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"Gron el" och kolonisationen av Saprni

May-Britt Ohman

"GRON EL! JAG FbRSTAR INTE HUR DOM KAN KALLA

DET ̀ GRON EL'!", utropar K medan hon spanar ut

over dammen, norra Europas stSrsta vattenkrafts-

damm. Suorva. I detta nu ar dammen som allra

lagst. Hemma i Stockholm naddes jag av rapporter

om dammen fran personer jag borjat intervjua for

mitt nya forskningsprojekt Situerarle perspektiv pd

vattenkraftsexploateringen i Snp~rii —Sveriges tekniska

expansion pd 1900-inlet och dens paverkan pa i~r-

;ti

spraingsbefolkningen. "Dammen ser ut som ett man-

landskap!" "Du borde verkligen aka upp och se med

egna ogon!" Sa det har jag gjort. Det ar tidigt i maj

manad. Sno och is ligger fortfarande som ett tacke

over dammen, har och var brutet a~ de sprickor

som uppkommit da vattnet under isen slappts ivag

fdr att producera mer el och de stenrosen som min-

ner om de form vistena som numera inte langre ar

beboeliga. Och sa det stora halet da, oaken som alla
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maste akta sig for, som $stadkoms av det uppvarmda

vattnet som strommat ut fran Ritsem-kraftverket.

Varre ska dock komma berattar de initierade, de

som levt med detta i hela sina liv. Nar snon och isen

smatter undan sa kommer leran fram. Och inte nog

med det.Att to sig till vistena kommer att bli rena

bergsklattringen, £dr de som orkar. De yngre, och

starka gar det nog bra for. De aldre kommer att fa

det betydligt varre.

Det ar som elen producerades av naturen sjalvt, utan

inverkan av manniskohand. Som om det irate fauns

n~gra storningsmoment. Som om det yore n$got

ljuvt, paradisiskt, vackert, hanf8rande... ja nastan

magiskt. Det religiost anstrukna "Moder ford"

anvands irate som term, men anknytningen ligger

nara till hands.

och Anonjalme, ar ett avenryr i sig. Jag har oroat

mig i veckor, sera jag tog beslutet att aka for att se

med egna ogon. I borjan av maj blir isen osaker.l~n

sa lange firms det en isled, kontrollerad och under-

hallen.Men det ar forradiskt. Det galler att passa sig,

att veta var man ska aka. Irate to n$gra risker. Den

stora oaken i Ritsem som ar resultatet av uppvarmt

vatten som passerat kraftturbiner kravde tva mans

liv bara ett ar tidigare. Den hade plotsligt blivit

storre.' Jag far lita pa mina vagvisare.

ATT SUORVADAMMEN HAR EN SAKERHETSKLASS,

som det heter pa "tekniska", som ar att jamfdra

med ett karnkraftsverk, kanns milt sagt obehagligt.

Suorvadammen ar den stora regleringsdammen for

elproduktionssystemet i Lule ales trappa av vatten-

kraftverk. Har sparas vattnet som ska slappas pa nar

det behovs el i sods Sverige.Att det ar sa lagt vatten

nu far jag hSra beror pa reparationsarbeten vid sjalva

dammvaggen. Dammen skots av det statligt agda

kraft£dretagetVattenfall, som fdrr hette Kungliga

Uattenfallsstyrelsen. Nar jag laserUattenfalls beskriv-

ningar av Lule alv pa hemsidan slas jag av kontras-

terna:

Uattenkraft rir ett klokt salt alt npt ja ett nnli.~rligt

kretslopp. Ndr solen vdrrner aipp sjoar och hnv

bildas vatteridnga. Vattendngan stiger iippat tills glen

kondenseras i de hogre, kallnre, litftlagren och bil~lar

n~olia. Niir ~riolneia sedan driver i~a over land, skipper

de sii2 Inst i form av reg~i eller sno. Det dr det regnet

och deri snotz soin dr ryggraden i vara dlvar. Pd vatt-

nets resn till kusten och friheten i sjo och hav tar vi

vnra pa vnttnets Idgesenergi. Sedan bo jar kretsloppet

pa ~iytt. I~attenkraft ar en fornyG~r energikdlla sore

nyt jar natairen pd nature~rs egna villkor.2

EN FEMINISTISK POSTKOLONIAL FORSTAELSE av Lule

alv visar pa kontrasterna, spanningarna, de situerade

perspektiven: Vem ser vad?Uem flar saga vad? Vem

blir lyssnad pa? En talande kontrast ar till exempel

att Sverige, p~ den internationella arenan framstar

som narmast en utopidemokrati, en valgorare, en

godhetens fdresprakare. Manskliga rattigheter ska

foresprakas, genom diplomats och utvecklingsbi-

stand. Parallellt toper fornekelsen av ett kolonialt

forflutet och nedtystandet av ett kolonialt nu. Fram-

stallandet av en "grbn el" producerad av Moder Jord

sjaly som toper parallellt med realiteten att mannis-

kor — urbefolkning (lokalboende svenskar ocksa, de

fiesta aven de med samisk bakgrund — utan att detta

erkanns eftersom Svenska statens uppfattning om

samer ar "en man, renagare och nomadiserande")

— idag riskerar sina liv pa och kring vattenkrafts-

dammarna.

EN FEMINISTISK POSTKOLONIAL LASNING av de

webbaserade informationsbroschyrerna, liksom

de fiesta av det statliga foretaget Uattenfalls doku-

ment, framstar tydligt koloniala uttryck £dr makt

och kontroll. Osynliggoranden. Och kraftverken

~ N.Joo, "Diunknade p~ v'~g till sin egen Pest, Expreuen 18 maj 2008, http:/hvw~v expressen.se/nyheter/1.1165250/drunknade-pa-vag-till-sin-egen-fest

(20091118); http://~v~v~v nsd.se/nyheter/artikel.aspx?Articleld=3753096

Z Uattenfall, Lule tlly — eu resn (hugs en nv Sveriges storsing~in nlvnr, w~vw.vattenfalise (20091118), s.4
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med dammarna ar fysiska uttryck fdr ett kolonialt

teknovetenskapligt paradigm. Ett paradigm dar

ignorerandet av manniskors liv och ett rent fysiskt

overv~ld gentemot manskliga rattigheter har blivit

en normalitet. Historiskt och idag. Faktum kvarstar,

lejonparten av elproduktionen room Sverige idag

ar grundad p~ kolonialisering och exploatering

av naturresurser tillhorande ett urfolk — samerna.

Fragan om landrattigheterna ar l~ngt ifran upp-

klarad. Men genom en sekellang diskurs, framfdrd

genom domstols£orhandlingar, dokument, bilder

och berattelser, doljs denna verklighet och osyn-

liggors. Nar det samiska ges utrymme sa ar det i

form av kulturella kuriositeter. Som exempelvis i

form av konstverket som pryderAkkats kraftverk,

vilket ocksa pryder framsidan iUattenfall-foldern.

I samma folder erbjuds lasaren att besoka det akta,

rena och of8rfalskade samiska genom ett besok pa

museetAjtte i Jokkmokk: "tljtte ger dig en inblick i

hur samerna lever i samklang med naturen."' Inget

names i foldern om att besoka ett av vistena och

talc med befolkningen dar, om hur de upplevt och

fortfarande upplever vattenkraftsexploateringen.

Var£dr? Troligen darf'dr att bilden rote skulle bli

sarskilt positiv. Samer passar bast som akta och

o£drfalskade naturbarn, i en tankt ofdrstord natur.

Det imaginara primitiva ursprunget fungerar bast,

aven i nutid.Att visa hur samer av idag kampar, med

livet som insats, for att leva i samklang med en vat-

tenkraftsexploaterad natur ar riog rote sa saljande for

en "gron el".

~ OCH ALLT DETTA TROTS ATT s~alva namnet p$ alven

i ar samiskt! Det jag lunge rote visste, trots att jag ar

fodd och uppvtixen i Lulu, och dessutom sjaly har

skogssamisk bakgrund (vilket jag heller rote visste

forran alldeles nyligen, i fyrtioarsaldern) ar att Lule

alv fick sitt name fran samiskan — Lulij jokko, vilket

beryder skogssamernas alv, eller "de ostboendes ald'

Alven borjar sitt lopp i fjallomradet mellan Norge

och Sverige och hade fram till for snart hundra ar

+ sedan ett fritt flSde ner till Bottenviken. I ~rhund-

raden, troligen artusenden, var det en central och

utomordentligt viktig lank, en vattenvag, mellan de

i tva haven,Atlanten och bstersjon,liksom mellan

folken i ost och vast.4Trots detta kom omradet att

omskrivas till ett "vaglSst land", d'ar vattenkrafts-

exploateringen beskrivs i termer av utveckling,

framsteg — ja, tamjande av det vilda, ode, vaglosa.

PaVattenfalls hemsida star att lasa om Porjus kraft-

verk, och den aldsta byggnaden som star kvar som

".., ett magnifikt minnesmarke over de manniskor

som med bade blod, svett och, f2irmodligen, t~rar

byggde ett kraftverk i odemarken."5

TILL SKILLNAD FRAN VATTENFALLS BESKRIVNING 1

foldern ar Lule alv idag rote langre en alv, i ordets

ratta bemarkelse. Det ar numera en trappa av konst-

gjorda sjoar, vattenreservoarer, med kilometervis av

torrlagd fora som arr i landskapet. Sjoarna blir storre

eller mindre beroende pa behovet av elektricitet

i det nationella elnatet, och vid export utanfdr de

Svenska granserna.Vid frukost, lunch och middag,

under vintertid behovs mer, medan karnkraften star
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for sjalva basen. Om vi talar i termer av elproduk-

tion ~r Lule alv den mest exploaterade i Sverige.

Har produceras omkring en femtedel av all vat-

tenkraft room Sveriges granser, och nara halften av

Vattenfalls vattenkraftsproduktion room de nordiska

landerna.b Den f6rsta vattenkraftsstationen stod

klar i Porjus feller Barjas -som betyder "Segel" pa

samiska) r9i5 och regleringsdammen Suorvas vag

till att bli norra Europas stSrsta datum bSrjade i9i9.

Darefter har dammen utokats ytterligare tre ganger

till sin nuvarande storlek.' Fler kraftverk och

regleringsdammar har tillkommit under Oren, och

3 Vattenfall,En resn...,s.9

~ Se t.ex. Phebe Fjallstrbm, "Humanekologiskt system i Lule'alvdal — fjfillbygd, skogsbygd, kustbygd", Baudou f ed.), (Bj~dsta,1996), 79-110

5 Uattenfall, Pogus Kraftverk, ~vw~vvattenfall.se, 2009-I 1-18. Se ocks'~ t.ex. Nils Forsgren, Suorva: Dnnunbygget i vild~unrken (Stockholm, 1987)

6 Vattenfall, Yntteifnlls elyroduktion i Nordc~i,wwtievatten£all.se,200905]8,s.9;Vattenfall,Eu resn... s.3.

~ Fyrn g$iger Simivn- eri tillbaknblick pd regleririgsnrbeleiin i Stiorvn (Stockholm,1972),10
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nu firms femton kraftverk och lika manga dammar.

Den "installerade kapaciteten" ar 435o megawatt,

eller en arlig produktion p~ over i4 00o gigawat-

timmar.e

HISTORIEN OM EXPLOATERINGEN AV LULE ALV ar en

av flera delar i den svenska statens tidigare och fort-

farande pagaende kolonisation av Sapmi. Men trots

att derma historic uppfyller alla tankbara kriterier

Por kolonisation som framstalls av postkoloniala
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teoretiker och fdrfattare s~ saknas den idag i saval

Svenska skolelevers utbildning sour i ett nationellt

medvetande.Uattenkraft kan i princip oemotsagt

sta sour ett miljovanligt alternativ pa kraftbolagens

hemsidor riktade till elkonsumenterna. Man kan

valja "grbn el" fran vattenkraft sour ar stamplad sour

"Bra miljoval" fran Svenska naturskyddsfdreningen.

Det vikriga ar att vattenkraftverket ska vara byggt

fore 1996, vilket de fiesta kraftverk ar i Sverige da

Riksdagen beslutade stoppa fortsatt utbyggnad

redan 1993.9

SA, VAD AR EGENTLIGEN KOLONIALISERING? Kan

Svenska Staten vara en kolonisator? Nu talar vi inte

our de extravaganta aventyr sour Svenska Staten haft

eller gett stSdat iAfrika ochVastindien och den

slavhandel sour drew i Svenska statens regi fram till

£dr lite mer an hundra ar sedan, for den har ni val

redan hort talas om.10 I ett postkolonialt perspektiv

ar Sverige och Svenska Staten helt klart en kolo-

nialisator, fdrr och an idag. Det "postkoloniala

perspektivet" - egentligen snarare perspektiven da

det firms ganska manga, standigt uppdaterat av nya

tiders tankare - utgar fran tanken att det som brukar

kallas kolonisation, den koloniala riden, egentligen

inte har upphort. Den har bara Svergatt i nagonting

annat, som inte kallas kolonisation langre, aven om

likheterna ar slaende med det som skedde under

"kolonialtiden". Kolonisation innebar bide an-

nektering och fysisk kontroll av landomraden, saval

som en mental kolonisation — att beharska man-

niskor som bor i de koloniserade omradena. Lennart

Lundmark och manga fler med honour har gjort

ett stort arbete i att beskriva hur kolonisationen

av Sapmi gatt till." Svenska statens kontroll over

alvarna talar sitt rydliga sprak. Lokalbefolkningen ~r

firma Sig i att inte veta nar dammarna ska sjunka un-

dan, nar extra vatten ska slappas, och att leva och do

med riskerna —for att den "grona elen" ska kunna

produceras och transporteras i de Tanga kablarna

sour alla leder soderut.

DEN POSTKOLONIALE FORFATTARE sour jag tycker

our att referera till arValentin Mudimbe eftersom

han beskriver fdrhallanden sour mycket val stammer

in p~ Svenska statens fdrhallande till Sapmi och sam-

er. Isin bok The Inventiora of Africa: Gnosis, Philo-

sophy an.cl the Order of Knowledge havdar Mudimbe

att de europeiska kolonialmakterna forde fram iden

our ett "primitivtAfrika"sour ett Batt att rattf'ardiga

overtagandet av de afrikanska landterritorierna, vil-

ket exempelvis skedde genom ren vapenmakt men

ocksa genom "kontrakt" sour tecknades med olika

afrikanska statsoverhuvuden pa mer eller mindre

losa grunder. Mudimbe menar att det "primitiva

Afrika" inte var nagon innovation utan snarare en

bekraftelse av en fyra hundra ar gametal europeisk

tradition av att beskriva afiikaner sour "de andra"

genom konst och litteratur. Fran r400-talet fram

till r600-talet reproducerades bilder av "de andra"

och diskuterades i religiosa termer, och kontentan

var att "afrikanen" endast kunde vara en Slav till sina

andra manskliga broder. Fran i600-talet och fram$t

vote en annan bild Pram, dar raserna klassificera-

e Uattenfall, E~~ resa..., 20091118, s.7.

9 Se Naturskyddsforeningen, Brc ~41i1 oval-miirkt e( ocli elli jovanideklnreraA el (EPD-nriirkl el), http://w~v~v2snf se/pdf/bmv/dok-el-bmv-epd.pd£

(20091118)

10 Om ni inte h&rt our den kan ni lasa lite i t.es May-Britt ~hman, Tnmirig E.cotic Bemities, http://kth.diva-portal.org/smash/record jsRpid=diva2:12267,

s.93 Ef:

~ ~ Se Lennart Landmark, Stulet loud, svensk mnkt pr3 snmisk innrk, 2008.
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alit som oftast pa den utveckling som ska ske en

dag da underutveckling overgar i utveckling, nar

afrikanerna och Afrika antligen kommit sig upp

pa utvecklingsstegen.Men, sager Mudimbe, denna

vision ar missledande. Den grumlar utrymmet mel-

lan den s~ kallade afrikanska traditionen och den

modernisering och framsteg som skulle komma

med hjalp av kolonisatorerna. Efter kolonialtiden,

d~ de afrikanska nationerna bleu sjalvstandiga efter

andra varldskriget, stannade bilderna och ideerna

kvar, och de hanger Sig envist kvar i det som nu ar

"bistandseran". Och an varre ar att bilderna inte

bara har fastnat hos europeerna, utan aven hos man-

niskorna som lever pa den afrikanska kontinenten.

Mudimbe anvander en term som ger en bra mental

bild av helheten: det koloniala biblioteket. Han

syftar till den stora uppsattning ideer och bilder som

finns samlade inom popular litteratur s~val som det

som kallas vetenskaplig litteratur om Afrika. I det

koloniala biblioteket fmns summan av kunskapen

somVast producerat omAfrika, nagot som fortsatter

att kolonisera afrikaners tankesatt och f~ dem att tro

p~ den sa kallade utvecklingen.

HUR SER DR DET KOLONIALA BIBLIOTEKET UT i fdr-

h~allande till samer? Och hur kan alit detta appliceras

pa vattenkraftexploateringen av Lule alv? Med

feministiska postkoloniala glasSgon ser jag valdigt

m~nga paralleller som jag kommer utveckla under

projekttidens g~ng.Tills vidare erbjuder jag dig,

nyfikne/a lasare, dock mojligheten att lasa vidare

och fundera pa egen hand. Kanske kan vi ha en dia-

log framover? Liksom det finns massor att lasa om

Sveriges koloniala forflutna i forhallande till Afrika

finns det idag mojligheten att lasa Sveriges egna

historia annorlunda an den som presenteras i vara

skolor och som finns i var kollektiva majoritetsupp-

£attning. Sjaly har jag bara just paborjat ett avenryr

av (ny)upptackt svensk historia, denna gang stodd

av den Svenska Staten genom forskningsfinansiaren

Uetenskapsradet. Det vankas nya tider. Sveriges ko-

loniala historia ska dammas av, igen, och jag ar stolt

over att vara en av dem som far aran att gora det.

Kanske far det till och med genomslag i skolbarnens

historiebocker framover?

May-Britt Ohman ar filosofie doktor i Teknik- och

vetenskapshistoria och arbetar p'~ Centrum for

genusvetenskap, Uppsala Universitet

E-post: may-britt.ohmanQgender.uu.se

May-Britt fick nyligen ytterligare 6nansiering av Veten-

skapsr5det E$r att tillsammans med Camilla SandstrSm i

Ume3, Eva-Cotta Thungvist vid KTH ath Maria UdEn

p'1 LTU undersiSka hur man kan utveckla begreppet

"dammsakerheP' till att inkludera ma~u~iskor som lever

med dammarna i sitt dagliga li¢
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