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I begynnelsen var  
oljan – sedan kom  
oljemänniskan

Det svarta guldet Om man 
inte hade lärt sig att utvinna 
olja ur jordens djup en gång  
i tiden, hur hade världen då 

sett ut? I den första av två 
 understreckare skriver  

Per Högselius om oljans  
märkvärdiga historia och  

påverkan på världens  
utveckling.

I 
oktober förra året kunde man på den internationel-
la energiagenturen IEA:s hemsida ta del av en 
märklig nyhet: för första gången någonsin, hette 
det, hade världens samlade oljeindustri under ett 
helt kvartal lyckats producera hundra miljoner fat 
olja om dagen. 

Smaka på den siffran: hundra miljoner fat. Om dagen. 
De flesta av oss vet nog hur ett oljefat ser ut. Kanske hör 

du till dem som använder ett begagnat oljefat som regn-
tunna på landet? Och om du följer ekonominyheterna 
har du säkert god koll på vad en sådan tunna, fylld med 
råolja, kostar.  

Ändå har nog många svårt att framför sig se hundra 
miljoner oljefat. Surrealistiskt ter sig också påståendet att 
samtliga dessa hundra miljoner fat hinner fyllas inom 
loppet av 24 timmar, och att hela mängden har eldats 
upp innan natten kommer. Just så ser det alltså ut 
 numera. Och oljekonsumtionen fortsätter att öka från år 
till år. Som om oljan inte alls var en ändlig resurs! Som 
om vi inte befann oss mitt i en klimatkris!

Hur kunde det bli så här? Vilka trollformler har fram-
besvärjt dessa megalomaniska flöden, denna osläckbara 
törst? Det är frågor man lätt ställer sig dessa dagar, när 
medierna fylls av rapporter om bränsleuppror, flygskam 
och brinnande oljetankers. 

Oljeindustrin i modern mening fick sitt genombrott på 
1860-talet, läser jag i den amerikanske miljöhistorikern 
Brian Blacks bok ”Crude reality. Petroleum in world his-
tory” (2014). Men om man på den tiden hade hävdat att 
oljan skulle bilda den materiella basen för det efterföl-
jande seklets samhällsomvandling hade det på sin höjd 
gett upphov till muntra skratt. Den industriella tids-
åldern var ju till synes oupplösligt förbunden med kolet 
som energikälla – ”King Coal”, som det kallades i den ang-
losaxiska världen långt in på 1900-talet. De tidiga olje-
industrialisterna hyste heller inte sådana ambitioner. 
Deras affärsidé gick istället ut på att ur billig råolja destil-
lera fram något så prosaiskt som fotogen (lampolja), som 
de hoppades sälja dyrt i en tid av snabbt växande efter-
frågan på belysning i fabriker, städer och hem. 

USA gick i bräschen för fotogenanvändningen och där-
med även för utvinningen av råolja, som började pumpas 
upp i industriell skala i Pennsylvania 1859. Utgångspunk-
ten var några sprickor i berget där råoljan sipprade ut av 
sig själv; indianerna hade i århundraden använt sig av 
den i religiösa ritualer. Naturliga oljeflöden av detta slag 
var kända på många håll i världen och fantasirikedomen 
var sedan länge stor vad gällde möjliga användningsom-
råden. Mesopotamiens högkulturer hade till exempel 
funnit en rad tillämpningar såväl inom jordbruket som 
på det farmaceutiska området, då oljeprodukter ansågs 
kunna bota gikt och spetälska.

Från 1870-talet blev området runt Baku, i Tsarryss-
lands sydliga utmarker, den i särklass viktigaste oljeregi-

onen utanför USA. De ledande aktörerna i denna utveck-
ling var de svenska bröderna Robert och Ludvig Nobel, 
som med hjälp av sitt eget och brodern Alfreds kapital 
byggde upp ett sällan skådat affärsimperium, inspirerat 
av den kontroversielle amerikanske oljeikonen John D 
Rockefellers Standard Oil. Resultatet var sensationellt: 
vid sekelskiftet 1900 producerades i Bakuområdet mer 
olja än i resten av världen, varav merparten hanterades  
i Nobels gigantiska system av raffinaderier, oljedepåer, 
tankerfartyg, järnvägsvagnar och pipelines. Emanuel 
 Nobel, som tog över företaget efter Ludvigs död 1888, blev 
Rysslands rikaste man och Alfreds andel i exploatering-
en lever kvar än idag i form av Nobelprispengar. 

E
fter sekelskiftet 1900 stagnerade emellertid den 
ryska oljeindustrin. Till detta bidrog bland 
 annat den ryska revolutionära rörelsens fram-
fart. Våldsamma strejker och demonstrationer 
i kombination med blodiga etniska konflikter 
mellan azerier och armenier blev vardagsmat. 

Flera historiker har pekat på oljeindustrin i Baku som 
den plats där Stalin och andra revolutionärer skaffade sig 
just den erfarenhet som de behövde för att senare – 1917 
– kunna ta makten över Ryssland.  

I USA däremot sköt oljeproduktionen i höjden på ett 
sensationellt sätt i början av det nya seklet. Det började 
med att en man vid namn Patillo Higgins lät borra ett hål 
i marken intill en lustigt formad kulle i sydvästra Texas. 
Borrningen pågick i flera veckor, men den 10 januari 1901 
sköt en enorm gejser upp ur marken. Den totalförstörde 
traktens miljö för överskådlig framtid, men förändrade 
också oljemarknaden i grunden. Från att ha varit en 
starkt efterfrågad råvara präglad av knapphet blev oljan 
nu plötsligt billig och producenterna fick problem med 
att överhuvudtaget göra sig av med sitt ”svarta guld”. Det 
tvingade dem att se sig om efter nya användningsområ-
den. Rockefeller med flera började då intressera sig för 
en uppfinning som vid denna tid så smått hade börjat låta 
tala om sig: automobilen. Kring sekelskiftet 1900 var det 
visserligen långtifrån självklart att framtidens bil skulle 
drivas med olja; el-, etanol- och ångbilar var också på 
stark frammarsch. Men när oljan i kölvattnet av utveck-
lingen i Texas blev så billig satsade alltfler biltillverkare 
på bensin- och dieseldrivna fordon och konkurrenterna 
försvann snabbt från vägarna.

En liknande utveckling skedde till havs. Detta var globa-
liseringens tidsålder och efterfrågan på effektiva trans-
porter kontinenterna emellan växte från dag till dag. 
 Moderna fartygsmotorer drivna av olja, menade allt fler, 
kunde svara upp mot detta behov. I detta fanns också en 
stark militär dimension. 1911 tog Winston Churchill, dåva-
rande brittisk marinminister, det vågade beslutet att stäl-
la om den brittiska flottan från kol till olja – trots att Stor-
britannien då inte hade några inhemska oljetillgångar! 
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Reformen ansågs helt nödvändig för att upprätthålla det 
brittiska herraväldet över världshaven.

Oljan hade därmed förvandlats från ett vardagsbränsle 
som i första hand användes för belysning och smörjning 
till en strategisk råvara av avgörande ekonomisk och 
 militär betydelse. Från och med nu var oljeutvinning och 
geopolitik intimt förbundna med varandra. Efter första 
världskriget bildades i flera länder statliga oljebolag som 
fick i uppdrag att utvinna olja, antingen inom landets 
gränser eller i utlandet, alternativt se till att oljeimporten 
fungerade smidigt. Även i Sverige, skriver historikern 
Thomas Jonter, förordade dåvarande handelsministern 
Gunnar Myrdal efter andra världskrigets slut bildandet 
av ett statligt svenskt oljebolag. Regeringen skrinlade 
emellertid planerna av rädsla för att stöta sig med Wash-
ington och de stora amerikanska oljebolagen, varefter 
Myrdal avgick.

I
nget europeiskt land, Rumänien undantaget, fann 
tillräckliga mängder olja inom sina egna gränser. 
De statliga bolagen sökte sig då utanför Europa och 
särskilt till sina kolonier, där bland annat Neder-
ländska Ostindien och (franska) Algeriet blev stora 
oljeproducenter. Mellanösterns olja delades upp  

i intressesfärer där Iran kom att höra till Storbritanniens 
sfär och Saudiarabien till USA:s. I oljekolonierna, skriver 
Black, arbetade och levde de anställda vanligen under 
apartheidliknande former. Oljesamhällena som växte 
fram i Saudiarabien från 1930-talet, i regi av det dåför-
tiden amerikanskägda Aramcobolaget i samarbete med 
saudisk stat och militär, kännetecknades till exempel av 
noggrant åtskilda bostadsområden, separerade från var-
andra med taggtrådsstaket, för var och en av de nationa-
liteter – saudier, amerikaner, italienare, irakier, indier 
och så vidare – som arbetade på oljefälten.

Det frenetiska letandet efter olja runt om i världen 
 bidrog till att oljan förblev påfallande billig under hela 
perioden från seklets början till slutet av 1960-talet. Den 
gynnsamma prisbilden rubbades bara vid enstaka tillfäl-
len och i samband med allvarligare internationella kri-
ser. Oljan blev därmed en lysande stjärna på en i övrigt 
problematisk energihimmel där koleldningen alltmer 
ifrågasattes av miljö- och hälsoskäl och där kärnkraften 
ännu tedde sig som en osäker framtidsteknologi med ett 
dunkelt alter ego som massförstörelsevapen. 

De låga priserna gjorde det frestande att använda oljan 
för alltfler ändamål och i slutänden till och med för 
 extremt energikrävande aktiviteter som husuppvärm-
ning och elproduktion. Oljebolagen kunde skryta med att 
de bidrog till en förbättrad miljö, eftersom oljeeldningen 
ledde till minskad kolanvändning. Särskilt i England, där 
koleldningens ”mördardimmor” – smogen – skördade 
många liv, bidrog miljöaspekten till en övergång från kol 
till olja. Efter en mördarsmog i New York på Thanks-

giving day 1966 övergav även New Yorks elbolag koleld-
ningen till förmån för den renare oljan. Även den kemis-
ka industrin gick över från kol till olja som råvarubas. 
Resultatet var en häpnadsväckande ökning av olje-
användningen. I Sverige ökade oljans andel av energikon-
sumtionen från 20% i slutet av 1940-talet till närmare 
75% ett kvartssekel senare.

V
id 1960-talets slut hade oljesamhället slagit 
ut i full blom. Oljan fanns nu i alla skryms-
len och vrår av den moderna tillvaron. Den 
värmde upp hus och genererade elektrici-
tet. Den möjliggjorde bilism och därmed 
nya urbana landskap, villaförorter, köp-

centrum, sommarstugor och husvagnssemestrar. Trak-
torer, skördetröskor och konstgödsel (producerat på 
 basis av olja och naturgas) revolutionerade jordbruket, 
medan motorsågar och lastbilar stöpte om – och decime-
rade – skogen. Hundratusentals kilometer asfalterad 
 motorväg byggdes i Europa, Nordamerika och Japan. 
 Hypereffektiva, oljeeldade fartyg drev på världshandeln 
och därmed livsmedels- och prylimporten. Flygfotogenet 
skapade charterturism och omgestaltade diplomatin. 
 Oljebaserade kemikalier och plastbaserade material – 
från plastpåsar, petflaskor, diskborstar och cykeldäck till 
polyesterkuddar, tvättmedel, kosmetika och kondomer – 
förändrade vardagslivet i grunden. 

Detta var, om något, oljemänniskans tidsålder. Men 
hur länge skulle den vara? 
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”Oljeprodukter 
ansågs kunna 
bota gikt och  

spetälska.”

Förra året  lyckades 
världens samlade  
oljeindustri för för-
sta gången produce-
ra hundra miljoner 
fat olja om dagen  
i ett helt kvartal. 
Foto: Rex Shutter-
stock
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