsmarks bruk pekades här ut som ett riksintresse för kulturminnesvården. 
Bruksområdet beskrevs i förarbetet som mycket märkligt. Att ge Forsmark 
status av officiellt kulturminne, genom att RAÄ förklarade bruket som bygg-
nadsminne, anfördes därför som väl motiverat.602

Kopplingen mellan kärnkraftverk och bruk var dock ännu inte formellt 
etablerad. Den mark som behövde tas i anspråk för kraftverksutbyggnaden 
tillhörde till större del staten genom domänverket.603 Men också mindre delar 
av bland annat Forsmarks bruks mark erfordrades för kärnkraftverket. Samti-
digt med att diskussioner initierades mellan RAÄ och brukets ägare af Ugglas 
kring en byggnadsminnesförklaring pågick också förhandlingar kring Vatten-
falls markförvärv.604

I juni 1974 möts ämbetets representant, landsantikvarien i Uppsala och 
ägaren af Ugglas i Forsmark och diskuterar omfattningen av det område som 
föreslås byggnadsminnesförklaras. Ägaren hade inget att invända och RAÄ 
förband sig att lämna ekonomiskt stöd till bevarandeåtgärder och gav dess-
utom också sin vårdsektion i uppdrag att börja projektera konserveringsarbe-
ten.605 

Den 18 augusti 1975 beslutar riksantikvarien att förklara Forsmarks bruk 
som byggnadsminne.606 I december samma år träffas slutligen ett köpeavtal 
mellan Forsmarks kraftgrupp och greve af Ugglas som innebär att Forsmarks 
kraftgrupp köper hela Forsmarks bruk. När bruket i formell mening blir en del 
av kärnkraftverket så blir det i officiell mening till som kulturminne.

1982 sluts en cirkel. Forsmarks kraftgrupp publicerade då en redogörelse 
för Forsmarks bruks bevarande och vård. Redogörelsens titel var Forsmarks 
bruk som byggnadsminne. Författaren var Sverker Janson. ”När Forsmarks 
Kraftgrupp AB övertog Forsmarks bruk, byggnadsminnesförklarat 1975, er-
höll man samtidigt ett av landets märkligare kulturminnen”, löd Jansons inle-
dande ord.607

602  Miljöer och större områden av betydelse för kulturminnesvården. Beskrivning till redovis-
ning sammanställd inom riksantikvarieämbetet, Förarbeten för fysisk riksplanering, underlags-
material nr 23, Civildepartementet 1972.
603  Bilaga, redovisning av utvalda lägen, s. 1:35, Kärnkraft på östkust 1969.
604  Cederstam 2000, s. 15.
605  ”Fråga om byggnadsminnesförklaring av Forsmarks bruk, Forsmarks socken, Uppland” 
skrivelse från RAÄ till Landsantikvarien i Uppsala och greve Ludvig af Ugglas, 1974-08-09, 
ATA, Ämbetsarkivet 4, F1 Topografiska dossiéer, Uppland, Forsmarks socken, Forsmarks bruk, 
1958–1979.
606  Riksantikvarieämbetet, resolution 1975-08-18, beslut om byggnadsminnesförklaring, ATA, 
Ämbetsarkivet 4, F1 Topografiska dossiéer, Uppland, Forsmarks socken, Forsmarks bruk, 
1958–1979.
607  Sverker Janson, Forsmarks bruk som byggnadsminne, Stockholm 1982, s. 5.
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Kapitel 5. Avslutning

– Vad tycker du om kvaliteten, på arkitekturen, om 
vi säger så? 
– Det här känns ju… alltså… det är tekniker-ritat 
det här helt enkelt. Det är en bruksbyggnad utan… 
alltså jag… på nåt sätt känns det som där är någon… 
någon… liten, liten tendens till utsmyckning men 
annars är det ju absolut ingenting. [---] Det finns 
ju ingen som intresserar sig för att åka hit. Det är 
väl så att… det här är väldigt negativt, plus att det 
kanske inte är så ball och komma ut och stå som vi 
gör nu och titta på den här rätt så hopplösa fasaden, 
det väcker inte så mycket… positiva känslor som 
man… när man står inne i domkyrkan och ser, ser 
den vackra byggnaden med en vacker interiör och… 
så vidare.608

(Ansvarig tjänsteman om ev. byggnadsminnesför-
klaring av Barsebäcksverket 2008.)

Jag framhöll i inledningen att tillskrivningarna av betydelse inte är stabila. De 
måste ständigt förhandlas och omformuleras. Så här i början av 2000-talet har 
nu kärnkraften själv historiserats. År 1999 stängdes den första reaktorn vid 
Barsebäcksverket och år 2005 avslutades kärnkraftverkets produktion helt. 
Det stod då klart att det slags lågintensiva hot från efterdyningarna av folkom-
röstningsresultatet 1980 nu hade krävt sin tribut. 

Som en parallell till det som jag har studerat under den avgränsade peri-
oden väcktes här en ny fråga: Vad var det man nu hade framför sig? Var det ett 
kulturarv? Var det ett kulturarv som var värt att bevara?609 Av radioprogram-
met som de ovan citerade raderna kommer ifrån framgår att kulturarv är posi-
tiva saker och kulturarv är arkitektur. Barsebäck upplevdes inte som särskilt 

608  ”Ska vi K-märka Barsebäck?”, Tendens, producent Ola Hemström, radioprogram i Sveriges 
Radio, P1, 2008-09-30, 30 min., (KB:AS).
609  I själva verket så restes frågan om en byggnadsminnesförklaring av Barsebäcksverket redan 
1988 av Lars-Eric Jönsson och Kristian Berg i ett öppet brev till Länsstyrelsen i Malmö som 
publicerades i Helsingborgs Dagblad. Lars-Eric Jönsson, ”Stora och små berättelser”, Stort, 
fult, farligt? Barsebäcks kärnkraftverk och kulturarvet, rapport 2003:115, Regionmuseet Kris-
tianstad/Landsantikvarien i Skåne, Kristianstad/Lund 2003. 
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positivt, det var till och med hopplöst, och det var inte arkitektur för det fanns 
i stort sett ingen utsmyckning, och därmed förstår vi att det inte heller rör sig 
om ett kulturarv. Och så skulle det kunna vara.

Samtidigt dök Barsebäcksverket år 2005 upp i ett nummer av Arkitekten. 
Här fick Barsebäcks kärnkraftverk träda fram som ett av de starkaste svenska 
exemplen på byggnader med arkitektoniskt symbolvärde i sällskap med Glo-
ben, Västra hamnen i Malmö och Evenemangsstråket i Göteborg bestående av 
bland annat Ullevi, Mässan, Universeum och det Kasper Salin-prisbelönade 
Världskulturmuseet.610 Med andra ord, tillskrivningarna förändras.

Avslutande diskussion
I inledningen beskrev jag hur syftet med den här avhandlingen var att un-
dersöka vad det var som utsagor om kärnkraftverken som byggnader i vid 
bemärkelse och deras utformning åstadkom. De grundläggande frågorna var 
vad det var för, i mycket vid mening, arkitektoniska objekt som producerades 
och vilka kollektiva identitetsformeringar som konstruerades. Frågan var med 
andra ord vad det var man byggde och vem det var man byggde.

Utifrån en tentativ indelning har jag genom undersökningen angett tre 
möjliga sätt som begreppsliggöranden av det svenska kärnkraftverket skedde 
på under tiden 1965–1973. Dessa tre sätt som begreppsliggörandena sker på 
svarar mot tre diskursordningar som jag presenterade och diskuterade i inled-
ningen. 

Arkitekturens diskursordning
Det första av dessa begreppsliggöranden som jag undersökte var inom ramen 
för vad jag har kallat en husbyggnadsarkitekturens diskursordning.

En analys av hur kärnkraftverk hanterades inom den internationella arki-
tekturens kontext visade att kärnkraftverket som fenomen och arkitektoniskt 
objekt i allra högsta grad fanns närvarande i en arkitekturens diskursordning 
i bland annat Storbritannien, USA, Västtyskland och Frankrike. Registret för 
tillskrivningar av arkitektonisk betydelse var också brett, i fallet med dess 
genes om allt från exponenter för centrala positioner inom det diskursiva fältet, 
genom kopplingar till exempelvis Philip Johnson och i förlängningen Ludwig 

610  ”13 i topp”, Arkitekten: Medlemstidning för Sveriges arkitekter, Stockholm 2005:10, s. 30–
33. Om Barsebäck skriver man följande, s. 31: ”Barsebäck 1 och 2. Vissa byggnader engagerar 
mer än andra. Det är ett värde i sig. De tar plats i det allmänna medvetandet, blir symboler. 
[---] Barsebäck blev symbolen framför andra för kärnkraftverken, de kanske mest laddade byg-
gnaderna som det här landet har haft. Arkitekt, hus: KG Svensson, VBB. Arkitekt, landskap: 
Per Friberg.”

194



Mies van der Rohe, till andra mer eller mindre anonyma uttryck. Spännvidden 
var stor. Tillskrivningarnas repertoar av möjliga betydelser på objektsnivå var 
också mycket bred genom hänvisningar till yttre rymden och det marsianska, 
till det klassiska industribyggandets tradition, till antikens tempel i Egypten, 
Grekland och Rom, till medeltidens katedraler och barockens byggnader, för 
att nämna några exempel.

Detta förhållande stod i mycket skarp kontrast till hur kärnkraftverket som 
fenomen hanterades inom ramen för en arkitekturens diskursordning i Sverige. 
Analysen av den diskursiva praktiken visade på en i det närmaste total uteslut-
ning av kärnkraftverket som arkitektur. Detta gällde både utifrån den generella 
ansatsen, genom att kärnkraftverk inte förekom i de arkitekturtidskrifter som 
undersöktes, och i det specifika perspektivet där de medverkande aktörerna i 
form av beställarna konsekvent undviker att kombinera begreppsligheterna 
arkitekt eller arkitektur och kärnkraftverk i tidskrifter och medier. Arkitekten 
kunde i det här sammanhanget tillskrivas rollen av att rita matsalsbyggnader 
och utställningslokaler i kärnkraftverkets anslutning. Men att sammanfoga or-
den kärnkraftverk och arkitekt eller arkitektur lät sig inte göras.

Vad beror då dessa uteslutningar på? Varför denna tystnad? Att det skulle 
vara diskursordningens interna förhållanden som producerar denna tystnad 
framstår knappast som rimligt. Det var inte så att endast några slags hög-
statusprojekt eller någon sorts elitarkitektur tog plats inom husbyggnadsarki-
tekturens diskursordning. I arkitekturtidskrifterna fanns mängder av exempel 
på inkluderandet av både vardagliga prosaiska byggnadsuppgifter och fab-
riker, kraftverk och industrier. Här fanns inget mönster i varför kärnkraftverk 
skulle uteslutas. Det går heller inte att se att det handlar om personbiografiska 
aspekter eftersom aktörerna finns närvarande inom diskursordningen genom 
att de representeras av andra objekt. Inte heller att en historisk genealogi skulle 
saknas eftersom det fanns uppenbara paralleller till den alltjämt under tiden 
iakttagna vattenkraftens pionjärprojekt. En möjlig extern förklaring har jag 
genom undersökningens avgränsningar redan på förhand kunnat bortse ifrån: 
den starka kärnkraftskritiska opinionen och hur denna i sådana fall skulle kun-
na tänkas spilla över på och kompromettera kärnkraftverket som arkitektur.

Eller, på ett besläktat sätt, skulle det ha varit så att kärnkraften som projekt 
inte var tillräckligt angeläget utifrån ett politiskt perspektiv, det vill säga som 
en del av samhällsbyggandet och i konstruerandet av en välfärdsstat?

Nej, det förhöll sig som jag har visat på rakt motsatt sätt. Kärnkraften be-
fann sig, under efterkrigstiden och fram till den avgränsning jag gjort, i själva 
centrum av det politiska samtalet. Och även därefter kan man tillägga men då 
med helt omvända förtecken. Jag har visat hur kärnkraften över hela det riks-
politiska spektret länkades tätt samman med det föreställda välfärdsprojektet 
och samhällsbyggandet i stort.
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Genom en mängd utsagor har jag visat på en logik där kärnkraften kopplas 
samman med och tillskrivs en diskursiv nyckelposition för vad som förstods 
som politikens nya uppgifter i det som kallades överflödssamhället. Det är 
härigenom tydligt hur kärnkraften som den emblematiska bilden av konkret 
skapare av välstånd kan fungera som det begrepp som kan bära föreställnin-
gen om avskaffandet och överskridandet av själva det politiska i den form som 
man ditintills hade förstått det som, när det politiskas roll som styrning och 
avvägning mellan intressen, fördelning och distribuering av resurser, kort sagt 
som val, har onödiggjorts genom det totala överflödet.

Och här börjar man kunna se ett sätt att förstå denna uteslutning. Jag 
har visat hur kärnkraftsteknologins introduktion gav upphov till mycket 
starka föreställningar om radikalt förändrade förutsättningar för samhället. 
Kärnkraften som fenomen fogades samman med välfärdsprojektet inte bara 
på ett generellt plan utan också i åtskilliga konkreta bemärkelser genom den 
diskursiva sammanlänkningen med snart sagt alla förekommande politikom-
råden, det vill säga inte bara genom dess roll i energipolitiken utan också i 
närings-, utbildnings-, lokaliserings- och, som jag i synnerhet har velat lyfta 
fram, kulturpolitiken. Det var här två diskursiva figurer som framträdde som 
från sina respektive olika håll underströk kärnkraftens signifikans. Å ena sidan 
där kärnkraften som inbegreppet av en revolutionerande teknisk utveckling i 
ett allmänpolitiskt perspektiv förde med sig kravet på att politiken förstods 
som kulturpolitik i vid bemärkelse, och å andra sidan där kärnkraften genom 
att tillgodose de materiella behoven, något som kärnkraften också framstod 
som den centrala bilden för, i ett kulturpolitiskt perspektiv i sig kunde förstås 
som en kulturfaktor.

Det här betyder emellertid inte att det skulle röra sig om något enkelt, direkt 
påverkansförhållande där tankar inom det politiska om en adekvat framställ-
ning av kärnkraften medvetet skulle diskriminera en arkitekturens diskurs-
ordning. Det skulle i så fall antyda att politikens aktörer manifest skulle ha 
hindrat eller förbjudit utgivarna av arkitekturtidskrifterna att inkludera utsagor 
om kärnkraftverk. 

Vad jag i stället vill trycka på är att den till synes enkla anledningen till 
att kärnkraftverket inte begreppsliggjordes inom husbyggnadsarkitekturens 
diskursordning är att det fanns andra diskursordningar som svarade bättre 
mot en materialisering av de föreställningar som projicerades genom och mot 
kärnkraften. Vad det handlar om, snarare än något slags enkelriktad påverkan, 
är hur fenomenet kunde aktiveras inom andra diskursordningar, diskursord-
ningar med andra historiskt och rumsligt specifika konventioner för betydelse-
tillskrivningar. 
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Landskapets diskursordning
En av dessa andra diskursordningar var den som jag betecknade som landska-
pets diskursordning. Undersökningen av denna visade att det inom den fanns 
en avsevärd mängd utsagor om kärnkraftverk. Inom landskapets ram kunde 
både utländska och svenska kraftverk begreppsliggöras. Det var också en ut-
sageproduktion som skedde på en mängd olika nivåer och sätt. I dags tidningar, 
facktidskrifter, personaltidningar, informationsbroschyrer, filmer, kurser och 
utredningar artikulerades kärnkraftverket inom landskapets diskurs ordning.

Inom denna diskursordning fanns också internationella paralleller genom 
det direkta refererandet till exempelvis brittiska landskapsarkitekter som Syl-
via Crowe och Geoffrey Jellicoe och hänvisningen till situationer och förhål-
landen i andra länder. Det var paralleller som, till skillnad från inom arkitek-
turens diskursordning, noterades och aktiverades.

Inom landskapets diskursordning framträder också mycket starkt just de 
intertextuella samband och relationer som jag diskuterade i inledningen, det 
vill säga hur utsagor bygger på andra utsagor. Det rör sig om både en mani-
fest intertextualitet, genom en mer eller mindre öppen och medveten citer-
ing, assimilering eller bestridning, men också om en mer latent, konstitutiv 
intertextualitet eller interdiskursivitet där en diskursordnings underliggande 
konventioner tas i anspråk.

Jag har i detalj visat hur vissa diskursiva figurer, exempelvis hur kärnkraft-
verket genom sin karaktär och skala måste accepteras som nytt inslag i land-
skapet, har cirkulerat från artiklar, som i sin tur bygger på böcker och film, till 
PM, via utredningar, vidare till åter nya artiklar, utredningar och förslag. För 
varje artikulation adderas olika lager av betydelser.

Även den latenta intertextualiteten, interdiskursiviteten, ser vi exempel 
på genom hur konventioner från bland annat en politisk, en historisk och en 
kraftproduktionsdiskurs infogas och används som resurs, i synnerhet genom 
diskursiva figurer som att energin är det grundläggande i allt skeende och att 
landskapet och livsmiljö måste förändras.

I analyserna av landskapets diskursordning har jag visat hur kärnkraften 
och kärnkraftverket kunde framställas som en radikalt befordrande och över-
skridande kraft. Enligt denna logik skulle landskapets skönhetsvärde komma 
att understrykas och i förlängningen bli till genom tekniken och anläggning-
arna. Det nya landskap som var betingat av den moderna tekniken föreställdes 
ge upphov till en förändring av ett inre landskap. Det nya landskapet förde 
med sig en ny skönhetssyn som överskred tidigare begrepp och som jag har 
visat fanns här en föreställning om hur människornas syn på landskapet skulle 
komma att förändras i takt med landskapets förändring.

Analyserna av de utsagor som rymdes inom landskapets diskursordning 
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visade hur det här fanns narrativ som kärnkraften som diskursiv figur kunde 
länkas samman med och inlemmas i. I analogi till det politiska fältet erbjöd 
kärnkraften, och kärnkraftverket i materialiserad form, sinnebilden av den 
moderna tekniken och framsteget. Kring kärnkraftverket som denna emblem-
atiska bild kunde ekvivalenskedjor spinnas där kraftverket diskursivt konstru-
eras som något som inte bara möjliggör utan också tvingar fram en ny skön-
hetsuppfattning. Det är ett tvång som inom diskursordningen kan transcendera 
tidigare värdebegrepp. Kärnkraftverket får här stå för något som genom bland 
annat sin föreställda enorma storlek eller skala inte kan gömmas, smälta in, 
fås att försvinna eller kamoufleras. Samtidigt framträder genom utsagorna hur 
det är ett annat landskap än det tidigare som måste ta form. Tekniken tvingar 
här också fram ett nytt landskap i form av en ny livsmiljö. Det är ett landskap 
som då måste stå i samklang med ingreppet i landskapet, ett ingrepp som i 
utsagorna allra starkast manifesteras av kärnkraftverket.

Jag har visat hur kärnkraftverket genom detta nya och i själva verket mer 
egentliga landskap kunde träda fram som det arkitektoniska objekt som det 
borde och måste vara. Och på samma gång som kärnkraftverkets arkitektoni-
ska potential föreställdes bli realiserad genom landskapet så producerade sam-
tidigt kärnkraften också detta landskap.

Kärnkraftverket kan då följaktligen konstrueras som både orsak till och 
samtidigt lösningen på det nya och annorlunda landskapets problem och de 
utmaningar som det för med sig. Det är kärnkraftverkets förmåga att göra 
dessa saker som i förlängningen diskursivt kan konstrueras som kraftverkets 
immanenta eller aprioriska skönhetsvärde.

Inom landskapets diskursordning fanns dessutom ekvivalenskedjor och en 
narrativ logik som de kulturpolitiskt orienterade utsagornas sammankoppling 
med kärnkraftsteknikens betydelse kunde hanteras inom, och utsagornas sam-
mankoppling med kärnkraftstekniken kunde i sin tur dessutom befordra land-
skapet.

För att återknyta till den i inledningen ställda frågan om utifrån vilka po-
sitioner som tillskrivningarna kunde ske ifrån, så kan man se hur dessa sam-
mankopplingar också gav aktörerna en möjlighet att visa hur betydelsefulla 
de verksamheter som kunde rymmas inom landskapets diskursordning var. I 
synnerhet som landskapsbegreppets tillämpning avsevärt vidgades och tillät 
en mängd olika fysiska miljöer att begreppsliggöras i termer av landskap.

Det var inte längre bara en rural eller pastoral landsbygd eller förment orörd 
vildmarksmiljö som kunde tänkas som landskap utan också vägarna, städerna, 
industrierna, fritidslivet och, inte minst, kraftverken kunde ses som och förstås 
i termer av landskap. Det gav också legitimitet åt organisationer som Samfun-
det för Hembygdsvårds anspråk, och tyngd åt en framväxande yrkesroll, där 
då ledande företrädare för professionen och de akademiskt erkända anförtrod-
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des dessa uppgifter samtidigt som de fick möjlighet att formulera utsagor om 
dem.

Kulturarvets diskursordning
Den tredje diskursordningen som jag undersökte var den som jag valde att be-
skriva som kulturarvets diskursordning. I de utsagor som rymdes inom denna 
fogades kärnkraftverket diskursivt samman med frågor om lämningar av en 
redan befintlig människoskapad materiell struktur. 

Utsagorna rörde hur kärnkraften, materialiserad som kärnkraftverk, var 
knuten till dessa lämningar och till de aspekter som rörde en förändrad syn 
på vad dessa lämningarna var, hur de skulle användas och vilken betydelse 
de hade.

Liksom inom landskapets diskursordning iakttog jag också inom kultur-
arvets diskursordning en utsagecirkulation och intertextuella samband. Sär-
skilt tydlig var inom kulturarvets diskursordning förekomsten av det som jag 
ser som en visuell intertextualitet, vilken exempelvis framträdde genom bil-
derna av får i ett ängs- och haglandskap med Oskarshamns kärnkraftverket i 
bakgrunden eller bilderna av Forsmarks gamla bruksgata med kyrkan i fon-
den. 

I kulturarvets diskursordnings fall så artikuleras genom en konstitutiv in-
tertextualitet också relationen till den då pågående omförhandlingen av kul-
turpolitiken, där en kulturpolitisk diskurs både använder och i sin tur används 
som resurs för kärnkraften.

Genom kärnkraftverket hanterar kulturarvets diskursordning kultur-
minnes- eller snarare kulturmiljövårdens relation till kulturpolitiken i stort ge-
nom den föreställning om att den rör hela människans livsmiljö. Det är genom 
kärnkraftverket som kulturarvet kan tillvaratas och levandegöras, och kultur-
minnesvården vidgas till kulturvård.

I form av en turnering av till synes givna förhållanden så kan kärnkraft-
en här erbjuda ett sätt för kulturminnesvården att fungera som framtids- och 
framstegsinriktad. Också kulturarvet får vara modernt. Detta är något som av 
Erlander beskrivs som en kulturminnesvård som inte präglas av en vemodig 
längtan tillbaka till det förgångna. 

Mina analyser av den diskursiva praktiken visade att de respektive dis-
kursordningarna betonandes olika starkt utifrån olika perspektiv. Beställarnas 
utsagor hade, sett till varje specifikt fall, generellt starkare fokus på kulturarv 
medan andra aktörer starkare betonar landskapet som diskursiv figur. I slutän-
den har dock de två diskursordningarnas respektive aktiveringar komple-
mentära uppgifter och svarar i form av resurser mot olika funktioner.

Samtidigt visar analyserna av utsagorna att det inom kulturarvets diskurs-
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ordning fanns flera liknande diskursiva konstruktioner som inom landskapets 
diskursordning. 

Jag diskuterade tidigare den diskursiva tvångsfiguren, hur tekniken em-
blematiskt framställd genom kärnkraftverket tvingar fram en ny skönhets-
uppfattning och hur densamma tvingar fram ett nytt landskap. Detta tvång 
artikulerades som dubbelriktat. Det nya landskapet, som i en mening blev till 
genom kraftverket – det var de tekniska ingreppen som underströk landskap-
ets skönhet – ställde krav på kraftverket och en för detta adekvat gestaltning. 
Kärnkraftverket, som genom sitt självklara, immanenta värde automatiskt 
svarade mot dessa krav, ställde samtidigt i sin tur krav på landskapet. Jag 
har visat hur det explicit artikuleras att landskapet i fall som Barsebäck och 
Ringhals svarar mot dessa krav. I andra fall, som Oskarshamn och Forsmark, 
framträder i stället kulturarvet och kulturmiljövården som det som kan utgöra 
en motsvarande resurs när landskapet inte svarar upp mot eller står i paritet 
med kärnkraftens befordrande potential.

Utöver denna befordrande potential har kärnkraften och kärnkraftverket en 
annan men klart besläktad funktion länkad till kulturarvet. Det är en funktion 
som artikuleras genom en räddningsfigur. Som jag har visat konstrueras denna 
diskursivt som att det är tack vare kärnkraftanläggningen som kulturarvet i 
form av kulturmiljön får fortsätta leva, eller att kulturmiljön skulle ha gått 
under men blir räddad när atomkraftverket kommer till stånd, eller att om 
atomkraftverksbygget kommer till stånd blir också mer av kulturmiljön kvar.

Det är framför allt inom kulturarvets diskursordning som det som Jameson, 
Anderson och Bhabha talar om som olösliga motsättningar, föreställd ge-
menskap och omöjlig enhet såväl artikuleras, förmedlas som neutraliseras. 
När kärnkraftverket begreppsliggörs inom kulturarvets diskursordning arti-
kuleras detta som ett dialektiskt förhållande där kärnkraftverket kan aktivera 
och få det materiella men latenta kulturarvet att framträda och bli till samtidigt 
som detta arv i sin tur befordrar kärnkraftverket. Genom denna dubbla rörelse 
kan de två storheterna också ekvivaleras och projektet framställas som ett där 
byggandet av kärnkraftverket blir till producerandet av kulturarv. 

Identitetsproduktionerna
Ett övergripande syfte med avhandlingen har varit att undersöka vad det var 
som utsagor om kärnkraftverken gjorde. Genom utsagorna kunde kärnkraft-
verket som objekt i form av byggnad konstrueras potentiellt som arkitektur 
och reellt som landskap och kulturarv. 

Av detta syfte, menade jag i inledningen, följde också frågan om vem det 
var man härigenom byggde. Jag kopplade samman den diskursiva konstruk-
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tionen av dessa objekt med frågan om en kollektiv identitet: hur den pro-
duceras, stöds och bekräftas.

Till att börja med har jag visat hur det framför allt är en nationellt grundad 
kollektiv identitet som produceras. Denna nationellt grundade identitet är på 
inget sätt självklar. Som Benedict Anderson påpekar är just den föreställda ge-
menskapens funktion att förvandla kontingens till determinans, från möjlighet 
till nödvändighet. 

Såväl lokala som regionala grunder för identitetskonstruktionen har va-
rit möjliga. Genom utsagorna konstrueras dock dessa identitetsformerings-
grunder konsekvent som otillräckliga och som anomalier. De lokala och re-
gionala sammanhangen skrivs fram som att de försvinner, somnar in eller dör 
om de inte undsätts och subsumeras av kärnkraften som bärare av den natio-
nellt grundade identiteten.

Den nationellt grundade kollektiva identiteten som artikuleras i samband 
med kärnkraften positioneras också mycket starkt i opposition mot en poten-
tiell internationellt eller transnationellt grundad identitet. Redan i de utsagor 
som Atomkommittén producerade markerades explicit hur utvecklingen av 
atomenergin krävde en kraftsamling av Sveriges vetenskapsmän, inte världens 
eller Europas, och att utvecklingsarbetet skedde, inte i samarbete med utan i 
konkurrens med andra nationer. Det löper en rak diskursiv linje mellan denna 
artikulation och det tal som kung Gustav VI Adolf höll i samband med invig-
ningen av Oskarshamnsverket 1972. I kungens utsaga var det självständiga 
svenska initiativ som stod bakom den utveckling av kärnkraftsteknologin som 
manifesterades genom Oskarshamnsverket. Mellan dessa två punkter gavs 
åtskilliga exempel på hur atomenergin behövdes för fortsatt utbyggnad av 
svensk industri, för utvecklingen av svensk välfärd och för att rädda Sverige 
från ett fullständigt beroende av utlandet.

Genom utsagorna stöds och legitimeras en viss typ av kollektiv identitet. 
Samtidigt fungerar detta förhållande effektivt också i omvänd riktning: det 
är den nationellt grundade gemensamma identiteten som kan legitimera den 
kollektiva satsningen på byggandet. Det är den understödda gemensamma 
identiteten som kan förklara och rimliggöra denna för samhället enorma 
satsning, en satsning som i åtskilliga avseenden tar mycket stora resurser i 
anspråk.

I avhandlingens inledning menade jag att konstruktionen och urskiljnin-
gen av diskursordningarna hade ett vidare syfte. Med detta avsåg jag också 
att begreppsliggörandet av kärnkraftverken utifrån de tre diskuterade diskurs-
ordningarna under en given tid och under vissa givna ramar i förlängningen 
svarar mot tre olika former av kollektiv identitetsproduktion. 

En av mina utgångspunkter var hur en avgörande aspekt av dessa identitets-
praktiker i stor utsträckning har att göra med vilket slags temporal orientering 
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eller bestämning som den föreställda gemenskapen präglas av. Jag har pek-
at på hur de tre diskursordningarna arkitekturen, kulturarvet och landskapet 
svarar mot en identitetsproduktion som är orienterad mot i tur och ordning en 
gemensam framtid, förflutenhet samt utanför historien.

I min analys av de narrativ som förmedlades genom de filmer jag lyfte 
fram från 1950- och det tidiga 1960-talet visades tydligt hur det i dessa fall 
i allra högsta grad var möjligt att konstruera en kollektiv nationell identitet 
utifrån en koppling mellan kärnkraft, samhällsbyggande och framtid. Det 
var en sammankoppling som emellertid endast var möjlig och giltig under 
en viss begränsad tid. När den kommersiella storskaliga kärnkraftens materi-
alisering aktualiseras genom beställningen av Oskarshamnsverket, när man 
står på randen till att börja leverera energi i en industriell skala, gör denna 
sammankoppl ing halt. 

För i enlighet med en diskursiv logik där energin förstås vara av grundlägg-
ande betydelse, där den föreställs vara det grundläggande i allt skeende och 
grundvalen för allt framåtskridande, vilken kombineras med föreställningen 
om hur kärnkraftens faktiska introduktion gav upphov till obegränsade mäng-
der med energi, så har löftet om en snart förestående realisering av det utop-
iska förbytts mot en situation när man måste handskas med att man befinner 
sig – inte på väg mot den – utan mitt i den.

Det är denna i grunden motsägelsefulla figur som begreppsliggörandet av 
kärnkraftverket måste kunna hantera. Att vid en punkt där historien i en men-
ing tar slut kunna artikulera både en absolut kontinuitet och samtidigt en full-
ständig förändring.
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Summary

The Poetics of the Nuclear Power Plant:  
Conceptualizations of Swedish Nuclear Power Plants 
1965–1973
In 1965 Oskarshamnsverket, the first Swedish commercial nuclear power 
plant, was ordered. By 1973 it had been inaugurated, and building work had 
begun on the remaining three facilities – Ringhals, Barsebäck, Forsmark – that 
became the locations of Swedish large-scale nuclear power production. 

This thesis explores what kind of architectural objects, in a very broad 
sense of the word, that the nuclear power plants in Sweden were discursively 
constructed as during these years. 

In the first chapter I discuss the theoretical and methodological precondi-
tions of the study. Drawing upon the work of Deborah Cameron & Thomas 
Markus (2002), I argue in this thesis that buildings in general to a large extent 
and in important respects are produced through utterances that are made about 
them. What was it, that in this case, in Sweden between 1965 and 1973, was 
articulated as being built? Buildings, in this perspective, do not just arise, they 
are attributed and ascribed meaning and purpose. They are functional, and one 
function is a social one.

The development and introduction of nuclear power technology gave, as 
I show in this thesis, rise to a range of ideas concerning how the conditions 
of society were being radically changed, and when the practical implementa-
tion of nuclear power was actualized through the construction of the nuclear 
power plants, statements articulated how the changing conditions of society 
were connected to this act of building. Hence, I regard the building of these 
objects as connected to the question of a shared and common identity, and the 
production of it. In analogy to this question follows that it is a matter of not 
only what was being built, but also who it was that was building, or rather, 
who was being built. What sort of collective identity is produced, supported 
and legitimized through the utterances on nuclear power plants? 

A central theoretical point of departure is the concept of poetics, which 
captures several important aspects of this study. On a basic level the concept 
points to how a textual dimension is focused upon. More importantly, the 
productive and performative character, the poiesis in the original sense of the 
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word, of the utterances is emphasized through the concept of poetics. It con-
cerns what the utterances do. By the explicit link to an Aristotelian poetics the 
concept also captures a narrative dimension that I see as a central part of the 
investigation, and as a consequence, an aspect of narrative rules and regulari-
ties. This in turn connects to the concept of discourse. 

Drawing primarily upon critical discourse analyst Norman Fairclough 
(1989, 1992 & 1993), following Foucault, discourse can be regarded as a spe-
cific way of signifying areas of experience from a particular perspective. By 
using the concept of discourse I want to stress an ambition to investigate the 
utterances as, in decisive respects, a social practice, a practice that it is al-
ways socially and historically situated, and that is both socially shaped, but 
also socially shaping. An important contribution to the concept of discourse 
is the elaboration in terms of orders of discourse, the totality of the discursive 
practices of a social domain, which are seen as conventions that underlie the 
discursive events. 

Together with the concept of narrative, the capacity of discourses on vari-
ous levels to render the utterances intelligible and plausible, which also has 
a methodological implication, these concepts form the basis for a theoriza-
tion of the concept of collective identity. I draw here primarily upon Benedict 
Anderson’s (1991) conceptualization of collective identity as an imagined 
community, and Fredric Jameson’s (1996) idea on the function of narratives 
to offer imaginary solutions to unresolvable social contradictions which are 
insurmountable in their own terms.

Using the elaboration of orders of discourse I delineate and construct 
three discourse orders that the nuclear power plant building in Sweden dur-
ing 1965–1973 potentially could be conceptualized and handled within: the 
discourse orders of architecture, of cultural heritage and of landscape. These 
orders of discourse are then in turn connected to three different specific modes 
of temporal orientation which are formative for collective identity: the future, 
the past, and outside of history. 

In the first part of the second chapter I examine the political discussions 
concerning nuclear power in Sweden from 1945, when these discussions first 
appeared, up until 1973. Nuclear power was from the beginning strongly con-
nected to the continuous development of the welfare project. In the political 
discourse – through speeches, conferences, official reports, parliamentary de-
bates and political party programs – it was iterated that the introduction and 
full scale implementation of nuclear power would revolutionize society and 
the conditions for human existence, in a way comparable to, or even exceed-
ing, the industrial revolution. Over the entire political spectrum enormous ex-
pectations were connected to the introduction of nuclear power technology. 

A number of discursive key figures or tropes were identified, e.g. that en-
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ergy is of fundamental importance to society and that the present civilization 
was entirely based on energy. It was articulated that society was on the verge 
of a whole new era, the atomic age. Furthermore that nuclear power made it 
possible to realize expectations that earlier had been considered unrealisti-
cally utopian. The resource of nuclear power was articulated as inexhaustible. 
There were also statements of how an increasing consumption of energy was a 
necessary prerequisite in reaching the goal of a heightened standard of living. 

The logical conclusion was explicitly articulated. The issues and the strug-
gles of how to distribute resources of the society, would, through the imple-
mentation of nuclear power and the subsequent abundance of energy, lose its 
prior importance, and the implementation of nuclear power would automati-
cally lead to a higher level of interest in, and a greater role for cultural issues 
in society.

Through the idea that the introduction of nuclear power represented an 
epochal change, giving, when fully realized, an unlimited amount of energy, 
these discursive figures could therefore also and more importantly be linked 
to a notion of a change in cultural politics. One of the consequences of the 
revolution of technological development, epitomized by nuclear power, was a 
demand for what was described as cultural politics in a broad sense. 

Two figures could here be conflated and superimposed. How material pros-
perity was decisive for making investments in cultural issues possible and 
simultaneously how cultural politics were beginning to be conceptualized as 
something that concerned, not only what was described as cultural life in a 
narrow sense,, but the whole human social environment including production 
facilities, making it a natural part in the development of human experience and 
image of reality.

The second chapter continues with an examination of how nuclear power 
and its buildings were treated in the context of architecture internationally. 
The examination shows that buildings for nuclear power were very clearly 
present in the international architectural discourse, and that nuclear power 
buildings were frequently discussed in British, American, French, German, 
Italian and Swiss architectural magazines and books. 

The discursive repertoire of attributions of architectural importance was 
very broad in the international context. From the perspective of the architect-
as-originator, the attributions ranged from conceptualizing the buildings of 
nuclear power as the work of exponents of key positions within the discursive 
field, through references to, for example, Philip Johnson and, by extension, 
Mies van der Rohe, to other more or less anonymous, but likewise noticed and 
even acclaimed works. 

The repertoire of possible meanings on an object level was also very broad, 
ranging from references to outer space and the Martian, to the tradition of clas-
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sic industrial architecture, the ancient temples of Egypt, Greece and Rome, to 
medieval cathedrals and Baroque buildings.

After the survey of the international context follows an examination of the 
Swedish architectural discursive practice through an analysis of a number of 
Swedish architectural magazines between 1965 and 1973. The result shows 
that the architecture of nuclear power plants was almost completely absent 
in the discourse order of architecture. Continuing from this general approach 
I then focus on a more specific perspective and investigate the articulations 
of the actual different stakeholders involved. The discursive practices, in the 
form of internal newsletters and magazines and information material of the 
organizations and companies that ordered the nuclear power plants and the or-
ganizations and companies that were responsible for the architectural design, 
are studied. 

This shows how there from the commissioning side was strong resistance 
or reluctance to make discursive connections between the nuclear power plant 
buildings and words like architect or architecture. These connections were 
possible to make when referring to non-Swedish phenomena. The peripheral 
buildings of the nuclear power plants could also be discursively connected to 
architecture through utterances of how, for example, an information building 
was described as architectonically bold, how the architects had managed to 
create a really nice canteen or how the architect had transformed an earlier 
building into an exhibition building. In case of the actual power plant build-
ings these discursive connections are absent. 

Neither is there, in the case of discursive practice of the organizations and 
companies that were responsible for the architectural design, any greater focus 
on the connection between architecture and building for nuclear power even 
if it is not entirely avoided. One striking feature of this discourse is however 
how the power plant in an immediate way is conceptualized as being part of 
landscape or a surrounding environment. 

This observation is what the third chapter is devoted to, the nuclear power 
plant as landscape, and the discourse order of landscape. It begins with a dis-
cussion of how Swedish hydroelectric development schemes could provide 
an existing discursive pattern that the nuclear power development drew upon. 
This was a discursive pattern that consisted of a complex narrative with sev-
eral intertwined but not always consistent or coherent lines of argument, e.g. 
changes in the environment have always occured, and since people have al-
ways adjusted to them earlier they should adjust also to the new changes. It 
was furthermore argued that people had to accept interference in nature if 
they were to obtain what they needed from it. The landscape must change in 
order to be able to provide electrical energy, it was said. Also, the alterations 
of landscape did not have to be a bad thing. The new could be as good as the 
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old, even better. Just because something was different it did not mean that it 
was not as good. The changes in the landscape should therefore not be hid-
den. Instead new aesthetic values could be created through the hydroelectric 
development schemes.

At the same time a strong opposition was formed against the hydroelectric 
development schemes and its environmental consequences, a development 
that nuclear power was regarded as the solution to by organizations such as the 
Swedish Society for the Protection of Nature and, of specific interest, Sam-
fundet för Hembygdsvård (The National Association for the Preservation of 
Local Nature and Culture), the Swedish equivalent of Council for the Preser-
vation of Rural England and Deutscher Bund Heimatschutz. Representatives 
of Samfundet could establish links between hydroelectric developments, in 
which they were involved, and the building of nuclear power plants through 
reports about the sites where the power plants were to be built. Building and 
drawing upon a number of complex intertextual chains, an immense produc-
tion of utterances started to evolve. In the centre of this discourse production 
was a number of themes. It was a new landscape that had to emerge and it was 
primarily the new technology that forced this development. The technologi-
cal interventions actually emphasized the beauty of the landscape. Technol-
ogy was adequately represented by the nuclear power plant buildings. This 
granted the power plant buildings an immanent and a priori value. Due to its 
enormous scale the power plant could not and therefore should not be hidden 
or camouflaged.

The result was a discursive logic of reciprocal demands. The new land-
scape, the grandiose result of modern technology, demanded a corresponding 
design of the power plant buildings. And while more or less automatically 
responding to this the grandness of the power plant demanded the same thing 
from the landscape. These themes and this discursive logic were also artic-
ulated through the statements of the authorities involved and also by those 
landscape architects that later made the proposals for the landscape design of 
the nuclear power plants. The aim of the landscape design of the Barsebäck 
nuclear power plant was according to the proposal to make the large building 
units stand autonomous and seem pure in the open landscape and to create a 
base from which the mighty reactor buildings would rise above the coastal 
landscape. The utterances produced in the proposals for landscape design of 
the Ringhals nuclear power plant bore several similarities. In this case how it 
was articulated how it was impossible for the buildings to subordinate to the 
landscape and that the aim with the design was to clearly and visibly demon-
strate what was built and what was nature. 

The fourth chapter consists of an examination of how the nuclear power 
plant was conceptualized in and through the discourse order of cultural herit-
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age. By studying a number of films and texts, produced for example by the 
commissioning companies, many connections between nuclear power plants 
and cultural heritage were discovered. In the case of the Oskarshamn power 
plant the adjacent old village structure is recurrently articulated as in the proc-
ess of being restored and a site of cultural heritage work. In the former chapter, 
I showed how, in the case of the power plants Barsebäck and Ringhals, the 
landscape was discursively constructed as being able to meet the demands 
posed by the nuclear power plant buildings. 

That cultural heritage did not play any significant role in that construction 
did not depend on any lack of important cultural heritage material or antiqui-
ties, on the contrary. But the landscape could in these cases convey a grand-
ness corresponding to nuclear power and technology that made the heritage 
aspects of these sites much less interesting. As stated by an heritage authority 
representative, the nuclear power facility would come to affect the surround-
ing environment in such a favourable way, that there were therefore from an 
antiquarian point of view no reasons for objections. 

But the analysis also showed that in contrast to the Barsebäck and Ring-
hals power plants, landscape was in the cases of the nuclear power plants of 
Oskarshamn and Forsmark, not able to meet the demands that the buildings 
made upon it. 

In these cases there was instead cultural heritage that was constructed as a 
concept that could match and correspond to the grandness of nuclear power. A 
salient feature of these articulations was how the nuclear power plant would 
rescue the cultural environment. Without the power plant the cultural envi-
ronment was condemned. In analogy to one of the figures in the landscape 
discourse, the environment, strictly speaking, did not become a cultural en-
vironment until the power plant actualized it. Through this narrative logic 
the building of the power plant produced the cultural heritage. This was most 
manifestly illustrated by how, in the case of Forsmark, the old Forsmark iron 
works when it was sold to the owner of the nuclear power plant became listed 
as being of special significance in accordance with the act on built heritage.

Here the articulations on how the nuclear power plant promoted and in turn 
was being promoted by cultural heritage could conflate and be discursively 
constructed as an activity where building the nuclear power plant simultane-
ously was an act of cultural heritage work, thus equivalating these concepts. 
Therefore the result could correspond to a notion of a shifting attitude in cul-
tural politics, towards a living and activated cultural heritage.

In chapter 5, the concluding chapter, I discuss the results of the investi-
gations and relate them to the broader questions of the introduction. I dis-
tinguished three potential discourse orders wherein there was a capability of 
ascribing meaning to the nuclear power plant as building. In Sweden during 
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the years 1965 to 1973 which was the primary focus of this thesis, the nuclear 
power plant was not conceptualized within the discourse order of architecture. 
Instead these potential, and within an international architectural context real-
ized, attributions of meaning were transferred to the discourse order of land-
scape and cultural heritage respectively. Within these orders of discourse there 
were possibilities to draw upon already existing discursive patterns and link 
the building of nuclear power plants to a wider discursive frame. 

Through the nuclear power plant as an epitome of the technological change, 
landscape could stand out as the concept that could handle the question and 
challenges of built environment, and through the nuclear power plant the her-
itage work could be conveyed as an activity that had contemporary urgency, 
and point to a conceptualization of cultural heritage politics as something that 
concerned the whole human environment. 

The initial question of the study concerned what sort of object that was con-
structed through the utterances about the nuclear power plant. The condensed 
answer is that the nuclear power plant was constructed as landscape and as 
built heritage. In extension of this followed the question of not only what was 
being built but also who was being built. 

Using Anderson’s concept of imagined communities and Jameson’s elabo-
ration of the narratives as imaginary resolutions to unresolvable social con-
tradictions, thereby stressing the productive character of the use of discourse, 
the question was what kind of formative mode of collective identity it was 
that was produced, supported and confirmed. The analysis shows that it was a 
distinctively national basis of collective identity that was produced and rein-
forced, as opposed to a possible but entirely negated local, regional or interna-
tional basis of identity formation.

At the same time as this discourse legitimized a formation of national col-
lective identity, this identity formation could also in turn function as legitimiz-
ing the project of building the nuclear power plants, by aiding in producing 
narratives that naturalized the project and made it seem plausible and the in-
vested resources reasonable.

In the introduction I related the different orders of discourse to three spe-
cific modes of temporal orientation of identity formation. An ultimate effect of 
the combination of the discursive figure “energy is of fundamental importance 
to society” with the imagined ability of nuclear power to provide unlimited 
supply of energy was that when nuclear power materialized through the build-
ing of full scale power plants, was the logical but paradoxical consequence 
that an utopian condition had arrived, that future has happened and that history 
had come to an end. In this situation it was the modes of the past and outside 
of time that had to be used to articulate the condition of society, to convey at 
the same time absolute continuity, and total change.
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