
I Per Börje Elgs praktverk ”Bilen århundrade” flimrar bilmärkena förbi, tidlöst mytomspunna
som Bugatti och Morgan eller bortglömda som IFA eller Frazer. När jag bläddrar mig fram
bland blänkande sedaner och linjesköna cabrioleter kommer jag att tänka på ett besök nyligen
på British Museum. Sal efter sal med vackra föremål från sedan länge döda civilisationer.
Även om bilar är mer förgängliga än egyptiska granitskulpturer är det troligt att när framtida
museer skall spegla vår tid, kommer bilen att stå i centrum. I Elgs bok finns många
kandidater; kanske en öppen Cadillac Eldorado från 1954 eller en fenförsedd Chevrolet
Impala –59. Med storlek, kromöverdåd och bensinslukande V8:or symboliserar de, nästan
parodiskt, den tid av bekymmerslös expansion och konsumtionsdyrkan som vi idag börjar
skönja slutet av.
Bilens århundrade är egentligen inte det 1900-tal Elg skildrar. Först med Fords löpande band
1914 blev bilen massprodukt och det nav som en stor del av världens industri snurrat kring
och som format våra samhällen. Städernas geografi bilanpassdes med motorleder och
shoppingcentra, förorter och sovstäder.
Bilen är för de flesta den dyraste konsumtionsvaran och en självklar del av livet. Men det är
inte bara priset och rörelsefriheten som gör bilen så viktig. Den har också tagit våra drömmar i
besittning. Även om den första massbilen, T-forden, fann sin marknad som arbetshäst för de
amerikanska lantbrukarna, bröt sig bilen snart ur denna rent praktiska roll. Med ett
självförtroende som tangerar storhetsvansinnet kunde bilreklamen redan på 30-talet låta som
futuristisk poesi:
”JAG är hastigheten, smidigt dirigerad av den mänskliga viljan ... JAG ger suverän makt över
distansen … JAG ger dig snabbhetens världsherravälde … JAG är automobilen … JAG är
den nya La Salle.”
Att bilen var något mer än en transportmetod var Henry Ford en av de första att upptäcka.
Samtidigt som hans fabriker berövade arbetarna initiativkraft och självständighet ville han att
de skulle skaffa sig en egen Ford. Den som själv äger något stort skulle lättare identifiera sig
med fabriksägaren, tänkte han.
Men ännu viktigare blev bilen som symbol för den individuella friheten. Även den mest
hunsade löneslav kunde bli sin egen herre, om än bara så länge han satt bakom ratten.
Bilen förkroppsligade framsteget och välståndet. Många av oss som växte upp på 60-talet, i
baksätet på Amazoner, Saab 93-or och VW-bubblor, kan ännu nynna den glada
signaturmelodin till ”Sveriges Bilradio” där CG Hammarlund spelade önskeskivor och
småpratade om trafik. En melodi för evigt förknippat med bilsemestrar längs soliga
landsvägar och rekordårens framtidsoptimism.
Med oljepriset som bara stiger och global uppvärmning med miljökatastrofer i spåren håller
frihetsdrömmen på att slå över i en ekologisk mardröm och ekonomisk omöjlighet. När nu
länder som Kina och Indien vill ta del av västerlandets främsta välståndssymbol är vi raskt på
väg mot en situation som gör bilismen omöjlig. Den råvarukonsumtion, inte bara av olja, som
ett bilinnehav på i-landsnivå skulle medföra om det kom alla människor till del är knappast
möjligt.
Lagom till sitt 100-årsjubileum som massprodukt är bilen troligen på väg in i museisalarna.


