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Det finns bilder som används om och om igen för att illustrera en tid eller en tankegång 

och på så sätt blivit en del av vårt kulturella arv. En sådan bild är bilden av Stockholms 

Studenters Kårhus omringat av poliser och med texten ”Det är rätt att göra uppror” 

skrivet med spretiga bokstäver på fasaden. Bilden är från kårhusockupationen i maj 

1968 och har använts för att illustrera en rad olika saker, allt från studentrevolt och 

politiskt engagemang bland de intellektuella till en slags patetisk svensk mentalitet - då 

med anspelning på att när svenska studenter ska revoltera så väljer de att ockupera sitt 

eget kårhus.  

Själva kårhusockupationen står i fokus i första delen av denna text. Inte därför att 

den var så viktig i sig, utan för att den kan fungera som ett exempel på hur sextiotalets 

idémässiga strömningar i studentvärlden kunde ta sig konkreta uttryck. Därefter 

kommer ett avsnitt med ambitionen att sätta in händelserna dessa majdagar i ett större 

sammanhang. Vi gör korta nedslag i USA, Tyskland och Frankrike. Texten avslutas 

sedan med några reflektioner om fenomenet sett i efterhand.1 

 

                                                 
1 Denna text är enbart tänkt som en översiktlig skiss över en ett fenomen om vilket det finns enormt mycket 

skrivet. Ofta utgår man från egen forskning kring en delaspekt, och inte sällan har författaren själv varit delaktig 

på ett eller annat sätt. Så inte här. Texten bygger nästan helt på befintlig litteratur. När det gäller den svenska 

utvecklingen är det framför allt Kjell Östbergs 1968 när allting var i rörelse, Sextiotalsradikaliseringen och de 

sociala rörelserna, (Stockholm: Prisma, 2002) och Sven-Olof Josefsson Året var 1968, Universitetskris och 

studentrevolt i Stockholm och Lund (Göteborg: Historiska institutionen, 1996). Viktigast när det gäller den 

internationella scenen är två tegelstenar: Mark Kurlansky 1968; de gränslösa drömmarnas år (Stockholm: 

Ordfront, 2005)och Arthur Marwick, The sixties: cultural revolution in Britain, France, Italy, and the United 

States, c. 1958- c. 1974 (Oxford: Oxford University press, 1998). Jag har också tillsammans med professor Nils 

Runeby under rubriken "Sweden" skrivit en artikel om svenska studentrevolter i Philip G. Altbach (ed), Student 

Political Activism, An International Reference Handbook, Greenwood Press, New York, 1989. Eftersom 

händelserna ligger så pass nära i tid har jag också flitigt använt mig av källor på Internet. Inte minst gäller det 

YouTube klipp av olika slag. 
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UKAS - förslaget som utlöste studenternas ilska 

Det som hade provocerat studenterna så mycket att de ansåg det ”rätt att göra uppror” 

var ett förslag till förändringar vid universiteten som kallades UKAS. Innan vi går in på 

själva händelsen kan det vara värt att dröja något vid vad detta förslag gick ut på. Ibland 

har det nämligen antytts att studenterna protesterade emot ett universitetssystem med 

rötter i 1800-talets Humboldtuniversitet, men det var precis tvärtom. Man hade samlats 

för att slå vakt om detta system gentemot dem som ville riva upp det och ersätta det med 

ett system som presenterades som mer modernt. 

I Humboldtmodellen var en central tanke att studenterna måste vara fria att själva 

kombinera sin utbildning utifrån sina egna bildningsbehov och att själva ta ansvar för 

uppläggningen av studierna. Det gällde de flesta utbildningar vid universiteten, men det 

fanns vissa undantag. Ett sådant var läkarutbildningen. Som blivande läkare fick man 

inte plocka ihop kurser som man själv ville, utan här fanns en förutbestämd ordning och 

studietakten hölls hög med ständiga kontroller i form av regelbundet återkommande 

”duggor” och tentor. Och, vilket ofta upprepades, nästan alla läkarstudenter blev klara 

på utsatt tid. Det kunde man däremot inte säga om de studenter som läste humaniora, 

samhällsvetenskaper eller liknande och som själva ansvarade för upplägget av sina 

studier. Här var studietakten lägre och avhoppen relativt många. Dessutom valde många 

studenter kombinationer som inte självklart svarade mot något dagsaktuellt behov.  

Så länge antalet studenter i Sverige var litet var det inget större samhällsproblem, 

och även en avbruten utbildning kunde leda till bra anställningar. Efter andra 

världskriget hade emellertid antalet studenter ökat dramatiskt och extra snabb hade 

ökning varit under sextiotalets början. Från 45 000 år 1962 till 115 600 år 1968.2 Den 

snabba ökningen av andelen studenter är något som kännetecknar hela Europa, men i 

Sverige fick den extra skjuts genom att det statliga stödet var direkt kopplat till antalet 

registrerade i ett ämne. Eftersom det enbart fanns intagningsspärrar på ett fåtal 

utbildningar - som exempelvis läkarutbildningen - så innebar det att kostnaderna ökade 

snabbt för de utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap som inte var 

spärrade. Det hade kanske gått an om studenterna sedan fullföljt sin utbildning i rimlig 

tid - alla var överens om att Sverige hade ett stort behov av högt utbildad arbetskraft - 

men takten låg, och även de som släpade efter drog kostnader så länge de var formellt 

inskrivna. 

                                                 
2 Sven-Olof Josefsson s. 68 Han redogör också utförligt för de olika turerna kring UKAS förslaget. 
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Under åren 1960–1965 fördubblades alltså antalet studenter i Sverige, och 1966 

krävde Finansdepartementet att något måste göras åt de skenande kostnaderna. Detta 

ledde till att en utredning tillsattes 1966 som fick namnet UKAS, 

Universitetskanslersämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar. Den fick direktiv att 

föreslå metoder för att strama upp den högre utbildningen. I februari 1968 var man klar 

med ett förslag. Det gick bland annat ut på att i stället för att själva kombinera sina 

studier skulle studenterna på filosofisk fakultet erbjudas 34 olika fasta studiegångar av 

samma typ som läkarutbildningen. Dessutom skulle ett poängsystem införas. 

Poängsystemet i sig var inte kontroversiellt. Det var däremot förslaget att den som inte 

klarade ett visst antal poäng på två terminer tillfälligt skulle kunna stängas av, och efter 

tre terminer helt stängas av från fortsatta studier. 

 UKAS förslaget möttes med kritik från flera håll. Många akademiska företrädare 

var upprörda över hur en så stor förändring stressats fram på så kort tid, och att det var 

Finansdepartementet och inte Utbildningsdepartementet som tagit initiativet. 

Företrädare för näringslivet var kritiska eftersom de ansåg att de anvisade linjerna 

passade dem dåligt och att de i första hand var utformade för att möta den offentliga 

sektorns behov av arbetskraft. Från vänsterhåll såg man däremot förslaget som en 

anpassning till idéer från näringslivet. Nu skulle även den högre utbildningen utformas 

utifrån en ”löpandebandmodell” med ständiga kontroller och utslagning av dem som 

inte passade in.3 

 

 Kårhusockupationen 24 till 27 maj 1968 

Det var för att diskutera hur man skulle ställa sig till UKAS:s förslag som 

Vänsterns Ungdomsförbund hade kallat till diskussionsmöte i kårhuset fredagen den 24 

maj 1968. Ungefär 250 studenter hade infunnit sig, och bland dem fanns inte bara 

företrädare för olika fraktioner på vänsterkanten, utan också liberaler, socialdemokrater 

och ett fåtal högerstudenter.  

Det blev ett livligt möte. Talarna avlöste varandra och helt naturligt gjordes 

referenser till studentprotester i andra delar av världen. Inte minst till de i Frankrike, där 

studentrevolten nu var inne på sin tredje vecka. På TV hade man kunnat följa hur 

studenter och polis drabbade samman på Paris gator och hur studenternas protester hade 

förts vidare ut bland bilarbetare, järnvägspersonal och därefter till stora delar av den 

                                                 
3 För debatten kring UKAS förslaget se Sven-Olof Josefsson sid. 71 ff 
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arbetande befolkningen. Den 13 maj gick mer än 10 miljoner arbetare ut i vild strejk och 

Frankrike var under några dagar lamslaget av gigantiska demonstrationer och protester. 

Samma kväll som studenterna i Stockholm samlades i kårhuset, hade flera tusen franska 

studenter stormat Börshuset i Paris och satt eld på delar av inredningen.4  

Så, en dryg timme in i debattmötet, kom en student med förslaget att de som 

verkligen var villiga att göra allt för att stoppa UKAS skulle ockupera kårhuset och 

stanna kvar tills man fått igenom sina krav. Därmed tog mötet en annan vändning. 

Vänner och politiska kompisar ringdes in. Det bildades telefonkedjor och inte minst 

aktivister från de många Vietnamgrupperna skyndade till. Snart hade över 1000 

ungdomar samlats i den stora samlingssalen. Även radion uppmärksammade det hela, 

och man rapporterade med spänd röst att nu hade också Stockholm fått sin studentrevolt 

liknande den i Paris.  

En som, via en kollega, fått höra om studenternas aktion var Olof Palme som då 

var utbildningsminister. Han satt kvar och arbetade sent i kanslihuset den kvällen. Även 

om klockan passerat midnatt beslöt han att ”titta in till studenterna” på väg hem till 

radhuset i Vällingby.5 Att han skulle dyka upp kom som en fullständig överraskning för 

arrangörerna. Visserligen hade ett av kraven i debatten varit att man ville diskutera 

UKAS direkt med någon från regeringen. Mötets ordförande, vänsterstudenternas 

Anders Carlgren, hade också antytt att man borde ringa till Palme och ställa frågor. Det 

hann man emellertid inte göra för plötsligt stod han alltså där – trött, men också nyfiken 

och debattlysten. Till saken hör att Palme själv hade varit studentpolitiker och som 

sådan varit ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, i början av femtiotalet. 

Palme ville diskutera den högre utbildningens anpassning till det moderna samhället, 

men snart kom diskussionen att röra svensk inrikespolitik i största allmänhet. Inte minst 

gällde det frågan vad denna anpassning gällde och vems, eller vilkas, samhälle som man 

skulle utbilda sig för. Delar av replikväxlingen har blivit klassiska: 

 

Olof Palme: Den högre utbildningens målsättning, det är inte en exklusivitet för 

akademiker – det är en gemensam angelägenhet för alla samhällets medborgare. Därav 

                                                 
4 Utvecklingen i Frankrike kommer jag att ta upp längre fram. När det gäller själva förloppet under 

kårhusockupationen bygger beskrivningen i första hand på den rekonstruktion med intervjuer som gjordes av 

Erik Hedtjärn för P3 Dokumentär.  Programmet sändes ursprungligen 18 maj 2008 men återfinns under namnet 

Kårhusockupationen på http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/90365?programid=2519.  
5 Delar av debatten och Palmes egna tankar om sin medverkan kan man höra via SR Minnen 

http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=1968&programid=1602 
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följer att ett väsentligt mål för den högre undervisningen måste vara att tillgodose 

samhällets i vidaste mening behov av utbildat folk av olika kategorier. 

 

Anders Carlberg: Samhället kräver ..... Vilket jävla samhälle? Är det dom samhällen som 

sammanträder ute på Harpsund? Är det Wallenberg och Tage Erlander som då 

sammanträder? Sedan var det anpassningen. Det är svårt att anpassa sig. Ja, vem f-n vill 

bli anpassad till det här samhället alltså? Det frågar man sig.6 

 

Efter ett par timmar tog mötet paus och då passade Palme på att åka hem. Klockan var 

då över tre på natten, men de ivrigaste fortsatte diskutera efter pausen. Vid femtiden på 

natten sänkte sig så lugnet och man letade upp någon plats där man kunde sova. En del 

av aktivisterna, som Carlgren, gick dock hem för att få sova i en riktig säng. De räknade 

kallt med att få komma tillbaka nästa dag. Sett som ockupation var alltså händelsen 

märklig genom att ockupanterna förväntade sig att kunna komma och gå som de ville. 

På lördagsmorgonen fortsatte diskussionerna, men då fick mötet en annorlunda 

stämning genom att ett fyrtiotal så kallade dubbelmaoister anslutit sig. Själva kallade de 

sig Rebeller, och var starkt påverkade av vad de läst om den kinesiska 

kulturrevolutionen.7 De flesta rebeller var från Stockholm men de hade också fått 

förstärkning från Uppsala. För dem handlade det inte om någon förändring av 

universiteten utan de ville göra Revolution. Ett Mao-citat som ständigt åberopades av 

dem var ”En enda gnista kan tända en präriebrand” och de såg kårhusockupationen som 

just denna gnista. Trots att de var få var de mycket högljudda och militanta och de fick 

många deltagare med sig. Detta var nämligen en tid då skiljelinjerna inte var lika 

markanta mellan nyvänsterföreträdare, leninister, trotskister eller maoister som de 

senare skulle bli. Åtminstone gällde det för de flesta och man kunde hämta citat från lite 

olika håll att stödja sig mot.8 För några var emellertid frågan om hur man formulerade 

sig i olika uttalanden oerhört viktig. Detta blev tydligt inte minst då man skulle anta ett 

flygblad som skulle förklara för allmänheten varför man som student valt att ockupera 

sitt eget kårhus. Här kunde man inte enas och man filade på formuleringarna medan 

timmarna gick. Förslag lades fram och förkastades, men till slut enades man om att man 

                                                 
6 Sven-Olof Josefsson s. 139. 
7 Rebellerna var en fraktion inom den tidigare vänsterinriktade men odogmatiska studentorganisationen Clarté. 

På våren 1968 hotade de att helt ta över Clarté och de interna spänningarna mellan dem och de övriga 

medlemmarna var oerhört starka. För en bra bild av denna schism se Håkan Arvidsson ”Minne av 1968” i Kim 

Salomon & Göran Blomqvist Det röda Lund, (Lunds universitetshistoriska sällskap), 1998 
8 Detta att man inte var lika dogmatisk 1968 som några år senare är en central tes i Kjell Östbergs bok, 1968 när 

allting var i rörelse, Sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna, (Stockholm: Prisma, 2002) 
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för folket skulle visa på parallellerna med det som skedde i Frankrike och den folkliga 

resningen där. Dessutom påpekade man att man tagit makten i egna händer eftersom 

man inte litade på kårbyråkraterna. 

Stencilapparaten på kårhuset gick varm medan mötet fortsatte att diskutera hur 

man skulle sprida sitt budskap vidare. Ska ”gnistan” kunna tända ”präriebranden” så 

måste man ju få kontakt med ”folket”. Någon föreslog att man borde gå ut på stan och i 

samlad tropp sprida sina flygblad och vad passade då bättre än att genomföra en 

klassisk demonstration. Det fanns dock inga planer på vart man skulle gå eller hur det 

hela skulle organiseras. De som kom med förslaget verkar ha tänkt sig att man skulle gå 

till Södermalm för att knyta kontakt med arbetarna där och man tågade iväg i den 

riktningen. Ute på stan anslöt sig fler personer och till slut var det ett par tusen aktivister 

som sjungande och skanderande rörde sig genom centrum. Till Södermalm kom man 

dock inte. Polisen hade spärrat vägen. I stället vände man upp mot Operan - de franska 

studenterna hade ju intagit Parisoperan - så nu ville man göra samma sak. Operans 

vaktmästare hade emellertid hunnit låsa dörrarna, så efter att ha ryckt i dem ett tag drog 

gruppen vidare mot Centralen. Några skrek att man skulle ockupera Centralstationen i 

stället, men även där misslyckades man eftersom polisen spärrade vägen. Många i tåget 

förstod inte heller varför i all sin dar man skulle ockupera ytterligare ett hus. Och varför 

Centralen?  

Nästa anhalt på marschen var Norra Bantorget. Här satte man sig ned i en 

sittdemonstration framför LO-borgen, men den ledde inte till något mer än att man blev 

än mer frusna. Efter att på detta sätt totalt misslyckats med sina halvhjärtade försök att 

få kontakt med ”folket” drog sig demonstranterna tillbaka till kårhuset för att fortsätta 

sitt stormöte. I samband därmed tog aktionen återigen en ny vändning. En helt ny grupp 

hade nämligen anslutit sig till mötet, och det var högerstudenter av olika schatteringar. 

Mest högljudda var den antikommunistiska gruppen Demokratisk Allians. De hade 

under lördagen ringt samman så många sympatisörer de kunde och beslutat att utnyttja 

det faktum att det faktiskt handlade om ett offentligt möte. Kårhuset var ju fortfarande 

öppet och folk passerade in och ut hela kvällen. 

Typiskt för stormöten på den här tiden var att alla skulle få tala, även de av annan 

åsikt. Långa talarlistor gjordes, och Anders Carlgren gjorde allt för att upprätthålla en 

traditionell mötesdisciplin. Stämningen blev emellertid alltmer hätsk, och vid ett tillfälle 

var Carlgren rädd att öppet slagsmål skulle bryta ut i salen. Efter att ett rykte börjat 

spridas att någon sett en student från Demokratiska Allians med stilett, drevs 
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högerstudenterna ut. De samlades då i den så kallade Spökparken mitt emot kårhuset 

där de fortsatte sina motaktioner. 

På söndagen, som var ockupationens tredje dag, var stämningen inne i kårhuset 

avslagen. Diskussionernas tema var om hur man skulle gå vidare efter det att 

ockupationen hade upphört. Dubbelmaoisterna hade åkt hem, och i stället var det 

motdemonstranterna utanför som ökade i antal. Nu var det inte bara högerstudenter som 

samlats utan även arbetare som retat sig på att studenter betedde sig på detta vis. Många 

såg dem som bortskämda överklassungar som inte hade någon anledning att klaga.  

Från spökparken skanderades en av Demokratisk Allians favoritramsor: 

”Hammaren i huvudet och skäran i halsen”. De ropade också att man borde storma 

kårhuset. Eftersom polisen fruktade att motdemonstranterna skulle göra allvar av sina 

hot beslöt man sätta in ridande polis för att hålla grupperna isär. Samtidigt spärrades 

kårhusets entré av så att de som en gång gått ut inte kunde komma tillbaka in. Det 

innebar att man inte kunde skicka ut folk för att köpa mat till ockupanterna på det sätt 

man gjort tidigare.  

I och med att måndagen kom krympte skaran alltmer. En del skulle på 

föreläsningar, andra till jobb och ytterligare andra skulle på en SFS-konferens om hur 

svenska studenter skulle ställa sig till UKAS. Till slut var man bara 200 kvar i huset och 

nu gällde det att hitta ett sätt att avsluta det hela så att man kunde tåga ut med högburet 

huvud. Anders Carlgren tog då kontakt med överpolisintendenten i Stockholm och 

tillsammans kom de överens om att efter att ockupanterna städat upp ordentligt efter sig 

skulle Carlgren få hålla ett sista anförande från kårhusets balkong. Därefter skulle 

studenterna tåga ut sjungande Internationalen, allt medan polisen garanterade deras 

säkerhet gentemot de aggressiva motdemonstranterna utanför.  

 

Den internationella bakgrunden  

Låt oss zooma ut från bilden på kårhuset på Holländargatan i Stockholm och försöka 

sätta in händelserna i ett litet större sammanhang. En fråga som man kan diskutera är 

när radikaliseringen av studenter och akademi började. Ett sätt att se det, är att det 

startade med The New Left, som växte fram efter Sovjets brutala krossande av 

Ungernrevolten 1956. The New Left såg lite olika ut i olika länder men ofta drevs den av 

intellektuella marxister, som vägrade underordna sig de etablerade kommunistpartiernas 

tankediktat. Ett genomgående drag var att man fokuserade mer på ”den unge Marx” än 
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den äldre. Begrepp som ”alienation” och ”varufetischism” var viktiga och en fråga som 

upptog många var varför arbetarklassen blivit så förnöjsam i det moderna samhället.  

I England hade 1960 två radikala tidskrifter, New Reasoner och Unversities & 

Left Review, slagits ihop till New Left Review. Samtidigt bildades ett fyrtiotal ”New Left 

Review”- klubbar på olika håll i Storbritannien, och rörelsen var under några år mycket 

livskraftig. Den saknade emellertid massbas och fast organisationsstruktur, och 

förlorade kraft runt 1962 för att helt falla samman 1963 av brist på pengar.9 Försök 

gjordes då att få Labourpartiet att skjuta till resurser, men de misslyckas. Ett par år 

senare bildades i stället en ”folkfrontsorganisation”, Radical Student Alliance, av 

liberaler, socialdemokrater och kommunister. De riktade framförallt stark kritik mot 

Labourregimens inställning till Rhodesia- och Vietnamfrågorna och de blev också en 

aktiv part i den engelska motsvarigheten till studentrevolten 1968. En intressant detalj är 

att drivande bakom bildandet var liberalerna som då var starkt påverkade av 

syndikalistiska idéer om industriell demokrati med mera. I Radical Student Alliance var 

man också kritisk mot vad man uppfattade som en tilltagande teknokratisering av den 

högre utbildningen av den typ som UKAS stod för i Sverige. 

När The New Left börjar uppmärksammas i USA i början av sextiotalet var det 

främst som en rörelse bland universitetslärare. I USA finns en lång tradition av 

"liberals" inom den akademiska världen, och genom islossningen efter McCarthyeran 

fick de möjlighet att verka på nytt. Många namn skulle kunna lyftas fram, men i det här 

sammanhanget kan vi stanna vid ett: Herbert Marcuse. Han var född 1898 och vid det 

här laget redan en gammal man. Som ung hade han studerat filosofi i Tyskland och var 

tillsammans med Max Horkheimer och Theodor Adorno en av de ledande personerna 

inom den så kallade Frankfurtskolan. Eftersom han var av judisk börd hade han 1934 

tvingats fly till USA, där han stannade resten av livet och undervisade på bland annat 

Brandeis University. 

Marcuse kallades ofta under sextiotalet för studentvänsterns ”mentor”, men det 

var en titel han starkt ogillade. Marcuse ville inte vara mentor åt någon, och han var 

tämligen besvärad av uppmärksamheten på ålderns höst.10 Att han ändå blev så populär 

bland studenterna berodde på att han gav dem en särskild roll i kampen för en bättre 

värld. Något förenklat kan man säga att Marcuse såg arbetarklassen som ”sövd” av det 

                                                 
9 Halsey & Marks "British student politics" i Daedalus Vol 97, No 1 Vinter 1968 
10 Åtminstone tolkar jag hans "Essay on Liberation" så. Den kom på svenska som pocketbok under titeln 

"Människans befrielse", Aldus, 1969 



Crister Skoglund     Studentrevolten 1968  

9 

moderna samhällets bekvämligheter. Därmed hade den förlorat sin revolutionära 

potential. Studenter och andra marginaliserade grupper däremot, hade ännu inte vaggats 

till ro. Det var till dem man skulle ställa sina förhoppningar. Inte så att det var de som 

skulle göra revolution, men de skulle kunna fungera som väckarklocka.11  

En grundtanke hos Marcuse, liksom hos många andra inom The New Left, var att 

Marx teoribyggnad inte skulle betraktas som fix och färdig. I stället var den något som 

måste utvecklas i takt med att nya kunskaper erövrades. Dit hörde för Marcuse de 

kunskaper om det mänskliga psyket som vi fått via Freud. Inte minst gällde det teorin 

om att parallellt med vårt rationella medvetande drivs vi också av vårt omedvetna. Vad 

Marx inte hade kunnat förutse var att hur den härskande eliten inom kapitalismen skulle 

utnyttja kunskaperna om detta och finna sätt att hjärntvätta arbetarna så att de inte 

genomskådar det system de är fångade i.  

En annan central tanke hos Marcuse och många samtida politiska tänkare var att 

det i det moderna samhället skett en sammansmältning mellan de som kontrollerade det 

ekonomiska kapitalet och de som innehade den politiska makten. Till denna 

gemensamma maktstruktur hörde också rättsväsendet, massmedia och en stor del av 

vetenskapssamhället. Visst kunde det finnas spänningar mellan olika grupperingar, men 

i grunden utgjorde de en enhet med gemensamma intressen och värderingar. I USA 

talade man ofta om denna maktstruktur som the Establishment. I Sverige var det 

vanligare att man på sextiotalet talade om ”Systemet” med stort S. Till nödvändigheten 

av att ”genomskåda Systemet” återkom man ständigt under sextiotalet liksom till tanken 

att det bakom kulisserna togs ett antal viktiga beslut utan insyn för medborgarna. När 

Carlgren i den tidigare refererade debatten i kårhuset 1968 anspelar på de diskussioner 

som hållits på Harpsund mellan företrädare för näringslivet och regeringen är det ett 

uttryck för denna tanke. 

Ytterligare en central tanke hos Marcuse är att arbetarna i det moderna 

västerländska samhället skapat ett materiellt överflöd som gjort oss nöjda. Arbetarna 

skapar varor. För det får de lön, som de sedan kan använda för att konsumera andra 

varor. Frihet reduceras till valfrihet av olika produkter på varumarknaden och reklamens 

språk tränger in i oss så att vi själva ser oss som varor. Vi talar till exempel om våra 

                                                 
11 Detta blir med nödvändighet ett mycket summariskt och förenklat sammandrag av några av Marcuses tankar. 

Den bok som var viktigast för studentrevolten var "The One-Dimensional Man" som kom 1964 och i svensk 

översättning av Sven-Eric Liedman 1968. I Sverige kom Marcuse att få ett mindre inflytande än i Tyskland och 

USA. För en intressant diskussion om detta se Jens Ljunggren Inget land för intellektuella; 68-rörelsen och 

svenska vänsterintellektuella, (Nordic Academic Press), 2009 sid 171 ff 
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bilar på samma sätt som vi talar om kärlek till vår älskade. Det är också vår roll som 

konsumenter som håller oss samman mer än vår klasskänsla.  

 

Studentrörelsen i USA fram till 1968 

Till den amerikanska delen av The New Left hör också SDS, Students for a Democratic 

Society. Bildad 1960 på spillrorna av en äldre ungdomsorganisation inom en gren av 

den amerikanska fackföreningsrörelsen, kom den att samla och organisera studenter 

med vänstersympatier av olika slag. Det var en rörelse med väldigt svag central ledning 

men med lokalavdelningar vid ett mycket stort antal amerikanska universitet.12 De gav 

också ut allehanda studenttidningar, vilka tidvis spelade stor roll i vänsterns uppsving. 

Rörelsen ger, sett i efterhand, ett väldigt splittrat intryck, men ett centralt drag var att 

man var uttalat anti-auktoritär. Det var för övrigt något som kännetecknade en rad 

rörelser under sextiotalet, och för SDS del tog det sig uttryck i att man ville ersätta den 

representativa demokratin med participatory democracy. Oftast översätts det med 

”direktdemokrati”, men begreppet var också förknippat med en tanke om att man skulle 

diskutera sig fram till någon slags gemensam ståndpunkt. Stormötet där alla får tala ses 

som ett ideal, och när Anders Carlgren i Kårhusets stora sal kämpar med sina långa 

talarlistor är det alltså i linje med detta ideal.  

Till de viktiga inslagen i den amerikanska radikaliseringen av studenterna hör 

medborgarrättsrörelsen. Vi tänker sällan på den som en studentrörelse, men en av de 

viktigaste aktörerna i rörelsen var Student Nonviolent Coordinating Committe, (SNCC). 

I medborgarrättsrörelsen var den roll som väntade studenten ofta en annan än vid 

universiteten. Att delta i diskussioner och skriva flygblad räckte inte. Här handlade det 

om konkreta insatser. Många unga studenter i södern lade ned ett väldigt arbete på att 

hjälpa personer som inte tidigare haft rösträtt att registrera sig. Men även ungdomar från 

andra delar av USA berördes. Studenter från vita medelklasshem i norr åkte till exempel 

ned till södern och deltog i olika kampanjer som sit-ins och Freedom Rides mot 

segregering på bussar, barer och offentliga platser. Medborgarrättsrörelsen var viktig på 

många sätt, men för studenterna var kanske det mest betydelsefulla att den flyttade ut 

det politiska engagemanget från seminarierummen och tidskriftsredaktionerna. Och man 

                                                 
12 Marwick s. 54 ff  
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såg dessutom ut att lyckas. Kampen mot segregationen i södern var trots allt motstånd 

framgångsrik och visade att unga engagerade människor kunde göra skillnad.13 

Studenterna deltog också i de stora protestmarscher som ordnades av 

Medborgarrättsrörelsen. Kanske mest känd är den stora marschen till Washington 1963 

där Martin Luther King höll sitt berömda tal: ”I have a dream”. Dessa marscher sändes i 

svensk TV och kom att ge idén om att demonstrera ett nytt uppsving. Under femtiotalet 

hade visserligen arbetarrörelsens olika grenar haft sina demonstrationståg på första maj, 

men de hade haft allt svårare att engagera. Många, särskilt unga, såg formen som passé. 

Men så kom bilderna från dessa gigantiska marscher rullande på kvällsnyheterna, och 

man hade en ny förebild. 

När studenterna kom tillbaka till sina hemuniversitet fortsatte de ofta att agitera 

och samla pengar. Det gillades inte av alla rektorer, och vid Berkeley beslöt rektorn 

1964 att förbjuda all politisk aktivitet inne på campusområdet. Åtgärden sågs som en 

dramatisk inskränkning av yttrandefriheten. Studenterna började protestera och 

organisera sig i något som kallades ”Free Speech Movement”. De använde sig av 

metoder de lärt av kollegorna i SNCC. När en av dem blev arresterad och släpad in i en 

polisbil efter att ha hållit ett tal, satte sig helt enkelt hans anhängare ned runt bilen. Fler 

anslöt sig och efter ett tag var det flera hundra studenter som på så sätt hindrade 

polisbilen att köra iväg. Medan bilen stod där började studenter klättra upp på biltaket 

och hålla tal. Alla fick tala om vad de ville under tre minuter var, tills polisen till slut 

fick ge sig. Då hade bilen stått orörlig i 32 timmar.14 

Någon tid senare hamnade rektorn på nytt i ett besvärligt läge. Han var känd som 

en gammaldags amerikansk liberal, men förklarade inskränkningarna i yttrandefriheten 

med att det var Berkeleys styrelse som tagit beslutet. Hans roll var densamma som en 

direktörs vid en fabrik. Han hade bara att verkställa styrelsens beslut. Detta uttalande 

blev utgångspunkten för ett av de mest omtalade talen i den amerikanska 

studentrörelsens historia. Talet hölls den 2 december 1964 av Mario Savio från en av 

trapporna inne på campus inför tusentals studenter. Savio konstaterade att om rektorn 

liknar sig vid en direktör, då måste de akademiska lärarna vara arbetarna i hans fabrik. 

Vad är då studenterna annat än det ”råmaterial” som ska bearbetas i fabriken. Målet är 

att kunna stöpa om råmaterialet till produkter som kan ”säljas” till tänkbara avnämare. 

Det må vara enskilda företag, statlig förvaltning, försvarsindustrin eller andra som har 

                                                 
13 Om SNCC och studenternas roll i medborgarrättsrörelsen se Kurlansky sid. 92 ff 
14 Marwick sid. 539 
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behov av de varor Berkeley tillhandahåller. Och om vi studenter bara betraktas som 

råmaterial, låt oss då var ett motspänstigt råmaterial och se till att kuggarna klibbar 

ihop.15  

Denna analogi med den högre utbildningen som en fabrik, som reducerade 

studenterna till ett råmaterial som skulle anpassas till någon slags marknadsmässiga 

produkter, återkommer sedan gång på gång under studentrevolten. I debatten mellan 

Palme och Carlgren ekar det av den liknelsen, och den är central i kampen mot UKAS.  

Tankarna från Free Speech Movement spred sig vidare över USA. I Berkeley fick 

studenterna till slut en plats där de fick tala och bedriva politiska kampanjer bäst de 

ville. Vid andra lärosäten fick man hitta andra lösningar. Ett sätt var att sjunga fram sitt 

budskap i coffehouses och folksångsklubbar. Under några år uppstod det på så sätt en 

symbios mellan en folksångskultur och en akademiskt förankrad proteströrelse. Det 

finns mängder med namn som skulle kunna dras fram men det kanske kan räcka med 

tre: Pete Seeger, Joan Baez och Bob Dylan.  

 

Kriget i Vietnam är ständigt närvarande i tankarna 

När man talar om sextiotalets radikalisering och demonstrationer kan man inte komma 

ifrån Vietnamrörelsen. Från 1964 växer kritiken mot USA:s inblandning i Vietnam från 

relativt stillsamma protester, som Joan Baez konserter, till massiva marscher liknande 

de som medborgarrättsrörelsen tidigare hållit. Även i dessa spelade studenter en stor roll 

och 1965 ordnade SDS och SNCC en gemensam manifestation till Washington som 

samlade 25 000 deltagare. Även i Sverige spelade studenter en stor roll för framväxten 

av FNL-rörelsen. Inte minst då den radikala men partipolitiskt obundna 

studentföreningen Clarté.16 Där hade man redan 1964 tagit en resolution mot USA:s 

krigföring i Vietnam. Clarté hade också vid samma tid ett antal studiecirklar om 

imperialismen, och ur dem växte sedan FNL-grupperna fram. Denna bakgrund är viktig, 

för FNL-grupperna var ingen fredsrörelse. För dem räckte det inte med att USA drog sig 

tillbaka och det blev fred i Vietnam, för dem var målet att krossa USA-imperialismen.  

Vietnamkriget skilde sig från många tidigare – och senare – krig genom att dess 

brutalitet synliggjordes på millioner TV-skärmar världen över. Kontrasten mellan tungt 

beväpnad amerikansk militär i sina moderna helikoptrar å ena sidan, och fattiga bönder 

                                                 
15 Det går att se delar av talet på Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=tcx9BJRadfw 
16 Om Clartés roll för framväxten av en opinion mot Vietnamkriget se Kim Salomon, Rebeller i takt med tiden, 

FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer (Stockholm: Raben Prisma, 1996) s.95 ff. 
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med lätta vapen och primitiva transportmedel å den andra, var total. Detta framstod som 

ett extremt orättfärdigt krig, och även de som försvarade USA:s insats, med hänvisning 

till att man förhindrade något värre, hade svårt att försvara metoderna. I USA sjönk 

stödet för den officiella politiken med varje bild på brända byar och lemlästade barn 

som kablades ut via etern. 

Även om kritiken mot USA:s inblandning i Vietnam börjat som en studentfråga, 

blev den snart en angelägenhet för många fler. Det är viktigt att komma ihåg att TV-

bilderna från de brinnande byarna i Vietnam finns med som en fond mot vilken den 

övriga utvecklingen utspelar sig. Mycket av den ilska mot de etablerade politiska 

institutionerna och den moraliska indignation som drev många studenter att ta risker 

gentemot en brutalt slående polismakt bottnar i en förtvivlan över vad som skedde i 

Vietnam. Det gällde inte minst i USA där studenterna var drivande när det gällde 

motståndet mot kriget. 

 

Studentprotesterna i Berlin 

Även i Tyskland radikaliseras studenterna under sextiotalets första halva. En av de 

ledande organisationerna där var SDS, som inte har mer än initialerna gemensamt med 

sina amerikanska kollegor. Det tyska SDS - Sozialistischer Deutscher Studentenbund  - 

var ursprungligen det socialdemokratiska partiets studentorganisation, men hade blivit 

utkastat ur moderpartiet 1960. De hade nämligen engagerat sig i anti-atomvapenrörelsen 

vilket sågs som ett provokativt brott mot partilinjen. De hade också tagit avstånd från 

den omsvängning i den ekonomiska politiken som socialdemokraterna gjort i samband 

med partikongressen 1959.17 Efter det hade de rört sig vänsterut och försökt finna en 

position mellan kommunistpartiet och socialdemokraterna.  

Inom SDS diskuterades bland annat förhållandena i tredje världen, relationen till 

Östtyskland och inte minst olika högskolefrågor. Ett förslag till förändring av 

högskolesystemet – liknande UKAS – reagerade man starkt emot eftersom det 

uppfattades som en eftergift åt dem som ville göra akademiska studier till en 

fabriksproduktion.  

Till SDS slöt sig också en grupp studenter av helt annat slag. De hade utgjort en 

lokalavdelning av den avantgardistiska och neodadaistiska Situationistiska 

                                                 
17 se Mats Andrén Upprätt gång: Människosyner i 1960-, 70- och 80-talens vänsterradikalism, (Stockholm: 

Symposion, 1989) s. 19 ff. Boken är en biografi över Rudi Dutschke men ger också en bra bakgrund till tysk 

studentradikalism under 1960-talet 
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Internationalen och kallade sig själva Subversive Aktion. Inom SDS var det många som 

var tveksamma mot de nya medlemmarna med sina pläderingar för nya, originella och 

provokativa upptåg. Ett centralt begrepp för dem var den ”symboliska aktionen” som 

skulle reta gallfeber på småborgarna. De ville också finna andra samlevnadsformer, 

startade familjekollektiv och pläderade för ett bejakande av sexualiteten i alla former.18 

Utvecklingen i Tyskland gick snabbt från relativt stillsamma protester till alltmer 

våldsamma metoder. Från att ha trotsat ett demonstrationsförbud genom att helt enkelt 

ge sig iväg och ”promenera” i stora klungor, till våldsamma kravaller med dödlig 

utgång. En bidragande orsak till det eskalerande våldet var säkert polisens våldsamma 

brutalitet. Vid en demonstration i Västberlin 1967 mot ett statsbesök av Shahen av Iran 

drabbade demonstranter mot hans besök samman med en grupp anhängare till Shahen. 

Det hela slutade med att polisen ingrep och försökte skingra demonstranterna. En 

student jagades in på en bakgård där han sköts i ryggen av en polisman. När det blev 

känt utlöste det en oerhörd vrede. Studenterna samlades till ett stormöte vid vilket en 

student föreslog att man skulle storma en poliskasern och stjäla vapen för att beväpna 

sig inför framtida angrepp.19 Förslaget röstades ned, men frågan om hur man skulle 

ställa sig till våld, kom därefter att bli en ständig fråga på dagordningen i den tyska 

studentrörelsen. 

Den skjutne studenten var inte från Berlin utan från Hannover och hade aldrig 

deltagit i någon demonstration tidigare. Vi begravningen i hans hemstad slöt 15 000 

studenter upp och händelsen blev på så sätt något som berörde hela Västtyskland. Det 

skedda kom också att få stor symbolisk betydelse lång tid framöver. Det visade, menade 

man, hur långt den repressiva maktapparaten var beredd att gå i ett Västtyskland som i 

mycket kunde ses som en inkarnation av det samhälle Marcuse talade om. Här hade de 

två stora politiska partierna 1966 gått in i ”den stora koalitionen”, så även om man 

trodde på den parlamentariska demokratin så fanns inga egentliga alternativ att välja 

mellan. Likaså dominerade i Västtyskland en enda tidningskoncern åsiktsbildningen, 

Springerkoncernen, och det fanns en tydlig närhet mellan ekonomiska och politiska 

intressen.  

Den som mer än någon annan kom att framstå som den ledande studentradikalen i 

Västtyskland var sociologistudenten Rudi Dutschke. Åtminstone framställdes han så i 

Springerpressen, där han beskrevs med alltmer demoniska termer. Koncernen ordnade 

                                                 
18 Andrén s.24 ff 
19 Andrén s. 27 f 
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också regelrätta kampanjer mot honom under 1966 och 1967. Dutschke var en skicklig 

talare som förenade tankar från nyvänstertänkare, som Marcuse, med anti-imperialism 

och kritik mot kriget i Vietnam.20 Likt Marcuse såg han arbetarklassen som ”sövd” och 

för att väcka den till liv igen menade han att det behövdes ”utomparlamentariska 

aktioner” av olika slag. Men dessa måste kompletteras med ”upplysning” och han kunde 

referera till Kants klassiska tes om att ”upplysning är att frigöra sig från sin 

självförvållade omyndighet”.21 Han vände sig emot de som talade om revolution som en 

tillfällig händelse. I stället skulle det vara en process som skulle komma att ta lång tid. 

Målet var inte att man skulle ersätta en auktoritär regim med en annan utan ett samhälle 

med självförvaltning som norm. 

Dutschke hann dock inte verka särskilt länge, för i april 1968 blev han nedskjuten 

utanför sin bostad av en ung man som enbart beskrev sig själv som antikommunist. 

Dutschke överlevde men blev skadad för livet. Innan han avled i sviterna 1979 hann han 

dock vara med om att starta partiet Die Grünen i Tyskland, och han kan ses som 

exempel på det band som finns i Tyskland mellan gamla studentaktivister och 

miljörörelsen. 

Det kan vara värt att komma ihåg att attentatet mot Dutschke hade inträffat drygt 

en månad innan mötet i Kårhuset. När någon trodde sig ha sett en stilett hos en av 

deltagarna från Demokratisk Allians, var det inte så konstigt att man reagerade som man 

gjorde. Likaså kan polisens beslut att hålla isär demonstranter och motdemonstranter 

förstås i ljuset av vad som skett i Tyskland. 

 

De amerikanska studenterna och Black Power 

Frågan om hur man skulle förhålla sig till våld och motvåld förblev som sagt ett stående 

tema i den tyska debatten. Detsamma gällde i USA. Medborgarrättsrörelsen hade från 

början gjort det till sitt kännemärke att vara innovativ och hitta andra sätt att driva sina 

krav än genom våld. Att i det segregerade södern sätta sig på platser reserverade för vita 

och sedan trotsigt sitta kvar alltmedan lagens väktare blev alltmer rasande, var en typisk 

ickevåldsaktion. Ofta slutade det med att det var de som var satta att upprätthålla 

ordningen som tappade fattningen och började använda våld. Genom att inte slå tillbaka 

bröts det förväntade mönstret och det djupt orättfärdiga i segregationen blev synligt. 

                                                 
20 Dutschke och Marcuse möttes också i offentliga debatter på Freie Universität i Berlin 1967, och deras tankar 

finns återgivna i boken "Protest, demonstration, revolt" som kom på svenska 1968 
21 Denna tes formulerar Kant i uppsatsen: Svar på frågan: Vad är upplysning? från 1784. 
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Men detta sätt att agera krävde en väldig självdisciplin. Alla var inte beredda att 

bli släpade i håret eller slagna med batong utan att reagera. Också inom Student 

Nonviolent Coordinating Committe, SNCC, började många tala om att måttet snart var 

rågat och att man kanske måste överge samarbetet med medborgarrättsrörelsen och dess 

icke-våldsfilosofi. Särskilt aktuellt blev detta sedan en mer militant gruppering 1966 tog 

över SNCC och Stokely Carmichael blivit vald till ordförande. Han hävdade att 

medborgarrättsfrågan handlade om mycket mer än att i maklig takt bryta segregationen 

och ge USA:s afroamerikanska befolkning samma rättigheter som den vita. Det 

handlade om något som gick djupare och om att göra upp med den negativa 

självidentitet som åren av underordning lett till. Det var både en maktfråga och en 

identitetsfråga och i ett berömt tal 1966 lanserade han uttrycket Black Power. Ungefär 

samtidigt röstade man inom SNCC:s ledning igenom ett förslag att alla vita anställda 

och sympatisörer inom organisationen skulle tvingas lämna den. Beslutet var långt ifrån 

enhälligt och ledde till stora interna schismer och SNCC försvagades alltmer under de 

kommande åren.22 

Stokely Carmichael var definitivt inte okänd för studenterna i kårhuset i 

Stockholm. Han hade varit i Sverige och talat för studenter i Lund och Uppsala och i 

november 1967 hade han medverkat i ett bejublat arrangemang i Konserthuset i 

Stockholm. I samband med det han passat på att personligen besöka Olof Palme som då 

låg inlagd på Roslagstulls sjukhus för en njuråkomma.23 Palme var uppenbart fascinerad 

av Carmichaels idéer. Därmed inte sagt att han sympatiserade med dem, särskilt inte 

sedan Carmichael valt att ansluta sig till den betydligt mer militanta organisationen 

Black Panther Party for Self-Defence.  

 

Majrevolten i Paris - kort men intensiv 

Den franska studentrevolten är redan nämnd. Den kom igång senare än i USA och 

Tyskland men fick ett mer magnifikt förlopp. Även här är det ett förslag till 

universitetsreform som är den tändande gnistan. Förslaget som kallades Fouchetplanen 

gick ut på en hårdare styrning av högre studier för att på så sätt korta ned studietiderna 

och göra studierna mer målinriktade. Likaså var ambitionen, likt UKAS i Sverige, att 

göra dem mer anpassade till avnämarnas behov. Till saken hör att man även i Frankrike 

                                                 
22 Kurlansky sid 18f 
23 Kjell Östberg, I takt med tiden; Olof Palme 1927-1969 (Stockholm: Leopard Förlag 2008) s. 322. 
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hade haft en mycket snabb ökning av antalet studenter under femtio- och sextiotalen. 

Det hade i sin tur skapat en väldig trängsel i gamla anrika universitet som Sorbonne. För 

att avlasta Sorbonne hade man 1964 byggt en filial i Nanterre, som var en förort 11 km 

väster om Paris kärna. Filialen hade varit avsedd för tre tusen studenter, men redan fyra 

år senare hade man nära 15 000 studenter och det klagades ständigt på överfulla 

lektionssalar.24  

Det var i Nanterre som den franska protestvågen började. Under hösten 1967 hade 

studenterna där ordnat en tio veckors ”strejk” emot Fouchetplanen. De fortsatte på 

våren, och riktade sig oftast mot lokala problem, som ordningsregler i 

studentbostadshusen, dåliga lektioner etc. De var dock inte särskilt uppseendeväckande 

jämfört med vad som samtidigt hände i USA och Västtyskland, och när tidningen 

L’Express den 22 april 1968 hade en stor artikel om studentprotester i världen, kunde 

man förnöjt konstatera att Frankrike hade kommit förhållandevis lindrigt undan.25 Det 

skulle dock inte dröja länge förrän situationen ändrades radikalt. 

I Nanterre hade en grupp på cirka 25 studenter börjat uppträda under namnet Les 

Enragés – de förbannade – efter en fraktion under Franska revolutionen 1789. De var en 

blandning av socialister, anarkister och situationister och de ordnade 

Vietnamdemonstrationer och aktioner av olika slag. En aktion som blev mycket omtalad 

var när den franske ungdomsministern gästade Nanterre för att inviga en simhall. En av 

”de förbannade”, Daniel Cohn-Bendit, häcklade ministern och hävdade att han lät som 

en ledare för hitlerjugend. För det tilltaget beordrades Cohn-Bendit att infinna sig hos 

disciplinnämnden i Sorbonne. Bland studenterna blev ilskan stor och det började spridas 

en rad rykten om vilka repressalier som han skulle få. 

Daniel Cohn-Bendit var på sitt sätt typisk för de antiauktoritära dragen i 

sextiotalets ungdomsrevolt. Han hade inga ambitioner att bli ledare för någon rörelse, 

och han hade inget program han ville förverkliga annat än att alla borde få ett bättre 

liv.26 Enligt honom själv var det massmedia som gjorde honom till ledare, eftersom han 

gjorde sig bra i TV, särskilt när han debatterade mot någon av alla dessa pompösa och 

formella äldre gentlemän som fransk politik och universitetsväsen var så fulla av. Att 

                                                 
24 Marwick sid 556 
25 Marwick s. 603. Marwick ger flera andra exempel på hur franska tidningar vid denna tid såg studentrevolter 

som något som inte var aktuellt i Frankrike 
26 Kurlansky, s. 223 ff. Detta att den franska studentrevolten saknade en medveten ledning är en central tes hos 

Kurlansky och han ger flera exempel på hur Cohn-Bendit improviserade och levde på sin karisma. 
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han saknade ett egentligt politiskt program och inte hänvisade till någon marxistisk teori 

gjorde honom dessutom svår att angripa.  

Att TV kanalerna var medaktörer i det politiska skeendet våren 1968 är inte 

oväsentligt för händelseutvecklingen. En annan sak som starkt påverkade utvecklingen i 

Paris då var att staden hade utsetts till den plats där fredsförhandlingar skulle föras 

mellan USA och FNL. Förhandlingarna skulle starta den 3 maj, och eftersom president 

Charles de Gaulle fruktade aktioner riktade främst mot den amerikanska delegationen 

hade han beordrat in kravallpolis från andra delar av landet.27 Det var dock inte bara 

extra mycket poliser som fanns i staden dessa dagar. Reportageteam från hela världen 

hade också kommit för att bevaka diskussionerna.  

För att inte störa förhandlingarna hade ett demonstrationsförbud införts. Det 

trotsades av studenterna i Nanterre som ordnade en Vietnamdemonstration den 2 maj i 

alla fall. Dagen efter beslöt utbildningsdepartementet att stänga hela den humanistiskt-

samhällsvetenskapliga fakulteten i Nanterre och åtta av de ledande studenterna därifrån 

beordrades att tillsammans med Cohn-Bendit infinna sig hos disciplinnämnden vid 

universitetet i Sorbonne. I och med att filialen i Nanterre stängdes blev studenterna där 

– även de som egentligen inte sympatiserade med vänstern – enormt provocerade och 

med Cohn-Bendit i spetsen tågade man mot Paris centrum. 

Då inträffade något som i samtiden uppfattades som ett oerhört övertramp. På 

rektorns begäran trängde kravallpolis in på Sorbonneuniversitetets område och även 

detta lärosäte stängdes. Att ”den värdsliga makten” på detta sätt tagit sig in på 

Sorbonnes innegårdar hade bara skett en enda gång tidigare under universitetets 

sjuhundraåriga historia. De som tidigare upplevt den högre utbildningens autonomi som 

hotad i det moderna samhället kunde nu se sina farhågor bekräftade, och när det blev 

känt strömmade studenter från hela den franska huvudstaden till för att stödja 

kollegorna från Nanterre och försvara den akademiska friheten. Länge stod man så mitt 

emot varandra. Poliser med sina svarta hjälmar, långa svarta rockar, batonger och 

sköldar på ena sidan och studenter med slagord och protestbanderoller på den andra. Då 

gjorde emellertid kravallpolisen ett oväntat utfall med målet att arrestera så många som 

möjligt av de som trotsat demonstrationsförbudet. Batongerna ven och man arresterade 

590 studenter som kördes iväg i kravallpolisens stora bussar. Samtidigt förvandlades det 

som börjat som en fredlig demonstration till öppet krig mellan studenter och poliser. 

                                                 
27 Kurlansky s. 226 ff 
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När bilderna av förskrämda unga studenter bakom de gallerförsedda fönstren i 

polisbussarna kablades ut i TV ledde det till en stark sympati för studenterna bland 

allmänheten. En opinionsundersökning visade att 71 procent av befolkningen i Paris 

stödde studenterna.28 Också studentgrupper av skiftande politisk hemvist tyckte polisens 

agerande gått för långt och till måndagen den sjätte maj kallade den nationella franska 

studentunionen till stora manifestationer för den akademiska friheten utanför ”det 

besatta Sorbonne”. Även denna gång slutade demonstrationen i fullt krig mellan 

kravallpolis och studenter. Studenterna kastade gatsten och polisen tårgasgranater. 

Striderna varade i 12 timmar och ledde till att 600 demonstranter och 345 poliser 

skadades. 

Sedan fortsatte striderna i Quartier Latin de följande dagarna. Natten mellan den 

10 och 11 maj började studenterna bygga barrikader på 60 olika ställen på vänstra 

stranden. Fortfarande hade studenterna allmänheten med sig, och det finns rörande 

berättelser om hur folk tömde sina källarförråd på krukor, lådor, plankor och annat som 

kunde användas i barrikadbyggande. Hela tiden är referenserna till revolutionerna 1789, 

1830 och 1848 närvarande.29  

 

Statsmakterna byter strategi och arbetarna strejkar 

Den 11 maj återvände premiärminister Pompidou från ett statsbesök i Iran och han 

beslutar att byta strategi helt. I stället för att försöka knäcka studenterna med brutalt 

våld väljer han att förhandla. De som arresterats under de föregående dagarna släpps 

och polisen beordras lämna Sorbonne. Universitetet ska öppna igen och verksamheten 

återgå till vanliga rutiner medan företrädare för regeringen förhandlar med 

studentledarna. Åtminstone var det tanken. Det första som sker är emellertid ett en stor 

grupp studenter ockuperar Sorbonne liksom den närbelägna Odeonteatern. Den senare 

förklaras vara en fri tribun där alla – inte bara studenter – kunde få säga sin mening och 

den verkar främst vara driven av anarkistiskt inspirerade studenter. Inne i själva 

Sorbonne pågick ett väldigt debatterande mellan olika politiska inriktningar. Trotskister, 

maoister, leninister, althusserianer och situationister stod mot varandra i ändlösa 

debatter. Däremot var Marcuses idéer inte lika betydelsefulla som de var i USA eller i 

Västtyskland. I stället var det en tänkare med ett likartat budskap, 

                                                 
28 Marwick s. 610. 
29 Marwick s. 609.  
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Situationistinternationalens ledare Guy Debord, som fyllde Marcuses plats. Hans bok 

Skådespelssamhället hade kommit ut 1967 och innehöll ett likartat budskap som 

Marcuses, nämligen att staten och kapitalet kommit att sammansmälta och att 

människorna i gemen saknar möjlighet att påverka det samhälle de lever i. I stället sitter 

vi som åskådare vid ett skådespel och passivt tittar på det som utspelas framför våra 

ögon.  

Medan studenterna diskuterade fram och tillbaka i Sorbonnes salar träffades 

ledarna för de större fackföreningarna för att planera en gemensam strategi i det läge 

som nu uppstått. De beslöt att ordna en demonstration i Paris och ta ut sina medlemmar 

i en generalstrejk. Det blev en massiv manifestation den 13 maj med över 800 000 

parisare som tillsammans med studenterna tågade genom Paris. Den påföljande 

generalstrejken omfattade mellan tio och tolv miljoner arbetare.30  

Det stannade inte vid strejk. Liksom studenterna hade ockuperat sitt universitet 

började arbetare vid olika fabriker runt om i landet ockupera sina arbetsplatser och ta 

fram planer för hur man skulle kunna driva produktionen på egen hand. Särskilt var det 

yngre arbetarna som var inspirerade av utvecklingen i Paris. De äldre var däremot mer 

eller mindre skeptiska, och de som tillhörde kommunistpartiet var direkt fientliga mot 

studenterna. Kommunisternas chefsideolog Georges Marchais beskrev till exempel 

studenterna som ”falska revolutionärer som måste demaskeras”.31 Detta sedan Daniel 

Cohn-Bendit hade gjort narr av honom och kallat de traditionella kommunisterna senila 

gubbar.32 

Kommunisternas ledarskikt var alltså motståndare till studenterna, men sedan går 

uppfattningarna isär. De flesta studenter uppfattade arbetarnas aktioner som ett stöd för 

deras sak och att man nu äntligen nått målet att arbetare och studenter skulle uppträda 

sida vid sida i gemensam kamp mot Systemet. Så uppfattade, som vi sett, de svenska 

studenterna i Kårhuset det hela. Bland studentledarna i Paris fanns det dock de som 

utifrån egna erfarenheter inte delade den uppfattningen. Daniel Cohn-Bendit konstaterar 

i en tillbakablick: ”Arbetarna och studenterna var aldrig förenade. Det var två autonoma 

                                                 
30 Uppgifter om antalet demonstranter varierar beroende på om de är från studenter eller polis. På SR Minnen 

finns ett reportage av Magnus Faxen från marschen. Han nämner inga siffror men konstaterar att tåget var över 

en mil långt. http://sverigesradio.se/sida/sok.aspx?q=1968&programid=1602 
31 Kurlansky s. 225.  
32 Tillsammans med sin bror Gabriel skrev han boken Gauchisme: Remède à la Maladie Sénile du Communisme 

1968 



Crister Skoglund     Studentrevolten 1968  

21 

rörelser [.....] Arbetarna ville ha en radikal reform av fabrikerna – löner etc. Studenterna 

ville ha en radikal förändring av livet.”33 

Till den radikala förändringen av livet hörde nya sätt att uttrycka sig. 

Konstskolorna i Sorbonne upplät sina lokaler för tryckning av affischer och banderoller 

och någon har räknat ut att under maj och juni producerades här 350 silkscreenaffischer 

per dag. Budskapet var enkelt och ofta väldigt vitsigt som ”Jag är marxist, av Groucho 

falangen”. En typisk affisch krävde ”Fantasin till makten”, vilket syftar på Sartres tes 

om att fantasi är en nödvändig förutsättning för frihet. För kan man inte i sin fantasi 

tänka sig ett annorlunda samhälle kan man inte ändra på det nuvarande. Lika tänkvärd 

är den klassiska situationistiska frasen om att ”Under asfalten ligger sandstranden.” 

Runt den 24 maj - alltså samma dag som de svenska studenterna ockuperade 

kårhuset - nådde revolten i Paris sin kulmen. Studenterna hade tagit över Sorbonne och 

kvarteren däromkring, tio miljoner arbetare hade gått ut i strejk och stora delar av 

Frankrike var lamslaget. Väggarna i Paris och andra franska städer pryddes av glada och 

provokativa budskap och några studenter hade till och med vågat sig på att försöka 

angripa kapitalets hjärta - Börshuset. Men sedan vände det. Pompidou misslyckades 

visserligen i sitt första försök att blidka arbetarna genom att erbjuda tioprocentiga 

löneökningar, men efter att budet höjts till trettiofem procent – uppdelat på flera steg – i 

kombination med en rad andra förbättringar på arbetslivsområdet avbröt 

fackföreningarna sina aktioner och därmed också allt samarbete med studenterna. 

Visserligen ville en del yngre arbetare hålla ut, men strejkkassorna sinade och man hade 

börjat få den allmänna opinionen emot sig. Bristen på bensin, sopberg som växte och 

allmänna kommunikationer som inte fungerade bidrog till att den i början av maj så 

uppsluppna stämningen bytts till sin motsats. 

Bland studenterna inne på Sorbonne blev motsättningarna mellan de olika 

riktningarna allt påtagligare. Frågan var hur man skulle gå vidare. Revolten hade ju 

startat utan att något egentligt mål annat än att stoppa Fouchetplanen. Dessutom var 

tillströmningen av engagerade studenter till stor del en effekt av polisens brutalitet. 

Rörelsen hade heller ingen tydlig ledning. Den anti-auktoritära ledarstilen hade lett till 

att det blev svårt att enas om en gemensam strategi för framtiden.  

President de Gaulle hade hållit sig märkligt frånvarande under det som hände i 

Paris denna vår 1968. Dels hade han varit rent fysiskt frånvarande eftersom han valt att 

                                                 
33 Kurlansky s. 232. 
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åka på ett sedan länge planerat statsbesök till Rumänien, dels var det uppenbart att han 

inte förstod vad som skedde. Hans framträdanden i TV framstod som smått förvirrade, 

men efter att ha försäkrat sig om att han hade militären på sin sida beslöt han den 30 

maj att ta tillbaka initiativet. I ett TV-tal framställde han den sittande regeringen som 

maktlös och upplöste därför Nationalförsamlingen och utlyste nyval. 

Dagen efter hölls en gigantisk demonstration för de Gaulle i Paris med över 500 

000 deltagare, och i nyvalet segrade gaullisterna stort. De olika partierna på 

vänsterkanten gick kraftigt tillbaka och gaullisterna fick egen majoritet i 

Nationalförsamlingen.  

Studentrevolten i Paris slutade lika plötsligt som den startat, och i början av juni 

återtar polisen kontrollen av Quartier Latin. Barrikaderna revs och efter några dagar 

tömdes också Sorbonne utan några större demonstrationer. De flesta av de 350 studenter 

som hade varit kvar till slutet verkade märkbart trötta och desillusionerade.  

 

Känslan av att studenter kan förändra världen 

Att glöden i den franska studentrevolten skulle falna lika snabbt som den blossat 

upp visste inte studenterna i Kårhuset i Stockholm 1968. För dem framstod 

utvecklingen i Paris som början på något mycket större. Kanske var studenternas 

aktioner den gnista som tänt den präriebrand man så hett önskade? Eller, för att använda 

en annan metafor inspirerad av Marcuse: kanske hade studenterna med sina 

demonstrationer, situationistiska aktioner och allmänna oväsen lyckats väcka 

arbetarklassen ur sin djupa slummer?  

Eftersom vi vet hur det gick, är det lätt att glömma bort att i slutet av maj 1968 

verkade alla dörrar öppna. I det skedet kunde studenternas insatser framstå som enormt 

viktiga. Att man kunde diskutera i flera timmar för att komma fram till hur man skulle 

formulera några meningar i ett flygblad, var i det perspektivet inte så konstigt.  

Innan man tågade ut under polisens beskydd hade studenterna i Stockholm bildat 

något de kallade 27 maj-rörelsen. Rörelsens fokus låg på den högre utbildningen och 

den skulle fortsätta att driva kampen mot UKAS och ”storfinansens och 

statsbyråkraternas förtryck av studenterna”. Som andra punkt skulle man bekämpa 

kårbyråkratin, dess svekfulla agerande och ”mygel med statsapparaten”.34  

                                                 
34 Rörelsens manifest finns återgivet i tidskriften Clarté nr 4 1968 s. 36 
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Vi skulle kunna stanna här, med bilden av en grupp självmedvetna studenter 

lämnande kårhuset arm i arm sjungandes Internationalen. Och studenter som revolterar 

var verkligen ett internationellt fenomen 1968. I tidskriften Clarté redogör man för det 

man kallade ”Det revolutionära uppsvinget i världen”. I Västtyskland kände man till 

studentaktioner i mer än 30 städer. I England har man protesterat både vid Oxford 

University och vid London School of Economics. Den 23 maj ockuperade studenter 

universitetet i Bryssel liksom de i Liège och Louvain. Vidare redogör man för hur 

studenter i början av maj ockuperat 22 universitet över hela Italien och här hade man 

också fått stöd från arbetarna. Också i Jugoslavien har studenter ockuperat byggnader 

och genomfört stora aktioner under parollen ”Ned med de röda borgarna”. 28 maj 

strejkade studenterna i Madrid och 14 juni var det stora aktioner i Turkiet. När det gäller 

USA utlovar man ett särskilt temanummer i Clarté, men tills vidare tog man som 

exempel upp ockupationen av Columbiauniversitetet i New York som varat i sex dagar 

under april. Från Japan kan man berätta att studenterna varit väldigt livaktiga med flera 

olika aktioner. Och så fortsätter det med korta notiser om studentaktioner i Kongo, 

Brasilien, Chile, Mexikco, Argentina, Bolivia, Uruguay och Sydafrika.35 För författarna 

verkar det bara vara en tidsfråga innan den stora världsrevolutionen var här.  

 

Studenterna försöker påverka presidentvalet i USA 

I USA var det presidentval 1968. Den sittande presidenten Lyndon B. Johnson hade 

vunnit med stora siffror vid det förra valet 1964 och alla räknade med att han skulle 

vinna även nu. Han utmanades dock i primärvalen av en timid senator och 

universitetsprofessor från Minnesota, Eugene McCarthy, som drev kravet att få slut på 

kriget i Vietnam så fort som möjligt. Han fick därför ett starkt stöd från radikala 

studenter, som reste upp i stora skaror för att jobba som kampanjarbetare i de delstater 

där de första primärvalen skulle hållas. Skulle man gå runt och knacka dörr kunde man 

emellertid inte komma klädd som man brukade hemma på campus. Sextiotalet var ju 

motkulturens tid med långt hår på både killar och tjejer, korta kjolar och arméjackor. 

Under parollen Be clean for Gene skulle man fräschas till för att kunna passa in sin nya 

roll som röstvärvare. Så hår klipptes, skägg rakades av, kjolfållar lades ned och propra 

ytterkläder fick ersätta de gamla.36  

                                                 
35 Clarté nr 4 1968 s. 43 
36  Kurlansky s.146 
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Studenternas anpassning såg ut att ge effekt. Johnson var nära att förlora 

primärvalet i New Hampshire mot McCarthy, och när opinionsundersökningar visade 

att han förmodligen skulle förlora i de kommande, gjorde president Johnson plötsligt det 

oväntade. Han drog tillbaka sin kandidatur! För många av de studenter som deltagit i 

McCarthykampanjen framstod det som en seger. Ett bevis på att det gick att påverka 

Systemet och till och med avsätta en president. 

McCarthy var emellertid inte den demokratiska partiledningens man. De lanserade 

i stället Hubert Humphrey, ledande fackföreningsman och sittande vicepresident. 

Frågan om vem som skulle bli det demokratiska partiets presidentkandidat skulle 

avgöras i ett partikonvent i Chicago i slutet av augusti 1968. Borgmästare Daley i 

Chicago hade fått höra rykten om att tusentals studenter väntades till staden och hade 

därför kallat in förstärkningar av stadens ordningsmakt. Totalt kunde han mönstra 12 

000 poliser, 6 000 soldater från Nationalgardet och 5 000 reguljära militärer37. Det gick 

alltså två poliser eller militärer per varje tänkt demonstrant. Trots pådraget spårade det 

hela ur, och för den som känner för att se poliser med besinningslöst våld klubba ned 

unga demonstranter finns ett antal klipp på YouTube 38.  

Hubert Humphrey vann inte oväntat omröstningen och blev demokraternas 

presidentkandidat. Republikanernas kandidat, Richard Nixon, gick till val på att han 

skulle återställa lag och ordning i landet. För SDS och andra vänsterradikaler blev 

utgången av partikonventet i Chicago en massiv besvikelse och väldigt många 

bojkottade presidentvalet. Eftersom valet blev oerhört jämt, är det många som hävdat att 

om studentvänstern och vietnammotståndarna mangrant hade röstat i valet 1968 hade 

Nixon aldrig blivit vald.  

Efter det började SDS under 1969 att falla samman. Olika grupper bröt sig ut, av 

vilka den mest kända är the Weathermen, uppkallade efter en fras i en sång av Bob 

Dylan. För dem hörde allt tal om icke-våldsaktioner till en förfluten tid. De såg sig som 

en stadsgerilla som genom att råna banker och spränga offentliga byggnader ville skaka 

om samhället. Även i USA hade vi alltså i några år liknande terrorgrupper som de mer 

kända i Tyskland och Italien. 

 

                                                 
37  Kurlansky s. 276. 
38 Sök till exempel på "Chicago Democratic Convention 1968 Riots" 
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Eftertankar - vad blev resultatet av studentrevolten? 

Av den storstilade 27 maj-rörelsen i Sverige blev det inte mycket. UKAS stoppades 

visserligen tillfälligt, men kom tillbaka som PUKAS – där P stod för Palme – där vissa 

av de för studenterna mest misshagliga delarna modifierats. Politiskt inträdde en period 

av förvirring. Många etablerade studentorganisationer försvann. Vänsterns 

studentförbund bytte namn till Marxist-Leninistiska Kampförbundet samtidigt som det 

införde en strikt partidisciplin enligt leninistiska principer. Kort därefter lades det ned. 

Clarté, som från sin start 1921 hade varit en partipolitiskt obunden vänsterorganisation 

öppen för socialister av alla slag, började uppträda som KFML:s ungdomsorganisation. 

Samtidigt var en stor fråga i Clarté om man skulle ha någon form av organisation för 

studenter överhuvudtaget. Den frågan blev också het inom andra studentorganisationer. 

Socialdemokraterna lade ned sitt studentförbund 1970 och hänvisade medlemmarna till 

det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU. I de flesta SSU-klubbar var dock inte 

studenterna välkomna och många gick då till VPK eller lämnade politiken. Även 

Liberala Studentförbundet drogs med i karusellen. Man bytte först namn till Liberala 

Förbundet, sedan till Frihetlig Vänster, därefter till Frihetliga Socialisters Förbund 1972 

för att sedan upplösas.39 

Inom de organisationer som överlevde förändrades kring 1970 både umgängeston 

och arbetssätt. De lätt anarkistiska inslagen försvann liksom tanken om att ”väcka 

arbetarklassen” genom bullriga och uppmärksammade aktioner. I stället dominerade 

föreställningar om den ryska revolutionen 1917 som förebild för hur en 

samhällsomvälvning ska gå till. Oavsett om man var maoist, trotskist, vänsterpartist 

eller anhängare av någon annan liknande riktning lyfte man fram Lenin och hans skrift 

Vad bör göras? som mönster för hur man borde ha agerat. Att studenterna inte lyckats 

trots att den stora revolutionen verkade vara så nära, kunde förklaras med att man inte 

haft den strikta partidisciplin Lenin förespråkat. I linje därmed ersattes 

stormötesdemokratin med det man kallade "demokratisk centralism". Diskussion kunde 

tillåtas så länge en fråga inte var avgjord, men när ett beslut var fattat måste alla anpassa 

sig. Fortsatte man att hålla fast vid sin ursprungliga ståndpunkt kunde man uteslutas, 

eller utsättas för hårda interna trakasserier. Ett alternativ var då att försöka få några 

andra med sig och tillsammans bryta sig ut och bilda en ny organisation. På så sätt kom 

                                                 
39 Om dessa turer liksom den nya vurmen för Lenin se Kjell Östberg 1968 när allting var i rörelse, 

Sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna, (Stockholm: Prisma, 2002) s. 145 ff 
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den politiska vänstern att föröka sig genom delning åren efter 1970, åtminstone vad 

gäller antalet organisationer. Antalet medlemmar totalt sjönk däremot. 

 

Mycket av vad vi idag tar för givet kan spåras tillbaka till 68 

Att de uttalat politiska organisationerna tappade medlemmar innebar inte att hela 

vänstervågen klingade ut. I stället kan man kanske, som historikern Kjell Östberg, tala 

om att det sker en slags arbetsdelning40. En del av radikalerna riktade sitt fokus mot 

könsmaktsordningen i samhället, med Grupp 8 som exempel från 1970. Andra 

fokuserade på miljöfrågorna med almstriden 1971 som något slags cresendo. För 

ytterligare andra var det musiken som var det centrala med proggen som viktigaste 

uttrycksform. Men även andra kulturformer som teatern kom att vitaliseras genom 

tillkomsten av ett antal fria teatergrupper. Till skillnad mot det renodlat politiska 

organisationerna behöll dessa riktningar stormötesdemokratin och de antiauktoritära 

arbetsformerna. 

Många av de radikala studenterna kom att göra karriär inom universitet och 

högskolor och de kom att vitalisera den teoretiska debatten inom ett antal ämnen. Den 

efterföljande politiska och samhällsfilosofiska debatten har också på olika sätt varit 

tvungen att förhålla sig till det som skedde dessa månader 1968. Inte minst därför att 

mycket tog en helt annan vändning än vad de som var aktiva då hade väntat. I Frankrike 

hade det som såg ut som en total samhällsomvälvning ledd av studenter och arbetare 

tillsammans fått det motsatta resultatet. Gaullisterna satt säkrare på makten än tidigare. I 

USA hade studenternas uppgivenhet inte varit utan betydelse för att Nixon kom till 

makten. I Tyskland hade repressionen ökat markant efter 1968 och där, liksom i Italien, 

uppstod rena terrorgrupper. 

I Sverige lyckades studenternas utspel inte ”väcka arbetarklassen”. Däremot 

lyckades man väcka Svenska Arbetsgivarföreningen som redan 1969 började dra igång 

en ideologisk utbildning av sina medlemsföretag.41 Det skulle sedan följas av att SAF 

metodiskt gick in för att utveckla den teoretiska samhällsdebatten, där man bedömde att 

vänstern hade ett övertag. Resultatet blev att man startade bokförlag som Ratio och 

                                                 
40 Kjell Östberg 1968 när allting var i rörelse, Sextiotalsradikaliseringen och de sociala rörelserna, 

(Stockholm: Prisma, 2002) s. 123 ff 
41 Tomas Bresky, Jan Scherman, Ingemar Schmid: Med SAF vid rodret: granskning av en kamporganisation 

(Stockholm: LiberFörlag, 1981) s. 238. 
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Timbro och drog igång den utveckling som skulle leda fram till den nyliberala vågen i 

slutet på 1900-talet.  

 

Slutreflektioner 

När man nu ser tillbaka på det som skedde 1968 är det flera saker som slår en. Det 

första är att det är så få kvinnor på ledande positioner. Finns de med på bilder och filmer 

så är det oftast som offer för någon polismans attacker eller som bihang till någon 

manlig studentpolitiker. Men även om de inte syns utåt så blev den radikala vågen inom 

universitetsvärlden viktig för den nya kvinnorörelse som slår igenom runt 1970..42  

En annan sak som är påtaglig är TVs och massmedias roll i skeendet. Mycket 

utspelades i direktsändning, och det fanns en uppenbar fascination för mediets 

möjligheter. Som tidigare nämnts spelade den brutala rapporteringen från Vietnam en 

stor roll. Inte minst genom att det mer än en gång blev uppenbart att politikernas bild av 

händelseutvecklingen inte stämde överens med den verklighet man kunde se på bild. TV 

kanalerna kunde alltså medverka till att undergräva Systemets trovärdighet. De bidrog 

också till att vi fick studentrevolter på så många olika ställen i världen samtidigt. Via 

TV kunde nämligen studenter över hela jordklotet se hur studenter agerade i andra 

universietsstäder. Det är till exempel uppenbart att även deltagarna, liksom de 

närvarande journalisterna vid Kårhusockupationen, relaterade till vad de sett från andra 

länder. Mer än en journalist kunde den 24 maj förnöjt konstatera att äntligen hade även 

Sverige fått sin studentrevolt. 

Ett tredje fenomen som slår en när man ser YouTube-klipp från studentrevolten är 

det enorma övervåld som utövades av polisen. Särskilt i Paris verkar det inte ha funnits 

några hämningar. Visa av erfarenheterna från protesterna mot kriget i Algeriet var 

kravallpolisen inte beväpnad med skarpladdade vapen, men de hade sina långa batonger 

med vilka de slog ohämmat. Man slår och slår, även på unga studenter som ligger 

blödande på marken. Detsamma gäller i USA där inte minst bilderna från partikonventet 

i Chicago vittnar om en oerhörd uppdämd aggression.  

På den punkten skiljer sig den svenska studentrevolten markant från dess 

internationella motsvarigheter. Även om en och annan polisman kände sig oerhört 

frustrerad över ”överklassungarnas” tilltag höll man sig lugn. Det samma gällde 

                                                 
42  För en diskussion om framväxten av en ny form av feminism i vissa delar av studentrörelsen se Kurlansky s. 

314 ff.  
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studenterna. I Anders Carlgrens överenskommelse med överpolisintendenten inför att 

man skulle avbryta ockupationen ingick, som tidigare nämnts, att innan man lämnade 

kårhuset skulle studenterna städa ordentligt efter sig. Sen kunde de få gå ut arm i arm 

sjungande Internationalen. Så blev det också. Svenska studenter må sjunga ”krossas 

skall det gamla då i gruset”, men de städar ordentligt efter sig. 
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