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Synpunkten

CBI Betonginstitutet fyller 70 år i år 
och då finns det anledning att se till-
baka. Min uppfattning är att vi för 
sällan reflekterar över det som varit. 
På ett allmänt plan är det viktigt att 
ha kunskaper i historia för att förstå 
dagens samhälle både nationellt och 
globalt. Det är därför glädjande att 
historieämnet åter fått litet större ut-
rymme i skolans läroplan.

Begränsar man sig till ingenjörs-
vetenskapen och betongtekniken 
finns det åtminstone tre skäl till att 
se bakåt; ett vetenskapligt, ett mo-
raliskt och ett futuristiskt. Varje ge-
diget forskningsprojekt skall inne-
hålla en litteraturgenomgång. Vad 
har man gjort tidigare? Vad har man 
kommit fram till? Vilka obesvarade 
frågor finns att besvara? Vilka meto-
der kan vi använda för att lösa pro-
blemen? Utan en sådan genomgång 
riskerar vi att trava vidare i samma 
hjulspår, göra om gamla misstag 
och uppfinna hjulet en gång till. Det 
moraliska skälet handlar om att ge 
tidigare forskare och andra fram-
stående personer den erkänsla de 
förtjänar. Alltför många citerar bara 
en sen källa, ofta en handbok, som 
i sin tur citerar originalkällan. Men 
handboksförfattaren kanske heller 
inte har läst det gamla manuskrip-
tet. Jag känner en cypriotamerikan 
som förtjänstfullt visat att nästan 
alla forskare från 1940-talet och 
framåt felciterat danskamerikanen 
HM Westergaard (1888-1950) vars 
uppsatser från 1920- och 30-talet 
fortfarande är aktuella vid betong-
vägsdimensionering. Det tredje 
skälet handlar om framtiden. En 
mekaniker kan extrapolera in i 

framtiden ifall hon känner läget och 
hastigheten i nuet. Och hastigheten 
bestämmer man genom att jämföra 
dagsläget med ett läge för en viss tid 
sedan. Det är väl inte så många som 
längre blint tror på determinismen 
och PS de Laplace (1749-1827) te-
ori att framtida förlopp kan bestäm-
mas genom matematiska formler 
om man bara känner formlerna och 
har värden på de nödvändiga para-
metrarna. Alla seriösa framtidsbe-
dömningar bygger dock på kunskap 
om historien, samtiden och utveck-
lingstrender.

Ett fel man vanligtvis gör hänger 
ihop med fartblindhet. Alltför ofta 
säger man att utvecklingen aldrig 
har gått fortare, men är det sant? 
Visst har elektronik, datorteknik 
och IT utvecklats exponentiellt 
under de senare decennierna, men 
mänskligheten har säkert varit med 
om minst lika stora omställningar 
tidigare. Skandinavien kristnades 
på 100 år kring 1000-talet och Gus-
tav Vasa införde reformationen på 
ett par decennier 500 år senare och 
detta i tider då religionen betydde 
så oerhört mycket för människorna. 
Och handen på hjärtat, bilarna går 
knappast fortare än för 100 år se-

dan, tågen rullar fram på järnvägar 
från 1800-talet och betongvägar är 
– ifall de byggs – fortfarande 20 el-
ler 22 cm tjocka. Initiativtagare till 
CBI var professorn och cementke-
misten Lennart Forsén (1889-1943) 
vars uppsatser om cementets hy-
dratation var banbrytande. Institu-
tets första vetenskapliga uppsats 
skrevs av Rune Hedin och handlade 
om kemiska processer i hårdnande 
portlandcement. Idag arbetar Björn 
Lagerblad och hans medarbetare i 
projektet ”Tidig hydratation” vidare 
med både teoribildning och experi-
ment, så är 70 år verkligen en lång 
period?

Årets informationsdag blickar 
både bakåt och framåt. Min gamle 
konfirmationspräst sa att man bör se 
med tacksamhet tillbaka, med mod 
framåt, med kärlek åt sidorna och 
med hopp och tro uppåt. Den som 
trivs bäst utan andlig dimension kan 
vrida uppåtpilen 90 grader: Låt oss 
se framtiden an med hopp och till-
försikt! 

Närmast i framtiden ligger CBI 
Betonginstitutets informationsdag 
– varmt välkomna till oss torsdagen  
den 15 mars!

Johan Silfwerbrand
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