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Abstract

Transgressing the borders between politics and aesthetics, imaginary and physical forms, this 
dissertation pursues a broad interdisciplinary exploration of the construction of public space. 
In order to confront the dual character of public space – a physical realm with unclear borders, 
as well as an evasive concept, imbued with ideas of freedom, critique and democracy – the 
dissertation addresses public space as a ”medium”, that is, as a material for aesthetic practice 
and in terms of communication, as a “projective screen” of society. Using the refurbishment 
of Stortorget in Kalmar as its generative case, the dissertation examines the conditions for 
making and thinking such a space, whereby the hidden assumptions of public space are 
brought to the fore. Due to the hybrid character and complexity of the Stortorget project, 
carried out as a seamless collaboration between art and architecture, it in addition raises issues 
that are highly significative for the identity and legitimacy of the respective disciplines. 
Focussing on the concept of “place”, and tracing its role within art and architecture theory and 
practice since the paradigmatic shift between late modernity and postmodernity, the 
dissertation examines the conflictual relationship between art and architecture in order to gain 
an understanding of them as different, yet intimately connected, ways of producing new forms 
of reality. The claim made throughout the dissertation is that public space cannot be 
“reconstructed” on the basis of historical forms and ideals – rather it must be continuously 
reinvented in accordance with a critical understanding of democracy. Ultimately, the 
dissertation is an examination of how, and why, public space can be defended as an 
indispensible form of society and of the complex coalition of its aesthetical and political 
effects.

Keywords

architecture theory, art theory, critique, creation, democracy, effect, medium specific, 
minimalism, modernity/postmodernity, monument, identity, interdisciplinary, political 
philosophy, public art, public space, place, re-enchantment, relational space, site-specificity.  

______________
PhD-Dissertation
Trita-ARK-Akademisk avhandling 2006:3 
ISSN  1402-7461 
ISRN KTH/ARK/AA—06:03—SE 
ISBN KTH 978-91-7178-554-1 

Department of Architecture 
School of Architecture and the Built Environment 
Royal Institutte of Technology 
SE-100 44 Stockholm 

© Catharina Gabrielsson 

Publisher: AxlBooks, Stockholm 2006 
www.axlbooks.com 
info@axlbooks.com 
ISBN 978-91-975901-7-4



To Make a Difference:  Public Space as a Medium for Art,

Architecture and Concepts of the Political

PhD-dissertation by Catharina Gabrielsson 

English summary 

Striving to bridge the gap between distinctly separated fields of knowledge – political 

philosophy on the one hand side, architecture theory and art on the other – this 

dissertation pursues an examination of public space as an actual “field” of possible 

experiences. What are its implications in political philosophy and how do these 

meanings relate to it as a physical form? The definition and value of public space in 

postmodern culture has become confused and unclear. The dissolution of borders 

between private and public has made its status even more uncertain, and this uncertainty 

corresponds to the contested ”meanings” of democracy and the legitimacy of political 

forms. Considered as a medium for society – a field for appearance, information, vision 

and truth – public space is proposed as an object of study by the same standards as are 

newspapers, television or the internet. Furthermore, by regarding it as a medium for art 

and architecture, critical aspects of its production are brought to the fore. These involve 

the relationship between subject and object, space and place, form and material, 

intended functions and generative effects. The movements within art theory and practice 

since late modernity, in particular, reveal an intense preoccupation with these questions 

that, to a large extent, have been left unconsidered within the culture of architecture. A 

direct comparison between art and architecture is thus proposed as a method in order to 

uncover the similarities and differences between the disciplines and, in doing so, bring 

the hidden assumptions of public space to the fore. Using the refurbishment of an 

existing place, Stortorget in Kalmar, as its impetus and core – an exceptional case of 

collaboration between art and architecture – the dissertation examines the difficulties 

involved and traces their background within the disciplinary discourses. The idea of 

”making a difference” is thus interpreted in three different dimensions: politically, as 

directed towards action and change in society; philosophically, as the ability to think 

new thoughts in a world imbued with existing ideas; aesthetically, as a strategy based on 

the reinterpretation and dislocation of conventions and ideals.



The first chapter, “The Invisible Party”, introduces the idea of physical public space as a 

field of vision, an “outside” set apart from an “inside”. As an outside, it is charged with 

social and political implications while its status, demarcations and democratic meaning 

remain unclear. Conceptions of public space as a medium for togetherness and reality 

(Hannah Arendt); for critical debate and enlightenment (Jürgen Habermas); or as an 

“empty place” in society where the groundlessness of the social is made to appear 

(Claude Lefort) provide three different models of public space that have similarities but 

also differ in critical ways. Drawing on its historical heritage and conceptual importance 

– in terms of democracy, modernity, freedom and critique – it comes across as a lost 

ideal, symbolizing values that are supposedly threatened in the fragmented and 

consumer-driven late-capitalist society. Current efforts to rethink and rename public 

space, contesting the “rhetoric of loss” that has marked its defence, have produced new 

insights as to its social dimensions but, in doing so, its political status as an intentional 

form is rendered fundamentally suspect. The dissolution of the concept thus mirrors a 

reality where public space, above all, is defined by market forces and regarded, at best, 

as a conflict-free “meeting place”. By disregarding public space as a material and 

symbolical element, and by ignoring or confronting its value as an institutionalized 

“open” form of society, current movements within the discourse on public space can 

therefore be seen as yet another token for its ongoing “disappearance”.

The second chapter, “The Curse of the Garden Gnome” (with reference to the 

phenomenological idea of Genius Loci) addresses the concept of “place” as it has been 

formalized in architectural theory. As such, it has been a strong symbol for the role and 

importance of architecture in providing the basis for communality, historical continuity, 

“authentic” culture and a sense of togetherness. The theoretical construction in which 

“place” is presented as the medium of architecture is analyzed as part of the critique 

against the modernistic concept of “space”, a process that finds its beginning in the late 

50’s and culminates in the phenomenological readings of the 80’s. The presumed 

dichotomy between abstract “space” and concrete “place” – and the shift from one to 

the other – is seen as highly significant for and symptomatic of the interpretation of 

architecture in post-modern culture. The “place phenomenology” of Christian Norberg-

Schulz and the more nuanced position of Kenneth Frampton’s “critical regionalism” 

both share the ambition to enforce the position and legitimacy of architecture. The 

effect, however, is the opposite: since architecture is regarded as a preservation of 

essential truths, it withdraws from engagement with the continuously shifting political 

and cultural reality. As informed by the readings of the cultural geographer Doreen 

Massey, contesting the reactionary implications of “place” in favour of “space” as a 

infinitely more complex and multidimensional element, I argue that architecture needs 

to reconsider space as its medium in order to renew its legitimacy as a producer of new 

forms of society.  

The third chapter, “Escape Attempts and Installations”, relates the definitions and 

generative effects of “place” as it has been interpreted as a “site” for art. Tracing the 

course of the site-specific tradition from its beginnings in the late 60’s, the idea of 

“place” is shown as a powerful incentive for the self-critical renewal of art in its 

engagement with the “outside”. Just as in architecture, the idea of place is initially taken 

as a token for “real” and “authentic” values and thus providing the means for art to 

relate directly with “life”. This “innocent” reading of place has, however, given way to 

more critical understandings in which the “given” forms of art and of society have been 

contested. The critical power and legitimacy of contemporary art is compared to the 

claims made for architecture as a means of providing stability and ground. The 

disciplines thus come across as opposites, one as “critique”, the other as “confirmation”, 

a set up which mirrors a whole system of dichotomies and cultural  divisions that keep 

art and architecture apart. As informed by the ideas of Jacques Rancière on the 

relationship between the political and the aesthetical, and using the work of Cornelius 

Castoriadis to stress the necessary connection between creation, critique and 

responsibility, it is argued that these fixed positions can, and indeed must be, rethought. 

In doing so, the attention is directed towards an understanding of reality as an immanent 

construction, dependent on our ability to actively produce new forms and ideas.  

In between these chapters are longer “excursions” or passages that relate directly to the 

project of Stortorget. Taking their stance in an empircal case, they illustrate and develop 

the theoretical arguments made within each chapter.  

The first excursion, “The Meaningless Place”, relates the beginnings of the project in 

dealing with a neglected historical space in a small Swedish town which once was of 

national state and military importance. Over the years, this vast monumental space had 



been emptied of its symbolical and actual functions and its architectural qualities had 

been severed. Although formally produced as a piece of “public art”, the project was in 

fact organised as a seamless collaboration between artist Eva Löfdahl and London-

based architects Caruso St. John. The historical background of Stortorget is traced, 

where urban space is considered a concrete manifestation of power and its form and 

planning were used as part of the construction of the 17th century national state.  This 

serves as a backdrop to the difficulties of thinking and making democratic public space, 

where democracy is taken as without symbolic form and as based on conflicts and 

uncertainty.

The second excursion, “The Extended Assignment”, examines the procedures of the 

project as formed by the regulations of the Swedish National Council of Public Art. The 

relationship between art and architecture is thus mirrored within an institutional culture 

and as conditioned by its political programme, based on its role of commissioning art 

for public spaces. Current movements within art, set on the deconstruction of the object, 

have rendered the notion of permanence and materiality as fundamentally suspect. 

Therefore, the integration between art and architecture – as in the case of Stortorget, 

where it by necessity means dealing with public space as a symbol of power and as a 

“monument” – becomes curiously subversive. The sadly undeveloped discourse on 

public art in Sweden is related to an international context, in particular the American 

“new genre public art” in which questions on the autonomy and legitimacy of art versus 

the public have entailed critical new readings of public space. This social engagement of 

art and its closely related “relational aesthetics”, however, is seen to be just as 

problematical as the object-based positions it strives to upheave.  

The third excursion, “Implications of a Whole”, is a close reading of the process of 

making Stortorget and of the “authors” involved. The passage analyses its inherent 

values and the problems involved, not least concerning the difference between the 

preservation and production of public space. Critical arguments against public space as 

a “whole”, implying it as solely a means of power and normative repression, is set 

against its current disintegration and the loss of coherence in society. Using Stortorget 

as a common medium, whereby its conceptual and imaginary qualities are made part of 

the assignment, the project is marked by its meticulous attention to details and its strong 

articulation of the materiality of the place. The factuality of public space as the “empty 

place” of society is thus enforced, while the ambiguity of its “identity” and “meaning” 

stresses the need for its continuous production in terms of use and interpretation. The 

passage concludes with a reading of Stortorget as a “re-enchantment” of public space, 

where the idea of “re-enchantment” is taken as a sign of crisis in contemporary culture.  

The dissertation ends with some final remarks on the condition of public space, 

stressing the necessity of retaining its idealism in a radical political sense. It is argued 

that in order for public space to exist as an “open” form of society, as a producer of 

ideas of the public as such, it must be related to ideals of critical insight, social 

engagement and shared responsibilities. The freedom it promises is conditioned and 

restrained, in the same sense that the freedom of society is restricted by laws and rules 

of conduct – yet public space still guarantees and symbolizes those democratic rights 

that were one invented and conquered. The acceptance of its state of domination by 

market forces, and hence its domestication as a harmless “meeting place”, has dissolved 

its principal status as a political element and subdued the conflictual questions that this 

involves. Public space, it is argued, has the power to contest any notion of equality and 

justice in a democratic society. It confronts us with an “outside” we cannot control and 

is a powerful creator of identities and relationships in ways that are different from other 

media. Ultimately, the “function” of public space must be to enforce the critical 

uncertainty of democracy and, in doing so, to bring forward an awareness of society as 

dependent on our shared commitment. It is not a heritage as much as an invention that 

continuously needs to be re-produced.

Keywords

architecture theory, art theory, critique, creation, democracy, effect, medium specific, 

minimalism, modernity/postmodernity, monument, identity, interdisciplinary, political 

philosophy, public art, public space, place, reenchantment, relational space, site-

specificity.
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I 
I sitt svar på Kants berömda uppsats, ”Svar på frågan: Vad är upplysning?” 
(1784) urskiljer Michel Foucault två skilda filosofiska traditioner, två sätt att 
ställa frågor. Den ena är den linje som utgår från Kant och är en analys av 
”sanningen i allmänhet”, som frågar efter kunskapens villkor och samhällets 
upplysning. Den andra traditionen är, som Foucault säger, ”en kritisk tan-
ketradition som tar formen av vår egen ontologi, en aktualitetens ontologi”. 
Denna tradition ställer frågan: ”Vad är vår aktualitet? Vilket är det aktuella 
fältet för möjliga erfarenheter?”1 I det här arbetet har jag antagit det of-
fentliga rummet som ett sådant ”fält”, inte i syfte att ge ett uttömmande svar 
på vad som utgör dess ”sanning”, utan för att se vilka möjliga erfarenheter 
det rymmer. Vad säger oss det offentliga rummet som en institutionell del av 
samhället? Vilka betydelser har det tillskrivits, vilka tillskrivs det idag, och 
hur förhåller sig dessa betydelser till rummet som fysisk form? Diskussionen 
om det offentliga rummet i Sverige har aktiverats ofantligt under de sista tio 
åren. Men fortfarande tycks den röra sig inom två skilda fält: frågan om of-
fentlighetens sociala och politiska innebörd, å ena sidan, och frågan om dess 
rumsliga framträdande, å den andra. Det ena fältet avhandlas inom politisk 
filosofi, samhälls-, media- och kommunikationsteori, det andra fältet inom 
arkitektur, landskapsarkitektur, konst och stadsbyggnad. Det är mycket säl-
lan innehållet i det ena sätts i relation till det andra. 

När det forna stadsrådet Mona Sahlin uppmanade till en diskussion 
kring ”sexualiseringen av det offentliga rummet” syftade hon på ett område 
som i huvudsak omfattar ”medier, reklam, filmer och dataspel”, som till 
skillnad från den övriga ”offentliga världen” – politiken, näringslivet och 
föreningslivet – hon såg som styrd av kommersiella intressen.2 Uppropet 
väckte rättmätiga frågor, men beskrivningen kan ändå sägas motsvara vad 
som i akademiska sammanhang har etablerats som den offentliga sfären. Of-
fentligheten framstår här som något fundamentalt obestämbart, förankrat 
i föreställningar om ”folket” vilket – som den italienske filosofen Giorgio 
Agamben visat – spänner mellan mäktighet och uselhet, mellan nationalis-
tisk identitet till den mest oklara och hotande form av anonymitet.3 Och på 

1.  Michel Foucault, ”Upplysningen, revolutionen och framstegets möjlighet” ur 
Brutus Östling, red. Vad är upplysning? Kant, Foucault, Habermas, Mendelssohn, Heidegren 
(Stockholm/Stehag; Symposion, 1992) övers. R. Matz, s. 54 f.

2 .  Sexualiseringen av det offentliga rummet: sammanställning av hearing den 12 maj 2004 
(Stockholm: Näringsdepartementet, 2004).

3.  Giorgio Agamben, ”What is a People?”, Means Without Ends: Notes on Politics 
(Minnesota; University of Minnesota Press, 2000).
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samma sätt som forskare kan visa på ”allmänhetens” ogripbara karaktär, 
kan ”offentlighetens” avgränsning och betydelse inte fastställas med någon 
entydighet. Den kan definieras som skild från staten eller som utgörande 
staten, den kan förstås i termer av makt, kritik, information, kommunika-
tion, användning eller tillgänglighet. Som rum betraktat framstår offentlig-
heten som en ”rest”, ett utrymme mellan lagrum och rättigheter snarare än 
något som är i besittning av en egen identitet. Vagheten i föreställningen om 
det politiska, om vad som utgör kärnan i demokratin, motsvaras av denna 
grundläggande oklarhet beträffande det offentliga rummet som fenomen. 
Men Mona Sahlins initiativ är symptomatiskt av flera anledningar. Det pe-
kar på det offentliga rummet som en fortsatt politisk angelägenhet – i det 
här fallet en fråga om dess innehåll ur ett moraliskt perspektiv. Paradoxalt 
nog är det att bortse från sakens strukturella problematik, det faktum att 
”sexualiseringen” av det offentliga rummet härrör från dess obegränsade 
kommersiella utnyttjande, det vill säga dess privatisering – vilket i sin tur är en 
följd av politiska beslut. Men även den moraliska indignationen är signifika-
tiv. Den visar på den idealitet som präglar förståelsen av det offentliga rum-
met: en idealitet som är historiskt och filosofiskt betingad och som bidrar till 
begreppets laddning. 

Med början i polis, de grekiska statsstädernas rumsliga offentlighet – som 
skild från oikos, ekonomin och hushållet – har det offentliga rummet och 
begreppet politik ett gemensamt ursprung. I likhet med demokratin är det 
offentliga rummet en företeelse som skiftar i betydelser beroende på hur 
det definieras, och i likhet med demokratin är det ett fenomen vars existens 
ständigt upplevs som hotad. Märkligt nog sammanfaller fokus på det offent-
liga rummets betydelse med dess proklamerade slut – båda dess viktigaste 
uttolkare, Hannah Arendt och Jürgen Habermas, framställer det som en 
förlorad kategori av samhället. Och kanske det alltid varit så – kanske förfal-
let inleds redan vid tidpunkten för de grekiska statsstaternas inlemmande i 
romarriket. Vare sig det definieras som frizon för en kritisk diskussion el-
ler som forum för en gemensam, politisk verklighet framstår det offentliga 
rummet därför som ett förlorat ideal, sinnebilden för ett samhälle där dessa 
värden och funktioner en gång varit verkliga. Försvinnandet har fått en utö-
kad intensitet i och med det postmoderna, uppfattat som ett överskridande 
av alla gränser och ett brott med modernismens dikotomatiska tänkande. 
Med gränsernas upplösning har skillnaden mellan begreppsparet privat 
och offentligt suddats ut, och med det en hel rad bestämmelser som tidigare 
upprättade deras distinkta och skilda värden. Men det faktum att det fort-
farande finns där – som en oavvislig, vardaglig och fysisk form för samhället 
– skapar en spänning i det offentliga rummets problematik. Och villkoren 

kring denna rumsliga offentlighet berör fortfarande djupt liggande fråge-
ställningar om relationen mellan individen och samhället. 

Den senaste tidens diskussioner har inneburit en problematisering av det 
offentliga rummets idealitet. Snarare än att se det som en förlorad ordning 
har fokus riktats mot det faktiskt existerande stadsrummet och dess sociala 
användning. Den amerikanska kritikern Margaret Crawford är sympto-
matisk för denna vändning då hon upphör att sörja det offentliga rummets 
”slut” i en värld förvandlad till shopping malls. Istället manar hon till en 
skärpt uppmärksamhet på skeendena kring motorvägar och garageuppfar-
ter, vad hon kallar ”vardagslivets stadsrum i den faktiskt existerande demo-
kratin”.4 Med fokus på bruket och sociala interaktioner får parkeringsplatser 
och 7-Eleven-affärer därmed samma status som antikens agora och forum 
– det är ett skifte från formen till innehållet, från det planerade rummet till 
det överblivna. Men denna tillförseln av betydelser i ett socialt avseende har 
haft effekten att ställa de politiska och symboliska betydelserna i skymun-
dan. Med upplösningen av det offentliga rummet som form och begrepp 
faller också distinktionen mellan det politiska, det sociala och det privata; i 
praktiken är det att se det politiska som underordnat det kommersiella vilket 
– i enlighet med kritikerna Negri och Hardt – är att bekräfta kapitalismens 
suveränitet.5 Försöken att dekonstruera det offentliga rummets grunder kan 
alltså ses som en motsvarighet till de faktiska förhållandena: det faktum att 
det offentliga rummet, idag, framför allt är determinerat av marknadskraf-
terna. Om kritiker talat om ”det offentliga rummets försvinnande” till följd 
av samhällets privatisering, kan man därför även tala om ett försvinnande 
på ett teoretiskt plan, även där det diskuteras som mest intensivt.

Upplösningen av det offentliga rummet som begrepp och form har också 
arkitektoniska effekter. Arkitekturens förhållande till samhället är visserli-
gen ett ämne som ofta tas för givet och alltför sällan problematiseras, men 
om författarna till Acceptera (1931) kunde rikta sitt program till ”människan” 
är det symtomatiskt hur termen skiftat under de efterföljande decennierna. 
Vad som senare kallades ”medborgaren” kom under det socialtillvända 
70-talet att omnämnas som ”brukaren” för att sedermera, under 90-talets 
målgruppsanpassade kultur, omformuleras till ”kunden”. Skillnaden mel-
lan dessa termer avslöjar en väsentlig förändring i synen på arkitekturens 

4.  Margaret Crawford, ”Blurring the Boundaries: Public Space and Private Life”, ur 
John Chase et al (red.), Everyday Urbanism (New York; The Monacelli Press, 1999) s. 
22-35.

5.  Michael Hardt och Antonio Negri, Imperiet (Göteborg/Stockholm: Glänta/Vertigo, 
2003), övers. H. Gudenäs et al.
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uppdragsgivare, vare sig den utgörs av en individ, ett företag eller ett okänt 
framtida samhälle. Men även som lyhörd gentemot byggbolagens säljavdel-
ningar, företagens PR-konsulter eller köparens val av planlösningar, rym-
mer arkitekturen fortfarande inslag av att utgöra en generellt kategori – det 
vill säga att vara undantagen från den kommersiella utbyteskulturen. Det 
står i strid med och hamnar många gånger i konflikt med beställarens krav 
och ambitioner, oavsett om den utgörs av en privat eller offentlig ”kund”. 
Men arkitekturens ansvar visavi vad som har kallats ”tredje man” – en mot-
svarighet till den dunkla innebörden i det filosofiska begreppet ”den Andre” 
– inbegriper tanken om ett slags allmänmänsklighet. Denna allmänmänsklig-
het rör fundamentala frågor om arkitekturens etiska status, dess mening och 
permanens i samhället: ytterst till vem och vad arkitekturen riktar sig. Allt det-
ta kan sammanfattas som arkitekturens ”humanistiska arv” – och detta arv 
utgör lika mycket arkitekturens särart, som det i filosofisk mening är ytterligt 
problematiskt. Denna etiska problematik aktiveras med särskild intensitet i 
uppdraget att utforma offentliga rum, platser som ”tillhör alla”. Men hur, 
för vem, varför, på vilka grunder, och med vilken legitimitet? 

Om frågan om arkitekturens uppdrag och syften i samhället har lagt 
sig på disciplinens botten som ett slags sediment, ett ”arv” som med nutida 
branschanpassning och konsulttänkande sällan berörs eller rivs upp, är just 
detta en problematik som under de senaste 40 åren stått i centrum för kon-
stens undersökningar. Frågan om verkets relation till upphovsmannen, till 
betraktaren, till situationen, institutionen och till det estetiska och politiska 
sammanhanget har varit drivande för konstnärliga prövningar och genererat 
ständigt nya svar på frågan om konstens uppdrag och beskaffenhet. Denna 
förmåga till förnyelse genom självkritik saknar i stort sett motsvarighet inom 
arkitekturen. Och i förhållande till det offentliga rummets problematik – vad 
som uttryckts på olika sätt inom den s.k. platsspecifika traditionen – har kon-
sten också intagit en position som är väsentligen annorlunda. Om konsten i 
hög grad varit inriktad på att problematisera platsens och offentlighetens bety-
delser, har arkitekturens uppdrag formulerats som en fråga om att bekräfta 
dem. Detta förhållande förstärker en skillnad mellan konst och arkitektur, en 
skillnad som går att beskriva med olika termer och som kan spåras inom en 
mängd olika områden. Den är lika mycket till gagn för att framställa det spe-
cifika inom respektive praktik, som den utgör ett hinder för utbyten. För på 
samma sätt som konstens strävan att dekonstruera varje traditionell kategori 
visat sig leda till paradoxala återvändsgränder, är en arkitektur i avsaknad av 
kritisk självreflektion oförmögen att utveckla en verklig relevans i samhället. 
Det innebär att en integrering av konst och arkitektur på ett djupgående sätt 
griper in i föreställningar om disciplinernas särart och legitimitet. Och denna 

kritiska prövning och konfrontation har också kapacitet att blottlägga villko-
ren för det offentliga rummets produktion. 

II
Utgångspunkten för min undersökning utgörs således av ett projekt för det of-
fentliga rummets utformning, Stortorget i Kalmar, initierat 1998 och färdig-
ställt våren 2003. Genom att föra diskussionen från ett definierat, avgränsat 
stadsrum som i och med gestaltningen tillförts en mycket mer komplex iden-
titet, vill jag visa hur en omstrukturering av platsen kan aktivera det offentliga 
rummet innebörder, snarare än att passivt bekräfta dem. Projektet bedrevs 
som ett samarbete mellan Kalmar kommun och Statens konstråd, med den 
svenska konstnären Eva Löfdahl och det i London baserade arkitektkontoret 
Caruso St. John som ansvariga för gestaltningen. Projektet möjliggjordes ge-
nom nya statliga direktiv som gav Konstrådet i uppdrag att ombesörja plat-
sers utformning ”som en estetisk helhet” – att i samarbete med kommuner, 
landsting och till och med privata fastighetsägare ge sig ut i den mångfald av 
rum som kan urskiljas som ”offentliga”. Detta s.k. ”vidgade uppdrag” var i 
sig en vittnesbörd om statsmaktens intresse för det offentliga rummets status 
och skick, men framstod också som trevande i sin sammanblandning mellan 
konst och rumslig utformning. De specifika omständigheterna kring projek-
tet visade sig emellertid aktivera både platsens och det offentliga rummets 
betingelser med en ovanlig intensitet. Stortorgets historiska status gjorde det 
signifikativt – det skildes från ”allmänna” rum och platser. För att ombe-
sörja rummet som ”en estetisk helhet” – utan att låta enstaka intressen och 
funktioner dominera utrymmet – bedrevs omdaningen av Stortorget genom 
ett radikalt likställande mellan konst och arkitektur, utan fördelning mellan 
praktiker och kunskapsformer, utan en föregiven åtskillnad mellan rum och 
objekt. Platsen utgjorde ett gemensamt medium, där Stortorgets historiska och 
sociala betingelser liksom konstens och arkitekturens specifika förhållnings-
sätt var infogade i uppdraget. Därmed uppenbarades en rad möjligheter 
och svårigheter; administrativt och ekonomiskt, inte minst, men framför allt 
beträffande utförandet och implikationerna av resultatet, betraktat som ett 
”verk”. Eftersom projektet var inskrivet i en modell som rör beställningen av 
offentlig konst – ett område som är laddat med frågeställningar kring kon-
stens autonomi, dess kritiska verkan och uppdrag i förhållande till samhället 
– kom omständigheterna att skärpas på ett sätt som sällan är fallet i renod-
lade arkitekturprojekt. Genom att införlivas inom ramen för konst kom allting 
att bli potentiellt meningsbärande – projektering, beslutsgångar, förhand-
lingar, materialval och -bearbetningar – och denna kontextuella utvidgning 
av projektet var också bärande i själva gestaltningen. Redan i skissbeskriv-



18 Att göra skillnad   Inledning 19

ningen från 1999 skriver Löfdahl och Caruso St. John: ”Genom betoningen 
på torgets markyta vill vi understryka potentialen hos de imaginära nivåerna, 
inte genom att överbetona dem utan genom att ge dem en starkare närvaro”. 
Utformningen syftade till att skapa ett större rum, ett utrymme för upplevelse 
och tolkning. Platsen vidgades både mentalt och fysiskt: den äger fortfarande 
en verklighet som är större än hur den omedelbart framträder. Stortorget i 
Kalmar var därför ett projekt där det offentliga rummets estetiska och po-
litiska betydelse var sammanflätade, och denna dubbla verklighet har varit 
strukturerande för mitt arbete.

För att fånga denna dubbelhet är termen ”medium” användbar. Det 
framkallar det offentliga rummets betydelse som ett sammanbindande 
element – vad Hannah Arendt betecknade som det gemensamma och det 
verkliga; vad Henri Lefebfvre kallade ”skärmen på vilken samhället proji-
cerar sitt ljus och sin skugga, med sina hålrum och släta ytor, sin makt och 
svaghet”.6 Termen ”medium” har innebörden av länk, mellanled, teknik 
eller redskap – det är något som möjliggör något annat. Mediet upprättar en 
förbindelse mellan avsändare och mottagare, subjekt och objekt, innehåll 
och tolkning, form och funktion – men de logiska implikationerna av denna 
struktur destabiliseras samtidigt med den ”mediala” förmågan att få kontakt 
med en översinnlig verklighet.7 Men termen ”medium” har också innebör-
den av att utgöra ett material för en arkitektonisk och konstnärlig gestaltning. 
I historisk mening är mediet förbundet med den akademiska uppdelningen 
av konstformerna på grundval av deras skilda tekniker, där måleri, skulp-
tur och arkitektur delades upp i olika rum, i olika ateljéer, och etablerades 
som skilda praktiker. Den stränga exkluderande betydelsen av mediet som 
normerande för respektive konstart fick en förstärkt innebörd under moder-
nismen, och det är genom brottet med detta tänkande som skiftet inleds inom 
konsten till det som kallas postmodernism. Däremot har frågan om medium 
aldrig fyllt samma roll inom arkitekturen, trots allt disciplinen som sådan 

6.  Henri Lefebvre, Critique of Everyday Life, citerat från John Chase et al, op cit. s. 26. 
7.  Medium förklaras i Svenska akademiens ordbok (Lund, 1945) som: ”1. någots 

mellersta del, mitten; i fråga om tid. 2. mellanled, mellanlänk, förbindelseled, 
förbindelselänk, något som förmedlar eller möjliggör en övergång eller överföring 
från ett till ett annat: förmedlare, medel.” Vidare: ”person som ett övernaturligt 
väsen anses begagna som organ för att träda i förbindelse med människor o giva 
dem meddelanden; person som på grund av vissa egenskaper anses särskilt lämpad 
härför”; ”förmedlande ämne som möjliggör ett sinnesintryck o d kommer till stånd; 
särskilt om luften eller etern eller annan substans o d vari ljudet respektive ljuset kan 
fortplantas.” 

är djupt förbunden med idén om rummet som arkitekturens kompetensom-
råde. Men som medium för arkitektur har detta rum, på exakt samma sätt 
som inom konsten, förbundits med exkludering, snarare än utvidgning; med 
puristisk förenkling snarare än komplexitet – och det är ur detta perspek-
tiv som filosofen Elizabeth Grosz hävdar att rummet måste tänkas om, att 
det inte längre kan betraktas som ett medium, som ”en behållare, ett passiv 
mottagare vars form är given av innehållet” för arkitekturens produktion.8 
Hela denna problematik är fruktbar för att se till skillnaden mellan konst 
och arkitektur och för att undersöka med vilken legitimitet de kan verka i 
det offentliga rummet. Termen medium är i sig dubbel: den omfattar både 
förmedling och avgränsning. Och slutligen kan min egen roll, som Statens 
konstråds projektledare, också betraktas som ”medial” eftersom jag fung-
erade både som medel och förmedlare för projektets genomförande.

Hur kan då offentliga rummet betraktas som ett medium? Den viktigaste 
uttolkaren av rummet som en socialt producerad ordning, den franske fi-
losofen Henri Lefebvre, ställer frågan men kommer inte till något entydigt 
svar. Å ena sidan är innebörden av hela hans resonemang att rummet inte 
utgör ett ”ting”, ett isolerat föremål, utan består av en uppsättning relatio-
ner. Rummet är inget objekt som kan läsas, dess semiotiska tolkning kan inte 
omfatta hela dess komplexitet som format av och samtidigt formande soci-
ala relationer. Det kan aldrig avskiljas från sitt mentala och fysiska innehåll, 
från sin omedelbara och avlägsna kontext, eller sättas utanför samhällets 
produktionsförhållanden. Men å andra sidan inbegriper rummet en rela-
tion till makt: som producerat av makt, som symbol för makt och som en 
mekanism för disciplinering och kontroll är rummet verkligen ett medium, 
något som ”föreställer” och ”verkar”.9 Detta är en välkänd tankefigur om 
rummet, framför allt genom Michel Foucaults läsning av Benthams ”Pan-
optikon” i Övervakning och straff (1974). Att undersöka det offentliga rummet 
som medium måste därför beakta hela denna komplexitet: att både se rum-
met som socialt producerat och som en form av fysisk verklighet. Och kan-
ske det är just det Lefebvre gör, i sina olika distinktioner mellan rummets er-
farenhetsformer som sammantaget ska utgöra ”vetenskapen om rummet”. 

För min undersökning tjänar termen ”medium” framför allt ett operativt 
syfte. Det sätter fingret på det offentliga rummets komplexitet och medger 
en överföring av innehåll mellan helt åtskilda diskurser. Med sina kommuni-

8.  Elizabeth Grosz, Architecture from the Outside: Essays on Virtual and Real Space (Cambridge, 
Massachusetts, London, England: The MIT Press, 2001) s. 119.

9.  Henri Lefebvre, The Production of Space (Oxford, England, Cambridge, USA; 
Blackwell, 2001), s. 82 -83.
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kativa implikationer genererar det också frågan om det offentliga rummets 
syfte i en demokrati: vad vi kan kalla dess ”mening”. Om vi antar Marshall 
McLuhans berömda fras, ”mediet är budskapet”, är det inte liktydigt med 
en förnekelse av varje tanke om ett innehåll. Syftet är att fästa uppmärksam-
heten på de teknologiska och materiella betingelser som formar varje medi-
ums specificitet, dess kapacitet att omstrukturera verkligheten och påverka 
tid- och rumsuppfattningen.10 Det enda medium som saknar materialitet 
är enligt McLuhan elektriciteten – det utgörs av ”ren information” och är 
ett medium utan budskap. Med tanke på att den genomgående metaforen 
för det offentliga rummet är synlighet och ljus – i kontrast mot det privatas 
hemligheter och dunkel – skulle dess innehåll kunna betraktas som ”ren in-
formation” och inte behöva tillföras någon annan betydelse. Men även om 
man bortser från det offentliga rummets diskursiva laddning – inskrivet i 
berättelsen om demokrati, kritik, upplysning, framåtskridande etc. – så kan 
inte ens tanken om ”ren information” hållas fri från misstanken att det som 
syns och synliggörs i offentlighetens ljus också gör det av en anledning. 

McLuhan framkastar förslaget att betrakta varje medium utifrån dess ef-
fekter snarare än att söka uttolka dess ”mening”. Det är att ”förstå medier som 
historiska föränderliga fenomen”, som ”villkoren för den sociala och kultu-
rella miljö vi lever i”, som definierande ”en tidsanda, en historiskt betingad 
livsform”.11 Att betrakta det offentliga rummet i termer av effekter är ett pro-
duktivt sätt att förstå det som ett samtida fenomen. Till rummets effekter kan 
räknas dess användning och bruk – men också de insikter, erfarenheter, asso-
ciationer, sammanhang, aktioner, ekonomiska och erotiska initiativ som rum-
met genererar. Tanken om effekter motsäger inte tanken om vare sig mening, 
funktionalitet eller syfte – men det spränger den kausala logiken i dessa före-

10.  ”Ty varje mediums eller tekniks ’budskap’ är den förändring i skala, hastighet eller 
mönster som det medför inom människornas göranden och låtanden.” Marshall 
McLuhan, Media (Pocky, 2001) övers. R. Matz, s.19. Att ifrågasätta mediet som 
”transparent”, som en osynlig och sömlös förmedling av ett innehåll, är också 
en utgångspunkt för mediateoretikern Friedrich A. Kittlers undersökningar, 
där innebörden av mediets historiska, kulturella och materiella betingelser 
problematiseras ytterligare och infogas i en maktstrukturell analys. Se Friedrich A. 
Kittler, Maskinskrifter: essäer om medium och litteratur (Gråbo: Anthropos, 2003) övers. 
T. Andersson.

11.  McLuhan, op cit s. 10. Denna förståelse avviker från den traditionella 
samhällsvetenskapliga bemärkelsen som med ”effekter” förstår kvantifierbara fakta 
i termer av mediers inverkan och användning hos speciella grupper, som i t ex. 
mediavaneundersökningar. 

ställningar och skapar ett vidgat sammanhang. Med effekterna införlivas hela 
den mångtydiga och mångfaldiga sfär som skapar och skapas av rummet. Det 
rör relationen mellan individen och kollektivet, föreställningar om gemenskap 
liksom villkoren för denna gemenskap, rummet som form och innehåll. Slutli-
gen, att betrakta det offentliga rummet som ett medium är att likställa det med 
tv, tidningar, internet och andra tekniker som formulerar och sprider åsikter, 
kritik och information; där var och en är betingad av sin materialitet som ock-
så formar kommunikationens villkor. Att betrakta det offentliga rummet som 
ett medium är att göra det tillgängligt för samma slags kritisk analys som riktas 
mot dessa andra medier. Det gör det möjligt att undersöka dess innehåll, dess 
materiella specificitet, dess sätt att förmedla och kommunicera, och redan det 
är en konfrontation mot den nuvarande utvecklingen, där privatiseringen av 
det allmänna visserligen möter protester men där insikten om det offentliga 
rummets värde och särart lyser med sin frånvaro. 

III 
Projektet kring Stortorgets omvandling utgör ansatsen för min avhandling; 
det är projektet som genererat ämnen, infallsvinklar och problem, även om 
resonemanget kan tyckas föra långt från de praktiska utgångspunkterna. 
Men ingenting är någonsin bara en sak, och det som från ett visst avstånd ser 
ut som en absolut skillnad brukar upplösas när man kommer närmre inpå. 
Gränserna flyttar sig och uppträder på nya ställen, ständigt undflyende men 
fullständigt påtagliga i sina sätt att verka. Verklighetens dubbla karaktär 
framkommer genom den globala kapitalismens kapacitet att både utplåna 
och producera skillnader: att på en makronivå utgöra en kraft som nivellerar 
varje form av specificitet, och som samtidigt, på mikronivå, är inbegripen i 
en ständig produktion av olikheter i enlighet med konsumtionens logik. Om 
redan Max Weber förutsåg dominansen av en allt mer iskallt kalkylerande 
kapitalism, så har kapitalismens rationalitet visat sig vara så omfattande att 
den sedan länge infogat det irrationella som en verksam del i denna instru-
mentalitet. Ytterst innebär kapitalismen en produktion av likgiltighet, ett slags 
entropisk process som bryter ner alla gränser och reducerar allt till aspekter 
av samma sak. Dubbelheten i detta projekt – vad kulturgeografen Doreen 
Massey kallat ”inte en beskrivning av världen, utan en bild från vilken värl-
den skapas” – framkommer genom att människor sätter sina liv på spel för 
att forcera gränserna till ett system, som sägs vara baserat på frihet och rör-
lighet.12 Tillvarons paradoxer och mångfaldighet – det faktum att saker och 

12.  Doreen Massey, For Space (London, Thousand Oaks, New Dehli; Sage Publications, 
2005) s. 5, 86.
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ting kan vara flera saker på samma gång, att det som förefaller utgöra en 
helhet kan rymma oförenligheter och direkta motsägelser – allt detta utma-
nar också vår benägenhet att indela verkligheten i ämnen och discipliner. 
Därför verkar det finnas ett inbyggt motstånd till att både tänka och verka 
över kategorierna, att aktivt försöka bryta ner de motsatsförhållanden och 
avgränsningar som fragmenterar och definierar verkligheten. För att över-
brygga detta motstånd, i syfte att generera andra möjligheter – andra sätt 
att tänka och handla – måste verkligheten betraktas som fundamentalt ambi-
valent, snarare än som likgiltig. 

Detta problem – och denna ansats – har varit drivande för den här av-
handlingen. I fråga om skillnader rör det sig i första hand om två överord-
nade teman: det första gäller förhållandet mellan konst och arkitektur, det 
andra mellan teori och praktik, eller – med en mer anspråksfull formulering: 
förhållandet mellan tanke och handling. Det finns inga klara linjer mellan 
dessa områden – men likväl fullt av linjer, på kors och tvärs, som på olika sätt 
förhindrar beröring och återföring. Idag talas det allt oftare om ”hybrida” 
platser där utbytet mellan konst och arkitektur kan generera helt nya pro-
blemställningar och möjligheter. Men allt som oftast rör det sig om en rörelse 
på ytan, utbytet sker i form av ett övertagande, där material inhämtas utifrån 
och tas in; det ena infogas i det andra; det ena underkastas det andras pro-
blem – allt detta som snarare dikteras av och bevarar nedärvda hierarkier 
och privilegier, än förmår aktivera en ömsesidighet. I sin fixering vid objektet 
för respektive område verkar detta överskridande snarare befästa fördomar 
och förenklingar än bana väg för nya insikter. Trots ett samtida intresse för 
disciplinära omförhandlingar kan därför konst och arkitektur fortfarande be-
traktas som två skilda domäner, som två skilda praktiker och diskurser. 

Den andra skillnaden, mellan teori och praktik, är svårare att utforska te-
matiskt. Den har snarast fungerat som motiverande för mitt arbete att söka 
teoretiska problemställningar på grundval av ett praktiskt material. Men 
också det motsatta förhållandet: att se vilka praktiska möjligheter som gene-
rerats av teorin, det vill säga teorins effekter. På så sätt utgör relationen mel-
lan teori och praktik ett slags dubbel rörelse genom avhandlingen, en rörelse 
som ständigt stöter emot gränser. För det som förefaller välkänt, dokumente-
rat och belagt inom akademin – i texter som utgör eller kommenterar källor 
av skilda slag, som klarlägger problem och möjligheter – är på ett praktiskt 
plan okänt, obetänkt, icke-existerande. Praktiken, så som jag mött den, är 
genomsyrad av nedärvda konventioner och föreställningar som sedan länge 
vederlagts inom teorin. På den nivå där besluten tas, där resurser tilldelas, 
där de praktiska villkoren utformas äger de fortfarande kraft och giltighet. 
Men om praktiken är blind för teoretiska landvinningar så råder samtidigt 

det omvända förhållandet: i praktiken föreligger en ständig produktion av 
både möjligheter och villkor som teorin – lika avgränsad, lika skild från ”det 
verkliga” – underlåter att allvarligt betänka. Det finns förvisso en skillnad 
mellan en teoretisk och en praktisk position, som formade av olika rum och 
diskurser. Om kontexten i det första fallet utgörs av identifierade källor som 
kan citeras och refereras, är den mycket mera vag och obestämbar i förhål-
lande till den praktiska positionen. Avhandlingens form i kapitel med mel-
lanliggande avsnitt är ett försök att sortera och göra rättvisa för dessa skilda 
positioner, där man kan fundera över likheter och skillnader. 

Men det finns också en tredje, underliggande skillnad, kanske en direkt 
motsättning, som varit drivande för avhandlingens frågeställningar. Det rör 
skillnaden mellan en politisk princip, som verkar för en utvidgning och in-
tensifiering av inflytande, och en estetisk, som av nödvändighet handlar om 
begränsning. Det ena har att göra med en spridning av ansvar och befogen-
heter – det andra om raka motsatsen. Det är samma skillnad som mellan 
konsekvens och kompromiss, mellan inkludering och exkludering, och där 
skapandets villkor måste ses som skilda från de principer som ligger till grund 
för samhället. Denna skillnad kommer till uttryck hos Deleuze och Guattari 
när de tillbakavisar uppfattningen att filosofi uppstår genom kommunikation 
eller kritik, att det rör sig om något slags ”universell demokratisk konversa-
tion”:13 Det filosofiska arbetet kan inte ersättas med ett ”resonemang” och på 
samma sätt förhåller det sig, enligt min mening, med ett estetiskt skapande. 
Det finns alltså en spänning i relationen mellan det politiska och det estetiska, 
och återigen är det inom konsten som detta förhållande blir tydligt. I synner-
het på senare tid har inriktningen mot en mera socialt engagerad konstnärlig 
praktik också verkat för en upplösning av det ”elitistiska” estetiska objektet 
till förmån för processinriktade former. Medan förespråkare för denna för-
ening mellan ”konst och liv” ser sig som arvtagare till det historiska avant-
gardet, finns en närmare bakgrund (i synnerhet i Sverige) i 60-och 70-talets 
”politiska konst”, där estetiska kriterier sidoordnades till förmån för kulturens 
spridning och demokratisering. Det är ett skede vars arkitektoniska motsva-
righet kan uppfattas som en institutionalisering av kompetensförlust, där ar-
kitekturen underordnades det rationella byggandet och där ”humanismen” 
i stort sett var ersatt med inflödet av sociologi. Om detta skede – den sena 
modernismen – allmänt uppfattas som en ”kris” inom historieskrivningen, är 
krisen delvis betingad av det faktum att när arkitekturen förklaras som ”poli-
tisk” förnekas och utplånas också dess betydelser som ”estetiskt” fenomen. 

13.  Gilles Deleuze och Félix Guattari, ”What is a Concept?” ur What is Philosophy? 
(London, New York: Verso, 1994) s. 28.
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Konstruktionen av arkitekturens självmedvetande har förvisso en kompli-
cerad geometri, med bakgrund i den tidiga modernismens tro på en förnufts-
baserad, revolutionär och/eller helande samhällskultur, producerad av exper-
ter. Hela denna tankebyggnad lever kvar i den överdrivna tron på arkitekters 
makt och arkitekturens verkan i samhället och måste sättas i förbindelse med 
nedmonteringen av arkitekturens trovärdighet och auktoritet som en del av 
uppgörelsen med modernismen. Denna polarisering mellan olika positioner 
och synsätt betecknar alltjämt en kris, uppkommen ur oförmågan att fatta 
arkitekturens dubbelnatur som både politisk och estetisk. För exakt på samma 
sätt som inom konsten, tenderar det estetiska, inom arkitekturen, att uppfat-
tats som en motsats till det politiska. Det framgår inte minst genom att kravet 
på ett större socialt ansvartagande ställs mot ett förkastande av ”estetiken”.14 
Men det är just i spänningsfältet mellan politik och estetik man kan finna arki-
tekturens särart – därav till exempel den engelske arkitekturteoretikern Ken-
neth Framptons upprepade försök att fastslå arkitektur som en ”förmedling” 
mellan ytterligheter.15 Det är avsett att utgöra ett försvar av värden vilka hotas 
av samhällsutvecklingen, men eftersom konflikten mellan det politiska och det 
estetiska inte berörs av Frampton kvarstår den därför som ett dilemma. 

Min undersökning ska ses som genererad ur spänningen mellan dessa två 
poler. Ytterst är avhandlingen ett försök att förstå vad som ger ett estetiskt 
skapande dess politiska legitimitet, och vilka politiska betydelser det estetiska 
skapandet i sin tur implicerar. Avhandlingens titel, ”Att göra skillnad”, ak-
tiverar denna överordnade problematik. Att beteckna arkitekturen som ett 
sätt ”att göra skillnad” är att anknyta till både en politisk, filosofisk och este-
tisk diskussion. Politiskt, som en inriktning mot handling, att tillföra värden 
snarare än att reproducera och bekräfta rådande system; filosofiskt, som en 
förmåga att tänka det nya i förhållande till en redan existerande verklighet; 
estetiskt, att verka för förskjutningar och transformationer av konventioner 
och estetiska paradigm. Dessa tre dimensioner är sammanvävda i texten 
och utgör ett slags underliggande program. Det handlar om villkoren att 
tänka, handla och forma verkligheten på sätt som skapar nya möjligheter 
och erfarenheter: där mediet blir ett verktyg, och inte bara en projektion.

 

14.   Se Björn Klarqvist och Sven Thiberg, Acceptera inte: om arkitektyrkenas marginalisering och 
om behovet av en motståndsrörelse (Göteborg: Bokskogen, 2003). Se även min anmälan i 
Göteborgsposten 040122 och inläggen i den påföljande debatten (4/2, 13/2, 13/3). 

15.  Kenneth Frampton, ”On the Predicament of Architecture at the Turn of the 
Centrury”, Labour, Work and Architecture: Collected Essays on Architecture and Design 
(London, New York: Phaidon Press, 2002).

IV
Min utgångspunkt i arbetet kring Stortorget innebär att jag i första hand är 
inriktad på att undersöka torget som fenomen – vad som i arkitektur formule-
rats som en plats och som i enlighet med en platsspecifik tradition också har 
en särskild laddning inom konsten. Denna plats kan sägas utgöra det privile-
gierade offentliga rummet, i rakt nedstigande led från agoran och det grekiska 
polis. Som format av myndigheter är torget uttryck för det offentliga rummet 
som ”monument”, vad kritiker brukar se som en ideologisk representation av 
samhällets dominerande krafter. Denna fokus är därför i sig en provokation 
för den diskussion som enbart ser det ”monumentala” offentliga rummet som 
en normativ och repressiv storhet. Att driva en undersökning kring innebör-
den av ”torget” tangerar vad Deleuze identifierade som ”den monstruösa för-
lovning där tänkandet ’återfinner’ Staten, återfinner ’Kyrkan’”, dvs. där den 
s.k. ”rena” vetenskapen återfinner maktens fulla legitimitet.16 Nu gör jag inte 
anspråk på ett förutsättningslöst tänkande, utan att undersöka de villkor och 
föreställningar som rivs upp av det offentliga rummets produktion och pröva 
giltigheten i dess former. I en tid då varken myndigheter, konsten eller arkitek-
turen besitter självklara positioner i termer av makt förefaller det mig också be-
fogat att argumentera för den legitimitet som utgår från kunskap och ansvar.

Jag har med andra ord valt att angripa det offentliga rummet inifrån dess 
traditionella kärna. Istället för att inta en radikalt motsatt hållning, mot mo-
numentet, mot makten, mot produktionen av rum som uttryck för permanens, 
mening eller stabilitet, har jag utgått från det offentliga rummet i dess mest 
nedtyngda bemärkelse. Positionen är medveten och utgör i sig en kritik mot 
vad jag ser som en tendens i samtiden, den position som inom diskursanaly-
sen kallas ”motidentifikation”, dvs. att bedriva kritik eller framställa alterna-
tiv som en motsats till det man angriper; en position som i sin bundenhet till 
den normerande modellen bara förmår reproducera dess inre mekanismer. 
Min position kan snarare ses som en desidentifikation, med innebörden av ”att 
man identifierar sig med något som relaterar till den dominerande diskursen 
utan att därför friktionslöst omfatta den” – det är att ”driva sin egen sak” ge-
nom att ta bort, förändra, tillföra och kombinera element från olika diskur-
ser.17 Genom att undersöka det offentliga rummets mest traditionstyngda 

16 .  Gilles Deleuze, ”Bilden av tänkandet”, ur Différence et répétition (Paris, 1968), Aiolos 24 
+ Glänta 2003:4-2004:1, övers. J. Högström och F. Svensk, s. 27.

17.  Motidentifikation kan förklaras som ”en form av protest där subjektet träder in i en 
subjektsposition som är diametralt motsatt det förväntade.… Ett stort problem med 
en sådan strategi är dock att den leder till det Nietzsche kallade ressentiment, vilket 
innebär att man ändå hamnar i en redan förskriven subjektsposition”. Som exempel 
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betydelser hoppas jag kunna skingra något av deras entydighet för att finna 
andra och mer subtila innebörder. Hos Gilles Deleuze utgår idén om det 
”monstruösa” i tänkandet från Nietzsches distinktion mellan ”skapelsen av 
nya värden och igenkännandet av etablerade värden”: vad han vänder sig 
emot är en filosofi som är oförmögen att framkalla nya möjligheter och en-
bart verkar ”igenkännande”.18 Det är en distinktion som är ytterst relevant i 
fråga om det offentliga rummet, i synnerhet i förhållande till Stortorget som 
ett historiskt definierat rum. Projektet syftade till att skapa andra värden än 
de som betingas av marknadskrafterna; det ekonomiska system som mer än 
något annat drivs fram av igenkännandets och bekräftelsens begär. 

Snarare än metod vill jag därför tala om förhållningssätt. Ämnet låter 
sig inte ”avhandlas” eller utforskas som en sak efter den andra med ett slags 
kausal logik. Det handlar snarare om att upprätta samband, att skapa en 
rörelse genom texten som förbinder delarna till en helhet. Eftersom jag själv 
varit aktiv i produktionen av det verk som studeras finns ingen möjlighet att 
inta något slags objektivt perspektiv, som vore jag skild från mitt ämne. Var-
ken i tiden eller rummet finns här den distans som normalt sett fordras av en 
akademisk avhandling. I andra avseenden är emellertid arbetet en historisk 
undersökning – en studie över de betingelser som upprättar Stortorget som 
”plats”, koncentrerad kring händelser i övergången mellan modernism och 
postmodernism. Men inte heller i det avseendet förfäktar jag ”objektivitet”: 
det handlar snarare om att försöka förstå villkor och konsekvenser, där min 
egen erfarenhet och övertygelse färgar denna förståelse. Därför ansluter 
jag mig hellre till den tvärdisciplinäre forskaren Gregory Batesons syn på 
vetenskapen som en produktion av ”nya antaganden”, vad som hos Gilles 
Deleuze har innebörden av ett generativt tänkande, ett tänkande som utfor-
mar möjligheter.19 Till sist är det kanske också befogat att förklara att jag ser 
det politiska som något vilket med nödvändighet måste betraktas som skilt 
från kapitalismen som system. Jag definierar det politiska som något annat 
än en form av anpassning eller integrering av marknadskrafterna i samhället 

på desidentifikation kan nämnas ”sociala rörelser vilka förändrar en diskurs eller 
rent av skapar en ny: konst som överraskar våra sinnen, vetenskapliga analyser som 
omdefinierar ett ämnesområde – kort sagt alla de strategier som presenterar nya 
sätt att finnas till i världen”. Iver B. Neumann, Mening, materialitet, makt: en introduktion 
till diskursanalys (Lund: Studentlitteratur, 2003) övers. P. Dückler, s. 144 f. 

18.  Deleuze, op cit. s. 27.
19.  Gregory Bateson, Mind and Nature: A Necessary Unity (New Jersey: Hampton Press, 

2002); Gilles Deleuze och Félix Guattari, What is Philosophy? (London, New York: 
Verso, 1994). 

– inte enbart i syfte att erbjuda ett motstånd, för att utgöra ett alternativ eller 
skapa en annan bild av det önskvärda, det verkliga och det möjliga – utan 
för att distinktionerna mellan olika typer av mänskliga drivkrafter och begär 
annars försvinner fullständigt. Detta vore, som jag ser det, en verklig förlust, 
en radering av sätt att tänka och handla i världen.

V 
Ämnet för avhandlingen rör sig mellan tre olika områden: politisk filosofi, 
arkitekturteori och konst. Uppdelningen motsvaras ungefärligt av tre skilda 
kapitel, men föreställningar om rum, plats, mening, material, identitet, sub-
jekt och objekt återkommer och förses med olika betydelser i dessa olika 
kontext. Den språkliga likheten mellan text och textil brukar framkalla me-
taforer om texten som en ”väv”; i det här fallet, med systemet att återta, 
omtolka och repetera, är det en väv broderad med kråksparksstygn. 

Det första kapitlet utgår från tanken om offentlighet som ett ”synlighetens 
fält”, en utsida skild från en insida. Denna utsida är försedd med sociala och 
politiska implikationer men vars status, gränser och demokratiska betydelse 
blivit allt mer oklar. Föreställningar om det offentliga rummet som medium 
för gemenskap och verklighet; som forum för kritisk debatt och upplysning; 
som ett tomrum i samhället där det socialas ”grundlöshet” framträder, är 
tre skilda modeller för hur det offentliga rummet uppfattas, vilka var och en 
bidrar till förståelsen men också rymmer motsägelser. Diskussionen om det 
offentliga rummet har rört sig från larmrapporter om dess ”försvinnande” i 
början på 90-talet till en kritik av varje föreställning om det offentliga rum-
met som ”given” kategori. Jag menar att ett överskridande av dikotomin 
mellan privat och offentligt i termer av ”kollektiva” eller ”vardagliga” rum 
innebär en fortsatt uppluckring av det offentliga rummets betydelse. Före-
ställningar om offentligheten som en ”sfär” medför vidare att dess betydelse 
i förhållande till kritik och samhälle framför allt fastställts på ett diskursivt 
plan, medan det faktiskt existerande stadsrummet förskjuts ut ur diskussio-
nen. Det innebär ett paradoxalt fortsatt ”försvinnande” och osynliggörande 
av det offentliga rummet, vars fakticitet jag menar måste återföras till dis-
kussionen för att förstå det som ett politiskt fenomen. 

Det andra kapitlet berör begreppet ”plats” på det sätt det upprättats inom 
arkitekturteorin. ”Platsen” är en stark symbol för en kollektiv gemenskap och 
intar en särposition i förståelsen av det offentliga rummet som en materiell 
och symbolisk verklighet. Jag kartlägger hur platsbegreppet formats ur kriti-
ken av det modernistiska rumsbegreppet och tilldelats betydelser som det ”ab-
strakta” och ”universella” rummet antas sakna: kulturell förankring, historisk 
kontinuitet, konkret materialitet etc., där det antitesiska i denna vändning kan 
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uppfattas som bärande i skiftet mellan modernism till postmodernism. Inom 
ramen för den s.k. platsfenomenologin och Kenneth Framptons ”kritiska re-
gionalism” lyfts platsen fram i syfte att omformulera och förstärka arkitektu-
rens uppdrag, men genom att platsen tilldelas essentiella och ”förefintliga” 
betydelser blir effekten en marginalisering av arkitektur som en kulturell och 
politisk konstruktion. Jag menar att problemet utgår från en falsk motsättning 
mellan plats och rum, en motsättning som speglar den likaså falska dikotomin 
mellan det lokala och det globala. Denna motsättning utgår från platsen som 
källa till en autentisk, erfaren ”mening”, vilket motsvaras av rummet som en-
bart geometri och abstrakt representation. Genom att skingra denna motsätt-
ning framställer jag nödvändigheten av att återta, utveckla och utvidga tän-
kandet kring rummet som medium för arkitektur. Det måste med nödvändighet 
inbegripa rummets dubbelhet som varande både öppet och slutet, vilken till 
skillnad från platsen kan medvetandegöra ett större politiskt sammanhang. 

Det tredje kapitlet utvecklar ämnet om platsens betydelser inom konsten. 
Det sker mot bakgrund av den amerikanska minimalismen på 60- och 70-
talen och dess utvidgning av det konstnärliga objektet mot en större rumslig 
upplevelse. Från att i förstone ha betraktats som ett autentiskt ”utanför” in-
stitutionen, kommer den fysiska förståelsen av plats så småningom att tillfö-
ras en mer kritisk betydelse. Föreställningen om plats har genererat insikter 
om platsens skiktade och mångfaldiga identitet, där konstens ”vara” ifråga-
sätts i lika hög grad som platsen som ”autentisk” eller ”given”. Relationen 
mellan konstens och arkitekturens vitt skilda positioner visar sig motsvara 
djupt liggande föreställningar om vad som utgör disciplinernas substans: 
konsten som ”kritik”, arkitektur som ”bekräftelse” av rådande system. Idén 
om medium har härvidlag en framskjuten betydelse som betingande för 
disciplinens särart, där rörelsen in i det postmoderna inom konsten utgör 
ett frigörande från mediets diktat. Däremot har frågan om medium aldrig 
fyllt samma roll inom arkitekturen, trots att arkitekturen i hög grad kon-
stituerats kring just rummet som sitt medium, vad Robert Venturi kallade 
arkitekturens ”sakrosankta objekt”; Bernhard Tschumi den ”äldsta kon-
stanten”. I en tid som av kritiker kallas ”post-medial”, där både konstens 
och arkitekturens legitimitet blivit en öppen fråga, har därför diskussionen 
om medium återkommit med förnyad aktualitet. Jag resonerar kring diko-
tomin mellan konst och arkitektur och söker spåra dess betingelser, bland 
annat mot bakgrund av det kulturella avantgardet och dess kritiska pro-
gram. Med stöd i konstteori och politisk filosofi utvinner jag ett annat sätt 
att tänka konst och arkitektur, som skilda kunskapsområden och tekniker 
men med gemensamma strategier. Det innebär också att jag söker skingra 
motsättningen mellan kritik och bekräftelse och mellan politik och estetik.

Inskjutet mellan kapitlen finns emellertid tre längre avsnitt som beskriver, 
analyserar och resonerar kring de specifika omständigheterna kring Stortor-
get. Med sin empiriska avstamp avviker från den teoretiska strukturen i ka-
pitlen – därför har jag kallat dem ”exkurser”, utflykter, trots att de snarare 
betecknar insidan av avhandlingen. Exkurserna kan i princip läsas i följd, fri-
stående från resten av materialet, och de ger en del teoretiska fördjupningar av 
aspekter som är viktiga för projektet. Den första, ”Den meningslösa platsen”, 
placerar Stortorget i en historisk kontext och berättar om 1600-talets stads-
grundning som en legering av politik och estetik. Det visar hur produktionen 
av rum med nödvändighet inbegriper makt och hur makten manifesterar sig i 
rummet; ett förhållande som bidrar till problematiken kring det demokratiska 
rummets framträdande. Den andra, ”Det vidgade uppdraget”, fokuserar på 
Statens konstråds uppdrag och resonerar kring den offentliga konstens vill-
kor. Diskussionen om offentlig konst är sorgligt eftersatt i Sverige, eftersatt den 
på ett unikt sätt aktiverar det offentliga rummets kritiska problematik. Det är 
också här som monumentet motarbetats med särskild frenesi, vilket belyser pro-
blemen i idén om samhällets gemenskap – men som också pekar på behovet 
av något att enas kring. Den tredje, ”Implikationer av en helhet”, är slutligen 
historien om skapandet av projektet, en studie av dem som var ansvariga för 
utformningen och en läsning av Stortorget som verk. Detta sista avsnitt kan i 
princip läsas allra först i avhandling: det introducerar de väsentliga problem 
som behandlas i de föreliggande kapitlen men förutsätter samtidigt en sådan 
teoretisk bakgrund. Man kan se det som en Ourobouros, ormen som slukar sin 
svans: den alkemiska symbolen för integration, på en gång början och slut. 

Avhandlingen har således ett brett upplägg – den skulle vara allde-
les orimlig om den inte också var formad av medvetna begräsningar. Vad 
jag inte tar upp särskilt är frågan om det offentliga rummet i förhållande till 
marknadskrafternas utbredning. Jag är medveten om att det kommersiella 
livet både kan ses som en inskränkning av det offentliga rummet och som en 
offentlighet i sig, men eftersom jag framför allt intresserar mig för dess re-
lation till demokratin ligger fokus på idén om det politiska. Kapitalismens 
dominans fungerar visserligen som en generator för hela mitt resonemang, 
men jag utvecklar inte temat om privatiseringen av det offentliga eller hur en 
globaliserad ekonomi påverkar stadsutvecklingen.20 Av utrymmesskäl har jag 

20.  Stadens förhållande till marknadskrafterna har för övrigt nyligen analyserats av 
stadsforskaren Bosse Bergman, som också diskuterar det kommersiella i förhållande 
till begreppet offentlighet. Se Bosse Bergman, Handelplats, shopping, stadsliv: en historik 
om butiksformer, säljritualer och det moderna stadslivets trivialisering (Stockholm/Stehag: 
Symposion, 2003).
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också undvikit att relatera till en närstående disciplin, nämligen landskaps-
arkitekturen. Trots att konkurrensen mellan disciplinerna är central för min 
undersökning har jag valt att bortse från landskapsarkitekturen och dess an-
språk på utformningen av stadsrum som ”sitt” kompetensområde. Jag ser 
emellertid ingen direkt motsättning mellan landskapsarkitekturens diskurs 
och mina frågeställningar: idéer, problem och begrepp är många gånger de-
samma, vilket innebär att en direkt anknytning kanske också är överflödig. 
Jag berör inte heller det näraliggande begreppet design (som i urban design: ut-
formningen av stadsrum), men av andra orsaker. Begreppet design – så som 
det kommit att brukas i en svensk kultur – är enligt min mening det bästa och 
mest aktuella exemplet på hur nya termer kan ersätta de gamla och därmed 
utplåna en hel kunskapstradition. Det kolonialiserar och övertar innehållet i 
skilda diskurser och raderar deras inbördes skillnader. Turbulensen kring de-
signbegreppet är förvisso ett talande exempel på integreringen mellan poli-
tik, estetik och kapitalism, men eftersom jag söker förstå det specifika för konst 
och arkitektur – och argumentera för de skillnader som faktiskt utplånas med 
designbegreppet – rör det sig om en medveten uteslutning. 

Detta upplägg och perspektiv ska också betraktas i jämförelse med annan 
forskning vars ämnen tangerar mina egna. I första hand finns en likhet med 
Gunnar Sandins avhandling om platsbegreppets betydelse, där innehållet 
ständigt ses skifta i förhållande till den antitetiska ”icke-platsen”.21 Även om 
vi har ett gemensamt material och delar referenser, är frågan om icke-plats 
perifer i mitt arbete som mera fokuserar på skillnaden i platsbegreppet inom 
arkitektur och konst, respektive skillnaden mellan plats och rum. Ett annat 
närbesläktat arbete är Mattias Kärrholms analys av begreppet territorialitet 
och rumslig kontroll, vilket omsätts i studier över hur offentliga rum på olika 
sätt medger och förhindrar produktionen av territorier.22 Men om Kärr-
holm är inriktad på relationen mellan arkitektur och användning, på form 
och funktion, är min fokus snarare på relationen mellan det imaginära och 
det verkliga rummet. En tredje avhandling, Maria Hellströms Steal this place: 
the Aesthetics of Tactical Formlessness and “The Free Town of Christiania” har ett 
mer komplicerat samband till mina frågeställningar.23 Arbetet är en analys 
av fristaden Kristianias betydelse, där en experimentell urban och social akti-

21.  Gunnar Sandin, Modalities of Place; on Polarisation and Exclusion in Concepts of Place and in 
Site-specific Art (Lund: Lunds universitet, Inst. för arkitektur, 2003).

22.  Mattias Kärrholm, Arkitekturens territorialitet: till en diskussion om territoriell makt och 
gestaltning i stadens offentliga rum (Lund: Lunds universitet, Inst. för arkitektur, 2004).

23.   Maria Hellström, Steal this place: the Aesthetics of Tactical Formlessness and “The Free Town 
of Christiania” (Alnarp: SLU, Inst. för landskapsplanering, 2006).

vism ses producera andra former av platser, rum och politiska subjekt än vad 
som ligger till grund för gängse planering. Utgående från en idé om formlös-
het kan Hellströms position uppfattas som radikalt motsatt min egen, men 
i den gemensamma ansatsen att blottlägga funktionerna av det normativa 
tänkandet är våra arbeten snarare parallella. Som speglingar av en motsägel-
sefull verklighet kan denna skillnad också ses som integrerad i det offentliga 
rummet. Den föreligger som en spänningen mellan torget och gatan, mellan 
makten och motståndet, mellan rummet som öppning och begränsning.

Mitt upplägg medför också andra uteslutningar som mera har karaktären 
av brister. Avhandlingen saknar i hög grad källor som uttrycker den domine-
rande diskursen, vad jag ser som ”det gängse” – den allmänna kultur som på 
många sätt varit formande för mitt resonemang. Det rör vissa grundläggande 
idéer varifrån varje resonemang utgår – vare sig de äger rum inom veten-
skapen, filosofin, konst- eller arkitekturvärlden – och som i all väsentlig grad 
utgörs av antaganden. Undersökningen utgör inte en formell diskursanalys: jag 
har inte ägnat mig åt att spåra artiklar i tidningar och tidskrifter, läsa utlå-
tanden, tävlingsprogram, protokoll och recensioner som på olika sätt speglar 
värderingar och kriterier. Istället har jag uppsökt de teoretiska källor där det 
”gängse” har sin första upprinnelse, där det på olika vis ifrågasätts, motsägs 
eller problematiseras. Jag har försökt fånga ”det gängse” genom egna be-
skrivningar och framför allt genom att framställa alternativ till detta tänkande. 
Det som speglas i det vardagliga talet, läggs fram som naturgivna sanningar 
på seminarier och debatter, och som på ett otal olika sätt framkommer i en 
oreflekterad meningsproduktion utgör ett slags klangbotten i varje kultur. 
Den ger en erfarenhet som man kanske bara kan ha en intuitiv uppfattning 
om: den är grunden för varje samtal. Jag hoppas att de läsare som är förtrogna 
med dessa områden kan känna igen min bild av ”det gängse” – för andra 
hoppas jag att den kan fungera som en rättvisande introduktion.

Anmärkning: 
En stor del av avhandlingens diskussionsunderlag utgörs av engelskspråkig 
litteratur. Användandet av källor på andra språk refererar till de engelska 
översättningarna eller, när så föreligger, till översättningar på svenska. När 
inte annat anges är översättningarna mina egna. 
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1.1 Synlighet och sanning

1.1.1 
Kravallerna vid EU-toppmötet i Göteborg sommaren 2001 synliggjorde det 
offentliga rummets problematik med en ovanlig skärpa. Ett område i Göte-
borgs innerstad förvandlades under några dygn till en stridsplats, där våld-
samheten i hela förloppet plötsligt drog undan täckelsen för den svenska var-
dagligheten. Här uppstod en ojämn, ambulerande men likväl urskillningsbar 
front mellan samhällets försvarare och dess kritiker: det var ett fysiskt, rumsligt 
framträdande av krafter som annars kommer till uttryck på ett mer imma-
teriellt plan. Bilderna på stenkastande demonstranter och skjutande poliser 
framstod som lika främmande som kusliga, ett overkligt inslag i ett stadsrum 
vars huvudsakliga betydelse är att upprätthålla status quo. Om det offentliga 
rummets betydelse för folkliga manifestationer är ett ofta framhållet argu-
ment för att försvara det från inskränkningar, var det uppenbarligen inte så 
här det var tänkt. Inte det mötet, inte den manifestationen, inte det folket. 
Situationen kan snarast uppfattas som en negation av hela det synsätt som 
försvarar det offentliga rummets status, funktion och mening, och därmed 
visade den också på svagheten i detta försvar. När det offentliga rummet togs 
i bruk för protester gentemot en övermäktig fiende, vad som utgörs av synte-
sen mellan statsmakterna och en global kapitalism, kan det sägas ha förverk-
ligat sitt urgamla credo: platsen för det politiska. Men våldsamheten i förlop-
pet, liksom vad som röjdes i debatten och i de rättsliga efterspelen, avslöjade 
detta demokratiska system som en långt ifrån fungerande ordning. Snarare 
än ett förverkligande av det politiska, framkallade händelserna i Göteborg en 
situation där det politiska framstod som en omöjlighet.1 

I kravallernas efterdyningar tillsattes en utredning, ledd av förre statsmi-
nistern Ingvar Carlsson. Utredningen genomförs i en anda som understry-
ker ”vikten av öppenhet och transparens i de demokratiska processerna”, 
och det demokratiskt fundamentala värdet av en fri åsikts- och opinions-
bildning – den huvudsakliga uppgiften är ”att se över polisens arbete för att 
säkra ordningen, värna demonstrationsfriheten och att stärka den enskildes 

1.   Till skillnad från andra upplopp (som i Frankrikes förortsområden hösten 2005) hade 
händelserna i Göteborg en formulerad ideologisk bakgrund. Demonstrationerna 
var väl förberedda i samförstånd med myndigheterna och samlade till största 
delen organiserade proteströrelser. Att situationen löpte amok och fick karaktären 
av upplopp (med allt från krossade skyltfönster på Avenyn till personskador och 
polisiära övergrepp) ter sig i efterhand som ett avgörande moment i devalveringen 
av den demokratiska protesten. 
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rättstrygghet i samband med stora evenemang”.2 I kommitténs slutbetän-
kande från 2002 tecknas inledningsvis en bild av det politiska landskapet i 
globaliseringens efterföljd. Händelserna i Göteborg sätts i relation till ett ut-
brett missförtroende för den representativa demokratin, vilket tar sig uttryck 
i politikerförakt och ett allt svagare valdeltagande men också i ett ökat poli-
tiskt engagemang som inte fångas upp av de traditionella kanalerna. Vi står 
inför en individualisering av politiken, skriver man, som tar form i de nya 
proteströrelsernas globala, icke-hierarkiska, aktionsinriktade och informella 
karaktär.3 Hela situationen beskrevs som ”en uppluckring av gränser mel-
lan nationalstater, mellan det privata och det offentliga, mellan institutioner 
och familj. Eller annorlunda uttryckt, gamla maktstrukturer utmanas av de 
nya villkor som uppstår i globaliseringens spår”.4 

Utredarna vinnlägger sig om att redogöra för formerna och orsakerna till 
dessa maktstrukturer. Man konstaterar att till följd av finansmarknadens av-
reglering har handeln med valutor, aktier, obligationer och andra värdepap-
per sjudubblats under åren 1990-1997. Utvecklingen har lett till en ojämn 
fördelning av tillgångar och makt, en koncentration av kapitalet till ett fåtal 
länder och företag och en samtidig minskning av nationalstaternas betydelse. 
Man kartlägger också förutsättningarna för de nya proteströrelserna och re-
dovisar deras motiv: lösa sammanslutningar bildar ”affinity-groups” på nätet 
för att planera och genomföra aktioner; de styrs av direkta resultat och nära 
snabba mål, där form och innehåll ändras efter syftet. ”Flera av dagens pro-
testerande ungdomar hittar den teoretiska grunden för sitt motstånd mot de 
rådande maktförhållandena i den franske filosofen Michel Foucaults publice-
rade verk”, skriver man, och ger en kortfattad redovisning av Foucaults idé-
er.5 Därför finns ingen gemensam utopi eller ”storpolitisk vision” bakom de 
nya rörelserna – de utmärks av en icke-hierarkisk och heterogen ”mångfald 
av åsikter”. Men man noterar att detta nya motstånd har antagit en allt mer 
symbolisk karaktär. Därmed åsyftar man inte att motståndet urholkats och 
blivit meningslöst, utan till det faktum att aktionerna är medvetet visuella, 
medialt och dramaturgiskt utformade. Handlingarna har till avsikt att synlig-
göra en situation för att därmed initiera en offentlig tolkningsprocess kring 
förhållanden, lagar eller beslut. Det finns regler som styr formerna för civil 
olydnad som inte ifrågasätts inte bland de inblandade – vad som är föremål 

2.  Göteborg 2001, SOU 2002:122, s. 25, 39. 
3.  Ibid. s. 47-65. För en redovisning av det s.k. demokratiska underskottet, se 

Demokratiutredningen, SOU 2000:1. 
4.  Göteborg 2001, SOU 2002:122, s. 47 f. 
5.  Ibid. s. 57 f. 

för diskussion är våldets legitimitet och gränsen mellan våld och icke-våld.6 
Globaliseringen genererar således två skilda effekter: å ena sidan formen 

för en kapitalistisk produktionsordning – vad kritiker kallar ”en ny form av 
suveränitet”7– å andra sidan en situation där information, åsikter och mot-
ståndsstrategier kan delas och spridas ögonblickligen i digitala nätverk. Idag 
behöver inte längre motståndet äga rum där orsakerna har sitt ursprung: 
globaliseringen har drastiskt förändrat villkoren för gatans protest. Men vad 
som stod i fokus för mediernas bevakning, som dominerad av bilder på sten-
kastande demonstranter och beväpnad kravallpolis, var det faktum att flera 
av de medverkande var maskerade. Uppenbarligen var det ett nytt fenomen 
i Sverige – det gav upphov till spekulationer och stod också i centrum för ut-
redningens intresse. De maskerade utpekades som utländska professionella 
uppviglare och våldsverkare som saboterat vad som annars skulle ha varit 
ett fredligt möte. Motståndarsidan svarade med att framhålla vittnesmål om 
att de var infiltrerade poliser med uppdrag att uppvigla förloppet i syfte att 
driva fram en konfrontation.8 Mytbildningen och spekulationerna kring de 
maskerades identitet och uppsåt speglade vad som i allt högre grad framstår 
som ett splittrat samhället: polis mot demonstranter, politiker mot medbor-
gare, makthavare mot maktlösa, normala mot avvikare. Mot denna splitt-

6.  Enligt Göteborgsutredningen (s. 60-63) utgår den civila olydnadens normer från 
politiska förgrundsfigurer som Martin Luther King och Gandhi. De baseras den på 
tre principer: handlingen ska förutsätta lagbrott, den ska vara av politisk betydelse 
(dvs. röra en fråga som är av allmänt intresse) och den som begår handlingen ska vara 
beredd att underkasta sig ev. straffpåföljder. Här kan noteras att det s. k. ”Osynliga 
partiet” – vad som förmodas utgöra en lös, internetbaserad sammanslutning 
av olika protestgrupper (vilket våren 2006 förknippats med skadegörelser av 
arbetsförmedlingar och partipolitiska lokaler, krossning av skyltfönster i samband 
med demonstrationer etc.) avviker från den civila olydnadens regler: allt som sker i 
”partiets” namn sker osynligt och anonymt. 

7.  Michael Hardt och Antonio Negri, Imperiet (Göteborg/Stockholm: Glänta/Vertigo, 
2003) övers. H. Gudenäs et al., s. 11-16. Boken har kallats en av vår tids viktigaste 
politiska skrifter, ”en nyskrivning av Kommunistiska manifestet” (Slavoj Zizek) och 
är en stark inspirationskälla till många samtida proteströrelser.

8.  Myten om händelserna i Göteborg har sammanfattas som: ”Det var maskerade 
yrkeshuliganer som oprovocerat angrep polis, skövlade Avenyn, förstörde viktiga 
demonstrationer och nu får de straff de förtjänar”; Erik Wijk, Orätt: rättsrötan 
efter Göteborgshändelserna (Stockholm: Ordfront, 2003) s. 14 f. Se även Erik Wijk, 
Göteborgskravallerna: vittnesmål, dokument, kommentar (Stockholm/Bjärnum: Manifest, 
2001) s. 232. 
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ring antar motståndet allt desperatare former. Det uttrycks genom ett våld 
som blir allt mer urskillningslöst, oartikulerat och samtidigt teknologiskt och 
medialt beroende. 

Vad är då innebörden av dessa skeenden, vad säger det oss om det offent-
liga rummets problematik? Betraktat som politikens rum, av samma datum och 
ursprung som demokratibegreppet, röjer frågan om maskering något av vill-
koren för detta förhållande. Hos dem som uppträdde maskerade i Göteborg 
fanns en spridning i argumenten för en maskering som visar på bredden i vad 
vi kan mena med begreppet politik. Den mest militanta grupperingen, AFA 
(Anti-fascistisk aktion), angav risken för repressalier, att hamna i ”SÄPO’s 
arkiv” eller på ”nazisternas dödslistor”, som skäl. Bortsett från den uppen-
bara polariteten mellan extremgrupper på vänster- och högerkanten (där 
våldet förefaller ingå i ett system av ömsesidigt bekräftande) visar argumen-
tationen på föreställningen om att ”den transparenta makten”, det moderna 
statsväsendet, i själva verket rymmer en osynliggjord, bortvänd sida i termer 
av till exempel åsiktsregistreringar.9 Andra fraktioner hade en mer filosofisk 
inriktning: den internationella Ya Basta!-rörelsen eller ”de vita overallerna” 
anförde maskeringen som ”en symbol för alla som vill ’vandra och fråga’, 
handla fredligt i det offentliga rummet, och revoltera mot orättvisa genom att 
använda sin kropp som vapen”.10 Man menade att maskeringens anonymitet 
möjliggör ett överskridande av den personliga identiteten, det subjekt som 
underkastas och samtidigt produceras av samhällsordningen: masken sym-
boliserar den osynliggjorda, förträngda massan. Under kravallerna hörde de 
till dem som utsattes för polisövergrepp i Hvitfeldtska skolan. 

Utredningen avfärdar denna typ av argument som utan ”tillräcklig bärig-
het”; man menar att ”det normalt inte finns någon godtagbar anledning att 
maskera sig eftersom det i Sverige råder åsikts- och opinionsfrihet”.11 Efter-
som direktivet är att undersöka hur polisens arbete kan förbättras kommer 
man till slutsatsen att förorda ett generellt maskeringsförbud i Sverige. Det är 

9.  För en undersökning av staten och hemligheten, dvs. det faktum att information 
inhämtas och produceras utanför medborgarnas kännedom i namn av rikets 
säkerhet, se Maria Johansen, Offentlig skrift om det hemliga: raison d’état, SOU och varulven 
(Göteborg: Glänta, 2006). Till grund för detta perspektiv ligger bl a den italienska 
filosofen Giorgio Agambens diagnos av samtiden som ett globalt undantagstillstånd, 
där statens makt att bestämma över lag och rätt baseras på rätten att också kringgå 
lagen. Idén om ”det öppna samhället” förutsätter således att delar av det är slutet. Se 
Giorgio Agamben, Undantagstillståndet (Site Editions, 2005), övers. S-O. Wallenstein.

10.  Wijk, Göteborgskravallerna, s. 64 ff.
11.  Göteborg 2001, SOU 2002:122, s. 743, 749.

ett förslag som trots omfattande kritik och invändningar från bl. a. JO12 har 
förts vidare och sedan januari 2006 äger laga kraft. Betraktat i ljuset av andra 
metoder för kontroll och övervakning – filmning, telefonavlyssning, tillträdel-
seförbud, lagring av internetrörelser etc. (vilka alla redan praktiseras eller ut-
reds för kommande lagstiftning) – står vi uppenbarligen inför en situation där 
individens integritet och rättigheter konfronteras med kraven på säkerhet.13 
Hotet kommer inte längre utifrån, utan inifrån systemet. Michel Foucaults 
analyser av maktens teknologier – transformationen från det förmoderna 
systemet baserat på övervakning och straff, till det biopolitiska kontrollsam-
hället, baserat på norm och avvikelse – förefaller därför mindre beskriva en 
historisk process, än två olika paradigm vilka konvergerar i samtiden.14 Mas-
keringsförbudet bidrar till att inskärpa tvetydigheten i den moderna demo-
kratin: å ena sidan baserat på individens grundläggande frihet, å andra sidan 
en frihet som bara kan garanteras i den mån den begränsas. 

Snarare än att dölja blir masken därför ett synliggörande av det som hålls 
osynligt. Den anonymitet den medger har att göra med gemenskap, med 
känslan av att förlora sitt jag genom att delta i en större helhet. Fasan och 
lusten att förlora sin identitet, att inte heller veta vem någon annan är, visar 
hur hela vår verklighet är centrerad kring individen som ett särskilt, isolerat 
fenomen. Och genom sin ikonografiska laddning – själva bilden av skräck, 
våld och brottslighet – är masken tecken för det visuellas överhet som medel 
för kunskap och kontroll, för vad som utgör sanningen om verkligheten. Det 
perspektiv jag vill anlägga på det offentliga rummet handlar om denna vi-
sualitet och vad det rymmer i form av sanning. 

1.1.2 
Det visuellas överväldigande dominans i den västerländska historien är väl 
dokumenterad; metaforer kring ljus och mörker, seende och osynlighet, ge-

12.  Se till exempel ”Demaskerat lagförslag”, ledare, DN 030707.
13.  De allmänna medborgerliga rättigheterna är garanterade i grundlagen 

(Regeringsformen 2 kap. 1 §) och innebär att varje medborgare gentemot det 
allmänna tillförsäkras yttrande-, informations-, mötes-, demonstrations- förenings- 
och religionsfrihet. Demonstrationsrätten innebär ”frihet att anordna och deltaga i 
demonstration på allmän plats”. 

14.  Michel Foucault, Övervakning och straff (Lund: Arkiv förlag, 1987), övers. C-G. 
Bjurström samt Diskursens ordning (Stehag/Stockholm: Symposion, 1993), övers 
M. Rosengren. Se även Sven-Olov Wallenstein, ”Foucault och den moderna 
arkitekturens födelse” ur Sten Gromark och Fredrik Nilsson (red.) Utforskande 
arkitektur: situationer i nutida arkitektur (Stockholm: Axl Books, 2006). 
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nomsyrar allt från tro till tänkande. Själva ordet teori kommer ur grekis-
kan theoria, att se, vilket i betydelsen av reflektion eller åskådning samtidigt 
aktualiserar frågan om vem eller vad det är som ser, frågan om subjektets 
väsen – vad Merleau-Ponty beskrivit som ”ett ljus som då det belyser allt 
annat förblir vid sitt ursprung ur mörkret”.15 Seendet rör vad kritiker kallat 
den ”den optiska regimen” med början hos centralperspektivets etablering 
i Italiens 1400-tal, vad som senare i och med Descartes förses med subjek-
tets metafysik till att utgöra grundvalen för den moderna vetenskapen, där 
den distanserade blicken får en bestämmelse som den arkimediska punkt 
varifrån världen kan erövras.16 Det rör frågan om ”upplysning”, vad Kant 
identifierar som det tillstånd där mänskligheten frigör sig från sin omyndig-
het och erövrar en offentlighet, vad som hos Habermas blir en politisk sfär 
skild från makten. Men det rör även företeelsen av en visuell kultur, hela det 
samhälle som kan sägas vara determinerat av bilder, där bilden blivit verklig 
och där verkligheten blivit bild – vad Guy Debord kallade ”skådespelsam-
hället” till följd av kapitalismen.17

Att betrakta det offentliga rummet i termer av seende, av synlighet och 
synliggörande, kan därför förefalla som att växla in en storhet mot en an-
nan. Om seendets historia är sammanflätad med instiftandet av det mo-
derna subjektet – det som ser och som samtidigt är skilt från världen, på en 
gång förutsättning och konsekvens – och som därmed etablerar hela det 
västerländska tänkandet, så verkar rummet berätta en annan historia, som 
mera anknyter till tingens fakticitet, till kroppens subjektiva erfarenheter 
och ett bredare spektrum av sinnlighet: rummet som den oavvisliga verklig-
het vilken motsätter sig ett utslätat bildskapande. Men om man antar en 
mycket enkel definition av det offentliga rummet, som en ”utsida” skild från 
en ”insida”, skrivs det omedelbart in i denna seendets regim som en fråga 

15.  Maurice Merleau-Ponty, ”Sammanflätningen – kiasmen”, ur Lovtal till filosofin 
(Stockholm/Stehag: Symposion, 2004) övers. A. P. Fredlund, s. 253. Hannah 
Arendt påpekar att den ursprungliga betydelsen av kritik är ”åskådande”, inte 
”skådande” (vilket hos grekerna har betydelsen av kontemplera det eviga); se 
Människans villkor: Vita activa (Eslöv: Röda bokförlaget, 1986) s. 40, 45. 

16.   Ett grundläggande arbete om det visuellas dominans i västerländsk kultur är Erwin 
Panofsky, Perspektivet som symbolisk form (Stockholm/Stehag: Symposion, 1994) övers. 
S Olsson. Om den ”optiska regimen”, se Martin Jay Downcast Eyes: The Denigration 
of Vision in Twentieth-Century French Thought (Berkeley: University of Californa Press, 
1994); Hubert Damisch, The Origin of Perspective (Cambridge, Massachusetts, 
London, England: The MIT Press, 1994). För en introduktion, se Divan 2/96.

17.  Guy Debord, Skådespelsamhället (Göteborg, Daidalos, 2002), övers. B. Ericson 

om visuell differentiering.18 För om det offentliga betecknar det som finns 
i allmän åsyn, väcker det också frågan om vad som inte syns – liksom vad 
syftet är med denna upplysning, denna mörkläggning. Det innebär även att 
frågan om dess tillgänglighet aktiveras – frågan om ägandeskap, rättigheter, 
begränsningar och möjligheter i detta allmänna ”synfält”; liksom aspekter 
på dess fysiska karaktär: hur rummet framträder, vilket hör till estetikens 
och fenomenologins område.19 Och till sist innebär sammanflätningen av 
seende och offentlighet att frågan om makt träder i förgrunden: den makt 
som tar plats på ”utsidan” och som med Göteborgskommitténs formulering 
vill ”understryka vikten av öppenhet och transparens” i de demokratiska 
processerna.

Det finns antropologisk forskning som hävdar att arkitekturen uppstår i 
tidiga civilisationer som en differentiering mellan det osynliga från det syn-

18.  Offentlig: ”fr. tyskan, offentlich, av offen; öppen. Öppen, tillgänglig eller märkbar för 
alla, publik (offentliga nöjen, en offentlig hemlighet); som tillhör, sammanhänger 
med el, härrör från det allmänna, dvs. stat eller kommun, officiell (offentliga arbeten, 
byggnader, penningmedel)”, enl. Svensk uppslagsbok, 1947; ”allmän, tillgänglig för 
allmänheten, som avser verksamhet eller material som berör alla i ett samhälle, som 
avser statlig eller kommunal förvaltning”, enl. Nationalencyklopedien. Jämför engelska 
public: ”pertaining to or affecting the people as a whole, opposite to personal or 
private; open to the use or enjoyment of all, not resticted to any class … something 
which is not conealed, clandestine, and may be observed by all”, enl. Cassell 
Dictionary; ”in open view, unconealed, not private” enl. Chambers English Dictionary; 
”generally accessible or available”, enl. The Oxford English Dictionary. 

19.  Termen estetik härrör från grekiskans aiesthesis, perception eller varseblivning. 
Det är av intresse att begreppet lanserades av Baumgarten (Aesthetica, 1750) som 
”den sinnliga kunskapens vetenskap” men blev kort därefter uppfattat som ”den 
sinnliga skönhetens vetenskap”, dvs. en fråga om smakomdöme. Kant kan sägas 
utgå från den första betydelsen i Kritik av det rena förnuftet (1781) då han slår fast tiden 
och rummet som villkor för all varseblivning – men i Kritik av omdömeskraften (1790) 
behandlas estetik enligt det då redan gängse och utreds som en fråga om skönhet 
och smak. För Kant är det estetiska knutet inte till konsten specifikt, utan till alla 
former av skönhetsupplevelser. Se David E. Cooper (red.), förordet, Aesthetics: The 
Classic Readings (Oxford: Blackwell Publishers, 1997). Den ursprungliga betydelsen 
av ”estetik” är vidare märkvärdigt lik fenomenologins första formulering, 
definierad av Lambert 1764 som ”studiet av verkligheten så som den framträder”; 
se Edward S. Casey, The Fate of Place: A Philosophical History (Berkely, Los Angeles, 
London: University of California Press, 1998) s. 53; Jan Bengtsson, ”Arkitektur 
och fenomenologi”, Nordisk Arkitekturforskning 1994:1, s. 18.
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liga.20 Den är en del av ett system där den materiella kulturen inte bara speg-
lar och representerar den sociala strukturen, utan också upprätthåller och 
formar den. Kungagravar, tempel och palats manifesterade en makt vars 
legitimitet utgick från en magisk, kosmisk ordning. Från ett ursprungligt, no-
madiskt tillstånd där livet delades gemensamt inför allmän åsyn, skulle en 
mer komplex samhällsbildning, baserad på differentiering och specialisering, 
också medföra konstruktionen av rum som maktens avskiljande. Den monu-
mentala arkitekturen i Egypten, Mesopotamien och latinamerikanska kultu-
rer kan betraktas som medel att befästa en social hierarki där makten mani-
festeras som en hemlighet, kringgärdad av förbud. Utsidan – de höga slutna 
murarna, sekvensen av terrasser, de branta trapporna – utgör ett visuellt, 
fysiskt och symboliskt hinder för att medge, skydda och samtidigt upphöja en 
insida, det mörka rum varifrån makten står i förbindelse med sin källa. Det 
är en makt som vilar på sin oåtkomlighet, den obscena makten bortom åsyn. 
En sådan läsning ger en helt annan förståelse av den tidiga egyptisk/grekiska 
arkitektur som arkitekturhistorien vanligtvis uppfattat som objektbaserad, 
icke-rumslig, en skulpterad kropp21 – och som Sigfried Giedion karaktäri-
serar som ”placeringen av volymer i ett gränslöst rum”, ett modellerande av 
rummet som ett spel mellan volymer, där interiören sägs sakna all betydel-
se.22 Det antropologiska perspektivet skapar ett omvänt förhållande: insidan 
är det väsentliga, och arkitekturen uppstår för att befästa maktens auktoritet 
och skydda dess intima centrum. Att utgöra ett symboliskt synliggörande av 
makten är kanske fortfarande en av arkitekturens starkaste ”motiv”; från den 
medeltida borgen, kyrkor och slottsanläggningar till nutida huvudkontor fö-
religger ett schema där det estetiska och det politiska är sammanflätade. 

Denna rumsliga åtskillnad mellan osynligt och synligt är ett embryo till 
skillnaden mellan privat och offentligt. Det finns källor som visar hur denna 
differentiering av det synliga var etablerad redan hos tidiga kulturer av sam-
lar- och jägarfolk, då som organiserad kring tabun kring blicken – återigen 
ett fenomen som fortfarande är verksamt med olika implikationer i antro-

20.  Bruce G. Trigger, ”Architecture, Power, and Politics in Early Civilizations” ur 
Cynthia C. Davidson (red.), Anyplace (Cambridge, Massachusetts, London, England: 
The MIT Press, 1995) s. 210-220. 

21.  ”Det grekiska templet är det mest fulländade exemplet någonsin på arkitektur som 
förverkligats i kroppslig skönhet. Interiören betydde oändligt mycket mindre än 
exteriören.” Nikolaus Pevsner, Den europeiska arkitekturen, (Stockholm: Wahlström & 
Widstrand, 1978) övers. O. Nyberg, s. 19.

22.  Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture: the Growth of a New Tradition (Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press, 1997), s. xlvii.

pologisk, etnografisk och religiös bemärkelse.23 Tanken kan vidareutvecklas 
arkitekturteoretiskt med stöd i Gottfried Sempers tes om hur arkitekturen 
uppstår ur väven, det upphängda skynke som avgränsar och definierar in-
teriören.24 Om väggen uppstår som ett skydd för det mest intima och enligt 
Semper utgör en del av hemmets interiör, visar det hur makten i denna tidiga 
form också är förbehållen en ”insida”: som utgående från en dold och för-
borgad källa är makten i sin tidigaste form ”privat”. Därför är det verkligen 
en omvälvande politisk transformation då maktens placeras på ”utsidan”, 
vilket är vad som sker i det moment, som under seklers befästande av det 
västerländska självmedvetandet pekats ut demokratins födelse: inrättandet 
av de grekiska stadsmakternas polis. Det innebär ett synliggörande av mak-
ten – inte längre upphöjd eller oåtkomlig utan placerad som på en scen, inuti 
det sociala, där den utgör en relation mellan människor. Men medan ”in-
sidan” alltid är determinerad, som knuten till en plats och lokaliserad inom 
gränser, är ”utsidan” någonting vagt och oformlig, ett slags utrymme mellan 
identiteter och positioner, någonting överblivet. Det innebär att innebörden 
av detta ”synliga” fält inte går att entydigt bestämma. Liksom verkligheten 
är utsidans betydelse avhängig en mångfald av olika perspektiv, motsvaran-
de synen på samhället. 

Vad betyder det att makten är synlig? Det finns en vana att anta det syn-
liga som det sanna: det vi klart och tydligt kan se är också det vi omöjligt kan 
ta miste på, medan det som finns i dunklet är osäkert och hotfullt, möjligtvis 
med kapacitet att rubba hela vår existens. Men det är betecknande att det 
offentliga rummets instiftande inte bara innebär början på det politiska, utan 
också början på filosofin, som ett sökande efter kunskap på förnuftets grund 
(logos) så som skild från myten (mythos). Hannah Arendt identifierar rättegång-
en mot Sokrates, dvs. konflikten mellan en filosof och hans polis, som början 
på den tradition varifrån filosofin och politiken utgår som två skilda spår. 
Här finns med andra ord ett slags ursprunglig splittring: filosofins sanning 
och grund är inte längre identisk med mytens, men inte heller med politikens 
i ”det ögonblick då tänkandet frigjorde sig från handlandet”.25 Hos Platon 

23.  Blickens tabu rör vitt spridda företeelser som ikonoklasm och bildförbud till 
föreställning om det ”onda ögat”: det förefaller ofta sammanfläta konst och religion. 
För en oöverträffad analys av bilden och det synligas laddning i västerländsk kultur, 
se Susan Sontag, On Photography (Penguin,1977). 

24.  Gottfried Semper, The Four Elements of Architecture and Other Writings (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1989).

25.  Hannah Arendt, Människans villkor: Vita activa (Eslöv: Röda bokförlaget, 1986) s. 36, 
41.
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upprättas filosofin som en skillnad gentemot sofisterna, lärare i retorik vars 
utsagor bedömdes utifrån deras förmåga att övertyga och inte utifrån deras 
sanningshalt – de kan betraktas som politiska varelser. Sanningen är hos Pla-
ton av transcendent karaktär, det är ett ljus från en utomvärldslig ordning, vil-
ket är hur den framställs i den mångbottnade grottscenen i Staten. Det vi ser 
är inte sanningen, utan bara ett skuggspel, ett sken – sanningens ljus strålar 
från en himmel utanför grottan, enligt Platons filosofi. Vi ska alltså misstro 
våra ögons vittnesmål och istället uppöva förmågan att se längre, rättare sagt: 
att tänka. I en kommentar till detta avsnitt skriver den franska filosofen Luce 
Irigaray: ”Från förtrollningen i magins krets, hamnar man i auktoritetens 
förtrollning. /…/ Auktoritet ska man inte kunna se, inte kunna mäta, inte 
kunna peka ut, i sanningens diskurs”.26 Auktoriteten utgår från en transcendent 
källa: inte från den immanenta verklighet som är synlig och kännbar för alla. 
Irigaray menar att som determinerad av mannens ”blinda fläck” är den väs-
terländska filosofiska traditionen ett förnekade av kroppslig erfarenhet. 

Det kritiska har därför mindre varit en fråga om att se, som ett ifrågasät-
tande av det synliga som ”allt som finns” i världen. Det är uppenbart redan i 
hur Descartes instiftar cogito genom tvivlets metod, där det enda som framstår 
som absolut säkert hans egen mentala kapacitet (och Guds existens, som ga-
ranterar denna visshet). Föreställningen om att sanningen är bortom åsyn har 
med andra ord djupa rötter i både filosofi och kristendom – det hör till den 
metafysik som mer eller mindre effektivt fördrivits under 1900-talets tankeut-
veckling. För till och med bland dem som ser och kritiserar hur verkligheten 
blir till bild, som hos Guy Debord, finns en kvarvarande tro på att det finns 
en sannare och mer autentisk verklighet bakom. Situationisterna återkom 
ständigt till föreställningen om ett slags inre sanning, ”begäret” och ”fanta-
sin” – släktskapet med surrealismen innebar att drömlivet och det omedvetna 
tilldelades en viktigare betydelse som strukturerande element än vad som 
framträder i vakenlivet. Att uppfatta verkligheten som ett ”sken” och ställa 
framträdandet mot en inre, sannare verklighet är vad den franska filosofen 
Jean-Luc Nancy identifierat som en fortsatt metafysisk tradition, i Nietzsches 
mening: ”en vägran att beakta en ordning av ‘framträdanden’ och istället fö-
redra en autentisk verklighet (djup, levande, ursprunglig – och ständigt uti-
från den Andres ordning)”.27 Även den mest subversiva tillskyndare och/eller 

26.  Luce Irigaray, ”(Den manliga) hysterins bortvända ansikte”, Divan 1996:2, övers. C. 
Sjöholm, s. 47.

27.  Jean-Luc Nancy, Being Singular Plural (Stanford, California: California University 
Press, 2000), s.52. Den engelska termen ”appearance” är i franskt original apparence 
med betydelsen framträdande, sken eller utseende. 

kritiker av det postmoderna tillståndet, som Jean Baudrillard, tycks sörja en 
förlorad realitet när han frammanar ”simulationens hyperrealism”.28

Därför är tanken om vår ”syncentrerade” kultur ganska bedräglig. Man 
skulle snarare kunna säga att det visuellas dominans alltid varit åtföljd av 
en oförmåga att se och en oförmåga att anta den immanenta verkligheten 
som den enda tillgängliga källan för kunskap och sanning. Den klassiska 
motsättningen mellan episteme (sann kunskap) och det som blott och bart är 
doxa (föreställningar, åsikter) är en av grundstenarna i det västerländska tän-
kandet som läggs på plats hos Platon. Det splittrar fältet mellan vetenskap 
och politik, mellan att tänka och att göra, och skapar en hierarki mellan 
formerna. Därför har också insikten om vår egen, skapande betydelse för 
formandet av kunskap – genom vårt medvetande och våra kroppar, genom 
språk, handlingar och begrepp – vuxit fram gradvis. Det har skett parallellt 
med ett samhällsvetenskapligt och filosofiskt skifte och kanske det är först 
idag, i en post-postmodern era, vi har uppnått förmågan att tänka bortom 
dessa stelnade dikotomier.29 Att betrakta det offentliga rummet som ett 
synliggörande av makten har därför omfattande konsekvenser. Det berör 
frågan om maktens och sanningens auktoritet, om upplysningens baksidor 
eller mörka undersida som enligt en feministisk analys, hos Irigaray eller 
Kristeva, är patriarkalt determinerad – men också om en förmåga att pröva 
termer som makt, sanning och synlighet, inte som absoluta begrepp som 
existerar ”i sig”, utan som praktiskt skapade. Att vidhålla tanken på offent-
ligheten som en utsida där verkligheten framträder ”så som den är”, och på 
demokratin som ett synliggörande av makten i en tid då allting blivit synligt, 
måste därför innebära att tänka om denna synlighet. Kanske det mindre är 
en fråga att framhålla ”det osynliga”, som att fråga vad det är vi inte ser, som 
bländade av ”det skoningslösa ljuset” från offentligheten. 

28.  Jean Baudrillard, ”Kommunikationens extas”, Res Publica 1987:8, övers. L. Nyman.
29.  Den svenska filosofen Mats Rosengren förslår termen ”doxologi” som ett annat 

slags kunskapslära, utgående från Protagoras s.k. homo mensura-sats. ”Människan 
är alltings mått: måttet för det varande, att det är, och för det ickevarande, att det 
icke är”. Han skriver: ”Medger vi att allt, verkligen allt, mäts med mänskliga och 
inte naturliga, objektiva eller gudomliga mått kommer det inte längre att vara 
meningsfullt att tala om obestridiga fakta, naturgivna sanningar eller objektiv (i 
meningen oberoende, oavhängig) kunskap. Alla fakta, sanningar och kunskaper 
måste då förstås som mänskliga, det vill säga relaterade till och avhängiga av vårt 
människovara och våra olika doxai”. Se Mats Rosengren, För en dödlig som ni vet är 
största faran säkerhet (Åstorp: Rhetor, 2006) s. 13 f. 
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1.2 Verklighet och gemenskap [Hannah Arendt]

1.2.1 
Det offentliga rummet kan betraktas som ett scenrum – en plats för framträ-
dande, ett allmänt utrymme där de enskilda subjekten upprättar sin iden-
titet och vinner erkännande genom gester, handlingar, rollspel. Detta är 
det sociologiska eller socialpsykologiska modellen, vars främsta uttolkare är 
Erving Goffman – med sina teatrala och dramaturgiska implikationer har 
den beröring till den queerteoretiska förståelse av performativitet.30 Det of-
fentliga rummet kan betraktas som en mötesplats eller ett vardagsrum – bägge 
populära termer i dagens stadsbyggnadsdiskussion – varmed förstås platser 
där människor kommer samman för att diskutera gemensamma angelägen-
heter och bilda opinion. Det är den borgerliga eller civila modellen, som 
framför allt härrör från Jürgen Habermas definitioner och hans arbete inom 
kommunikationsteorin.31 Men det kan också ses som en stridsplats, en zon 
där samhällets antagonistiska krafter kommer till uttryck – en modell som 
utgår från ett marxistiskt perspektiv, där differentieringen mellan privat och 
offentligt är en av grundförutsättningarna för kapitalismens framväxt. Att 
betrakta det offentliga rummet som en social konstruktion innebär emellertid 
inte att det med nödvändighet har en politisk innebörd – relationen mellan 
det sociala och det politiska hör till de mest svårbestämbara i demokratibe-
greppet. Som vi ska se inbegriper tanken om det politiska något annat och 
mer än att det bara rör sig om ett framträdande: det offentliga rummets po-
litiska dimension tycks förutsätta en fortsatt idealitet, om än placerad mellan 
– snarare än ovanför – människorna. 

Tanken om det offentliga rummet som en politisk konstruktion är ingen-
stans utformat med en sådan intensitet som hos den tyska efterkrigsfilosofen 
Hannah Arendt (1906-1975). Betraktad som en fullständigt immanent ord-
ning tilldelas det offentliga rummet betydelser som innebär att det både är 
scen, mötes- och stridsplats. Arendts läsning är märklig och svår att fånga 

30.  Erving Goffman, Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik (Stockholm: 
Nordstedts, 2000) övers. S. Bergström. För en svensk diskussion på detta tema, se 
Ulla Jergeby, Offentlig miljö som arena och kuliss: att se, bli sedd och mötas på stadens offentliga 
och bostadsnära platser (Uppsala: Uppsala universitet, Inst. för sociologi, 1996). Om 
den queerteoretiska förståelsen av ”performativitet”, se Judith Butler, Excitable 
Speech: A Politics of the Performative (London, New York: Routledge, 1997).

31.  För en diskussion om svensk offentlighet inspirerad av Habermas, se M. Franzén 
och E. Sandstedt, Grannskap och stadsplanering. Om stat och byggande i efterkrigstidens Sverige 
(Lund: Arkiv,1993).

– samtidigt sluten och öppen, distinkt och obestämbar, och formulerad på 
ett sätt som (i likhet med Walter Benjamin) lockar till ett citerande vilket 
inte alltid är troget sin källa. Ramen för hennes läsning – så som den är 
utformad i Människans villkor: Vita Activa (1958) – är en undersökning av vad 
som utgör grundvillkoren för människans verksamhet, det i filosofisk me-
ning ”aktiva livet” (som skilt från det filosofiska tänkandet). Termen vita ac-
tiva är den latinska översättningen av Aristoteles’ bios politikos, det politiska 
livssättet, vilket indelas i tre kategorier: arbetet, tillverkningen och handlan-
det.32 Vad som är av särskilt intresse i förhållande till det offentliga rummets 
problematik rör kategorin handlandet – detta är vad som kännetecknar zoon 
politikon, Aristoteles’ definition av människan som ”ett politiskt djur”, vilken 
Arendt ger en distinkt rumslig förankring.33 Det rör alltså frågan om vad 
som utgör ”det specifikt mänskliga” – och även om Arendt talar om ”bet-
ing”, snarare än om ontologisk bestämning, är det uppenbart att det finns 
ett fundamentalistiskt eller essentialistiskt inslag i hennes tänkande som står 
den fenomenologiska traditionen nära. I likhet med hos Martin Heidegger 
(som ju också var hennes lärare) rör det sig om en återgång till den grekiska 
antikens Ursprung, vars former och förhållanden avtäcks och identifieras 
för att – ställda inför samtiden – få en samhällskritisk åtbörd. Det är inte 
utan orsak Arendt upprättar grunden för det politiska hos Aristoteles, efter-

32.  Utgående från Aristosteles utvecklar Arendt förståelsen av dessa tre kategorier. 
Hon ser ”arbetet” som utgörande de blott och bart livsuppehållande processerna, 
”tillverkningen” som skapandet av beständiga och meningsfulla ting, och 
”handlandet” som utgörande förutsättningen för de samhälleliga inrättningarna, 
baserat på tal och agerande. Se Hannah Arendt, Människans villkor: Vita Activa 
(Eslöv: Röda bokförlaget, 1986) övers. J. Retzlaff. Hennes ambition att utveckla 
förutsättningarna för det andra livssättet, vita contemplativa, kom aldrig till utförande. 

33.  Kenneth Frampton har utfört en arkitekturhistorisk analys (”The Status of Man 
and the Status of his Objects”) utifrån de två andra verksamheterna, ”arbete” och 
”tillverkning”, vilka ska ses som ontologiskt bestämmande för homo laborus respektive 
homo faber. Han följer Arendts läsning över hur homo laborus uppnår absolut dominans 
i det moderna samhället, där arkitekturens föränderliga status ses som en förlust av 
både konkret tingslighet och politisk/symbolisk representativitet. Arendts influenser 
över Framptons tänkande framgår av både titeln och dedikationen i hans ”samlade 
verk”; Labour, Work and Architecture (London: Phaidon Press Limited, 2002). Det är 
anmärkningsvärt att Frampton inte ens berör Arendts förståelse av ”handling” 
som ger rummet en privilegierad position. Möjligen är det hans insisterande på 
arkitekturens produktionsformer, snarare än på dess effekter, som bidrar till detta 
förhållande (se vidare 2.4.2).
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som ”sanningen” (det ontologiska varat) hos denne är nedlagd i tingen själva, 
utgörande en del av verklighetens substans, vilket innebär att metafysiken 
har en fysisk kroppslighet. Bara så kan det ”yttre”, praktiska samhällslivet i 
filosofisk mening upprättas som likställt med den ”inre” världen, tänkandet 
eller kontemplationen, som Arendt menar att det genom historien varit hi-
erarkiskt underordnat.34 

Arendt utgår från den grekiska uppdelningen av det enskilda och det 
allmänna – idios och koinin – som normerande för privat och offentligt. 
Det offentliga rummet fattas som ett konstruerat element, liktydigt med de 
grekiska statstaternas polis, det instiftade rum som garanterar det politiska 
livet per se. Makten är inte längre en ”privatsak” för kungarna eller prästerna 
– innebörden av demokratin är att beslut rörande det allmänna fattas av 
gemenskapen. I skarp åtskillnad mot det privata, hushållet eller oikos, innebär 
detta en rumslig distribution av funktioner och värden, där det privata tjän-
ar de primärt livsuppehållande aktiviteterna – barnalstring och uppfostran, 
arbete, tillverkning och ekonomi – medan det offentliga är förbehållet de 
samtidigt högsta och mest specifika formerna av mänskligt liv, det som rör 
det gemensamma. Polis, det politiska eller det offentliga rummet (termerna 
används av Arendt synonymt) kännetecknas av en rad värden, alla djupt 
förankrade i den grekiska föreställningsvärlden: om frihet (att varken här-
ska eller bli behärskad), om jämlikhet och likhet inför lagen, om modet att 
tävla och framträda inför andra. Privata relationer och släktförhållanden 
är uteslutna i polis liksom allt av nytta och nödvändighet – det är sfären för 
”det sköna” i termer av dåd och storhet. Som förbehållet politiken är det 
en arena för tal och övertalning men också för agôn (kamp, strid, rivalitet, 
konkurrens), ”en häftig och skoningslös tävlan”, där var och en eftersträvar 
att utmärka sig och få bekräftelse av sina likar.35 

Det privata och det offentliga är alltså inskrivna i en stark hierarkisk 
åtskillnad, men förutsätter också en ömsesidighet. Endast de som är i be-

34.  Upphöjandet av det ”praktiska” livet i förhållande till det ”teoretiska” är Arendts 
huvudmotiv, ett förhållande som hon menar blivit starkt förskjutet under påverkan 
av bl a kristendomens världsfrånvända karaktär. Hos Aristoteles föreligger emellertid 
en spänning som gör att värdeskalan inte är entydig – så innehåller den Nikomachiska 
etiken passager där människan ontologiskt bestäms som ett samhälleligt betingat 
”politiskt djur” som når sitt förverkligande i tal och handlande, men vars högsta 
väsen likafullt kommer till uttryck i erövrandet av den språklösa kontemplationen 
(nous) och ett isolerat oberoende. Om de ursprungliga betydelserna hos Aristoteles, 
se Arendt, op cit s. 49-51. 

35.  Ibid. s.65.

sittning av ett hushåll och har sin försörjning tryggad äger en plats i offent-
ligheten, medan våldet hör till det privatas ordning, i det patriarkalt styrda 
samlivet med kvinnor, slavar och barn. Dynamiken mellan kategorierna 
förstärks genom Arendts beskrivning där föreställningar om synlighet, ljus 
och framträdande är genomgående. Det privata är förborgat och dunkelt, 
det bevarar hemligheten kring födelse och död, men i sin biologiskt bet-
ingade nödvändighet betecknar det också ofrihet och tvång. Det offentliga 
är uttryck för ett bemäktigande av en högre grad av civilisation, men dess 
”skoningslöst bländande ljus” är både avslöjande och förpliktigande. Det 
är alltså sammansatta världar av värden och verksamheter som definierar 
det offentliga och det privata. Var olika verksamheter är lokaliserade har för 
Arendt en avgörande betydelse – privatiseringen av funktioner som hör till 
samhället är för henne tecken på hur deras värden förringas och förvanskas. 
Så medan arbete och tillverkning hör till det privatas ordning, är det offent-
liga området bestämt av den verksamhet som ytterst definierar människan: 
handlandet. Som inneboende i nativiteten som sådan innefattar handlandet 
varje början, varje initiativ, varje form av mänskligt skapade villkor – det 
är för Arendt ”den politiska verksamheten par excellence”.36 Handlandet 
är förbundet med människans självförverkligande, med hennes förmåga att 
uppnå ”det högsta” av sin kapacitet, den grekiska termen arete eller ”förträf-
flighet” – ett begrepp som ligger till grund för den antika politiska filosofin 
vilken, nota bene, är oskiljbar från etik och metafysik.37 Det innebär att det 
politiska får en dubbel karaktär av att både vara uttryck för ett slags natur-
given ordning – uttryck för ”vad människan är” i ord och handling – och 
samtidigt vara en absolut förhöjning eller förädling av denna ordning, 

Det är karaktäristiskt för Arendts tänkande att det som förankrar också 
öppnar upp inför en sfär av mångfaldiga betydelser. Det offentliga står hos 
Arendt för en sådan både konkret och allmängiltig sanning. På samma sätt 
som det politiska ses som uttryck för vem och vad människan är, är det of-
fentliga garantin för både individens och samhällets existens eftersom det 
konstituerar verklighet och gemenskap. Till det verkliga hör betydelsen av fram-
trädande, eftersom det bara är det som synligt och hörbart av alla som också 
kan kommuniceras och delas: ”Närvaron av andra som ser vad vi ser och 
hör vad vi hör försäkrar oss om världens och vår egen realitet”.38 Till det 
gemensamma hör denna delade verklighets sammanbindande karaktär, vilket 

36.  Ibid. s. 33.
37.  Den grekiska termen arete kan också översättas med ”dygd” eller ”det goda” och 

tolkningen är av central betydelse för alla studier av grekisk filosofi. 
38 .  Ibid. s. 75.
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Arendt liknar vid ett bord som samtidigt förenar och skiljer människorna åt: 
”Att leva tillsammans i världen innebär väsentligen att det finns en värld av 
ting mellan dem som gemensamt bebor den, i precis samma mening som det 
står ett bord mellan dem som sitter kring det”.39 Föreställningen om mång-
fald är djupt sammanflätad med bägge dessa principer: liksom språket både 
förutsätter kommunikation och behovet av kommunikation, är framträdandet 
en förutsättning för människan att bli samtidigt lik och olik, dvs. att upprätta 
sin identitet. Verkligheten existerar endast i en mångfald perspektiv, skriver 
Arendt: närvaron och synliggörandet av andra är ytterst det samma som att 
erfara både gemenskap och singularitet. Offentligheten är vad som skapar 
en gemensam livsvärld och möjliggör ett överskridande av de subjektiva be-
gränsningarna – den är vad som garanterar beständighet och odödlighet, 
eftersom utförda handlingar lever kvar i dess åminnelse. Livets mening-
slöshet och förgänglighet kan bara brytas genom att tala och handla, skriver 
Arendt; att ta initiativ, att påbörja processer, och därmed skapa den iden-
titet som kan bli ”odödlig” i offentlighetens kollektiva minne. 

Allt detta innebär att det offentliga blir ett slags sekulariserad, socialt in-
stiftad verklighetskategori som svarar mot människans djupaste problem-
ställningar: frågor som både är av politisk, religiös och existentiell natur. Och 
dessa betydelser är avhängiga offentlighetens rumsliga karaktär. De rör vad 
rummet ger plats för eller medger, eftersom rummet i egenskap av allmänt rela-
tionssystem utgör en förutsättning för de individuella handlingarna. ”Förträf-
flighet”, skriver Arendt, ”kräver per definition andras närvaro och existensen 
av ett för detta syfte uttryckligen konstituerat rum med en rumsligt etablerad, 
avståndsskapande formalitet”. Och vidare: ”Inga psykologiska egenskaper 
som skulle kunna utmejslas genom uppfostran eller avel, vare sig talang eller 
begåvning, skulle kunna ersätta det som konstituerar det offentliga rummet 
och som gör det till det världsliga rum i vilket människor utmärker sig och 
där det förträffliga kan finna sin vederbörliga plats”.40 Eftersom handlandets 
effekter både är förgängliga och gränslösa – deras verkan kan inte förutses 
eller kontrolleras – krävs det yttre rummets permanens och begränsning som 
en bindande princip. Hon ser offentligheten som begränsad av två faktorer 
– lagar och stadsmurar – vilket innebär att den utgör ett slags spelplan med 
i förväg fastställda regler: ”Innan handlandet kunde komma igång skulle ett 
begränsat rum ha färdig- och säkerställts där de handlande människorna 
kunde uppträda: polis’ offentliga rum, vars inre struktur utgjordes av lagen. 
Lagstiftaren och arkitekten tillhörde alltså samma yrkeskategori”.41 

39.  Ibid. s. 77.
40.  Ibid. s. 74.

Rummet är alltså en begränsning, snarare än en öppning: eller rättare: 
öppningen förutsätter en begränsning, på samma sätt som friheten förutsätter 
lagen. Begränsningen är fullständigt nödvändig för Arendt, inte bara som 
betingad som villkor för en direktdemokrati – det faktum att medborgar-
skapet inte inbegriper alla är härvidlag ett irrelevant problem. Begränsnin-
gen står i relation till handlandets i princip obegränsade potentialitet vilken 
skulle gå omintet i ett gränslöst utrymme. Man frestas tala om energier som 
måste fångas upp och stöta på motstånd – som måste finna en form– för att 
inte gå förlorade. Rummet härbärgerar och samlar dessa energier, är vad 
som medger dem att framträda. Detta kan relateras till vad Arendt kallar 
”framträdelserummet”, ett slags för-politiskt fenomen, ännu utan bestämd 
lokalitet, som ”lyser upp som ett mellanrum när människor är tillsammans 
i ord och handling och som åter förmörkas när de skingras”.42 Varje sådan 
ansamling inbegriper i Arendts mening en potentiell makt. Som inneboende 
i handlandet och frambringad ur gemenskap kan makten inte materialiseras 
– till skillnad från kraft eller styrka kan den inte heller mätas.43 Makten finns 
latent i framträdelserummet och det är när den kanaliseras i skapandet av ett 
formellt rum som den verkliga offentligheten konstitueras. Men som knuten 
till en gemenskap är makten hos Arendt inte total – den begränsas av andra 
rum, andra makter, formade av andra gruppers gemenskap. De grekiska 
stadsstaterna existerar ju i pluralis – makten är härvidlag explicit knuten 
till staden, på samma sätt som filosofin, med början i Sokrates, har staden 
som sin utgångspunkt. Det innebär att varken det offentliga rummet eller 
den politiska makten kan fattas som universella, som allomfattande eller i en 
modern bemärkelse ”för alla”. Detta system av olika slags begräsningar ut-
gör kärnan i demokratin, och diskrepansen i förhållande till en nutida situa-
tion visar bara hur det politiska i Arendts mening gått förlorat i det moderna 
massamhället. Paradoxalt nog är det ytterst en förlust av mångfaldighet, för 
både massan och det singulära betecknar för Arendt ett ensidigt perspektiv, 
en våldsam utvidgning av det privata. 

Den starka sceniska karaktären av Arendts offentlighet (”denna ’publik’ i 
ett åskådarrum där varje åskådare samtidigt är en handlande människa”) in-
bjuder till detaljerade studier över mänskliga rollspel och social interaktion. 
Här finner vi till exempel Goffmans analyser av interaktion och framträ-
dande i det offentliga, med perspektiv hämtade från teater och dramaturgi 
– liksom för sociologen Richard Sennetts beskrivningar av ”den offentliga 

41.  Ibid. s. 236.
42.  Ibid. s. 247.
43.  Ibid. s. 241-245. 
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människan” i borgerskapets Paris.44 Men samtidigt är Arendts distinktion av 
offentligheten som ett politiskt rum av en sådan art att det utesluter de flesta 
av de rum, ord och handlingar dessa författare beskriver. Det politiska, hos 
Arendt, är väsensskilt från det blott och bart ”sociala” – en sammanbland-
ning hon menar är fatal och som sker redan under antiken.45 Hon ser up-
pkomsten av ”det sociala” som ett slags urartning av den ursprungliga up-
pdelningen, en följd av samhällets tilltagande privatisering där särintressena 
bemäktigar sig det kollektiva utrymmet och degraderar det politiska till att 
enbart bli en fråga om nödvändighet. Det är en ”funktionalisering” av poli-
tiken som berövar den dess egenvärde.46 Därmed utplånas inte bara gränsen 
mellan det privata och det offentliga utan förändrar också deras innebörd, 
ett moment som Arendt menar är karaktäriserande för ”den nya tiden”. 

Det sociala, en framtvingad kollektivism betingad av de enbart ”livsup-
pehållande” verksamheterna – i synnerhet ekonomin, som tidigare varit för-
behållen det privata – ger upphov till behovet av skydd från denna allom-
fattande insyn. Här uppstår det intima, det som är dolt från ljus och blickar, 
uttryck för behovet att undfly det socialas gränslösa expansion i ett ”subjektivt 
inre”. Tanken om det privata till skydd för det intima var okänd under anti-
ken, skriver Arendt – det grekiskt privata innebar att vara berövad de högsta 
möjligheterna och förmågorna, att leva ett halvt liv, att vara begränsad och 
ofri. Hon menar att det privata idag står i motsats till det sociala, lika mycket 
som till det offentliga, men att den ursprungliga rumsliga förankringen inte 
längre existerar.47 Konstens, romanens och poesins uppsving under 17-1800-
talet ser hon vittna om det socialas uppsving och dess nära släktskap med det 

44.  Richard Sennett, The Fall of Public Man (London, Boston: Faber and Faber, 1977).
45.  Enligt grekiskt tänkande är det sociala inte specifikt för människan eftersom även 

djur kan vara sociala; människan är således ett politiskt djur. Denna distinktion 
försvinner i den latinska översättningen från grekiska zoon politikon till animal socialas. 
Arendt, op cit s. 48.

46.  ”Den sociala sfären uppstod när hushållets inre, med dess verksamheter, problem 
och organisationsformer, trädde från hemmets dunkel ut i den offentliga sfärens 
ljus.” Ibid. s. 62.

47.  ”Liksom hjärtats intimitet, till skillnad från det privata hushållet, inte har någon 
lokaliserbar ort i världen, kan det sociala, mot vilket det revolterar och söker göra 
gällande, inte lokaliseras med samma säkerhet som det offentliga: jämförd med 
det politiska rummet har den sociala sfären alltid något ogripbart över sig.” Ibid 
s. 63. Arendt definition och historiska förankring av det privata som skydd för 
individens intimitet kan relateras till Walter Benjamins analys om ”interiören” 
som ”privatmannens universum” (”IV Louis-Philippe eller interiören”, ur Bild 

intima – vilket sker samtidigt som de offentliga konstarterna, särskilt arkitek-
turen, tillbakautvecklas. Både det intima och det sociala är således apolitiska 
fenomen och uttryck för subjektets ”dubbla oförmåga” att leva i samhället och 
utanför det – de står för den radikala samhälleliga förändring som är liktydig 
med urbanisering, industrialisering och individualisering. Härvidlag finns en 
överensstämmelse med en marxistisk läsning, eftersom omformuleringen av 
privat/offentligt till intimt/socialt motsvaras av kapitalismens expansion. 

1.2.2
Drivkraften bakom Arendts framställning är att motverka människans 
”världsfrånvändhet”, den ”dubbla flykt” som påkallats genom en veten-
skap som fjärmats från tingen, och genom en filosofi som tagit sin tillflykt 
från samhället till subjektivitetens inre. Det är uppenbart att Arendt söker 
en ”egentlig” form av demokrati som gått förlorad i samtiden, och att hon 
därför också kan betraktas som nostalgisk och reaktionär. I tanken om för-
lust – inte bara av det politiska, utan av det rum som medger det politiska 
– finns föreställningen om en kris, till följd av en gränslös expansion. Det 
har en bred motsvarighet i den tradition som framhållit ”platslöshet” som 
resultatet av modernismens utbredning, ett slags förlust av verklighet som 
arkitekturteoretiskt har setts ske till följd av det modernistiska rumsbegrep-
pet. Att se platsen som bunden till mening, identitet, konkret förankring och 
specificitet är därför en spegling av Arendts tanke om förlust och begräns-
ning, en problematik jag kommer att återuppta i nästa kapitel. 

Men hur ska detta betraktas mot en nutida politisk horisont? Trots att 
tanken om mångfald och olikhet är fullständigt central hos Arendt och inne-
håller outtömliga insikter, finns samtidigt en slutenhet i föreställningen om 
det politiska som gör den problematisk. Hennes värld av tal och övertygelse, 
ädel tävlan och bekräftelse tycks förutsätta en värdegemenskap och homo-
genitet, en grundläggande samsyn. Det gör den svår att överföra till en sam-
tida demokrati, där representationen övertagit funktionen av det personliga 

och dialektik, Uddevalla: Bo Cavefors Bokförlag, 1969). Före den industriella 
revolutionen hade bostaden, i likhet med det grekiska hushållet, omfattat många 
fler personer än den biologiska familjen – en sfär som även omfattade produktion 
och handel. Föreställningen om det autonoma ”hemmet” som helgat familjelivet 
måste därför ses som ideologisk konstruktion, där ”hemmet” upprättas för att 
beteckna individualitet i det skede där arbetslivet skiljs från boendet. Om bostadens 
privatisering och relation till familjen, som avhängig den ekonomiska utvecklingen, 
se Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet (Lund: Arkiv, 1984) s. 50-54; Witold 
Rybczynski, Home: a Short History of an Idea (Penguin, 1986).
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deltagandet och där frågan om skillnader och orättvisor står i fokus. Det 
politiska, hos Arendt, har karaktären av ett sällskapsspel. Det inbegriper ett 
begränsat antal deltagare med i förväg uppgjorda regler; som uttryck för 
”förträfflighet” påminner det snarast om vad Herman Hesse (i romanen 
med samma namn) kallade ett ”glaspärlespel”. Renodlad från alla kopp-
lingar till arbete, familj, vardagsliv och ekonomi blir därför denna offentlig-
het märkvärdigt tom: man kan undra vad som ryms i denna politik, vad 
som är substansen i detta framträdande. I en kommentar till Arendt skriver 
den fransk-grekiska filosofen Castoriadis: ”Men det väsentliga i det offent-
liga rummet hänför sig inte bara till ’avgörande beslut’” – det hänför sig lika 
mycket till förutsättningarna för besluten, de föreställningar om dygder och 
rättigheter som innebär att ”allting av betydelse måste upp på den offentliga 
scenen”.48 Han menar att utan avgörande egenskaper som mod, ansvar och 
skam blir det offentliga rummet helt enkelt ett rum för ”propaganda, mys-
tifikation och pornografi” där det enda som räknas är framträdandet som 
sådant. För att ha ett syfte måste offentligheten vara inskriven i en moralisk 
sfär, där vad som syns eller synliggörs också relateras till varför. 

Det väsentliga med polis är just det faktum att det är en konstruktion – det 
utgör vad Castoriadis kallar en ”explicit självinstituering”, människans för-
måga att framställa sina egna villkor. Att se filosofin, politiken och skapan-
det som baserade på en fullständigt föreliggande verklighet, som berövade 
varje form av transcendent eller utanförliggande princip, utgör ett ledmotiv 
i hans tänkande.49 Polis skapas av grekerna själva, de är inte mottagare eller 
arvtagare av någon förefintlig ordning; och radikaliteten i denna tanke är att 
den utesluter varje försök att återgå till historien som ett förlorat ideal. Det 
påkallar både kravet och möjligheten att utifrån en sammansatt förståelse 
av verklighetens beskaffenhet använda omdömet för att handla och skapa. För 
Castoriadis ligger människans väsentliga förmåga i det ”radikalt imaginära” 
– kapaciteten att skapa något annat ur en befintlig verklighet. Politiken kan inte 
skiljas från ”resten” eller ”substansen” i samhällslivet: innebörden av polis är 
ytterst att ”dess öde även beror på oss själva och vårt tänkande, vårt beteende 
och våra beslut – med andra ord, ditt och mitt ansvar och deltagande i det 

48.  Cornelius Castoriadis, ”Den grekiska polis och skapandet av demokratin”, ur 
Filosofi, politik, autonomi (Stockholm/Stehag: Symposion, 1995) övers. G. Gimdal och 
S. Jordebrant, s. 60.

49 .  Samhällets självinstituering innebär att en mänsklig värld skapas: en värld av ’ting’, 
’verklighet’, språk, normer, värden, sätt att leva och dö, föremål att leva för och andra 
att dö för – och, givetvis, först och främst innebär självinstitueringen att den mänskliga 
individ skapas, i vilken samhällsinstitutionen är till fullo inlemmad.” Ibid. s. 42.

politiska livet”.50 De rättigheter som instiftas i och med offentligheten måste 
användas till någonting – vad som Arendt ser som uttryck för ”vad människan 
är genom ord och handling”, är för Castoriadis ett skapande. Men av vad? 
Därför är den moraliska frågan om syftet det som skiljer det politiska från det 
sociala, den skapande ”handlingen” från det som blott och bart är ett livsup-
pehållande ”beteende” – en föreställning som återkommer, om än i en helt 
annan form, hos Jürgen Habermas. Frågan som skjuts i förgrunden är vad vi 
uttrycker, skapar eller uträttar på grundval av offentlighetens frihet. 

Det finns alltså en öppenhet hos Arendt som genererat ett radikalt politiskt 
tänkande. Trots att hon kan framstå som förespråkare för en förlorad ord-
ning, ger hon samtidigt en rad distinktioner som belyser just den sortens skik-
tade offentlighet som omtalas i en nutida politisk diskussion – en mångfaldig 
offentlighet som bärs fram av subgrupperingar, vilka var och en motsvaras 
av en egen, begränsad ordning. Begränsningen och handlingens betydelse 
har en oväntad motsvarighet i dagens politiska landskap, där proteströrelser 
kommunicerar på internet och samlas för en gemensam aktion i stadsrum-
met. Dagboken – en gång uttryck för det ”mest intima” – skrivs idag direkt 
på nätet. Det är en slående bild av en total förändring och kan i enlighet med 
Arendts tänkande ses som ytterligare tecken för hur ”det sociala” bemäktigat 
sig tillvaron utan att därför inbegripa en politisk innebörd. Men är det inte 
samtidigt uttryck för ”vad människan är” i ord och handling? Kanske inter-
net ska uppfattas som ett ”framträdelserum”, en för-politisk ordning, sna-
rare än ett nytt fenomen som övertar det offentliga rummets betydelser. Det 
innebär att det bär på en potential som förverkligas när relationer på nätet 
ger upphov till politiskt agerande. Men mot detta står en verklighet där de 
kommersiella krafterna dominerar alla tänkbara utrymmen och överordnar 
sig alla relationer. Idag får ungdomar betalt för att tala med sina vänner på 
nätet om en viss produkt för att stärka varumärket – kunderna heter Sony 
Pictures, Bonnier Carlson, EMI Music, Twentieth Century Fox och United 
mind, och reklamen tar formen av kommunikation i olika ”communities”, i 
gästböcker, bloggar eller diskussionsgrupper.51 Att bortse från distinktionen 
mellan det sociala och det politiska innebär att förneka denna problematik, 
dvs. i vilken mån mänskliga relationer och identiteter kan betraktas som fria 

50.  Ibid. s 61.
51.  Ina Blomster, ”Ungdomar får betalt för att chatta om varor”, DN 060208. Artikeln 

citerar en representant för uppdragsgivaren, en stockholmsbaserad PR-byrå: ”Det 
är viktigt att de [ungdomarna] verkligen känner för varan. De ska själva tillhöra den 
målgrupp de ska arbeta i och dessutom betraktas som kompisar till dem de talar 
med”.
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i förhållande till vad Gilles Deleuze beskrivit som ”kontrollsamhällena”, där 
”företaget” har bemäktigat sig över medvetandet, som en gas.52

 Det finns ytterligare en aspekt av Arendts offentliga rum vilken måste no-
teras. Föreställningen om fulländning i denna offentlighet rymmer ett mått av 
våldsamhet och försakelse, av utestängande och begränsning, av samma slag 
som hon beskriver i relation till konstverket.53 Kategorin ”tillverkning” in-
begriper alltid ett mått av våld, och trots att det inte finns uttalat hos Arendt 
finns denna våldsamhet implicit i upprättandet av det offentliga. Trots att det 
utgör frihetens sfär är denna frihet uppnådd på bekostnad av utestängning 
och förvisning; polis är bokstavligen omgivet av bevakade stadsmurar. Och 
även om politiken för Arendt är utan annan ”nytta” än att uppnå mänsklig 
förverkelse, så är konstruktionen av dess rum en ändamålsenlig, fysisk process 
som inbegriper våld över naturen. Om det politiska har karaktären av glas-
pärlespel, så medför denna våldsamhet att det också kan tolkas som ett slags 
konstverk. Ett kollektivt konstverk som format av mänskligt handlande, ett verk 
som i sin tur ger upphov till andra verk – andra handlingar och konstruktio-
ner. Det innebär att frågan om dess mening också kan uttolkas estetiskt eller 
litterärt, i fråga om vad det säger oss om det mänskliga. Innebär detta att 
också rummet kan betraktas som ett konstverk? Och hur ser i så fall relationen 
ut mellan formen och innehållet? Vad Arendt inskärper är att det offentliga 
rummet måste finnas, som en begränsande ordning – hon säger ingenting 
annat om det. Men den direkta relationen till makt och politik, verklighet 
och gemenskap, gör Arendt farligt användbar i förhållande till arkitektur 
och stadsbyggande. Hon kan användas för att legitimera ett upprättande av 
”platser” som en demokratisk symbol, kanske till och med (som hos den post-
moderne arkitekten Léon Krier) i ett klassiskt formspråk, anspelande på ett 
”autentiskt” demokratiskt ursprung. Men det är att förneka innebörden av 
det politiska, så som det definieras hos Arendt; vad rummet genererar i form av 
handlingar – vilket innebär, med Castoriadis perspektiv, att det måste upp-
rättas på grundval av ett nu och inte finns att återhämta i historien. 

52.  Gilles Deleuze, ”Postskriptum om kontrollsamhällena”, Nomadologin (Stockholm: 
Raster, skriftserien Kairos 4, 1998), övers. S-O. Wallenstein. 

53.  Arendt, op cit s. 201-210.

1.3 Kritik och upplysning [Jürgen Habermas]

1.3.1 
Det finns ett schablonartat sätt i den svenska planeringskulturen att hänvisa 
till offentliga rum som ”mötesplatser”, ”stadens vardagsrum” vilka antas be-
främja gemenskap och trivsel. Man talar om en förtätad, mångfunktionell 
stad som återupprättar den traditionella stadens kvaliteter och där det of-
fentliga rummet ges en förnyad betydelse i namn av ”urbanitet”. Som ut-
rymmen för fritidsaktiviteter och sociala verksamheter har därför torg, ga-
tor, parker, caféer och shoppinggallerior fått en utökad status, en omistlig 
del av vad som anses vara stadens ”goda liv”. Men utmärkande för detta 
synsätt är att ”mötet” i första hand framstår som ett igenkännande av likar 
och ”samtalet” som en ömsesidig bekräftelse. Det speglar en föreställning 
om samhället som homogent och demokratin som liktydig med konsensus 
– något som tycks som sitta som en ryggmärgsreflex i den svenska kulturen. 
”Alla är vi ju överens” som Stadsmiljörådet uttrycker det i en av sina pu-
blikationer (Tyckomstaden, 2004) och framkallar därmed en bild av samhäl-
let som entydigt och överblickbart, i grunden baserat på samförstånd. Men 
”vardagsrummet” är en metafor hämtad från det privatas sfär – liksom talet 
om gemenskap och trivsel speglar detta en domesticering av det offentliga, 
av samhället som ett folkhem. Det rymmer inte tanken om grundläggande 
olikheter, om skillnad, eller som offentligheten som en spelplan för konflik-
ter. I själva verket menar kritiker att denna svenska föreställning om demo-
kratin, tanken om konsensus, är resultatet av ett systematiskt undanhållande 
av konflikter i vilket staten och näringslivet samverkat.54 

Tanken om det offentliga rummet som ett trivsamt vardagsrum är ideo-
logiskt sett en märklig hybrid. Den utgår från ett samhälle som inte längre 
finns kvar – den homogena välfärsstaten, vars omsorg om det offentliga 
rummet också rymde element av stark social kontroll.55 Genom att integre-

54.  Anders Kalat och Cecilia von Otter, ”Politik är antagonism”, Fronesis nr. 3-4.
55.  Den svenska traditionen av byggande i efterkrigstid baserades på tanken om 

små, överblickbara och kontrollerbara grannskapsenheter. Det var stadsfientligt 
i bemärkelsen att den täta stenstaden uppfattades som mentalt, politiskt och 
hygieniskt ”osund”, ett säte för ”massan” och dess samhällsomstörtande villfarelser. 
Se M. Franzén och E. Sandstedt, Grannskap och stadsplanering. Om stat och byggande i 
efterkrigstidens Sverige (Lund: Arkiv,1993); Bosse Bergman, ”När stad blev bostad”, 
1930/80 Arkitektur Form Konst (Stockholm: Kulturhuset, 1980) s. 89-93. I fråga om 
den svenska välfärdsstatens syn på offentlighet ger Arendt en intressant kommentar. 
Hon framhåller Gunnar Myrdals betydelse för att visa hur tanken om samhället som 
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ras i idealet om det ”det civila samhället” – dvs. vad som uppstått ur kritiken 
mot denna statsreglerade modernitet – har den genomgått en paradoxal 
modernisering, nu som uttryck för en nyliberalistisk hållning och ett sys-
tem där individens frihet i princip går före varje form av samverkan. Det är 
en motsägelse som bidrar till förvirringen kring offentliga rum, som mest 
uppenbar inom ramen för den s. k. ”nyurbanistiska” rörelsen. Utgörande 
ett nätverk av arkitekter, planerare, forskare men även andra engagerade 
personer bedriver man en stark opinionsbildning kring sina principer (for-
mulerade i det s. k. New Urbanism Charter, CNU 2000).56 Inom rörelsen 
finns en stark betoning på vikten av centralt belägna offentliga platser enligt 
mönster hämtade från den traditionella europeiska staden. Man förespråkar 
framför allt gatans betydelse som ett socialt och fysiskt sammanbindande 
element – och det är på denna punkt man tydligast avviker från ”moder-
nismen”, vilken ska fattas som ett samlande begrepp för alla misslyckanden 
inom stadsbyggandet från 30-talet och framåt. 

Stadsforskaren Edward Robbins har påpekat den paradoxala likheten 
mellan denna rörelse och det modernistiska paradigm man vänder sig mot; 
snarare än en kritik av modernismen rör det sig om en återupprättelse, men 
iklädd förmodern form.57 Fortfarande utgår man från att planeringen av 
staden som form är ett redskap som fyller alla livsbehov, och att det är möj-
ligt att sammanfatta hela stadsbyggandets problematik i ett antal generella, 
ovedersägliga sanningar. Många av de principer som förespråkas inom nyu-
rbanismen (som metoden att detaljplanera områden med hårda föreskrifter 

en ”enhet” är en ”kommunistisk fiktion” som finns inneboende i den utilitaristiska 
liberalismen. Tanken om intresseharmoni, om ”samhället överhuvud” och att det 
finns ”ett enda grundläggande intresse” återfinner man i allmänna begrepp som 
”allmän välfärd”. Detta antagande, säger Arendt, gå ut på att samhället uppfattas 
som en helhet, vilket är begreppsligt omöjligt: ”Om vi skulle försöka föreställa 
oss samhället på det sättet, skulle vi förbise det väsentliga faktum att samhällelig 
verksamhet är resultatet av flera individers avsikter”. (Arendt, op cit s. 68, not 37). 

56.  Även om den s. k. nyurbanismen utgör ett vagt samlande begrepp för ett 
heterogent innehåll, sammanhållet av idén om ”stadslivets renässans”, fungerar 
den amerikanska organisationen Congress for New Urbanism (CNU) kring New 
Urbanism Charter (2000) som en gemensam kärna (se www.cnu.org). Format och 
finansierat som en lobbyorganisation driver man en mycket utåtriktad verksamhet 
för att befästa sina principer hos politiker, institutioner och inom utbildningsvärlden. 
I Sverige är detta arbete framför allt finansierat av Ax.:son Johnsons stiftelse.

57.  Edward Robbins, ”New Urbanism”, R. El-Khoury och E. Robbins (red.), Shaping the 
City: Studies in History, Theory and Urban Design (New York, London: Routledge, 2004).

avseende utformning, materialval och färgsättning etc. för att skapa rumslig 
och visuell sammanhållning) har avsatt spår i svenskt stadsbyggande, och 
strategin att utdela priser och utmärkelser tjänar ytterligare till att synlig-
göra och framhålla denna rörelse som ”det enda svaret” på samtidens pro-
blem. Nyurbanismen kan betraktas som en offensiv för att rädda den tra-
ditionella stadsplaneringens legitimitet i en tid då både stadsutvecklingen 
och politiken befinner sig i kris, men denna förstärkning av planeringens 
befogenheter sammanfaller på ett märkligt sätt med kommersiella intressen 
– de stora byggbolagens ambitioner att producera socialt och ekonomiskt 
homogena, ”attraktiva” bostadsmiljöer. Edwards påpekar att de nostalgis-
ka och reaktionära dragen i nyurbanismen, med tonvikten förlagd till den 
traditionella stadens värden, utgår från en idé om ”trygghet” vilken omfat-
tar begränsning, oföränderlighet, överblickbarhet och kontroll. Det är inte 
bara en ”återvändande” rörelse, utan en exkluderande och inneslutande. 
Och om moderniteten omfattade en universell jämlikhetssträvan och syf-
tade till en generellt ökad levnadsstandard, så är detta ”svar” en påtaglig 
inskränkning av dessa ambitioner. Med betoningen på ”grannskapet” och 
”den traditionella staden” som vägledande ideal har förverkligandet av de 
nyurbanistiska principerna framför allt resulterat i en produktion av socialt, 
estetiskt och ekonomiskt likriktade miljöer. I kombination med de tydligt 
anti-intellektuella och populistiska inslagen hos dess förespråkare befäster 
det förståelsen av det offentliga rummet som ett apolitiskt fenomen.58 

Sättet att se det offentliga rummet som ett ”vardagsrum” döljer därför en 
djupgående problematik. Dess utökade status sker på grundval av specifika 
förutsättningar, där frågan om dess utformning framför allt är motiverad av 
fastighetsekonomiska skäl – vilket gör det till en viktig komponent i den pro-
blembild som omfattas av stadens segregering, gentrifiering och kommersi-
ella likriktning. Inför ett allt mer heterogent och ojämlikt samhälle, präglat 
av segregering och vad forskare kallar en ”rasifiering”, framstår detta per-
spektiv i bästa fall som aningslöst.59 I sämsta fall är det en medveten avpoli-
tisering av det offentliga rum där dessa olikheter är synliga – där tanken om 

58.  Se till exempel inlägg av ekonomen och debattören Peter Elmlund (en av den 
nyurbanistiska rörelsens förespråkare i Sverige) på den egna hemsidan rosso.typepad.
com. Mot bakgrund av de uppenbart reaktionära och kulturkonservativa inslagen 
som den nyurbanistiska rörelsen rymmer är det oroande att den inte debatterats mer 
i en svensk kontext. Ett undantag är en debatt i DN hösten 2004, initierad av Karin 
Bradley, Ola Brons Wessel och Moa Tunströms ”Exklusiva öar för de köpstarka” 
(DN, 041024); följt av inlägg av Peter Elmlund och Louise Nyström. 

59.  Irene Molina, ”Miljonprogrammet och förortens rasifiering” ur Karin Bradley et 
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”trivsel” förutsätter att olikheterna förnekas, eller (i likhet med tanken om 
”integration”) en given, outtalad norm i vilken de avvikande inslagen inord-
nas. Tanken om det offentliga rummet som ett trivselskapande element må 
vara fylld av goda ambitioner, men den är farlig om vi inte också frågar efter 
villkoren för en sådan ”trivsel”: politiskt, socialt och ekonomiskt. 

1.3.2 
En av de viktigaste referenserna i denna diskussion är den västtyske sociolo-
gen och filosofen Jürgen Habermas (f. 1929), vars Borgerlig offentlighet (1962) 
har framställts som en given utgångspunkt för varje vetenskap som sysslar 
med kategorierna privat och offentligt.60 Habermas upprättar idén om of-
fentligheten som en demokratisk institution, som en oundgänglig frizon i 
ett rättvist, liberalt samhälle. Det är en modell som vunnit stort inflytande, 
men som både berövats delar av sitt väsentliga innehåll och naturaliserats 
på ett problematiskt sätt. Det finns ett starkt dystopiskt inslag i Habermas 
tänkande, där 1900-talets demokratiseringsprocess framställs som en ned-
gång och ett förfall – överhuvudtaget finns här inte plats för föreställningen 
om en ”allmänhet” som faktiskt också har makt. Dessutom är Habermas li-
berala eller civila modell baserad på ett stort antal antaganden, historiskt-
sociala såväl som filosofiska, vilka hotar att omkullkasta hans hypotes i den 
mån den gör anspråk på att utgöra en korrekt historisk återgivning. I själva 
verket kan man se hur det är kritiken mot Habermas som banat väg för en 
radikalisering av synen på det offentliga och därmed också för ett annat sätt 
att tänka demokrati och det politiska subjektet.61 Då rör det sig inte längre 
om Habermas’ föreställning om en universell, homogen offentlighet utan av 
flera, antagonistiska instanser i ett system av underordning och dominans. 

Jürgen Habermas distinktion av offentligheten är länkad till Arendt på 
så vis, att han skriver in en ny betydelse av privat/offentligt just vid den tid-
punkt – det borgerliga samhällets uppkomst – där ”det socialas” utbredning 

al. (red.), Bor vi i samma stad? Om stadsutveckling, mångfald och rättvisa (Pocky, 2005) s. 
102-114.

60.  Mats Dahlkvist, ”Jürgen Habermas’ teori om ’privat’ och ’offentligt’” ur Jürgen 
Habermas, Borgerlig offentlighet (Lund, Arkiv förlag, 1984), övers. J. Retzlaff.

61.  Ett egendomligt förhållande härvidlag är att den engelska översättningen av 
Habermas’ Strukturwandel det Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 
Gesellschaft (1962) utkom först 1989 som The Structural Transformation of the Public Sphere. 
I den engelskspråkiga världen var därför boken först känd genom sina kommentarer 
och kritik. Se John Michael Roberts och Nick Crossley (red.), After Habermas: New 
Perspectives on the Public Sphere (Oxford: Blackwell Publishing, 2004), förordet. 

uppstår. Offentligheten har enligt Habermas sitt ursprung ur den borger-
liga urbana kultur som lösgör sig ur hovkulturen i slutet av 1600-talet, når 
sin högsta blomstringsperiod under 1800-talet och transformeras till oigen-
kännlighet i1900-talets massamhälle. Poängen i Habermas definition av den 
borgerliga offentligheten är att det utgör en sfär skild från makten, men vars 
betydelse inte desto mindre är avgörande som den plats varifrån förnuftet 
och kritiken mobiliseras. Det offentliga rummet – som i och med Habermas 
utvidgas till sfär, en uppsättning platser och medier – är här liktydigt med 
alla de förmedlande instanser där statsmakten kritiseras och hålls ansvarig 
för sina beslut. Det är en kommunikativ sfär, i likhet med hos Arendt baserad 
på språket och talet. Men den är bara delvis rumslig. Habermas ger inled-
ningsvis en kort historisk exposé över föreställningen om offentlighet – från 
en ursprunglig grekisk modell, övertaget som res publica under romartiden 
och vidare befäst genom den romerska rätten, försvinner så distinktionen 
mellan privat och offentligt under medeltiden. Vad som uppstår istället är 
vad Habermas kallar en ”representativ offentlighet” – hos feodalherrar och 
kungar – inriktad på ett synliggörande av makten med hjälp av yttre attri-
but i syfte att befästa dess upphöjda auktoritet. Man kan säga att ”kultur” i 
alla dess former – litteratur, poesi, musik, konst, arkitektur etc. – i samtliga 
fall kan härledas ur härskarens behov att framställa sin representativa makt; 
här inte att beblandas med ”representation” i modern politisk mening (som 
”vald” eller ”representant för”) utan som tecken eller symbol för härskarens 
makt, mäktighet och förmögenhet. Något av polis’ storhet och förträfflighet 
kan således sägas gå igen i denna ”representativitet”, men här knuten till en 
makt som (återigen) är härskarens ”privatsak”. Den representativa offent-
ligheten som ett synliggörande av makten inför de maktlösa subjekten – det är 
samma idé som i den antropologiska hypotesen om arkitekturens ursprung.

Den offentlighet Habermas håller för den ”egentliga” i modern mening 
uppstår till följd av statsstatens merkantilistiskt inriktade politik på 1600-ta-
let, den s k. skattestaten som vi senare kommer att möta den i anläggningen 
av Stortorget i Kalmar. Det är ur dessa stadsbildningar och väsentligen ur 
samma ekonomiska utveckling som städernas fria handelsväsen uppstår, 
vad som leder fram till borgerskapets dominans och etableringen av det li-
berala, kapitalistiska samhället. Habermas modell förutsätter emellertid ett 
fortsatt starkt statsväsende – en offentlig makt – som är skild från ”samhäl-
let”, dvs. kapitalismen och familjen. Den borgerliga offentligheten är således 
en annan form av offentlighet än statens och utgör en motvikt till denna, 
bestående av ”de till publik församlade privatpersonernas sfär” som samlas 
för att diskutera gemensamma angelägenheter. Offentligheten är ett slags 
balanserade mellan jämstarka krafter, mellan individ och kollektiv, makt 
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och kapitalism – en rumslig förmedling eller ett spänningsfält. Den gör inte 
anspråk på makten utan utövar en kritik av makten – den prövar och gran-
skar maktens legitimitet och undergräver dess auktoritet med förnuftet och 
lagen som måttstockar. 

Mediet för denna granskning är vad Habermas kallar ”det kritiska reso-
nemanget”, en rationell och förnuftsbaserad förhandling varmed åsikterna 
sammanvävs till konsensus. Kriterierna för att det kritiska resonemanget ska 
kunna göras gällande är offentlighetens principiella öppenhet, att där rå-
der frihet och social ”likställdhet”, ”den enda bas utifrån vilken argumentets 
auktoritet kan hävda sig och slutligen göra sig gällande mot hierarkins auk-
toritet”.62 Offentligheten bildas av privatpersoner som ger uttryck för det 
”blott mänskliga”, utan bindningar till vare sig marknaden eller staten, men 
den är inte öppen för vem som helst – dess inträdelsevillkor är egendom och 
bildning. Legitimiteten att framträda som ”människa rätt och slätt” är alltså 
ekonomiskt och socialt definierad. Det ger för Habermas en fortsatt ”gre-
kisk” grund till denna offentlighet, eftersom de som deltar har sin försörj-
ning tryggad och inte är underkastade ”det livsnödvändigas diktat”.63 

Habermas ser alltså denna frihetens sfär som formad av mycket specifika 
avgränsningar. Den hör uteslutande till staden, ”det borgerliga samhällets livs-
centrum”64 och är konstituerat av borgerskapet som del av dess ekonomiska 
och kulturella självmedvetande. Andra former av folkliga sammanslutningar, 
föreningar och rörelser – som arbetarföreningar, religiösa sekter, byalag etc. 
– kallar Habermas ”plebejisk offentlighet” och undantar från analysen. Som 
”kategori” – vilket ska förstås som en renodling av verkliga förhållanden, del-
vis av ideal karaktär – är den borgerliga offentligheten liktydig med den ”pu-
blik” mot vilket maktens dekret riktar sig. Den är i sin första form en litterär 
publik, ”den läsande allmänheten”, först församlad i salonger till följd av den 
nya romankonst som växer fram i England i slutet av 1700-talet och som når 
autonomi till följd av borgerskapets etablering. Kulturen etablerar en egen 
urban sfär och diskuteras i den nya borgerlighetens ”institutioner”; fria sa-
longer, kaffehus och andra sociala inrättningar där – med Habermas formu-
lering – åsikten frigjort sig från det ekonomiska beroendet. I och med att kon-

62.  Habermas, Borgerlig offentlighet, s. 42 f.
63.  Ibid. s. 155.
64.  Ibid. s. 37. Habermas skriver genomgående ”staden” inom citationstecken, 

troligen hänvisande till staden som idé och livsform (ekonomiskt, politiskt, socialt, 
kulturellt etc.) snarare än som fysisk entitet. Den rumsliga karaktären av Habermas 
offentlighet måste analogt betraktas som utan fysisk form och lokalitet, ett ”område” 
eller en ”sfär”. 

sten förvandlats till en vara, dvs. lösgjort sig från den representativa makten 
och blivit allmänt tillgänglig, är den också öppet för allmänhetens bedömning 
– detta är vad Habermas i en passus ser som dess förlust av ”aura”, eftersom 
konstverket nu utsätts för rationella och kritiska resonemang.65 Konstkritikern 
är här en tidig exponent för vad som kommer att bli utmärkande för den bor-
gerliga offentligheten: han är ”lärd”, men talar principiellt ”för alla”.66 Tid-
ningsväsendet utgör en oskiljaktig del av denna offentlighet. Ursprungligen ett 
medium för statliga dekret, sedan som ”privata” nyhetsbrev för handeln och 
finansvärlden – varuhandel och nyhetsförmedling går hand i hand – är den 
fria pressen direkt länkad till den kapitalistiska och politiska utvecklingen. Den 
offentlighet Habermas talar om är således rumslig – den urbana kulturens 
olika institutioner – men den är framför allt medial. 

Vad Habermas beskriver är den ”strukturomvandling” av samhället som 
rör offentlighetens uppgång och fall. Samma krafter som ger upphov till of-
fentligheten medverkar till att försätta det i kris – den kollapsar då makten 
och kapitalismen invaderar dess gränser, då den intas av de obildade och 
egendomslösa, dvs. de ”som inte har något intresse i att bevara samhället som 
en privat sfär”.67 Detta är vad som sker i och med framväxten av välfärds-
samhället, då statens intressen blir identiska med samhällets och när katego-
rierna privat och offentligt sammanblandas. En demokrati som omfattar alla 
– underställd vad Tocqueville kallade ”den allmänna opinionens tyranni” – 
innebär att offentligheten förlorar sin kritiska princip: den genomtränger allt 
större sfärer av samhället men ”förlorar samtidigt sin politiska funktion, nämli-
gen att underkasta offentliggjorda fakta en kritisk publiks kontroll”.68 ”Allt” 
blir en politisk fråga, allt blir föremål för makt, och offentlighetens spännings-
fält försvinner. Krisen utlöses inte bara av villkoren för Habermas specifika 
begränsningar, utan finns inneboende i demokratibegreppet som sådant; 
tanken att konsensus och ”den allmänna opinionen” står i överensstämmelse 
med förnuft, framåtskridande eller ens den moraliskt bästa lösningen.

Modellen förutsätter således att egendom, bildning och rösträtt innehas 

65.  Ibid. s. 43. Habermas idé om förlusten av konstens aura till följd av dess profanering 
kan jämföras med Walter Benjamins mer utvecklade resonemang i ”Konstverket 
i den tekniska reproduktionsåldern”, där auran ses som betingad av konstverkets 
unicitet och försvinner med det tekniska mångfaldigandet. Se Walter Benjamin, 
”Konstverket i den tekniska reproduktionsåldern”, Bild och dialektik (Uddevalla: Bo 
Cavefors Bokförlag, 1969).

66.  Habermas, op cit s. 43-47.
67.  Ibid. s 125.
68.  Ibid. s. 137.
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av samma sociala skikt – kravet på en kritiskt granskande offentlighet ham-
nar i direkt konflikt med kravet på en allmän rösträtt. Det innebär att 1900-
talets politiska partier, fackföreningar och folkrörelser – vad som allmänt 
betraktas som komponenter i samhällets demokratisering – är aktivt med-
verkande till detta ”förfall”, eftersom de betecknar en emancipiering av den 
”plebejiska” offentlighet som Habermas satt på undantag. Men samtidigt 
finns det två sätt att läsa Habermas modell: dels som en samhällsvetenskaplig 
analys, som gör anspråk på att beskriva en faktisk historisk utveckling. Det 
innebär att revideringar av denna historieskrivning hotar att omkullkasta 
hans modell som en hypotes bland andra. Det andra är att se hans ”kate-
gori” som ett moraliskt-politiskt ideal, en framställning som hävdar vikten 
av offentligheten som en demokratisk institution och som identifierar dess 
principiella kriterier. Båda läsningar stöter emellertid på problem – och inte 
enbart från ett marxistiskt perspektiv vilket, punkt för punkt, ”krossar alla 
fiktioner som den borgerliga offentlighetens idé åberopar sig på”.69 Kritiken 
mot Habermas kan ställas från både ett ”praktiskt” och ett ”teoretiskt” per-
spektiv.70 Men på vilka grunder – historiska och konceptuella – upprättas då 
tanken om en kritisk, autonom sfär baserad på jämlikhet, frihet, öppenhet 
och universalitet? Vad säger oss Habermas om villkoren för att upprätta of-
fentligheten som en frizon? 

1.3.3 
Tanken om offentligheten som ”publiken”, en sfär för ett fritt resonemang, 
är direkt relaterad till Kant, vars berömda artikel från 1784 ”Svar på frå-
gan: vad är upplysning?” kan sägas inleda upplysningen och offentlighetens 
sammantvinnande diskurs, med andra ord: modernitetens. Upplysning de-
finieras av Kant som ”människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet”, att 
i enlighet med människans bestämmelse ”göra bruk av sitt förstånd utan nå-
gon annans ledning”.71 Yttrandefriheten är villkoret och den bärande prin-
cipen för denna upplysning, vilken enbart kan äga rum inom ”publiken” 
och inte privat, där den direkt hamnar i strid med arbetsdirektiv och andra 
bestämmelser. Kants distinktion av vem som talar, varför och om vad, är 
liksom hos Habermas begränsad: den förutsätter bildning. Hur denna lä-
sande publik kommer att identifieras med ”allmänheten”, i förlängningen 

69.  Habermas redogör för Marx kritik, op cit. s. 112-127. 
70.  Roberts och Crossley (red.), After Habermas: New Perspectives on the Public Sphere, s. 10.
71.  Immanuel Kant, ”Svar på frågan: Vad är upplysning?” ur Brutus Östling (red.), 

Vad är upplysning? Kant, Foucault, Habermas, Mendelssohn, Heidegren (Stockholm/Stehag: 
Symposion, 1992), övers. J. Retzlaff, s. 27.

den universella människan, är en särskilt problematisk fråga – det är vis-
serligen uttryck för etablerandet av borgerskapets hegemoni men rymmer 
också en lovvärd öppenhet. För Habermas är det väsentliga att denna form av 
offentlighet spränger gränserna för vad som tidigare utgjorts av hemliga och 
t o m förbjudna kretsar och tar på sig att tala ”för alla”, att föra ett kritiskt 
resonemang där alla måste kunna vara delaktiga. 

Som den amerikanska filosofen Nancy Fraser påpekat är tanken om att 
en viss politisk diskussion i princip angår alla fortfarande ett viktigt kriterium. 
Men i likhet med många andra framhåller hon det faktum att Habermas’ 
modell var långt ifrån öppen och tillgänglig; det rörde sig snarare om att 
besitta tillträde till ett manligt och klassdefinierat nätverk som upprättades i 
distinktion mot andra, konkurrerande former av offentligheter – framför allt 
inom arbetar- och kvinnorörelsen.72 Den borgerliga offentligheten framstår 
därför som en patriarkal, ideologisk konstruktion som ger legitimitet till vad 
som i praktiken är ett klassvälde – en maktbasis för en ny, idealiserad politisk 
ordning. Sättet på vilket ”privatpersonen” – den borgerliga, litterära egen-
domsägaren – framställer sig själv som norm för ”människan rätt och slätt” 
är inbegripet i denna hegemoni. Med en reviderad historiesyn framstår 
dessa uteslutningsmekanismer inte som tillfälligheter, menar Fraser, utan 
som grundläggande, där offentlighetens anspråk på ”tillgänglighet” inte är 
mera sant än vad fallet var i polis. Ur detta perspektiv framstår Habermas 
offentlighet mera som en insida än som en utsida. 

”Det kritiska resonemanget” har en principiell betydelse för Habermas 
modell; detta är vad som ger offentligheten dess status som medium för 
upplysning. Att ”resonera” ges hos Kant flera förklaringar: det är dels ”att 
tänka förnuftigt”, att basera sina omdömen på ”förnuftiga grunder”, dels 
att ”prata emot” och att ”ge uttryck för missnöje”.73 Hos Habermas utökas 
denna förståelse genom vad han i andra sammanhang utverkat som ”det 
kommunikativa handlandet”, där språket ses som bärare av en mening vil-
ken i princip är möjlig att kommunicera. Innebörden av den habermanska 
”diskursetiken” är att språket erbjuder en potentiell jämlikhet, en möjlighet 
till kommunikation på lika villkor. Offentligheten är tänkt att vara en sfär 
för ett sådant meningsutbyte, ett område som är fredat mot det ekonomiska 
och administrativa systemets inträngande; vad han beskrivit som den ”sys-

72.  Nancy Fraser, ”Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of 
Actually Existing Democracy”, ur Bruce Robbins (red.) The Phantom Public Sphere 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993). För en sammanfattande 
diskussion om kritiken mot Habermas, se Crossley och Roberts, op cit s. 10 -17.

73.  Östling (red.) op cit. s. 16, s. 27-36.
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temvärld” vilken i allt högre grad bemäktigar sig ”livsvärlden”.74 Men sättet 
på vilket de gemensamma angelägenheterna diskuteras, vägs samman och 
bildar grund för konsensus – där den ”den allmänna opinionen” också utgör 
”det allmänna bästa” – förutsätter en rad antaganden, inte minst att denna 
typ av resonemang är rationella till sin karaktär. Tanken om det kritiska re-
sonemanget är redan hos Kant oskiljaktigt från tanken om upplysning, dvs. 
att samhället är förnuftsbaserat och statt i framåtskridande, vilket givetvis är en 
problematisk föreställning och ett komplext filosofiskt tema. I enlighet med 
Frankfurtskolans tradition inbegriper denna tanke redan en motsägelsefull-
het. I Upplysningens dialektik (1944) ser Adorno och Horkheimer hur förnuftet 
– det rationella; människans bemäktigande över naturen – både är vägen till 
frihet och förintelse. Bortträngandet av det mytiska inslaget, vad Weber kal-
lade ”avförtrollningen” av samhället, är likaså uttryck för samma rationali-
tet som vad som möjliggör kritiken mot detta system.75 Men Habermas’ fram-
ställning i Borgerlig offentlighet bär på en obefläckad föreställning om att detta 
förnuft – i form av ett samtal, ett kommunicerande förnuft – verkligen kan göras 
gällande, att det i princip är gott, och att det dessutom talar ”för alla”.76 

Hur står då denna föreställning om ett generellt förnuft som är verksamt 
i historien i relation till den specifika miljö som Habermas framkallar? Det 
kritiska resonemanget sägs ju bokstavligen vara salongskulturens ”medium”, 
dvs. ett förnuft som är verksamt i umgänget mellan människor i en bestämd 
social och historisk kontext. Denna föreställning måste betraktas i ljuset av 
Foucaults kritik av Kant, där han identifierar tanken om ”upplysning” som 
ytterst varande en fråga om filosofens position, uppgift och tillhörighet i ett 
bestämt nu, en fråga om ”i vilket avseende och på vad sätt den som talar i 

74.  Jürgen Habermas, ”Teorin om det kommunikativa handlandet, band 2: Till 
kritiken av det kommunikativa handlandet; ”uppgifter för en kritisk samhällsteori” 
ur Sven-Eric Liedman, Från Machiavelli till Habermas (Stockholm: Bonnier, 1992) s. 
281-301.

75.  Max Weber har givetvis en rad distinktioner mellan rationalitetens olika former; 
min poäng här enbart att är identifiera de inneboende motsägelserna i att betrakta 
samhället som förnuftsbaserat. För en sammanfattning av Webers teorier som 
sätter dem i relation till sk. postmodern samhälls- och förnuftskritik, se Nicholas 
Gane, Max Weber and Postmodern Theory: Rationalization versus Re-enchantment (New 
York: Palgrave, 2002).

76.  Förnuftets eller upplysningens dialektik hos Habermas’ verk som helhet 
kommenteras av Crossley och Roberts, op cit s. 7-10. De skriver: ”He is able to 
disentangle ‘reason’, in its communicative form, as a positive force, from rational 
domination, as a negative social condition”. (s. 7).

egenskap av tänkare, lärd, av filosof själv ingår i den process, och därtill på 
vad sätt han har en särskild roll att spela inom detsamma, där han alltså be-
finns vara på en och samma gång såväl element som aktör”.77 Det kan alltså 
inte finnas något objektivt verkande, allmänt förnuft för Foucault, frågan är 
bunden till filosofens och filosofiens legitimitet att utvinna och utverka kun-
skap. Uppgiften måste istället vara att undersöka fältet för möjliga erfaren-
heter – att utskilja vilka krafter som gör sig gällande i en viss situation; inte 
att bedriva en ”analytik av sanningen, utan om vad man skulle kunna kalla 
nuets ontologi, vår egen ontologi”.78 Hela Foucaults projekt kan ses som 
ett ifrågasättande av normalitetens och universalitetstänkandet grunder, 
det system som hos Habermas ger offentligheten dess legitimitet. Foucaults 
undersökningar av hur det moderna subjektet skapas till följd av underkast-
ning och disciplinering motsäger också möjligheten av varje sfär som gör 
anspråk på frihet och öppenhet.79 

Det ”vi” som Foucault blottar hos Kant är lika uppenbart hos Habermas. 
Även om han upprättar en distinktion i förhållande till Kant – poängen ska 
vara att det rationella argumentet utsätts för prövning i en öppen diskussion, 
och inte tar formen av lärda utsagor – finns mängder av kvarvarande pro-
blem i denna föreställning, inte minst empiriskt. Tanken att förnuftet utgjort 
den drivande principen i den borgerliga umgängeskonsten förefaller minst 
sagt verklighetsfrämmande, inte minst genom de litterära beskrivningar vi 
har av denna kultur – framför allt hos Marcel Proust – där det snarare är 
hierarkier, konventioner, fåfänga och maktanspråk som strukturerar sam-
varon än (det av Habermas myntade begreppet) the force of the better argument. 
Man frågar sig också hur den kultur som uppstår kring litteraturen kan om-
formas till en politisk kritik? I Kants s k.. tredje kritik (Kritik av omdömeskraften, 
1790 ) är det subjektiva ”smakomdömet” avgörande för formandet av ett re-
sonemang; det är just det subjektiva momentet i konstverkets tillägnan som 
genererar ett utbyte, en vilja att delge, förklara och övertyga. Därför finns 
redan hos kant den radikala tanken att konsten, just genom sin fundamen-
tala obestämbarhet, skapar en öppning för relationer och lägger grunden 
till en gemenskap. Men varför måste detta utbyte definieras som ett för-
nuftsbaserat resonemang? På vilket sätt skulle konst- och litteraturkritiken 
vara rationell? Och varför, i så fall, är den moderna konsumtionskulturen 
– ”att gå på bio, lyssna på radio eller titta på TV tillsammans” – som Ha-

77.  Michel Foucault, ”Upplysningen, revolutionen och framstegets möjlighet” ur 
Östling (red.), op cit, övers. R. Matz, s. 41 f. 

78.  Ibid. s. 55.
79.  Crossely och Roberts, op cit s.15.
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bermas så föraktar, fullständigt i avsaknad av denna kritiska, dvs. politiska 
dimension?80 Här ansluter Habermas till Horkheimers och Adornos kritik 
av kulturindustrin som en passivisering och apolitisering av samhället, vilket 
är märkligt med tanke på att det är just konstens förvandling till ”vara” han 
först identifierat som kritikens själva ursprung. En välvillig tolkning är att 
betrakta dessa motsägelser som uttryck för en kapitalismens dialektik, motsva-
rande den om förnuftet: samma krafter ligger bakom både frihet och förin-
telse. Men ett sådant perspektiv är inte uttalat.

Förutsättningen för denna kritiska dimension är att sfären upprätthål-
ler en principiell öppenhet och neutralitet, att sociala skillnader sätts ”inom 
parentes”. Som Fraser påpekat är detta en fullständigt fåfäng tanke: det 
finns ingen ”kulturell autonomi”, och det går inte att bortse från de bar-
riärer som fortfar att vara bestämmande för varje samtalssituation, även 
om den formellt är ”öppen”.81 (Härvidlag är Pierre Bourdieus analyser av 
kulturella distinktioner, liksom de dominans- och uteslutningsmekanismer 
på grund av kön, klass, social tillhörighet eller ålder som kartlagts av den 
politiska filosofen Iris Marion Young, belysande.82) Fraser menar att det inte 
är möjligt att bortse från sociala skillnader; för att Habermas offentlighet ska 
fungera som avsett måste verklig jämställdhet råda, vilket förvisso inte är 
fallet ens i en modern liberal demokrati. De skillnader och hierarkier som 
görs gällande i varje samtalskultur måste, enligt Fraser, bemötas och med-
vetandegöras: att förneka dem är detsamma som att upprätthålla dem – ett 
argument som i stort sett slagit igenom i dagens debatt om samhällets köns-
maktstrukturer. Hon framhåller också det ogiltiga i Habermas ideal om en 
absolut gräns mellan stat och samhälle, motsvarande en åtskillnad mellan 
politik och marknad. Kapitalismen har knappast visat sig skapa den mång-
fald och jämlikhet som krävs för att upprätthålla offentlighetens principer, 
påpekar Fraser – och nedbrytandet av gränsen mellan privat och offent-
ligt har varit just det utmärkande för 1900-talets proteströrelser. Tanken 
att offentligheten måste hållas fri från särintressen, att den ska företrädas 

80.  Habermas, op cit s.158. Habermas argumentering kring denna fråga förutsätter 
en absolut gräns mellan hög- och lågkultur. Han bortser alltså från det faktum att 
kulturen alltid varit relaterad till makt och ekonomi. 

81.  Fraser, op cit s.10.
82.  Se t ex. Pierre Bourdieu, Konstens regler: om det litterära fältets uppkomst och struktur 

(Stehag/Stockholm: Symposion, 2000); Kultursociologiska texter (Stehag/Stockholm: 
Symposion, 1993) samt Language and Symbolic Power (Cambridge, Polity/Basil 
Blackwell,1999); Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference (Princeton: 
Princeton University Press, 1990).

av privatpersoner vilka talar i egenskap av ”människor”, förutsätter vidare 
en rad uteslutningsmekanismer. Det inbegriper för det första en regel som 
fastslår vad som är ”privat” och som därför ska undantas från diskussionen. 
Men ärenden som rör våld, barns och kvinnors rättigheter, diskriminering 
pga av kön, etnisk härkomst, sexuell läggning liksom förhållanden på arbets-
marknaden är alla exempel på frågor som tidigare varit förborgade inom 
Habermas ”privata” sfär – den ekonomiska marknaden och familjen – och 
som bara uppnått politisk legitimitet genom att behandlas offentligt. 

Slutligen har den väsentliga frågan om makt en märklig innebörd hos 
Habermas. Detta är alltså inte en offentlighet som innehar makt, utan som 
fungerar som maktens regulator: ”Den allmänna opinionen vill enligt sin 
egen intention varken vara en begränsning av makten eller själv makt, 
och än mindre källan till all makt. I stället skall karaktären av den verk-
ställande makten, herraväldet självt, förändras i den allmänna opinionens 
medium”.83 Detta förhållande väcker en rad direkta frågor. Om offentlig-
heten är utan makt, är det inte liktydigt med att den är verkningslös? Är det 
inte snarare frågan om makt i en annan form, på samma sätt som filosofen, 
”den lärde”, Habermas själv besitter makt? Och om offentligheten – den 
allmänna opinionens – politiska funktion är att påverka statsmakten i namn 
av det ”allmänna bästa”, hur skiljer sig detta från syftet och inriktningen av 
statens makt och legitimitet? Grundtanken i hur makten förändras till följd 
av offentlighetens kritik, i inrättandet av den borgerliga rättsstaten, är enligt 
Habermas att ”en offentlig tävlan mellan privata argument” skapar kon-
sensus kring vad som är praktiskt nödvändigt i det allmänna intresset, vilket 
innebär att makten i princip ska upplösas i vad som är ratio, ”rent förnuft”. I 
en svårtolkad fras skriver han: ”Med hjälp av offentlighetens princip, som 
enligt sin egen idé motsätter sig allt herravälde, hade en politisk ordning 
grundats, vars samhälleliga bas ändå inte gjorde herravälde överflödigt” [min 
kursivering].84 En anledning till att herraväldet inte blir överflödigt är att 
”folket” inte är delaktigt i denna process: kriterierna för att tillhöra ”den 
resonerande allmänheten” utgörs ju av egendom och bildning. Det ”poli-
tiska” framstår alltså som klasslöst, en ”naturlig ordning” som utan egenin-
tresse, som uttryck för ett rent förnuft: men det är samtidigt avhängigt den 
privata egendomen och av intresset att hålla en sfär av samhället privat, dvs. 
rätten att besitta kapital och privat egendom. Offentligheten devalveras en-
ligt Habermas då de egendomslösa och obildade uppnår makt och gränsen 
mellan staten och samhället försvinner. Om man, i likhet med Marx, inte är 

83.  Habermas, op cit s. 85.
84.  Ibid. s. 90.
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benägen att godta likhetstecknen mellan homme, bourgeois och citoyen – mellan 
”människa rätt och slätt”, egendomsägaren och medborgaren – framstår 
detta förfall vara av godo och uttryck för en annan form av ratio än den Ha-
bermas förespråkar. 

1.3.4
I sin bok om konstnären Sivert Lindblom ger den svenska konstkritikern 
Peter Cornell en överblick av det offentliga rummets betydelser. ”Med den 
borgerliga offentligheten erövrar borgerligheten ett öppet rum, ett demo-
kratiskt torg, agora eller forum mellan stat och samhälle” skriver Cornell, ”dit 
kommer privatpersoner för att diskutera och gestalta gemensamma angelä-
genheter och bilda opinion”.85 I detta allmänna, tillgängliga och gemensam-
ma ”scenrum” uppfattas konstnärens uppgift vara att diskret underordna 
sig sammanhanget. Denna föreställning om det offentliga rummet – fram-
buret av principer om öppenhet, frihet, social jämlikhet och kritik – är ett 
giltigt ideal. Den generella idén om offentligheten som ett autonomt, fritt 
och tillgängligt utrymme för kritisk diskussion är en förutsättning, inte bara 
för demokratin, utan för produktionen av kunskap. Men vad som framkom-
mer hos Habermas (och understryks av hans kritiker) är att denna föreställ-
ning utgör en illusion – offentligheten har aldrig varit fullständigt öppen och 
tillgänglig. Habermas offentlighet är verkligen ett vardagsrum, dit inte vem 
som helst har tillträde – visserligen väsensskilt från ”folkhemmet”, men 
ett vardagsrum i den bemärkelsen att det utgör en interiör, formad av sa-
longskulturen. För kulturkritikern Bruce Robbins har offentligheten därför 
samma ”fantomlika” karaktär som föreställningen om ”allmänheten” – den 
förnuftigt resonerande och intresselösa publik som bär upp de demokratiska 
idealen.86 Insikten om offentlighetens skenbara öppenhet är just vad som 
föranleder Michel Foucault resonemang i Diskursens ordning (1971), där han 
tecknar bilden av de utestängningsmekanismer som bestämmer villkoren 
för vad som får tänkas och sägas. Det radikala i Foucaults förståelse är att 
dessa förbud, gallringssystem och kriterier inte bara föreligger på ”utsidan” 
– dvs. så som upprättade av samhället för att skydda ”diskursproduktionen” 
– utan även på ”insidan”, som en integrerad del av psyket.87 

Denna dimension saknas helt hos Habermas; utgångspunkten för hans 
föreställning utgörs av idén om den fritt tänkande och verkande individen 

85.  Peter Cornell och Sivert Lindblom, Gemensamma rum (Värnamo: Bonnier, 1998) s. 47.
86.  Bruce Robbins, ”Introduction: The Public as Phantom” ur Robbins (red.), op cit. 
87.  Michel Foucault, Diskursens ordning (Stockholm/Stehag: Symposion, 1993) övers. 

M. Rosengren.

som ett autonomt subjekt. Det visar sig i konstruktionen av den borgerli-
ga offentligheten som utgående från ”den läsande allmänheten”, dvs. som 
framsprungen ur litteraturen. Litteraturen är ett fenomen sammanvävt med 
den borgerliga kärnfamiljen: bägge framställs som autonoma yttringar för 
”det rent mänskliga”, samtidigt som de uppstår ur en komplicerad konstel-
lation av samhälleliga förutsättningar. Både Habermas och Arendt anger 
litteraturen som uttryck för intimitet – men vad som för Arendt är en apolitisk 
ordning, omöjlig att lokalisera, ett nödvändigt skydd från ett samhälle som 
upphört att engagera – är för Habermas ett politiskt ideal. Denna intimitet 
– uttryck för ”det personliga” – är vad som genererar jämlikhetens frihetens, 
universalitetens, förnuftets och innerlighetens ideal. De uppstår i familjen, i 
den intima sfär där ”humaniteten” har sin ”genuina plats” – och inte, som 
hos Arendt, ur en förställning om det mångfaldigt och olikartade gemensam-
ma.88 Vi ser alltså hur Habermas förståelse förutsätter en relation mellan det 
intima – tillhörande det autentiska, fria subjektet – och det politiska, som 
rör det gemensamma. Det är en koppling som inte alls är utredd, men vars 
radikala innebörder motsäger Habermas modell eftersom det förutsätter ett 
nedbrytande av offentlighetens gränser (jämför till exempel med den femi-
nistiska parollen ”det privata är politiskt”). Det finns också möjligheter att 
tolka Habermas offentlighet som upprättad ur ett konstnärligt förhållnings-
sätt, ur en förmåga att reflektera kring livet och ifrågasätta omgivningen 
och sätts sig själv på spel i framträdandet. Men inget av dessa perspektiv hör 
till vad han själv anlägger. Det centrala för Habermas är att framställa det 
politiska som utgående från individen, det moderna subjektet som bärare 
av förnuft, sanning och rättvisa – och det är ett subjekt vars rättigheter och 
frihet har tilldelats en långt större betydelse än omsorgen om det gemen-
samma. Det rättsliga medvetande som växer fram genom liberalismen har 
också skyddet av privategendomen som en av sina absoluta grunder – som 
inte bara marknadens utan även egendomsägarens ideologi är detta uppen-
bart i den svenska grundlagen, vars första premisser berör medborgarens 
rättigheter att skyddas från yttre påverkan.89 

Om det privata och det offentliga utgör ömsesidigt verkande kategorier 
finns alltså en påtaglig förskjutning mellan dessa två tänkare. Hos Arendt 
formuleras idealen, eller de medborgerliga dygderna, på grundval av en 

88.  Habermas, op cit s. 56-61.
89.  ”Liberalism är avsedd att försvara individen mot intrång från det omgivande 

samhället. Rätten till frihet handlar inte om villkoren för samverkan, utan om rätten 
att slippa samverkan om man så önskar.” Lena Halldenius, Liberalism (Stockholm: 
Bilda förlag, 2003) s. 152. 
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kollektiv, gemensam verklighet: hos Habermas växer medvetandet om ”det 
mänskliga” fram ur det fria subjektet så som det upprättas i den patriar-
kala kärnfamiljens intimsfär. Skillnaden är även markant i fråga om makt: 
vad som hos Arendt är en kollektiv möjlighet till handling, är för Habermas 
uttryck för repression eller inskränkning av individens frihet. Om Arendt 
väsentligen talar inifrån ett maktperspektiv – dess legitimitet, begränsningar 
och förmågor – positionerar sig Habermas utanför makten i namn av borgar-
klassens ”frihet”, nödtorftigt förvandlad till ”ideologikritik”.90 Den borger-
liga offentligheten är uttryck för en viss samhällsklass förmåga att – utifrån 
sina privata erfarenheter – förskansa sig rätten över det kollektiva utrymmet 
och framställa sina intressen som allmänna; det är, som Habermas säger, 
”klassintresset [som] är basen för den allmänna opinionen”.91 Sättet på vil-
ket liberalismen framställer sig som neutral kan med andra ord betraktas 
som ett förfalskande; det utgör en specifik ideologisk hållning och inte en 
”allmän”. Det kan kontrasteras med Castoriadis’ uppfattning, vars kom-
mentar till Arendt rymmer en indirekt kritik av Habermas: ”Med politik 
menar jag inte intriger vid hovet eller kamp mellan sociala grupper som för-
svarar sina intressen eller positioner … utan en kollektiv aktivitet med syfte 
att instituera samhället som sådant”.92

Habermas modell har trots allt förtjänsten att den uppenbarar spänningen 
i ett sådant projekt. Problemet är kanske mindre hans kritik av det moderna 
samhället (som präglat av politikens professionalisering och manipulering av 
väljarna, mediernas kommersialisering och spekulationshysteri, kulturindu-
strins fördummande och passiviserande inverkan etc.) utan att det han fram-
lägger som ett alternativ – den ideala offentligheten – inte heller är giltig.93 
Vad Fraser ytterst visar är att Habermas’ modell är baserad på kriterier som 
motverkar engagemang och rättvisa. Som en av de mest artikulerade företrä-
darna för en ”postmodern”, mångfaldig offentlighet argumenterar hon för 

90.  Ideologikritik eller ”kritisk samhällsvetenskap” förklaras i förordet till den 
svenska utgåvan som ”att skapa klarhet och förståelse” av begrepp, företeelser 
och tankefigurer samt att utröna vad de innebär. Syftet är att ifrågasätta den 
samhälleliga verkligheten, inbegripet dess maktförhållanden, som startpunkt 
för ”ett rationellt handlande” (Mats Dahlkvist, ur Habermas op cit. s. iii). Man 
kan emellertid hävda att Habermas’ kritik snarare är en legitimering av en viss 
liberalistisk samhällmodell.

91.  Habermas, op cit s. 89.
92.  Castoriadis, ”Det grekiska polis och skapandet av demokratin”, op cit s. 48.
93.  För ett resonemang om giltigheten av Habermas samhällskritik, se Crossley och 

Roberts, op cit s. 5-6. 

att ge minoritetsperspektiv och alternativa ”subalterna motoffentligheter” en 
politisk legitimitet.94 Sanningen är, enligt Fraser, att offentligheten alltid va-
rit uppbyggd av ett flertal, olika och konkurrerande rörelser som inbegriper 
maktförhållanden. Därför är det nödvändigt att urskilja mellan vad Fraser 
kallar ”starka” och” svaga” offentligheter; där den ”starka” offentligheten ut-
görs av riksdagen, dvs. politisk representation, och där ”svaga” offentligheter 
utgörs av grupper som söker påverka makten och enbart driver opinion. I 
förhållande till makt, i relationen mellan ”stat” och ”samhälle”, finns dess-
utom hybrider och blandformer – föreningar och kollektivt drivna verksam-
heter – där människor både driver frågor, formulerar mål och tar makten 
över specifika beslut. Hur ser relationerna ut mellan dessa olika instanser i 
vad Fraser kallar den ”postborgerliga” offentligheten? På vilket sätt kan vi 
bedriva kritik och kräva ansvar, och hur ser relationerna ut mellan de direkt-
demokratiska och representativt demokratiska formerna?

Det är en problematik som aktualiseras och blir konkret i fråga om det of-
fentliga rummets utformning – något som överhuvudtaget inte berörs i dessa 
teorier om offentlighetens premisser. Med Habermas upphör gradvis den 
bindning till det fysiska rummet som är så påtaglig hos Arendt – men han 
förstärker också tanken om offentligheten som ett ”medium” för informa-
tion och kritik. Habermas kriterier för framträdandet i offentligheten kan te 
sig odemokratiska, men i jämförelse med samtidens spridning och medialise-
ring av åsikter är bortfallet av dessa kriterier inte automatiskt till gagn för ett 
friare och mera ”rättvisande” samhälle. Några formella bildningskrav ställs 
inte längre på framträdandet i offentligheten – men däremot finns andra 
kriterier för uteslutning, bland annat så som dikterade av försäljningssiffror. 
Habermas beskrivningar av förfallet av denna offentlighet – bortträngandet 
av den kritiskt granskande funktionen, pressens och politikens manipulativa 
strategier, kommersialiseringen och reklamens invadering av alla tillgängliga 
områden – säger också något väsentligt om de krafter och tendenser som do-
minerar i stadsrummet. Betraktad som en ”socialpsykologiskt kalkylerad och 
reklamtekniskt arrangerad kommunikationsprocess” har det, i likhet med 
politikens valstrategier, också förlorat sin ”genomskinlighet och överskådlig-
het”.95 Eller är det kanske tvärtom? Kommersialismen och de privata intres-
senas utbredning är ingenstans så framträdande som i det offentliga rummet. 
Det offentliga rummets trivialisering och spekulativa ”intimisering”, alla de 
åtgärder som utförs för att framställa trivsel och säkerhet, kan inte bedömas 
utan att ta i beaktning att de också utgör tecken på ägandeskap och revir.96 

94.  Enligt Crossley och Roberts, ibid. s. 14 f.
95.  Habermas, op cit s.194, 210.
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Dekorativa gallerstängsel, järnsmidda staket, gatumöbler och blomlådor är 
inslag som samsas med reklamtavlor och skyltar i den ”utsida” som likt ett 
flugpapper fångar upp olika uttryck för människans privata begär och behov 
– men som i sig är utan identitet. Men betraktat som det utrymme där sam-
hället framträder har ändå allt detta en betydelse. För allt som sker och syns på 
”utsidan” har beröring till idén om det gemensamma och det offentliga rum-
met är i sig ett avtryck av hur denna idé värderas. Det innebär att det också 
kan tillföras en annan politisk betydelse; inte som ett medel för att upprät-
thålla ordningen, som ett bevarande av vedertagna klasser och identiteter 
– utan för att visa på skillnader. Inte för att dessa skillnader nödvändigtvis är 
bra, utan för att de är sanna: de existerar. 

1.4 Det offentliga rummets försvinnande

1.4.1 
Uppdelningen av samhället i kategorierna privat och offentligt kan sägas 
vara en av västerlandets bärande tankefigurer, uttryck för en modernitet 
där verkligheten inordnas i motsatser. Men innehållet och lokaliseringen 
av dessa två skilda sfärer, liksom innebörden av deras åtskillnad, uppvisar 
distinkta skillnader. Forskare inom politisk och social teori har urskiljt fyra 
olika sätt att skilja det offentliga från det privata, vad vi här kan kalla den 
liberala/ekonomiska, den republikanska/civila, den sociala och den femi-
nistiska modellen.97 I det första fallet är dikotomin baserad på statens admi-
nistration visavi den fria marknaden; i det andra utgör offentligheten en sfär 

96.  Utformningen av offentliga rum som ”privata” har en tydlig relation till idén om 
säkerhet. Begreppet ”defensible space” (rum som kan ”försvaras”) lanserades av 
Oscar Newman i Defensible Space: Crime Prevention through Urban Design (New York: 
Collier, 1972): det utgörs av tydligt avgränsade eller halvprivata rum som är lätta att 
överblicka och försedda med attribut som anger territorialitet, dvs. förefaller tillhöra 
någon (utgöra ett revir). För en diskussion om stadsrummets privatisering, se Mike 
Davis banbrytande verk City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles (London: Verso, 
1999), i svensk översättning som Los Angeles: utgrävning av framtiden (Lund: Arkiv förlag, 
1998) övers. G. Sandin. För en diskussion om det offentliga rummets territorialitet, se 
Mattias Kärrholm, Arkitekturens territorialitet: till en diskussion om territoriell makt och gestaltning 
i stadens offentliga rum (Lund: Lunds universitet, Inst. för arkitektur, 2004).

97.  På engelska ”the liberal-economistic model”, ”the citizenship model” och ”the 
sociability model”. Distinktionerna utgår från Jeff Weintraubs ”The Theory and 
Politics of the Public/Private Distinction” ur Jeff Weintraub & Krishan Kumar 

för medborgerskap och gemenskap, i det tredje på individens självpresenta-
tion och interaktion i ett kollektivt sammanhang, och i den fjärde ställs ”det 
privata” som bundet till hemmet i motsats till en offentlighet determinerad 
av stat, arbete och ekonomi. Dessa klassifikationer är klargörande för att 
visa på termernas skiftande och därför oprecisa karaktär, men förmår inte 
fånga in de viktiga distinktionerna mellan olika läsningar som faller under 
samma huvudkategori. Hannah Arendt, Jürgen Habermas och Claude Le-
fort – som vi ska möta härnäst – kan alla sägas falla under den ”medborger-
liga” modellen, men det är möjligt att teckna en linje mellan dem som går 
från närvaro till frånvaro, från synlighet till osynlighet. 

Märkligt nog sammanfaller upptäckten av det offentliga rummet med 
dess proklamerade slut. Både Hannah Arendt och Jürgen Habermas skriver 
om det som en förlorad ordning – och kanske det alltid varit så. Kanske 
nedgången inleds kort efter dess instiftande, vid tidpunkten för de grekiska 
statsstaterna upplösning och inlemmande i romarriket. För förfallet inleds 
med gränsernas upplösning, med vad som förefaller vara en enorm rumslig 
expansion – motsvarande invasionen av massan i det politiska systemet med 
dess anonyma och blinda begär. Det är som också ”förlorat” det offentliga 
rummet introduceras i en arkitektur- och stadsbyggnadsdiskussion i början 
på 90-talet, med den amerikanska arkitekten och urbanteoretikern Michael 
Sorkins numera klassiska antologi, Variations on a Theme Park: the New American 
City and the End of Public Space (1992). Boken samlade ett antal texter som på 
olika sätt belyste den amerikanska stadsbyggnadsutvecklingen till följd av 
medialisering och teknologisk utveckling, medelklassens dominans och den 
globala kapitalismen. Det är här begreppet ”disneyfiering” första gången 
används för att beskriva stadens omvandling till en genomkommersialiserad 
och spekulativ fantasivärld; vad Henri Lefebvre långt tidigare identifierat 
som skiftet från bruksvärde till bytesvärde – ett fenomen som sedan dess 
kunnat studeras i ett otal variationer.98 I förordet liknar Sorkin den postmo-
derna staden med tv-mediet, utgörande en fragmentarisk ström av informa-

(red) Public and Private in Thought and Practice: Perspectives on a Grand Dichotomy (Chicago: 
University of Chicago Press, 1997). Jag utgår här från Kristiaan Borrets framställning 
(samma distinktioner används av Bruce Robbins). Se Kristiaan Borret, ”On Domains 
The Public, the Private and the Collective” ur OASE 54/2001, s. 50-61.

98.  Michael Sorkin, ”See you in Disneyland” ur Michael Sorkin (red.) Variations on a 
Theme Park: The New American City and the End of Public Space (New York: Hill and 
Wang, 1992). Jämför med den skarpsynta analysen av staden som bytesvärde 
respektive bruksvärde i Henri Lefebvre, Staden som rättighet (Göteborg: Bokomotiv 
förlag, 1982) övers. P Einarsson, s. 96-112.
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tion som upplöser varje lokal förankring och varje form av identitet. Men 
problemet ligger inte i delarna, menar Sorkin, utan i förlusten av relationer 
mellan delarna som förintar den rumsligt avläsbara sociala struktur som 
fanns i den traditionella staden. Denna allt mer simulerade stad, program-
merad för konsumtionen av upplevelser snarare än för ett verkligt innehåll, 
har inte bara tillintetgjort varje föreställning om ”plats” – den moderna be-
sattheten vid säkerhet, övervakning och kontroll har också skapat en allt mer 
socialt segregerad och splittrad stad. Vad som går förlorat, menar Sorkin, är 
det offentliga rummet som sammanbindande medium för gemenskap och 
mänskliga relationer: i den tematiskt uppbyggda ”nöjesparken” finns inget 
av det ”svåra” i urbaniteten som utgörs av ”de fattigas närvaro, brottslighet, 
smuts och arbete”.99 Man får inte demonstrera i Disneyland, skriver Sorkin: 
kampen för det offentliga rummet är således en kamp för demokratin. 

Problemet med denna beskrivning är att Sorkin föreställer sig ”återtagan-
det” i form av en rekonstruktion. Han söker en återgång till en mer ”au-
tentisk” urbanitet, till ”de traditionella städernas välkända rum, deras gator 
och torg, gårdar och parker” som utgörande ”våra storslagna scener för det 
civila, det synliga och tillgängliga”.100 Det är exakt en sådan föreställning som 
föranlett produktionen av etniskt och socialt segregerade bostadsområden, 
ibland hela städer (som Disneyföretagens Celebration) vilka brukar samman-
föras under termen ”gated communities”. I praktiken är Sorkins larmrap-
port samordnad med ett slags invertering av hans kritik – förverkligandet av 
idealiserade och historiskt simulerade stadsdelar, vilket snarare än att utgöra 
ett alternativ till utvecklingen förstärker och påskyndar splittringen. Proble-
met uppstår i tanken om det offentliga rummet som ett förlorat ideal och som 
bundet till en viss arkitektonisk form. Men, för att återge ett välkänt citat av 
Bruce Robbins: ”För vem var staden någonsin mer offentlig än nu? Var den 
någonsin öppen för granskning och deltagande, än mindre kontrollerad av, 
majoriteten? Fanns det någonsin en tid då intellektuella hade auktoritet att 
tala till folket som helhet i deras intresse? I så fall, var befann sig arbetarna, 
kvinnorna, de lesbiska, bögarna, afro-amerikanerna?”101 Som den amerikan-
ska konstteoretikern Rosalyn Deutsche påpekat innebär denna idealisering 

99.  ”The theme park presents its happy regulated vision of pleasure – all those artfully 
hoodwinking forms – as a substitute for the democratic public realm, and it does so 
appealingly by stripping troubled urbanity of its sting, of the presence of the poor, of 
crime, of dirt, of work.” Sorkin, op cit s. xv.

100. Ibid. s. xv.
101. Robbins, op cit. s. viii. För en svensk motsvarighet, se Mikael Askergrens artikel om 

idealstaden Célesteville i MAMA 1995:10, En stadens encyklopedi: ”Men är Célesteville 

av den traditionella stadens rum och innehåll att den samtida rumsligheten 
i alla dess former – vare sig den utgörs av ”edge cities, shopping gallerior, 
massmedia, elektroniska rum … blir liktydiga med demokratins förfall”.102 

Att bemöta tesen om det offentliga rummets försvinnande måste därför 
vara att bemöta idealiteten i detta resonemang. Istället för att tillföra nya 
betydelser utgör det grundvalen för ett reaktionärt politiskt tänkande – inte 
ens ett tillbakablickande, utan ”en fiktiv bild som projiceras på det förflutna, 
retrospektivt uppbyggd genom den nutida orons och skräckens glasögon”, 
med Hardt och Negris formulering.103 Hur låter sig då tanken om det offent-
liga rummet upprättas utan nostalgi, utan att omvandlas till ett redskap för 
en reaktionär, territoriell och segregerande politisk slutenhet? Frågan är om 
det offentliga rummet överhuvudtaget kan tänkas som en politisk ordning 
utan idealitet – men i en annan form. 

1.4.2 
Tanken om ”utsida” förutsätter en ”insida”, det offentliga förutsätter det pri-
vata. Men om uppdelningen i kategorier varit utmärkande för moderniteten 
så är det också följdriktigt för det postmoderna att gränsen mellan privat och 
offentligt försvunnit. Samhällskritikerna Hardt och Negri ser hur den globala 
kapitalismen utplånat varje ”utanför” detta system – allting skrivs in i en in-
sida, i kapitalismens obegränsade terräng: ”Det offentliga löses upp, privati-
seras, även som idé. Eller snarare: den immanenta relationen mellan det of-
fentliga och det allmänna ersätts av den privata egendomens transcendenta 
makt”.104 Det är inte nödvändigt att fullt ut dela deras ideologiska uppfattning 
för att se hur det offentliga rummet utgör en försvinnande kategori till följd av 
samhällets privatisering. Decimeringen av det offentliga rummet i termer av 
ägande är vid det här laget väl dokumenterat och befäst i den allmänna dis-
kursen, även avseende vilka konsekvenser det får för de medborgerliga rätt-
tigheterna. Vikten av ett offentligt rum och de värden det står för har under 
de sista tio åren etablerats även i den svenska kulturen, och bl a föranlett läns-
styrelsen i Stockholm att av principiella skäl motsätta sig fortsatta inglasningar 
av Stockholms city. ”Upp till kamp för de offentliga mötesplatserna”, skriver 

verkligen en stad? Var håller mc-elefanterna hus? Finns det bög- och lesbianelefanter 
i Célesteville? Hur behandlas de illegalt invandrade indiska elefanterna med löjligt 
små öron?” (s. 9).

102. Rosalyn Deutsche, Evictions: Art and Spatial Politics (Cambridge, Massachusetts, 
London, England: The MIT Press, 2002) s. 283.

103. Hardt och Negri, op cit s. 133.
104. Ibid. s. 255.
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landshövdingen i en debattartikel, och varnar för ”den smygande kommersia-
liseringen av det som förr var allmänhetens platser”.105 Idag ser vi rörelser som 
”Reclaim the city” genomföra spekulativt våldsamma manifestationer för att 
hävda ”staden som rättighet” och protestera mot kapitalismens system. 

Men även om ägandeskapet är av betydelse för att upprätthålla och ga-
rantera de medborgerliga rättigheterna, så finns fortfarande en utbredd 
oförmåga att se det offentliga rummet i ett djupare politiskt perspektiv – som 
någonting annat än vad som betingas av marknadskrafterna. Denna oför-
måga visar sig i det offentliga rummets domesticering och trivialisering som 
mer än någonting annat reducerar det till ett medium för konsumtion. Det 
visar sig också i den bristande insikten om reklamens inverkan för att forma 
det offentliga rummets identitet; det faktum att det som når oss, i offentlig-
heten, är en ständigt pågående, kommersiell manipulation.106 Även om det 
finns en ökad medvetenhet om det offentliga rummets estetiska värde har det 
ingen självklar politisk förankring som ett värde i sig. Nyliberalismens fient-
lighet mot tanken om offentlighet har framför allt uppmärksammats av den 
nymarxistiske teoretikern Mike Davis, vars skildringar av stadsutvecklingen 
i Los Angeles kan sägas utgöra en modern klassiker.107 Förintelsen av det 
offentliga som idé och fakticitet tar sig många uttryck – hos Davis inte minst 
genom en intensifiering av ”insidan”, en inkapsling av funktioner, en arki-
tektur utan fasader – men måste i samtliga fall ses som uttryck för hur det 
privata tilldelas en privilegierad betydelse i både lagstiftning och samhällsut-

105. Mats Hellström, ”Upp till kamp för de offentliga mötesplatserna”, DN 021203. 
Det är betecknande att myndigheten agerar i syfte att väcka debatt: maktens 
befogenheter är således ytterst begränsade. Den privatisering som ärendet gällde, 
inhägnaden av utrymmet utanför Åhléns i Stockholm, har sedermera fullföljts trots 
Länsstyrelsen avstyrkan (samrådsyttrande 021128:1931-2002-61712).

106. Ett klart lysande undantag är det politiska initiativet i Örebro, där man bl. a. 
genomförde insatser för att hindra reklam och sponsorer från att få tillträde till skolor 
och ungdomsmiljöer. Se Anders Mildner, ”Reklamen invaderar stadsrummet”, 
Arkitekten 2004:12. Se även Bosse Bergman, Handelplats, shopping, stadsliv: en historik 
om butiksformer, säljritualer och det moderna stadslivets trivialisering (Stockholm/Stehag: 
Symposion, 2003).

107. Mike Davis, City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles (London: Verso, 
1999). Boken utkom 1990 och ett utdrag i svensk översättning publicerades redan 
två år senare som ”Fortress L A”, MAMA 1992:4, övers. C. Gabrielsson. Davis 
synliggörande av fientligheten mot det offentliga rummet överfördes till en svensk 
samtida kontext i min egen artikel, ”Nu faller bomberna över Sergels torg”, SvD 
990104. 

veckling. Även om de militanta inslagen mildras genom införseln i en svensk 
kultur har Davis beskrivningar av hur staden programmeras för medelklas-
sens säkerhet och konsumtion besannats många gånger om. Produktionen 
av avskärmade bostadsområden och stadsdelar, inglasningen av förortscen-
tra och ständigt nya inomhusgallerior må motiveras av trivsel- och klimat-
skäl; deras utformning och läge må optimeras genom ekonomiska kalkyler 
i enlighet med målgruppsanalyser – men det visar hur idén om offentlighet 
urholkats. När talade senast en svensk politiker om det offentliga rummet 
som en samhällelig institution, av samma betydelse som ”skola, vård och 
omsorg” eller – för den delen – den statsfinansierade televisionen? 

Är det då, som Hardt och Negri säger, att ”utsidan” försvunnit, vad som 
enligt en liberal tradition varit ”politikens tillbörliga plats”? De menar att 
Mike Davis’ beskrivningar av hur rummen privatiseras och artikuleras visar 
en brist på det politiska, att politikens plats har ”suddats ut”.108 För att ge 
det offentliga rummet en fortsatt politisk innebörd är det nödvändigt att gå 
bortom frågan om ägandeskap och se vad som faktiskt utspelar sig i stadens 
mångfaldiga rum. Utmärkande för denna vändning är den amerikanska ur-
banteoretikern Margaret Crawford, som sju år efter sin beskrivning av hur 
världen förvandlas till ett shoppingparadis (med artikeln ”The World in a 
Shopping Mall” i Variations on a Theme Park) kritiserar idén om det offentliga 
rummets ”slut” på grundval av dess normativa, reaktionära och universella 
implikationer. I ”Blurring the Boundaries: Public Space and Private Life” 
menar Crawford att det offentliga rummet måste tänkas om och vidareut-
vecklas på i ljuset av den ”faktiskt existerande demokratin”.109 Med stöd i 
Henri Lefebvres och Michel de Certeaus teorier om rumsliga praktiker sö-
ker hon motverka ”det monumentala” idealiserade offentliga rummet och 
istället utforska betydelsen av överblivna platser och triviala mellanrum där 
det sociala livet utspelar sig. Dessa ”vardagslivets” platser – everyday spaces 
– ser hon som en sammanbindande vävnad som binder ihop det dagliga 
livet, men så formlös och diskret att den är svår att ens upptäcka. Crawford 
beskriver livet på rivningstomter, trottoarer, parker och parkeringsplatser, 
överblivna och icke-planerade platser som hon ser generera nya former av 
offentlighet. Till skillnad från arkitektoniskt utformade platser, ”normativa 
offentliga rum, som producerar den existerande ideologin” kan dessa över-
blivna utrymmen som annekterade av ”de fattiga, de nyss invandrade, de 
hemlösa, till och med av medelklassen” medverka till att omstörta ”ord-

108. Hardt och Negri, op cit s.164.
109. Margaret Crawford, ”Blurring the Boundaries: Public Space and Private Life” ur 

John Chase et al. (red.), Everyday Urbanism (New York: The Monacelli Press, 1999).
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ningen” genom att initiera ifrågasättanden och samverkan.110 Det centrala 
för Crawford är att uppmärksamma den utspridda stadens olika utrymmen 
– framför allt som betingade av infrastrukturen – och se den faktiskt poli-
tiska innebörden i hur de används och befolkas. Med stöd hos Fraser menar 
hon att offentligheten inte kan tänkas som en homogen helhet utan utgörs 
av inbördes stridande olikheter, av olika rum för olika människor, ”multipla 
platser av offentligt uttryck”. Det rör sig om platser som befinner sig mellan 
det privata, det offentliga och det kommersiella – och i denna upplösning av 
alla kategorier, i denna ”osynliga”, ”tillfälliga” och ”meningslösa” form, ser 
Crawford nya möjligheter framträda i form av nya politiska handlingar, nya 
former av medborgarskap och identitet. 

Crawford sällar sig till utforskningen av den utspridda stadens överblivna 
”mellanrum”, ett fenomen som givits olika benämningar och tillförts betydel-
ser i flera versioner och discipliner. Som metafor för det osäkra, odefinierade, 
osynliggjorda eller oplanerade har de inbjudit till mängder av tolkningar som 
emellertid sällan lyckas framkalla den politiska innebörden av detta feno-
men. Genom att överföra en teoretisk diskussion till dessa ”faktiskt existe-
rande” stadsrum vidgar Crawford visserligen betydelsen av offentligheten i 
rumslig mening. Hon identifierar också den politiska potentialen i att platser 
omförhandlas och ges nya innebörder genom vardagligt bruk, där konven-
tionella och normativa uppfattningar om rum, funktion, identitet och politik 
sätts på spel. Att se ”utsidan” som mångfaldig och skiftande, som någonting 
där samhällets konflikter och skillnader framträder och ges olika uttryck, på 
olika platser, skärper uppmärksamheten kring vad som faktiskt sker där – det 
verkar för en potentiell öppenhet. Problemet är att denna öppenhet samti-
digt går förlorad i det dikotomatiska tänkande som formar Crawfords analys. 
Hon tar stöd i Michel de Certeaus definitioner av taktiska och strategiska 
operationer, där det taktiska ska förstås som ”de svagas” vardagliga prakti-
ker som förhåller sig till och bemäktigar sig en given rumslig struktur, medan 
strategin är ”maktens” sätt att etablera och producera denna struktur. Det 
strategiska är låst och statiskt, det taktiska är dynamiskt och tillfälligt.111 

Denna uppdelning är baserad på djupgående föreställningar. Som den 
engelska kulturgeografen Doreen Massey påpekat visar den på den förhärs-
kande tendensen att betrakta rummet (space) som ett fixerat objekt, som mot-
satt tiden och handlingen och därför berövad varje form av dynamik. Massey 
menar att hela de Certeaus projekt i Practice of Everyday Life (1980) är upprättat 
av dikotomier: ”högt” ställs mot ”lågt”, ”statiskt” mot ”dynamiskt”, ”att se” 

110. Ibid. s 28.
111. Ibid. s. 12.

mot ”att göra”. Dikotomin mellan strategi och taktik utgår inte bara från en 
överskattning av ”maktens” förmåga att producera ”ordning”, skriver hon, 
utan innebär också, tvärtemot mot vad som avses, en reducering av makten 
hos ”de svaga”, tanken att de skulle kunna inneha makt eller äger en potentiell 
makt. Makten hos de Certeau är monolitisk, menar Massey, vilket innebär 
att maktförhållanden reduceras till en polär modell där makt ställs mot mot-
stånd.112 Utan denna låsning skulle det vara möjligt att se hur användandet 
och bemäktigandet av rum också är liktydigt med att skapa dem, men det 
innebär ett annat tänkande om rum – inte som en sluten helhet, utan som en 
öppen, oavslutad kategori stadd i kontinuerlig produktion. 

Symptomatiskt nog är Crawfords everyday spaces upprättade i motsats till 
arkitektur och planering – inte bara som uttryck för en repressiv offentlig 
makt, utan som avsiktlig form. Sammansmältningen av form och makt i 
motsats till ”liv” upprepas genom att hon ställer ”folket” mot ”experterna” 
– staden är för Crawford framför allt socialt konstruerad, en levande verk-
lighet, och makten över dess utformning måste förflyttas från ”specialisten 
med sin abstrakta kunskap” till den ”vanliga människan”.113 Den politiska 
betydelsen av stadsrummet hänskjuts därför uteslutande till det överblivna, 
det förträngda, det icke-avsedda; det sociala liv vilket – anmärkningsvärt 
nog – är oskiljbart från kapitalismen, exemplifierat genom de fattigas försök 
att klara livhanken genom skoputsning, gatuförsäljning och loppmarknader. 
Genom att medvetet utesluta varje form av interaktion med vad hon kal-
lar ”det monumentala” offentliga rummet lämnas tanken om offentligheten 
som en uppfinning, en gemensam kollektiv institution, därhän. Själva grun-
den för det offentliga rummet som en politisk ordning berörs inte av hennes 
resonemang. Det omkastade perspektivet tjänar snarare till att befästa en 
hierarkisk ordning än att destabilisera den, och i likhet med många andra 
som söker upprätta stadens ”sociala” och ”osynliga” liv som motsatt arkitek-
tonisk form finns en benägenhet att glorifiera detta vardagsliv på bekostnad av 
dess politiska innebörder. Som en kritiker uttrycker det: ”[invandraren] som 
säljer apelsiner på Los Angeles motorvägar förvandlas till en ’motståndsfi-
gur’ – någon som har bemäktigat sig det urbana rummet och använder det 
efter eget sinne, någon som visar fingret åt ‘stadsplanerarna’. Motstånd, hur 

112. Doreen Massey, For Space (London, Thousand Oaks, New Dehli: Sage, 2005) s. 25 
f., 45.

113. ”We believe that lived experience should be more important than physical form in 
designing the city”. Crawford argumenterar för en förnyad demokratisk medverkan 
i planeringen med åtgärder i det lilla, vad hon kallar mikro-utopier i form av en 
trottoar, en busshållplats, en minipark. Se Crawford, op cit. s. 8 -15.



82 Att göra skillnad   Kapitel 1 83

då?”.114 Crawford visar på tendensen inom samtida urban teori att avpoli-
tisera framför allt Lefebvres teorier, att göra honom till ett mångsidigt an-
vändbart instrument för att beskriva den sen-kapitalistiska urbanitet till vilken 
han var en svuren motståndare.115

Att problematisera det offentliga rummet med betoning på vardagslivets 
praktiker är utmärkande för en samtida diskussion, i opposition mot före-
ställningen om förfall eller förlust (med dess reaktionära och nostalgiska im-
plikationer). Den flamländska urbanteoretikern Kristiaan Borret är, tillsam-
mans med forskargruppen GUST (Ghent Urban Studies Team), exempel 
på hur tänkandet kring staden och det offentliga problematiserats och nyan-
serats bland europeiska arkitekter och planerare.116 I artikeln ”On Domains 
The Public, the Private and the Collective” söker Borret överskrida polariseringen 
mellan privat och offentligt genom att resonera kring användandet av olika 
urbana eller urbaniserade miljöer.117 Han menar att det styrande för vilka 
utrymmen som används för folkliga manifestationer är praktiska skäl, som 
storlek och infrastrukturell tillgänglighet – det demokratiskt symboltyngda 
”torget” har därmed spelat ut sin roll. Borret beskriver hur människor sam-
las på gigantiska parkeringsplatser för att köra i kortege i protest mot det 
korrupta belgiska polisväsendet – här uppstår en ny intressant symbolik, 
inte minst som knuten till fenomenet ”sprawl”. Enligt Borret är de normati-
va och idealiserande implikationerna i tanken om offentlighet så belastande, 

114. Citerat från Massey, op cit s. 47.
115. Henri Lefebvre har på senare år haft ett stort inflytande över arkitekturteorin och 

urbanitetsforskningen, framför allt med verken Production de l’espace (1974) samt 
Critique de la vie quotidienne (1947); i engelsk översättning The Production of Space (1991) 
resp. Critique of Everyday Life (1991). Den marxistiskt orienterade, anti-kapitalistiska 
analysen i Le droit de la ville (1968) är sällan införlivad i dessa nyläsningar, trots att 
den ligger till grund för Lefebvres andra verk. Se till exempel Iain Borden, Joe Kerr, 
Jane Rendell, Alicia Pivaro (red.) The Unknown City: Contesting Architecture and Social 
Space (Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press, 2001). För 
en politiskt initierad analys av Lefebvres tänkande kring ”vardaglighet”, se Mary 
McLeod, ”Henri Lefebvre’s Critique of Everyday Life: An Introduction”, ur Steven 
Harris & Deborah Berke (red.) Architecture of the Everyday (New York: Princeton 
Architectural Predd, 1997).

116. Se Ghent Urban Studies Team (GUST) (red.) The Urban Condition: Space, Comunity 
and Self in the Contemporary Metropolis (Rotterdam: 010 Publishers,1999) samt Post Ex 
Sub Dis: Urban Fragmentations and Constructions (Rotterdam: 010 Publishers, 2002).

117. Kristiaan Borret, ”On Domains The Public, the Private and the Collective”, OASE 
2000:54. 

att begreppet måste överges till förmån för andra termer. Härvidlag använ-
der han sig av Hannah Arendts ”sociala” kategori, vilken han uppfattar som 
en förmedling mellan privat och offentligt – ett felaktigt antagande, efter-
som det sociala, hos Arendt, övertar det offentligas område och tömmer det 
på politisk innebörd. För Borret blir således det offentliga rummet ett socialt 
fenomen vars politiska innehåll – i termer av ”indirekta maktstrukturer och 
politisk utveckling” – han menar Arendt är ”blind för”.118 

I likhet med Crawford utgår Borret från tanken om en flerfaldig, skiktad 
offentlighet. Den utgörs av grupper, föreningar och sammanslutningar som 
driver specifika frågor och vilkas auktoritet inte är utsträckt över hela sam-
hället. Denna mångfald av offentligheter ser han som utmärkande för det 
civila samhället, manifesterat i vad han kallar dess ”kollektiva rum”. Borret 
citerar den spanska planeraren Manuel de Solà-Morales, som menar att det 
kollektiva rummet är ”alla platser där vardagslivet utspelar sig, framträder, 
och är närvarande som minne”.119 Vi kan se hur Arendts distinktioner av 
polis går igen i denna beskrivning. Men i likhet med Crawfords everyday spa-
ces antas de ”kollektiva rummen” överskrida motsättningen mellan privat 
och offentligt: de definieras inte av ägandeskap eller syfte, utan enbart av 
användning och sitt kollektiva liv – oavsett om det rör sig om ett shopping-
centrum, en idrottsanläggning, ett gathörn eller ett museum. 

Både Borret och Crawford eftersträvar en upplösning av begreppen pri-
vat och offentligt. Borret menar att ”om vi vill tala förnuftigt om … demon-
strationen den där lördagseftermiddagen på parkeringsplatsen, någonstans 
utanför ett shoppingcentrum i det banala urbana landskapet mellan Hasselt 
och Liège, behöver vi flera ord än offentligt och privat”.120 Frågan är då vilka 
distinktioner som återstår i en sådan ”upplöst” verklighet, den utspridda, till 
synes slumpmässiga bebyggelsestruktur som brukar omnämnas ”sprawl”? 
Att det ”upplösta” eller ”formlösa” stadslandskapet är laddat med politiska 
innebörder är ovedersägligt, i likhet med varje annan bebyggelseform. Dis-
kussionen om ”sprawl” förs även i Sverige men måste inte, med nödvän-
dighet, ställas mot idén om planering och offentlighet – de utgör endast ett 
annat uttryck för de ekonomiska, juridiska och politiska faktorer som gene-
rerar byggda strukturer.121 Borrets förslag om att ersätta begreppet offentli-
ga rum – liktydigt med det planerade, och därför symboliskt och ideologiskt 

118. Borret, op cit s. 59.
119. Ibid. s. 60.
120. Ibid. s. 61.
121. Kampen mot ”sprawl” karaktäriserar den nyurbanistiska rörelsen och har i Sverige 

framför allt företrätts av Stadsmiljörådets Louise Nyström. Synen på ”sprawl” som 
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determinerade rummet – med termen ”kollektiva rum”, vad som rätt och 
slätt kan fattas som tillgängliga utrymmen, är emellertid problematiskt. Han 
upprättar en legitimering i Arendts ”sociala” kategori, men ”det sociala” är 
för henne en utvidgning av det privata, resultatet av marknadskrafternas 
utbredning, och därför utan politisk innebörd. Denna hänvisning bidrar till 
att förvirra Borrets resonemang, och grumlar den politiska innebörden av 
dessa kollektiva rum. Att se det politiska som liktydigt med protesten – som 
i det här fallet framträder i nya och andra rum än i de symboliskt lagfästa 
– förefaller giltigt, men Borret gör ingen distinktion mellan denna verksam-
het och sociala behov och funktioner. Eftersom de ”kollektiva rummen” kan 
utgöras av vilket utrymme som helst, parkeringsplatser eller köpcentra, är 
deras politiska användning underordnad det sociala (dvs. vad som hos Arendt 
är liktydigt med marknaden). Den politiska dimensionen blir därför en rest, 
en undanträngd användning i marginalen – motsvarande verkliga förhål-
landen, där privatiseringen av allmänna platser också inbegriper en in-
skränkning av de demokratiska rättigheterna. Borrets politiska förankring i 
idén om ”det civila samhället” och en mångfaldig offentlighet motsäger inte 
detta. Vi kan föreställa oss det som bestående av olika sociala grupperingar 
vilka intar olika platser, där frågan om privat eller allmänt ägande inte spelar 
någon roll. Men detta kan i princip motsvara ett fullständigt privatiserat 
samhälle med en långt driven segregering. Det visar också på problemen i 
tanken om ”social mångfald”, eftersom det kan utgöras av en uppsättning 
”olikheter” utan ömsesidighet eller interaktion – ett befästande av skillna-
der, snarare än av gemenskap.122 

Vad som sker hos både Crawford och Borret, är att utplåningen av grän-
sen mellan det offentliga och det privata också utplånar det politiska som en 
specifik ordning. Crawford för en argumentation i opposition mot varje tanke 
om form, funktion och planering: hon diskvalificerar därför den representa-
tiva demokratin (”makten”) för att istället se ett slags autentiskt politiskt liv hos 
dem som står utanför (”motståndet”). Det medför ett omvänt befästande av 

en urban och social sjukdom har en lång historia; redan på 50-talet annonserades den 
engelska företeelsen ”Subtopia” i svensk press och deklarerades som ”tidens sjukdom” 
(”Subtopia”, Form 1956:1). För inlägg i en samtida svenska diskussion, se Lars Mikael 
Raattamma Politisk våld (Stockholm. OEI editör/Modernista, 2003) samt ”Sprawl 
Nation vs. Metronormativiteten” ur Karin Bradley et al. (red.), Bor vi i samma stad? Om 
stadsutveckling, mångfald och rättvisa (Pocky, 2005); Bosse Bergman ”Staden på spåren”, 
Arkitektur 2005:7 samt Lars Marcus, ”I stadens spår”, Arkitektur 2005:8.

122. Se Richard Sennett, ”The Challange of Urban Diversity” ur Louise Nyström (red.) 
City and Culture: Cultural Processes and Urban Sustainability (Stadsmiljörådet, 1999).

hierarkier som förnekar det offentliga rummet som institution, som skapat av 
en politisk handling. Det politiska integreras i det sociala, vilket ger det en teore-
tiskt och praktiskt mycket svag position som underställd marknadskrafternas 
dominans. Allting kan visserligen betraktas som ”socialt”, som aspekter av ett 
mänskligt liv – men det innebär också att framträdandet i det kollektiva var-
dagslivets rum i princip kan vara liktydigt med reklam. Borrets resonemang 
har dessutom en paradoxal dubbelhet: det som förefaller vara argument mot 
en medveten arkitektonisk utformning, mot tankar om en fastlagd funktion, 
tjänar också det motsatta syftet. Om alla tillgängliga utrymmen där männis-
kor vistas, träffas och bedriver olika verksamheter upphöjs till att ersätta idé-
komplexet i begreppet ”offentliga rum”, tilldelar det också varje uppdrag att 
formge ett sådant rum en osedvanlig laddning. Det är inte fel att argumentera 
för arkitekturens betydelse i formandet av en gemensam verklighet: tvärtom. 
Men inte på grundval av en felaktig och bristfällig teoriskrivning som söker 
ogiltigförklara ett begrepp med djupa politiska dimensioner.

De kollektiva rummen finns också redan, och de utformas av arkitekter. 
I praktiken har sammansmältningen mellan kommersiella, individuella och 
sociala begär, mellan ägandeformer och funktioner, givit upphov till ett slags 
hybrida offentligheter. De skapar nya arkitektoniska möjligheter, nya pro-
gram för utformning – men den politiska dimensionen är oklar. Och tänker 
man det politiska på ett annat sätt – inte som en anpassning till marknads-
krafterna, en integrering av kapitalismen i samhällskroppen – utan som ett 
alternativ till denna utveckling, som uttryck för en annan idé om samhället, 
är upplösningen av gränsen mellan privat och offentligt inte av godo. För 
att bibehålla tanken om det offentliga rummet som politikens rum måste det 
finnas ett syfte – det måste finnas en idé om framträdandet på utsidan, om 
vad den sociala interaktionen medför. Problematiken kan exemplifieras med 
Rem Koolhaas’ berömda Prada-butik på Broadway i New York, färdigställt 
runt år 2000. Projektet syftade till att skapa en ”offentlig arena” inom ett 
exklusivt kommersiellt utrymme, med ett scenrum som dominerande inslag 
tillsammans med en långt driven fetischisering av kläder, kroppar och objekt. 
I denna implosion kan man diskutera huruvida det privata verkligen ger rum 
för det offentliga, eller om idén om det offentliga exploateras och infogas i va-
rumärkets aura. Projektet tog medvetet plats i en gränszon mellan privat och 
offentligt, mellan det allmänna och det privilegierade, mellan kritik och cy-
nism. Frågan man efter syftet är det uppenbart att det var rent kommersiellt. 

Den nutida vändningen inriktad mot att uppmärksamma det sociala livet 
i urbana miljöer, oavsett deras form eller syfte, har gett en fördjupad för-
ståelse av de värden man kan tilldela offentliga rum. Att ersätta begreppet 
med andra termer medför emellertid en försvagning av dess politiska impli-
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kationer och en förenkling av dess komplexitet. Om innehållet i dessa studier 
istället tillförs det offentliga rummet som idé, form och begrepp, framstår det 
som ett mångfaldigt och skiftande fenomen med en unik kapacitet att utgöra 
”verklighet”. För att bibehålla tanken om utsidan som politikens plats, om 
det politiska som något annat, måste alltså distinktionerna mellan privat och 
offentligt upprätthållas. Därmed inte sagt att gränserna är fixerade, att inne-
hållet är fastlagt, att begreppen har en definierad mening – bara att katego-
rierna måste upprätthållas, deras värden bevaras och om nödvändigt försva-
ras, som utgörande förutsättningar till en kritisk, demokratisk diskussion. 

1.4.3 
Föreställningen om de kollektiva och vardagliga rummen döljer en annan 
form av offentlighet än vad vi hittills berört: allmänningen.123 Då rör det inte 
det spontana och icke-planerade ”taktiska” bemäktigandet av överblivna 
platser, eller det sociala livet i tobaksaffärer och köpcentrum, utan högst 
”strategiska” villkor för egendom, användande och tillgänglighet. Allmän-
ningen utgör ett fenomen vars betydelse är sammanblandad med offentlig-
heten men med ett distinkt annat ursprung. Som kollektivt ägd och brukad 
mark faller den självfallet ut ur Habermas ramverk, och den står också ut-
anför Arendts urbant definierade polis – även om hon tilldelar jordbruket 
en betydelse som överskrider arbetets biologiskt betingade begränsningar.124 
Men som en allmänt tillgänglig plats, ett tillhandahållet utrymme för olika 
aktiviteter, är det framför allt i denna form det offentliga rummet är repre-
senterad i den svenska lagstiftningen.125 

I regeringsformen (2 kap § 4) fastslås att alla medborgare har rätt att fär-
das, vistas och demonstrera på allmän plats. Det är ett begrepp som ges olika 
innebörder i olika lagar, beroende på om det rör ägande eller användande. I 
ordningslagens och brottsbalkens mening omfattar det ”varje plats, utomhus 
eller inomhus, som är upplåten eller annars frekventeras av allmänheten” 
– om allmänhetens tillträde är begränsat till vissa tider är platsen att anse 
som allmän under sådan tid men inte i övrigt”.126 Enligt plan- och byggla-

123. Allmänning: ”Jord (oftast skog el. betesmark jämte tillhörande vatten, som ägs (el. 
får nyttjas) av en samfällighet.” (Svensk uppslagsbok, 1947); ”ett av flera jordägare 
gemensamt ägt, ostyckat jordområde.” Källa: Nationalencyklopedien. 

124. Arendt, op cit s. 168 f.
125. Tack till Alexander Ståhle, Arkitekturskolan KTH, som bidragit med detta 

underlag. För en redovisning av de juridiska förhållandena kring allmänna platser, 
se Länsstyrelsen i Stockholm, http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage_ 
_ _ _8134.asp.

gen utgör allmän plats ”såsom gator, vägar, torg och parker” mark som ägs 
och förvaltas av kommunen eller annan offentlig myndighet, vars bruk är 
fastställt i detaljplanen (6 kap. 26 § PBL). Det innebär att privatägd kvarters- 
eller tomtmark både kan utgöra allmän plats och enskilt område, beroende 
på dess tillgänglighet: allmänna platser är platser avsedda för allmänt bruk obe-
roende av vem som äger platserna. Termen ”offentliga rum” förekommer 
alltså inte i svensk lagstiftning. Vad som framgår istället är ett kringskuret 
område där gränserna utgörs av immateriella faktorer vilka utgår från olika 
rättigheter. Bruket och de medborgerliga rättigheterna står därmed alltid i 
potentiell konflikt till egendomsrätten och andra bestämmelser som inskrän-
ker användningen med hänsyn till ordning eller säkerhet.127 

Att definitionen på allmän plats juridiskt är kopplad till tillgängligheten 
ansluter sig tydligt till allmänningens betydelse: är marken allmänt hävdad, 
brukad eller använd (som t.ex. gårdsutrymmen eller mark mellan bostads-
hus) så är den alltså enligt lagen att betrakta som offentlig. Det avspeglar 
enligt sakkunskapen dess ursprung i den germanska rätten, vilken ansluter 
till de fornnordiska landskapslagarna och följaktligen är av ett annat ur-
sprung än den s. k. romerska rätten vilken infördes i Sverige på 1600-ta-
let.128 Denna skillnad i förhållande till det offentliga, polis eller det romerska 
res publica, är intressant eftersom det visar spåren från en helt annan tra-
dition, en annan samhällsordning. Om det offentliga hör till stadens kultur, 
är allmänningen bunden till det agrara lantbrukssamhälle som försvinner 
till följd av 1800-talets industrialisering och urbanisering. Hos den svenska 
socialpsykologen Johan Asplund har allmänningen en viktig betydelse som 

126. Persson, Carl et al. (red.), Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis (Stockholm: 
Norstedts juridik, 2003) s. 654.

127. Ordningslagen drar en gräns i förhållande till platser där hemfrid gäller (till exempel 
bostäder, fritidsbostäder och andra platser avsedda för tält, husvagnar och trapphus) 
och brottsbalken innehåller regler som rör förargelseväckande beteende (16 kap 16§).

128. Carl Persson et al. (red.), op cit s. 45. Rättshistoriskt är den germanska rätten knuten 
till romantiken och den tyska nationalism som uppstod efter napoleonkrigen.1800-
talets historiska skola kritiserade naturrätten och upplysningsfilosofiens förnuftstro 
och abstrakta idéer – man framhävde ”det historiskt givna”, arvet och traditionen i 
nation och samhälle, som uttryck för ”folksjälen”. Grunden antogs från de nordiska 
medeltidslagarna, vilka betraktades som mera ursprungliga och ofördärvade än de 
sydeuropeiska. Den romerska rätten utvecklades ur sedvanerätten i början av 100-200-
talet under kejsar Augustinus styre. Den fick en ny blomstringstid på 1100-talet 
då den utlärdes på universiteten i Europa, varifrån den spreds och så småningom 
integrerades i de nya nationsbildningarna på 1600-talet. Källa: Nationalencyklopedien.
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uttryck för det förmoderna.129 I och med rationaliseringen av jordbruket 
i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet – genomfört i de tre jord-
delningsreformerna – skedde vad Asplund kallar ”en individualisering” av 
ägandeförhållandena och bruket av marken, en samhällsomvandling han 
tilldelar oerhörda konsekvenser vilka fortfarande inte berörts eller tänkts i 
någon större omfattning. Det rör då inte bara de arkitektoniska eller land-
skapliga konsekvenserna – rationaliseringen av markinnehavet och förin-
telsen av de gamla by-strukturerna är väl ett dokumenterat ämne – utan 
även mentalt, på ett socialpsykologiskt plan, vad Asplund definierar som 
relationen mellan individ och kollektiv. 

Allmänningen utgjorde en del av ett uråldrigt system av markägande 
– det s.k. teg- och solskiftet, där gårdens storlek i byn (”tomt”) var styrande 
för tegens storlek och antal, vilka fördelades utifrån väderstrecken. Det var 
inte bara en rumslig ordning utan också en social, där bruket av den extremt 
finfördelade marken skedde kollektivt och med inbördes samverkan. Den 
största delen av byns samlade markinnehav var oftast otjänlig för odling – 
detta utgjordes just av allmänningen, vilken användes gemensamt för bete, 
foder, bränsle, jakt, för samlandet av olika näringstillskott etc. Hela alvaret 
på södra Öland utgjordes i den meningen av allmänning, fördelad mellan 
olika socknar – vad den karga marken kunde skänka i form av bränsle och 
fågelägg var många gånger ett överlevnadsvillkor för ”brevidfolket”, de fat-
tiga och egendomslösa.130 Asplund menar nu att denna fördelning av mar-
ken innefattade ett helt annat medvetande, ett annat sätt att tänka tiden, 
rummet, individen och kollektivet. Han skriver: 

Förhållandet mellan individ och kollektiv visar sig vara i hög grad 
materiellt förankrat, nämligen i – på landsbygden – jordägande- 
och jorddelningsförhållanden. Omvänt visar sig något så stoffligt 
som själva jorden vara möjlig att uppfatta ur en social, immateriell 
eller – som det hette i 1800-talets samhällsvetenskap – ’moralisk’ 
aspekt. Antar vi, att det rådde en analogi mellan människornas 
förhållande till jorden och människornas inbördes förhållanden, så 

129. Johan Asplund, ”Jordens individualisering” ur Tid, rum, individ och kollektiv 
(Stockholm: Liber förlag, 1983). 

130. Detta jordproletariat, de obesuttna eller egendomslösa – torpare, statare, 
inhysehjon, backstugusittare m fl. var vid mitten av 1800-talet lika talrika som 
bönderna. De utgjorde underlaget för massutvandringen till USA årtiondena kring 
förra sekelskiftet. Anders Johansson, ”Alvarets folk” ur Öland: människor och landskap 
(Stockholm: Carlssons, 2000).

framträder fastighetsrättens historia strax som socialpsykologi.131 

Därmed blir rationaliseringen av jordbruket i 1700-talets anda av upplys-
ning och modernitet ett drastiskt uttryck för produktionen av det moderna 
subjektet. Vad som försvinner, enligt Asplund, är en tidsuppfattning som 
baserades på ett cykliskt förlopp i takt med årstiderna; en upplevelse av 
rummet som del av en kosmisk helhet och brukad av en kollektiv gemen-
skap. Den oerhörda våldsamhet med vilken tre skiftena genomfördes är för 
Asplund, snarlikt Foucault, uttryck för hur det moderna subjektet skapas 
som samtidigt individualisering och disciplinering. Därmed sker också om-
vandlingen av det kollektiva byalaget till ett antal privata småföretagare.

Denna sfär av betydelser som kopplade till marken – hur ägandeförhål-
landen bidrar till att forma tids- och rumsuppfattningar, hur identitet och 
relationer både speglar och uppstår ur dessa ordningar – befäster Lefebvres 
inskärpning av rummet som socialt producerat och socialt producerande; den 
marxistiska definitionen av rummet som samtidigt produktionsform och pro-
duktionsmedel. Men det faktum att marken tidigare ”hörde till” gården, sna-
rare än tillhörde en person (vad man ”ägde” var rätten att bruka marken) har 
en överensstämmelse med andra förståelser – inte minst hos Arendt – av hur 
en förmodern föreställning om individen utgår från och är oupplöslig med hu-
set, grunden, marken. Idén om medborgarskap som knutet till egendom – ett 
förhållande som just är vad som bryts med införelsen av allmän rösträtt – har 
således en historisk förankring som går tillbaka till antiken. Det är ett förhål-
lande som kan spåras i religionen – hur står till exempel det kristna ”ur jord 
är du kommen…” i förhållande till den judiska ökenvandringen; vad som hos 
Deleuze begreppsligas som det sedentära kontra det nomadiska tänkandet?132 
– och ger också en ingång till varför Husserl och Heidegger givit marken en 
sådan enorm betydelse som determinerande för ”de mänskliga”. Detta sätt att 
tänka är också vad som utmynnar i hela den modernitetskritik som talar om 
”platslöshet” som en förlust av mening och identitet, ett trauma som varieras 
ur olika ideologiska perspektiv och som aktualiseras i vår tids globalisering. 

På sin öländska resa 1741 – utsänd av Vetenskapsakademien för att kart-
lägga outtömda ”nyttigheter” inom rikets gränser – finner därför Linné in-
tet av värde på alvaret. Men det är intressant att notera hans noggranna 

131. Asplund, op cit. s 160.
132. För en analys av hur dessa begrepp kan relateras till tänkandet om rum, se Fredrika 

Spindler, ”Att förlora fotfästet: om tänkandets territorier” ur Sten Gromark, Fredrik 
Nilsson (red.) Utforskande arkitektur: situationer i nutida arkitektur (Stockholm: Axl Books, 
2006).
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uppteckning av de olika slags inhägnader som användes för att avskilja od-
lingsmarken från de fritt strövande djuren på allmänningen. Linné noterar 
att ”gärdesgårdarna sågo vi vara byggda på åtskilliga och flera sätt, än man 
observerat på någon annan ort” och listar en mångfald av olika tekniker 
och material.133 Variationsrikedomen av stängsel och deras uppenbart kul-
turella och estetiska status ger dem en arkitektonisk innebörd, som utgö-
rande gränsen mellan privat och offentligt – en dimension som utforskats 
av Beatriz Colomina utifrån det modernas implikationer.134 Men det har 
även ett samband med vad Hannah Arendt berättar om lagen, vars antika 
grekiska betydelse just hade innebörden av gräns med tydliga rumsliga kon-
notationer. Hon beskriver hur gränsen kring den privata egendomen i sin 
tidiga form var ett synligt mellanrum, ett slags ingenmansland mellan hu-
sen. Ordet polis betydde ursprungligen ringmur; det latinska ordet urbs be-
tecknade en inringning – av politisk betydelse var således inte det inre, utan 
det yttre som skapas kring det som skydd. Medan den moderna lagen – vad 
Arendt ser som en sammansmältning mellan ett kristet kulturarv och upp-
lysningens filosofi – går tillbaka till en serie förbud, ”du skall icke”, var den 
grekiska lagen den ”lagmur” som upprättade polis som rum, som stadsstat 
och som politisk gemenskap: ”Utan lagens mur kunde ett offentligt rum inte 
existera, precis som en jordegendom inte kunde existera utan en gärdsgård. 
Den förra kringgärdade och härbärgerade stadens politiska liv, liksom den 
senare avskärmade och skyddade sina invånares ’privata’ liv”.135 Konstitu-
tionen av polis innebär således att det allmänna upphöjs till samma dignitet 
som det privata i och med att det omges av bevakade murar. Det är uppen-
bart hur detta ”mellanrum” – ingenmanslandet – har lämnat spår i Arendts 
offentlighet, eftersom polis är upprättad som ett slags kompensation för den 

133. ”a) stenmurar af skiffrig röd kalksten, då stenarna löst och enkelt voro lagda 
på hvarandra till en och en half alns höjd, ofvan uppå armerade med torra 
slånkvistar; b) enkvistar, horisontalt lagda och flätade emellan perpendikulära 
enstörar; c) enbuskar, lagda tvärtföre och fasthållna med perpendikulära störar; 
d) granflisor tunna, kluvna och ofta en half aln breda, lagda sist; e) stängslet kring 
husen eller gårdarnas inplantning var af tjocka störar, kluvna i spetsen, af hvilkas 
klove tvärstocken uppehölls; innan till stodo upprättade ekplankor och mot dessa 
tvärstockar sig stödjande, dock helt lösa, att man lätt borde kunna stöta planket 
inåt gården, men de kreatur, som vore inne på gården, ej så lätt slippa ut.” Carl von 
Linnés Öländska resa förrättad 1741 (Stockholm: Bonniers, 1907) s. 49.

 134. Beatriz Colomina, ”Staden” ur Privat och offentligt: modern arkitektur som massmedium 
(Lysekil: Pontes,1999) övers. C. Gabrielsson.

135. Arendt, op cit s. 89.

o(be)rörda naturens ”sublima likgiltighet” som inte förmår ”visa människan 
för henne själv”.136 Att det privata, om än inte av samma betydelser som vi 
menar med det idag, är av en äldre ordning än det offentliga framgår också 
av det faktum att jordabalken, som fastställer villkoren för ägandet av mark, 
är en av de absolut äldsta av Sveriges lagar. Detta tjänar som belysning av 
allmänningen som ett sådant synligt gräns- eller mellanrum mellan de pri-
vata ägorna – det identifierar det som ett för-politisk fenomen.

Samhällskritikerna Hardt och Negri gör emellertid ingen åtskillnad mel-
lan det offentliga och allmänningen, då de identifierar exproprieringen av 
den allmänt ägda naturen som utmärkande för det kapitalistiska systemet. 
Allmänningen, ”de väldiga offentliga platserna jorden runt”, blir här en 
stark symbol för en förkapitalistisk frihet och gemenskap – ”indianernas 
utsträckta vidder, nomadstammarnas stäpper” – vilken oåterkalleligen gått 
förlorad. Med upplösningen och privatiseringen av det offentliga i den ny-
liberala och kapitalistiska ordningen, insisterar de på nödvändigheten att 
upprätta en ny idé om allmänningarna, en ny idé om det gemensamma. Ett 
sådant begrepp menar de bara skapas ”till verklig existens” i och genom ett 
gemensamt arbete, vad de förutser som en ny politisk ordning framburen av 
”mängden” (the multitude). De skriver: ”Rousseau sade att den första person 
som ville ha en bit av naturen som sin egen exklusiva ägodel, och omvand-
lade den till den privata egendomens transcendenta form, denna person 
uppfann ondskan. Det goda, däremot, är det allmänna”.137 

Det centrala för vårt avseende är att urskilja hur allmänningen impregnerat 
det offentliga rummet med betydelser av ideologisk, juridisk, socialpsykologisk 
och kulturell karaktär. I svensk kultur ger allmänningen en anvisning om hur 
naturen fortfarande intar en särställning i medvetandet om det som ägs av 
alla och därför ingen, vilket har en konkret laglig förankring i allmänrätten. 
Tillhandahållandet av ”grönytor”, parker och rekreationsområden förefal-
ler av hävd ha ett starkare egenvärde i svensk planering än tillgången till fritt 
brukade, allmänt ägda och anlagda stadsrum.138 Den historiska betydelsen av 
allmänningen är också kvarvarande i den meningen att det utpekar det of-
fentliga rummet som ett kollektivt fenomen. Den är ”politisk” i den meningen 
att det står för en självklar samhörighet och en självklar rätt, men den vittnar 
också om en arkaisk längtan efter uppgåendet i en större helhet. Som tanke-
figur antar allmänningen formen av ett gränslöst utrymme som möjliggör ett 

136. Ibid. s. 168.
137. Hardt och Negri, op cit s. 256.
138. Om betydelsen av ”friytor” och ”tillgänglighet”, se Alexander Ståhle, Mer park i 

tätare stad (Stockholm: KTH, Arkitekturskolan, 2005). 
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överskridande av det privata, av den personliga identiteten – inte bara som del 
av ett kollektiv utan som delaktig i ett större tidsligt och rumsligt samman-
hang. Det rör sig emellertid om ett mer komplext motsatsförhållande än den 
mellan ”stad” och ”land”. För om offentligheten är ”kultur”, är allmänningen 
inte rätt och slätt ”natur” – utan en natur som brukad av och/eller i samklang 
med människan. Och överskridandet innebär inte bara ett uppgående i en 
större helhet, utan också om att undkomma samhällets ”helhet” – allmän-
ningen som en tillflyktsort för de fattiga, egendomslösa och de av andra skäl 
undanträngda från det offentliga rummets ”vi”. Det är en offentlighet som 
enligt en nyliberalistisk ordning utformar bänkar så att hemlösa inte kan ligga 
på dem (vad Mike Davis med en bitande formulering kallade ”bumproof ben-
ches”) vilket i en och samma gest erkänner och förnekar de hemlösa. 

Allmänningen ger ett sätt att tänka rummet som sammanbundet med tiden, 
och som i sin förankring i vardagsliv, bruk, lokalitet och identitet ger det en 
annan betydelse än vad som enligt Doreen Massey är den förhärskande för-
ståelsen – rummet som någonting ”abstrakt”, som skilt från livet, ett slutet, 
icke-tidsligt och därför statiskt objekt.139 Men som tankefigur för den kol-
lektivt använda och ägda marken kan allmänningen inte reduceras till ett 
idealiserat socialt liv – ytterst rör den en fråga om makt, om det privata eller 
kollektivt ägda. Vad som nu gäller, är inte om denna bild av frihet, helhet 
och gemenskap hör till en förlorad ordning, om den går att återupprätta och 
i så fall på vilka villkor: frågan är i vilken mån den kan kallas demokratisk? 

1.4.4
Ett samhälle där ”alla är överens”, där det offentliga invaderar alla utrym-
men av livet och där allting sker till ”det allmännas bästa” är inte ett de-
mokratiskt samhälle, menar den franska filosofen Claude Lefort – det är en 
diktatur. I likhet med Hannah Arendt söker han urskilja innebörden av det 
politiska som förbundet med demokratin och till skillnad från system där dess 
principer är upphävda. Castoriadis insisterande på det offentliga rummet 
som en konstruktion är likaså utgångspunkten för Leforts politiska tänkande. 
Det intressanta är att hans betoning på uppfunna principer – som till exempel 
mänskliga rättigheter – också ger offentligheten ett annat och mera kritiskt 
syfte. Det sociala, hos Lefort, är inte ett en substans, ”något” som ”finns”: 
som en interaktion mellan människor är det grundlöst. Därmed har han haft 
inflytande över en samtida politisk diskussion, där frågan om medborgarskap 

139. Det innebär, enligt Massey, ”a failure to take on board its coeval multiplicities, to 
accept its radical contemporaneity, to deal with its constitutive complexity”. Doreen 
Massey, For Space (London, Thousand Oaks, New Dehli: Sage Publications, 2005) s. 8.

och samhälle har intensifierats i den postkoloniala, globaliserade världen.
Lefort står nära Hannah Arendt i sin förståelse av det offentliga rummet 

som en förutsättning för mångfald, frihet och jämlikhet: ”Det är omöjligt att 
överdriva betydelsen av denna idé, att det är genom att delta i detta rum, 
genom att få tillträde till synligheten på en offentlig scenen, som människor 
definierar och uppfattar varandra som jämlika”. 140 Som en förutsättning 
för det politiska är detta rum faktiskt och metaforiskt beroende av urbs, dvs. 
av lagar och regler, av vad som en gång gav polis dess fysiska konstruktion 
(notera den språkliga relationen till ”polisen”, som också är upprätthållare 
av ordning). Tanken om jämlikhet som demokratins första premiss är cen-
tral för Lefort; men i likhet med den oförminskade kampen om mänskliga 
rättigheter rör det sig om politiska konstruktioner, och inte om en förmedling 
av en naturgiven sanning inneboende i ”det sociala”. Därför ser han också 
svagheterna i Arendts tänkande, hennes nästan overkliga politiska idealism 
där idén om mångfald trots allt inte förmår upprätta en gräns mot längtan 
efter helhet och sammanhang. Hennes ovilja att diskutera den moderna de-
mokratins premisser, menar Lefort, visar också på hennes oförmåga att se 
sammanflätningen mellan demokrati och modernitet. Till skillnad från Arendt 
har Lefort ett uttalat maktkritiskt perspektiv – han ser språket i sig som ett 
maktmedel, och varje tolkning av det politiska måste inbegripa tanken om 
konflikter och skillnader på varje instans i samhället. 

Samhället som sådant förutsätter en form, skriver Lefort, ett socialt rum 
som utgör som samhället som institution – ”essensen av vad som en gång var 
’staden’”.141 Formen synliggör samtidigt som den döljer; den visar samhäl-
lets indelning och organisation samtidigt som principerna för denna ordning 
– det politiska livet – förblir dolda. (Redan detta ger vid handen det förgivet-
tagande som präglar offentliga rum, på samma sätt som politiken diskuteras 
medan samhället som sådant tas för givet.) Att ge rummet en form, säger 
Lefort, implicerar både ett meningsskapande (mise en sens) och ett iscensät-
tande (mise en scène) av sociala relationer. Meningen uppstår i och med det so-
ciala rummets artikulering av en viss verklighetsuppfattning, ett åtskiljande 
mellan verkligt och imaginärt, sant och falskt, tillåtet och förbjudet, rättvist 
och orättvist, normalt och patologiskt – formen inbegriper alltså ett slags re-
presentation av sig själv som varande aristokratiskt, monarkiskt, despotiskt, 

140. ”It is impossible to emphasize too strongly the idea that it is by participating in this 
space, by acceding to the visibility of a public stage that men define and aprehend 
one another as equals.” Claude Lefort, ”Hannah Arendt and The Question of the 
Political”, Democracy and Political Theory (Cambridge, Oxford: Polity Press, 1986) s. 51.

141. Lefort, ”The Question of Democracy”, ibid. s. 11.
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demokratiskt eller totalitärt. Denna form utgör det specifika sätt som samhäl-
let är uttryckt och inrättat på, och det inbegriper en konfiguration av makt 
och en viss uppfattning om denna makts symboliska karaktär. Utmärkande 
för totalitära system – vad Lefort kallar ”en politisk mutation” – är att staten 
och samhället; makt, lag och vetenskap, sammanfaller i en enda ideologi. 
Makten omfattar allt, den förkroppsligas i en person eller i ett parti, och alla 
skillnader upphävs och förnekas i namn av Folket som en enhet. 

Detta skapar en bakgrund till Leforts distinktioner av demokratin som en 
samhällsform, en oskiljaktig del av moderniteten och ett system som genom-
griper alla nivåer av samhället. Demokratin är alltid inskriven i en dynamisk, 
historisk process – därmed utesluts varje möjlighet om återgång till ett förflu-
tet ideal.142 Men Lefort gör en omläsning av demokratins första uttolkare för 
att fånga vad som utgör demokratins väsentliga skillnad i förhållande till sin 
historiska kontext. Hos Tocqueville är det idén om social jämlikhet, vars be-
tydelser han utforskar i det sena 1700-talets Amerika och vars tvetydigheter 
han var den förste att identifiera. Redan här framgår demokratins samman-
satta dilemma som bildar utgångspunkt för nutida diskussioner: relationen 
mellan likhet och skillnad, mellan identitet och anonymitet, mellan subjektet 
och ”den andre”.143 Tocqueville beskriver hur betoningen på individens sär-
art – hennes fri- och rättigheter – upphävs i ”den allmänna opinionen” med 
dess normerande och standardiserande verkan, och hur ett maktsystem, som 
just då det inte längre kan knytas till en person, förefaller allt mer abstrakt, 
totalitärt och allsmäktigt.144 Han undersöker demokratin ”underifrån” och 
blottlägger dess inneboende motsägelser, vad Lefort kallar ”dess okända ele-
ment” som han menar statsvetenskapen förträngt genom att anta dess for-

142. ”no return to the past is conceivable within the framework of democracy”. Lefort, 
”Human Rights and the Welfare State”, ibid s. 42. Här som annars finns en nära 
relation till Castoriadis, med vilken han samarbetade kring tidskriften Socialisme 
ou Barbarie (1949-1965) där den dogmatiska marxistiska teorin övergavs för en ny 
inriktning. För en diskussion om tidskriften och dess politiska gruppering, till vilken 
även Jean-François Lyotard hörde, se Anders Ramsay, ”Den forskande aktivisten: 
om Castoriadis och Socialisme ou Barbarie”, Res Publica 2003:58. 

143 . För en akademisk diskussion om olika tolkningar av demokratin och demokratins 
kris, se David Trend, ”Democracy’s Crisis of Meaning” ur David Trend (red.), 
Radical Democracy: Identity, Citizenship and the State (New York: Routledge, 1996); om 
det västerländska samhällstänkandet i förhållande till subjektet, se The Miami 
Theory Collective (red.), Community at Loose Ends (Minneapolis, Oxford: Univeristy 
of Minnesota Press, 1991).

144. Lefort, op cit s. 14 f, s. 24 f., s.174 f. 

mer som ”fakta”. Utmärkande för demokratin, menar Lefort, är att det utgör 
ett fenomen där osäkerhet och obestämbarhet är inskrivet i dess form, till 
skillnad från totalitära system som säger sig stå utanför historien.

Denna grundläggande obestämbarhet utgår från demokratins förhållan-
de till makt, den oförenliga dubbelhet som innebär att makten är ”allas” och 
”ingens”.145 Så länge makten var en ”privatsak” och tillhörde en monark var 
den förkroppsligad i en person, vars auktoritet utgick från en transcendent 
källa, en fiktiv punkt utanför världen, en abstrakt princip om Gud, Rättvisan 
eller Förnuftet. Den ”politiska revolutionen” (i Frankrike 1789, i Amerika 
1776) innebär att makten splittras och fördelas på olika instanser. Vad som 
tidigare förkroppsligade helheten, monarkens personifikation av makt, kun-
skap och rätt, förintas till förmån för ett samhälle som är splittrat och okon-
trollerbart, ett samhälle vars helhet och identitet inte går att fastställa. Med 
demokratin utgår makten från ett tomrum, säger Lefort, vilket innebär att 
makten inte kan förkroppsligas eller representeras, att ingen eller inget kan 
ta den i besittning. Makten hämtar nu sin legitimitet inifrån det sociala, vilket 
innebär att den utgår från relationen mellan människor, från idén om ”fol-
ket” som är utan substans, som inte går att definiera eller lokalisera: ”när en 
tom plats framträder kan det inte längre finnas någon bindning mellan makt, 
lag och vetande, och deras grunder låter sig inte uttalas. Det socialas väsen 
försvinner, eller rättare, framträder i form av ett oändligt antal frågor”.146 

Utmärkande för demokratins instiftande och upprätthållande, skriver 
Lefort, är ”upplösningen av visshetsmarkeringar”. Den ”inviger en historia 
där människor upplever en fundamental obestämbarhet avseende grunder 
till makt, lag och kunskap, liksom till grunden för relationen mellan jaget 
och den andre, på varje nivå i det sociala livet”.147 Det innebär att ifrågasät-
tandet är en del av det demokratiska samhället, att ingen kan göra anspråk 
på att ha svaren, och att framställningen av teorier och ideologier är en på-

145. Idén är grundläggande för Leforts resonemang och återkommer med varierande 
formuleringar. Se ”The Question of Democracy”, op cit. s. 18 f. Se även ”Politics 
and Human Rights” och ”The Logic of Totalitarianism” ur The Political Forms of 
Modern Society: Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism (Cambridge, Oxford: Polity 
Press, 1986) s. 255 resp. s. 279.

146. ”When an empty place emerges, there can be nu possible conjunction between 
power, law and knowledge, and their foundations cannot possible be enunciated. 
The being of the social vanishes or, more accurately, presents itself in the shape 
of an endless series of questions…”. Lefort, ”The Permanence of the Theologico-
Political?” ur Democracy and Political Theory, s. 228.

147. Lefort, ”The Question of Democracy”, Democracy and Political Theory, s. 19. 
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gående och aldrig upphörande process. När människor inte mäktar med att 
fördra denna osäkerhet, i tider av ekonomisk katastrof, krig, eller då skill-
naderna i samhället blir så stora att de inte kan få en symbolisk förlikning 
i det offentliga rummet, när makten blir synlig i samhället – samtidigt som 
samhället framstår som uppdelat; då ser vi fantasin om Folket som en enhet 
återuppstå, skriver Lefort – strävan efter att upprätta en tydlig och enhetlig 
identitet, en hel samhällskropp, en manifesterad makt. 

Samhället, ”det sociala”, framträder därmed som ett mysterium, något 
grundlöst. Det formas k.ring frånvaron av en synlig makt, där tomrummet 
står som en metafor för ett slags synliggörande av denna frånvaro. Maktens 
position utgör ett ”tomrum”, vilket befäster ett system baserat på ett ifråga-
sättande av makten utifrån olika politiska krav på rättvisa – ett system baserat 
på ovisshet, där skillnader och olikheter är implicita. Föreställningen om att 
stat och samhälle bör hållas åtskilda verkar dölja snarare än framhäva det 
specifika i demokratin, skriver Lefort – det hindrar oss från att se konfigu-
rationen av sociala konstruktioner där skillnader och olikheter är synliga. 
Konflikten är inte ett hot mot demokratin, den är del av själva systemet – den 
utspelar sig överallt i samhället och är nödvändig och legitim. Demokratins 
medborgare är indragna i en dynamik där deras egen position i förhållande 
till andras, till samhället, till det politiska, ständigt är satt i fråga och där 
varje föreställning om en helhet – ”folket”, ”det gemensamma”– faller isär i 
ett oändligt antal enskildheter. 

Kan det vara så att demokratin är för skör för att i längden lyckas upp-
rätthålla människans längtan efter mening och sammanhang? Är det detta 
Hannah Arendt inser, vars tänkande formats av nazisternas maktöver-
tagande 1933 – ett moment som, märk väl, skedde i enlighet med ”folk-
viljan” i weimarrepubliken? Demokratins inneboende tvetydigheter, dess 
”tomrum”, är ett ständigt gnagande orosmoment. Den rymmer för många 
motsägelsefulla inslag för att någonsin kunna läggas åt sidan – det är an-
ledningen till att den enligt Lefort ständigt måste försvaras och betraktas i 
relation till sina alternativ. Utifrån jämlikheten som paroll är vi nu inne i en 
situation där man istället talar om rättvisa. Det pekar på en förskjutning i de-
mokratins betydelse, efter kritiken mot modernitetens begrepp om univer-
salitet och jämlikhet – principer som vi redan noterat alltid tycks förutsätta 
ett ”vi” gentemot ”de andra”. Som Nancy Fraser påpekat är det heller inte 
möjligt att bejaka skillnader och olikheter i ”det mångkulturella samhället” 
med mindre än att man har social rättvisa som grund.148 Om jämlikhet är 

148. Fraser diskuterar hur den amerikanska s.k. skillnads- och indentitetspolitiken – vad 
som följer på 60-talets medborgarrättsrörelser – tenderar att upprätta tanken om 

förment utslätande och förutsätter likhet i samma mån som olikhet, skapar 
rättvisa direkt en antagonistisk situation där det ena ställs mot det andra: det 
fordrar en måttstock, en förmåga att göra etiska distinktioner. 

Det är möjligt att sätta Leforts tänkande i relation till utopin, snarare än 
till det totalitära. Om utopin är ”ingenstans”, den plats där tiden och rum-
met upphävs till förmån för en fulländad, oföränderlig ordning, så är de-
mokratin en form där ordningen ständigt ifrågasätts – utan att den därför 
tillåts generera en annan typ av ordning. Att motarbeta denna föränderliga 
dynamik – denna konfrontation av skillnader och olikheter – är detsamma 
som är frånkänna det politiska. Längtan efter helhet, synlighet, beständighet 
– att befinna sig i ”det goda samhället”, där människans sätt att leva, tänka 
och verka har en definierad giltighet och där allting framträder som homo-
gent – är för Lefort detsamma som att önska sig tillvaron under en makt-
fullkomlig ordning.149 Demokratin är vad som ständigt undandrar sig vår 
föreställningsförmåga: det verkliga får aldrig sammanfalla med det imaginära. 
Det är en rörelse mot ett ständigt uppskjutet ideal, en utopi vars kraft ligger 
i att den aldrig får förverkligas med mindre än att rörelsen avtar, formen 
fixeras, oppositionen tystas och förintas. Genom att insistera på ett absolut 
glapp mellan det verkliga och det ideala intar Lefort en helt annan hållning 
än till exempel Henri Lefebvre, vars tänkande präglas av en ständigt åter-
kommande dröm om helhet, en förlorad ”kod” som en gång skapade en 
helhet av staden som form, tolkning och liv.150 

Tanken om ”tomrum” finns även hos Lefebvre, där det utgör ursprung-
et till alla rum: ”det absoluta rum” som är både religiöst och politiskt. För 
Lefebvre är detta just rummet som helhet, en syntes av teknik och konst, det 
sociala och det mentala, tiden och rummet, den ”platslösa” symbolen för 
alla rum och sammansmältningen av Logos och Kosmos. Det är sanningens 
rum – ”vare sig det är tomt eller fullt är det därför ett mycket aktiverat rum 
som både härbärgerar och genererar sociala energier och naturkrafter”.151 
Som bundet till kulten är det inte nödvändigtvis offentligt, även om det 

mångfald som ett värde i sig, ofta som förankrat i essentiellt fastställda identiteter 
utifrån kön, ras, klass etc. Hon hävdar att respekten för individuell särart alltid 
måste sättas i relation till frågan om social jämlikhet och rättvisa. Nancy Fraser, 
”Equality, Difference and Radical Democracy” ur David Trend (red.), Radical 
Democracy: Identity, Citizenship and the State (New York: Routledge, 1996) s. 207.

149. Lefort, ”Politics and Human Rights”, The Political Forms of Modern Society, s. 270.
150. Henri Lefebvre, The Production of Space (Oxford, England, Cambridge, USA: 

Blackwell, 2001) s. 46f, 64.
151. Ibid. s. 236.
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grekiska agorat är det bästa exemplet: det måste vara tomt för att bereda plats 
för ecclesia, medborgarnas församling. För Lefebvre inleds förfallet mot ka-
pitalismens ”abstrakta” rum redan med romarnas alla statyer, tempel och 
monument som belamrade forum. I jämförelse framstår Leforts föreställ-
ning om tomrummet vara fullständigt i avsaknad av idealitet. Den franska 
termen är lieu vide, dvs. ”tom plats”, en sammansättning som framkallar 
frånvaron av mening.152 Ska vi då förstå det som liktydigt med det offent-
liga rummet, den oundgängliga ”scen” som upprättas samtidigt med de-
mokratins instiftande som en kompensation för bristen på substans? Det 
offentliga rummet blir därmed ett utrymme där skillnader och konflikter 
inte döljs eller förträngs – vilket är fallet utifrån en marxistisk analys – utan 
är ägnade att framträda? 

Så framställs det i Rosalyn Deutsches tolkning: hon menar att det of-
fentliga rummet är det tomrum där ”i avsaknad av en grund, det socialas 
mening och helhet förhandlas – på samma gång befäst och riskerad … det 
offentliga rummet är en institutionalisering av konflikten … där utövandet 
av makt ifrågasätts”.153 Det innebär en radikalisering av tanken om offent-
lighet som vi mötte den hos Habermas: som rensad på normativa och idea-
liserande inslag står tomrummet för en veritabelt öppen och därför ytterligt 
kritisk frizon. Men noga räknat är detta inte vad Lefort säger. Hans beskriv-
ning av tomrummet är en metafor, en bild som inte bara uttrycker samhäl-
lets grundlöshet utan även fungerar som ett glapp – ett glapp som hindrar det 
symboliska och det verkliga att sammanfalla.154 Det går inte att bortse från 
att denna bild inte bara motsvarar frihet och kritik, utan också ångest och 
meningslöshet: därav det fasansfulla i förlusten av synliga markeringar på 
visshet. I varje strävan att förklara samhället finns en tanke om sammanhang 
och inre helhet, skriver Lefort – han ser därför en djupgående relation mel-
lan det politiska och det religiösa, bägge som framsprungna ur tillvarons 
outhärdliga ovisshet. Tanken om samhället eller det politiska som fullkom-
ligt immanent rymmer därför alltid inslag av idealitet eller transcendens, 
och det finns alltid finns en drift att inkarnera eller personifiera dessa ideal i 

152. Termen kan jämföras med det franska uttrycket lieux communs, allmänna platser, 
vilket har den idiomatiska betydelsen av ”det gängse”, av förutfattade meningar och 
banaliteter (jfr. engelskan common place). 

153. Deutsche, op cit s. 273.
154. ”[demokratin] is the only one to have represented power in such a way as to show 

that power is an empty place and to have thereby maintained a gap between the 
symbolic and the real”. Lefort, ”The Permanence of the Theologico-Political”, 
Democracy and Political Theory, s. 225 f. 

verkligheten.155 Men Lefort menar att det är när ett sådant förkroppsligande 
eller förverkligande sker som demokratins premisser upphävs – och därmed 
kan likställandet mellan ”tomrummet” med ett faktiskt offentligt rum (eller 
ens offentligheten som en sfär) betraktas som en sådan ”inkarnation”. 

Deutsches läsning utgör därför en alltför handgriplig överföring – men 
den är inte gripen ur luften. På ett av de fåtaliga ställen där Lefort knyter an 
till begreppet ”offentliga rum” betonar han, i Arendts mening, dess ound-
gänglighet för demokratin – han håller det för ”obestämbart”, tillhörande 
”ingen”, ett rum där människor erkänner varandra och ifrågasätter rätt-
tigheter och legitimitet.156 Hans beskrivning av det sociala rummet, ”sam-
hällets form”, framhåller också den symboliska och representativa funktio-
nen av detta rum som en återgivning av samhällets ordning. Frågan om 
dess utformning är därför väsentlig. Men oavsett om ”tomrummet” – detta 
”socialt producerade och producerande rum” – ska fattas om en metafor, 
ett fysiskt rum eller offentligheten som sfär, inbegriper det en uppsättning 
distinkta platser, fysiska, mediala eller på annat sätt diskursiva ”rum”, som 
med nödvändighet tillhör någon. (Att betrakta det offentliga rummet som 
”ingens” skulle vara att hänvisa det till ”byråkratins tyranni”, vad Hannah 
Arendt ser som ”den senaste och mest fullvärdiga formen av dominans”: 
en situation där ingen kan hållas ansvarig och som därför rätteligen borde 
kallas ”Ingens styre”.157 ) Därför är inte ens Lefort helt utan idealitet – i 
likhet med Habermas ger han ett slags visionär beskrivning av en kategori 
av samhället, men utifrån helt andra grundvalar. Den fråga som väcks av 
hans teorier är därför återigen tanken om syfte. För om det ska finnas någon 
mening med ett offentligt rum – vare sig det antas som medium för verklighet 
och gemenskap, som ett scenrum där människor interagerar och framträder 
inför varandra, eller som ett utrymme där konflikter och antagonistiska 

155. Ibid. s. 254 Jfr med detta citat av Marx: ”Människornas enhet med människorna, 
som grundas på den verkliga skillnaden mellan människor och som är begreppet 
mänsklighet nedsänkt från himmelen till jorden, vad är det annat än begreppet 
samhället.” Brev från Marx till Ludwig Feuerbach, 1844, ur Sven-Eric Liedman & 
Björn Linnell, Karl Marx: texter i urval (Stockholm: Ordfront, 2003) s. 34.

156. Lefort, ”Human Rights and The Welfare State”, op cit s. 41.
157. Hannah Arendt, On Violence (New York: Harcourt, Brace & World, 1970) s. 38. 

Demokratins ”deformation” till byråkrati som ”ingens styre” (”rule by Nobody”) 
– till skillnad från demokrati (folkets styre), aristokrati (de bästas styre) etc. 
– är en dimension som även Lefort utvecklar men som tyvärr måste förbigås 
i detta sammanhang. Den är emellertid högst väsentlig, inte minst i fråga om 
stadsplanering, produktionen av rum eller offentliga konstprojekt. 
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krafter kan träda i öppen dager – måste det också finnas ett varför: en idé om 
kunskap, upplysning eller utveckling. Hela detta idékomplex är samman-
flätat med demokratin men det är inte identiskt: demokratin definieras av 
att folket har makten – inte mer, och det är ett ”folk” vars rättigheter ständigt 
förhandlas, ett ”folk” vars exkluderande och inkluderande funktion ständigt 
är satt i fråga. Det rör vad Arendt kallat ”rätten att ha rättigheter” vilket är 
vad som aktualiseras genom till exempel flyktingpolitiken. Vad som fyller 
detta system med innebörder, vad som samlas i tanken om det politiska, är 
föreställningar om jämlikhet, frihet och rättvisa – dvs. visioner, ideal och 
etiska principer. Men som ”uppfinningar” hör de till en fullständigt imma-
nent verklighet och har inga transcendenta garanter. 

Radikaliteten i denna tanke kan inte nog betonas. Det innebär att det of-
fentliga rummet utgör en politisk uppfinning, en plats där samhället fram-
träder i sin styrka och sina svagheter, där skillnaderna synliggörs och blot-
tläggs. Smutsen har sin legitima plats här, liksom trivseln och skönheten. Men 
syftet är inte bara att se samhället framträda, utan att relatera denna verklighet 
till de samhälleliga principer som döljs av strukturen, som upprättat detta rum 
och garanterar dess existens – eller alternativt, medverkar till dess upplösning. 
Syftet är att dra slutsatser av vad som sker och synliggörs i det offentliga rum-
met, inte att passivt konsumera det. Jag skulle säga att syftet är att handla, om 
det inte medförde en oavsiktlig tvetydighet som blir ironisk i sammanhanget. 

1.4.5 
Förlusten av det offentliga rummet är, med Hannah Arendts beskrivning, 
en förlust av världens förmåga att församla människor, dvs. att skilja och för-
binda dem, en situation som ”i sin fasa” påminner om ”en spiritistisk seans 
under vilken människorna kring bordet genom något magiskt trick plötsligt 
ser bordet försvinna”.158 Ett sådant försvinnande är inte bara utmärkande 
för det offentliga rummet i praktiken – utan även i teorin. Från att ha varit 
liktydigt med polis, lika definierat och påtagligt som lagar och regler för de-
mokratin, har det utvidgats till en sfär, ett gränslöst utrymme för uttryck och 
uppfattningar, information och manipulation – den offentlighet som utgörs 
av massmedierna, kultur, utbildning, kommunikation, politik etc. Vi kan inte 
längre tala om en offentlighet, en publik, utan en mångfald av offentligheter 
och publiker i olika medier – ett förhållande som vittnar om individuell frihet 
i lika mån som en splittring på ett samhälleligt plan. Bara en sådan sak att 
”nyheter” når oss från flera olika instanser och inte längre förmedlas av en 
enda, central kanal visar hur offentligheten inte utgör ett ”sammanbindande 

158. Arendt, Människans villkor, s. 77.

medium”, dvs. som medium för en gemensam verklighet. Att förekomsten av 
en sådan ”central kanal” har tydligt totalitära konnotationer visar också på 
problematiken i en demokrati som finfördelats ner till atomer. Men vad som 
är av intresse här, för vårt avseende, är att se hur förståelsen av det offentliga 
från rum till sfär också inneburit att det utplånats som form, som fysisk rumslig-
het. Att åter närma sig offentligheten som fysiskt rum – som den ”utsida” där 
verkligheten framträder – kan därför sägas beteckna både början och slut-
punkten för min avhandling. Det är att återuppta uppmärksamheten på of-
fentligheten som rum och se till rummets egenskaper och innebörder: dvs. dess 
kapacitet att fungera som medium, som säreget från andra typer av medier 
(vad Clement Greenberg skulle kalla dess ”mediumspecificitet”). 

Offentlighet är ett ämne som avhandlas inom en mängd olika discipliner; 
inom politisk filosofi, sociologi, urbana studier, kulturgeografi, mediakun-
skap, statsvetenskap etc. Inte minst inom konsten har frågan om offentlig-
het – framför allt i USA – varit ett brännande ämne på ett sätt som saknar 
motsvarighet i Sverige. En av de få som tar ett sammansatt grepp över hela 
denna problematik är den amerikanska konstteoretikern Rosalyn Deutsche, 
som bedriver en kritisk och uppdaterad analys med utgångspunkt i feminis-
tiska och s k. radikaldemokratiska teorier. Hennes primära infallsvinkel har 
varit att visa hur konst, arkitektur och stadsbyggande används för att skapa 
ett ”monumentalt” offentligt rum; vad hon ser som en förfalskad bild av en 
social helhet framburen av traditionella medborgerliga ideal. I en serie essäer 
har hon granskat hur den ekonomiska utvecklingen kanaliseras i ”stadsför-
nyelse” och där avigsidorna av denna utveckling – arbetslöshet, fattigdom 
och hemlöshet – förnekas och förträngs.159 Deutsche bedriver en sofistikerad 
argumentation mot föreställningen om demokratin eller ”folket” som utgö-
rande en positiv, given entitet vars ”mening” eller substans går att fastställa 
– en kritik hon riktar mot såväl en höger- som vänsterinriktad ideologi. 

För Deutsche sammanfaller Leforts tomma plats med det offentliga rum 
där demokratins grundlöshet framträder.160 Det har den förtjänstfulla verkan 

159. Deutsche, ”Krzysztof Wodiczko’s Homeless Projection and the Site of Urban 
‘Revitilization’”, ”Uneven Development: Public Art in New York City”, ur Evictions: 
Art and Spatial Politics.

160 ”The public space, in Lefort’s account, is the social space where, in the absence 
of a foundation, the meaning and the unity of the social is negotiated – at once 
constituted and put at risk.… Public space implies an institutionalization of conflict 
as, through an unending declaration of rights, the exercise of power is questioned, 
becoming, in Lefort’s words, ‘the outcome of a controlled contest with permanent 
rules”. Ibid. s. 273.
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att avslöja myten om det offentliga rummets neutralitet. Det kan inte vara 
skilt från det politiska i bemärkelsen skilt från politiska konflikter – som socialt 
fenomen, och i enlighet med en marxistisk analys, är det tvärtom konflikter 
som skapar och upprätthåller det. Att betrakta offentligheten som ”det rum, 
där samhället konstitueras genom en ständigt pågående utfästelse av rättig-
heter som ifrågasätter och begränsar makten” innebär emellertid att idén om 
kritik fortfarande har en stark giltighet.161 Deutsche är starkt influerad av ny-
marxistisk politisk teori som – till skillnad från en tidigare ortodox marxism 
– tillerkänner den liberala demokratin och mänskliga rättigheter en politisk 
legitimitet. En utgångspunkt är Lefebvres teorier om rummets produktion; 
det är både produktionskraft och produktionsförhållande, vilket innebär att 
det skapas av, organiserar och reproducerar samhällets maktfördelning. 

Boken Evictions: Art and Spatial Politics (1996) är en sammanställning av 
Deutsches texter och ett viktigt bidrag till diskursen om offentlighet, framför 
allt som relaterad till konst. Jag tror, precis som Deutsche, att det offentliga 
rummet som konstitution har förmågan att riva upp djupt liggande före-
ställningar om vad vi menar med samhället som ”helhet”. Även som diskus-
sionsämne är det offentliga rummet extremt laddat med föreställningar som 
rör det gemensamma, framför allt i fråga om vad som avses – och vilka som 
ingår – i denna gemenskap. Det är ett ämne som alltför sällan relateras till 
en svensk kultur, vilken till skillnad från den amerikanska präglas av samför-
stånd, av vad som länge varit en tillit till myndighetsutövningen och där ar-
kitekturens, konstens och planeringens betydelser kanske i högre grad tagits 
för givet. Först nu har Deutsches politiska perspektiv på stadsbyggande och 
planering fått en svensk, populär motsvarighet i den nyligen publicerade 
antologin Bor vi i samma stad? Om stadsutveckling, mångfald och rättvisa (2005), 
vilken samlar ett antal kritiska texter från olika discipliner som ifrågasätter 
rådande paradigm.162 Men det finns också problem med Deutsches analys, 
vilka delvis – men inte enbart – har att göra med kulturella skillnader. Det 
första är att hennes fokus på konst i det offentliga rummet upprättar ett mot-
satsförhållande till arkitekturen: om konstnären tilldelas rollen av kritiker, 
är arkitekten i bästa fall maktens aningslösa verktyg. I likhet med hos Craw-
ford innebär strävan att bryta ner dikotomierna mellan privat och offentligt 
att de konstitueras på andra ställen. För Deutsche finns inga autonoma este-
tiska värden i socialt determinerade praktiker; ”skönhet”, ”funktion” och 

161. ”What if we define public space as the space where society constitutes itself through 
an unending declaration of rights that question and limit power?” Ibid. s. 42.

162. Karin Bradley et al. (red.), Bor vi i samma stad? Om stadsutveckling, mångfald och rättvisa 
(Pocky, 2005). 

”kontext” reduceras till maktteknologier, manipulativa och kapitalistiska 
metoder vars enda syfte är att skyla över sociala missförhållanden. Det är 
en utpräglad marxistisk hållning hon delar med en kritiker som Douglas 
Crimp och som jag redovisar i ett senare kapitel. Det andra problemet – vil-
ket kan ses som en följd av detta – är den monolitiska synen på makt, där 
det spontana användandet eller uttrycket underförstått har en privilegierad 
position som mänsklig ”handling” framför det planerade och utformade. 
Detta synsätt inbegriper en misstänksamhet mot den representativa demo-
kratin, till förmån för den direktdemokratiska, vilket innebär att frågor om 
maktens legitimitet och auktoritet får träda tillbaka inför individens icke-
representerbara singularitet. Det reser en rad svåra frågor om samhällets 
konstitution och demokratins ”mening”, för vad motiverar communis över-
huvudtaget, när varje tanke om ”allmängiltighet” ska uppfattas som ett för-
nekande av individen och ett normativt förtryck?163 Som vi redan märkt så 
är missförtroendet mot den representativa demokratin, dess legitimitet att 
planera, utforma och besluta, ett problem i arkitektonisk mening – det har 
svårartade konsekvenser, inte bara för rummet som form utan för arkitek-
tens legitimitet och befogenheter. Men det tredje, vilket jag fäster mig vid här, 
är hur Deutsches resonemang bidrar till att ge det offentliga rummet en allt 
mer abstrakt, ”fantomlik” och gränslös karaktär – som fysisk verklighet för-
svinner det till sist helt ur diskussionen. 

I den sista artikeln i boken, ”Agoraphobia”, för Deutsche ett explicit reso-
nemang kring det offentliga rummet och de villkor som genereras för konst 
och demokrati.164 Makten – vilket här är en syntes av den politiska makten 
(staten) och marknadskrafterna – strävar efter att behärska och kontrollera 
rummet och osynliggöra samhällets skadliga, subversiva eller kritiska ele-
ment. Konstnärens uppdrag i det offentliga rummet blir därför en fråga om 
att dekonstruera rummets ”helhet”, att visa fram de ”utvisade” element som 
möjliggör ansamlingen av kapital och makt: de fattiga, de utstötta, smutsen, 
vad Sorkin kallade urbanitetens ”svåra” sidor. Deutsche visar att ifrågasät-

163. Georges Van Den Abbeele redovisar de två skilda etymologiska rötterna till termen 
”community” (samhället), communis: com + munis, så som att vara sammanbunden, 
respektive com + unis, att vara enad, och ser det som principer för de i huvudsak 
två modellerna för västerländskt samhällstänkande: tanken om individer, bundna 
i ett samhällskontrakt (Rousseau, Kant) respektive tanken om samhället som en 
organism (Hobbes). Se The Miami Theory Collective (red.) Community at Loose Ends 
(Minneapolis, Oxford: University of Minnesota Press, 1991), förordet.

164. Ett utdrag finns publicerat på svenska, ”Torgskräck” i AREA 2002:3, övers. T. 
Wiklund.
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tandet av gränsen mellan det privata och det offentliga också innebär en 
granskning av hur medborgarskap och subjektivitet representeras – frågor 
om vem som framträder, hur och varför; vems perspektiv som antas vara 
det giltiga och ”neutrala” och därför representerar ”människan”. Detta är 
vad som genererar hennes tolkningar av konstens politiska innebörder. 

Vad innebär då denna problematisering i termer av rum? I en not argu-
menterar Deutsche för att ”rummet” (space) inte är någonting självklart eller 
givet: ”det kan vara en stad eller en byggnad, men också … en identitet el-
ler en diskurs”. Ingetdera är ”verkligare” än något annat, och för att utöva 
en ”demokratisk kritik” av rummet måste dikotomierna mellan ”verklighe-
ten och tänkandet” brytas ned.165 Deutsche har rätt i att rummet är soci-
alt producerat och därför också utgör en representation; att det speglar och 
upprätthåller föreställningar om insida och utsida, makt och normativitet 
– rummet utgörs inte ”bara” av sin materialitet, utan är även en politisk, 
social och mental konstruktion. Hon har också rätt i att dessa dimensioner är 
konstituerande för alla former av rumslighet, oavsett om de är ”metaforiska”, 
”diskursiva” eller formas i nätverk för information och kommunikation. Den 
offentliga konsten kan därför inte bindas till en ”utsida” i termer av rum eller 
ägandeskap: i och med att den framträder – på en utställning, i en diskussion 
– skapar den också en publik, en offentlighet. Men med denna utslätning av 
skillnader mellan olika rumsliga fenomen upphör också förmågan att göra 
distinktioner – att se nyanserna och skillnaderna i rummets olika framträdel-
seformer. Det fysiska rummet är hos Deutsche övervägande definierat som 
”closure”, dvs. inhägnad – vilket framför allt tjänar som en uteslutningsme-
kanism. I likhet med hos Ernesto Laclau, vars tänkande kring det politiska 
i termer av relationer snarare än fastlagda identiteter är en viktig referens i 
sammanhanget, uppfattas rummet som enbart hegemonisk konstruktion, en 
ideologisk slutenhet.166 Deutsche bortser följdriktigt från rummets förmåga 
att inte bara förbjuda utan att också generera handling: att utgöra vad Lefebv-
re kallar både ”maktens spelfält … och handlingens grund”.167 För Deutsche 
finns inget privilegierat offentligt rum i betydelsen fysisk entitet – rummet är 
”överallt”. Lustigt nog är detta exakt vad som föranleder Lefebvres problem-
ställning i La production de l’espace: det faktum att rummet existerar i mängder 
av olika diskurser och akademiska fält – det litterära rummet, det psykoana-
lytiska, det matematiska etc. – utan att det finns någon klar idé om helheten. 

Det innebär att Deutsches nedbrytande av ”rumsliga hierarkier” och 

165. Deutsche, op cit s. 374, not 121.
166. Massey, op cit s. 20-29, kritik mot Lauclau s. 42 f.
167. Lefebvre, op cit. s 191.

diskursiva utvidgning skapar en paradoxal begränsning i synen på vad jag, 
trots allt, vill särskilja som det ”verkliga”, materiella rummet. Hos Lefebvre 
är det just dialektiken mellan rummets olika framträdelseformer som är det 
avgörande: det socialt producerade rummet formas i en syntetisk process av 
det tänkta, det formade och det upplevda, där han söker motverka domi-
nansen av det abstrakta eller ”mentala” rummet som varit det kunskapsteo-
retiskt normerande.168 När jag läser Deutsche förefaller en sådan ”mental” 
överrationalisering uppenbar. I sitt avslutande resonemang ansluter hon till 
en text av Thomas Keenan som problematiserar det offentliga rummet som 
”verkligt” fenomen.169 Keenan utgår från Beatriz Colominas beskrivning av 
konflikten mellan Le Corbusier och Auguste Perret kring fönsterbandet, där 
utsikten – fönstret som ”inramningsmekanism” – också innebär en konstruk-
tion av det mänskliga subjektet. Som relaterad till föreställningar om insidan 
kontra utsidan, om privat och offentligt, är fönstret laddat med ambivalens: 
är det ett skydd, eller en öppning? Släpper det in ljus från utsidan och utsätter 
subjektet för en hotande omvärld – eller ger det insidan en överordnad posi-
tion, dvs. skapar en plattform för subjektets visuella konstroll? För Keenan 
betecknar det offentliga ett bländande, skoningslöst ljusinfall som utsätter in-
dividen för hennes inre sårbarhet. I likhet med språket är det något som främ-
mandegör jaget från henne själv, som skapar identitet genom konfrontation 
med en omvärld som aldrig fullt ut kan greppas. Strukturerat av glapp mel-
lan det betecknande och det betecknade är språket konstruerat av ett system 
av skillnader. En sådan ogripbar frånvaro, ”det verkligas” bortvändhet, är i 
Keenans läsning vad som utgör det offentliga rummets ”substans” – denna 
substans är, och har alltid varit, ”en fantom”. Sorgen över dess försvinnande 
döljer det faktum att det aldrig heller har funnits. I Deutsches läsning blir 
därför alla föreställningar om det offentliga rummets substantiella betydelse 
”täckminnen” – psykets sätt att skydda sig från en traumatisk insikt. 

Det offentliga rummets konstituerande element skulle därmed – analogt 
med samhället eller det politiska subjektet – utgöras av den bortträngde ”An-
dre”, det som inte är åtkomligt, det som är främmande i oss själva. Genom 
att anta det socialas ogripbara karaktär som grunden för det politiska uppstår 
ett fantomlikt offentligt rum, mindre en form av verklighet än en projektion 
av vår längtan efter sammanhang och mening. Vad vi ytterst ställs inför är en 
gåta, det främmande och okända, tillvarons ogripbara karaktär. I och med 
att betydelsen hänvisas till det ”oåtkomliga” (språklösa, främmande), till allt 

168. Ibid. s. 1 - 7.
169. Deutsche op cit. s.322-327. Jfr. Thomas Keenan, ”Windows: of Vulnerability” ur 

Robbins (red.), op cit.
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som förblir osynligt men likväl äger kraft som konstituerande element, för-
skjuts det offentliga rummet som meningsskapande verklighet ut ur diskus-
sionen. Man kan ifrågasätta giltigheten av en modell som likställer rummet, 
språket, samhället och det mänskliga subjektet som konstruerade på ett lik-
artat sätt, som formade av den bortträngde, outgrundlige ”Andre”. Med en 
banal psykoanalytisk liknelse – som dock inte är främmande inför Deutsches 
resonemang – blir makten liktydig med ”överjaget”, det synliga med ”jaget”, 
medan det språklösa eller oåtkomliga blir detsamma som det ”omedvetna”. 
Men är det inte en våldsam förenkling att enbart positionera det strukture-
rande elementet på det omedvetnas plan? Är det inte exakt den övertro på 
det oåtkomliga och omedvetnas styrande förmåga som, i likhet med Jean-
Luc Nancys kritik av situationisterna, röjer en kvarvarande metafysik? ”Den 
Andres” paradoxalt grundläggande betydelse för kulturen och samhället be-
skrivs av Massey som ”den konstituerande utsida vilken också är den inre 
störningen”.170 För att följa den psykoanalytiska analogien vidare borde upp-
märksamheten snarare fästas på växelspelet mellan psykets olika områden i 
formandet av det medvetna. Deutsche deltar därför till sist i den långa tradi-
tion som läser staden i patologiska termer, som fastställer sjukdomstillstånd 
och föreskriver läkningsmetoder. Hon framställer definitivt inga botemedel, 
men frågan är om det är bättre att insistera på en obotlig psykisk neuros. 

Problemet med denna typ av analyser är att de trots att de konstaterar 
det offentliga rummets immanens, gör sig bokstavligen blinda för dess fakti-
citet. Vad som uteblir – eller snarare misstänkliggörs – i Deutsches tolkning 
är insikten om att språket inte bara är uppbyggt av skillnader: det är också 
ett medel för kommunikation, en sätt att överbrygga skillnader. Det innebär 
att vår förmåga och kapacitet att skapa mening och sammanhang utgör den 
andra, ”bortvända” sidan av resonemanget: det är att tillerkänna språket en 
annan betydelse, som på intet sätt medför att ge det statusen av ett transpa-
rant medium för ett rationellt förnuft. Det finns starka skäl till att se språket 
som det absolut viktigaste sammanbindande mediet i ett allt mer fragmen-
tariskt och heterogent samhälle – en fråga som för övrigt livligt diskuterats 
i den svenska debatten. Men denna på samma gång likhets- och olikhets-
skapande kapacitet är också vad som utmärker rummet. Precis som språket 
har inte rummet en ensartad, fixerad mening – meningen uppstår till följd 
av kontexten och i vad som uppstår i utbytet. 

För Doreen Massey är det fullständigt nödvändigt att se rummet som nå-
gonting dynamiskt och oavslutat. Rummets öppenhet, dess utsträckning och 
därför förenande verkan över oändliga avstånd utforskas i boken For Space 

170. Massey, op cit s. 52.

(2005) – detta är vad hon benämner som dess ”relationella” förmåga vilket 
ger helt andra infallsvinklar för att teckna det offentliga rummets potential. 
Hon menar att tanken om rummet som ett slutet och därför determinerat 
objekt föreligger som ett outtalat antagande även hos de viktigaste och mest 
radikala politiska teoretiker, där rummet fattas som motsatt tiden, definierad 
som en negativitet, en överbliven rest av allt det tiden inte är: orörlighet, 
makt, helhet, representation. Rummet måste tänkas om som sammanbundet 
med tiden, vad Massey kallar ”dimensionen för multipla trajektorier, en 
samtidighet av historier såhär-långt”.171 Det är nödvändigt för att det ska 
fattas i sin fulla vidd, frångå det ”ofrånkomligas” teleologiska ordning och 
inbegripa en öppen framtid. Denna öppna, formbara och möjliga framtid 
ser Massey som en förutsättning för det politiska, och det innebär att rum-
met på intrikata och tusenfaldiga sätt är sammanflätat med detta politiska. 

1.4.6. 
Den latinska termen perspicere betyder både ”att se igenom” och ”att se tyd-
ligt”, motsvarande grekiskans optiké. Det bildar den etymologiska roten till 
termen ”perspektiv” som Alberti i Della pittura (1437) liknar vid ett öppet 
fönster, och som Erwin Panofsky – i det klassiska verket Perspektivet som sym-
bolisk form (1924) – definierar som ”förmågan att framställa … ett genom-
skinligt plan, genom vilket vi tror oss blicka in i ett imaginärt rum”.172 Den 
rumsuppfattning som kommer till uttryck och systematiseras under renäs-
sansen bryter med den antika uppfattningen, där de faktiska sinnesintryck-
en av det synliga och gripbara hela tiden ges överhet framför matematiskt 
konstruerade proportioner. Panofsky redogör för motsättningen mellan det 
matematiskt, rationella rummet som produceras centralperspektiviskt och 
det ”psykofysiologiska” rum vi upplever i ”verkligheten” (citattecknen är 
hans egna). Föreställningen om rummet som ”abstrakt” innebär en syste-
matisk förenkling av verklighetsuppfattningen, en förenkling som i sin tur 
ger upphov till diverse paradoxer, förvrängningar och motsägelser. Det in-
tressanta är att detta moment, det centralperspektiviska genombrottet med 
dess välkända effekter, kan tolkas på två sätt: både som ”en triumf för det 
distanserade och objektivifierande verklighetssinnet”, utgående från subjek-
tets fixerade blickpunkt, och som en decentrering av detta subjekt, eftersom 
perspektivet inbegriper möjligheten av ett oändligt antal blickpunkter.173 

171. ”Space as the dimension of multiple trajectories, a simultaneity of stories-so-far.” 
Ibid. s. 24. 

172. Erwin Panofsky, Perspektivet som symbolisk form (Stockholm/Stehag: Symposion, 1994) 
övers. S. Olsson, s. 13.
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Konstruktionen av det moderna subjektet, vilken förbereds med centralper-
spektivet och förses med en metafysisk överbyggnad i Descartes Discours de la 
méthode (1637), är således paradoxal: den utgör grundvalen för idén om det 
objektiva och universella – världen som en tabula rasa – men utgår i bägge 
fallen från ett tänkande, och ett seende, subjekt.174 

När vi talar om det offentliga rummet som ett synfält, en ”utsida” som 
framträder inför våra ögon, inbegriper det därför en relation mellan sub-
jekt och objekt. Det är en fråga om vem som ser, vad som är synligt, och ur 
vilket perspektiv rummet betraktas. Detta förhållande inbegriper makt, men 
hur ska denna makt uppfattas? Foucaults arbeten har tenderat att generera 
förenklade läsningar om rummet som enbart utgörande en form av förtryck 
– ett medel för övervakning och kontroll, dominans och disciplinering. Det 
mest kända exemplet är hans beskrivning av Jeremy Benthams idealfängelse 
Panoptikon i Övervakning och straff (1974). Makten blir här identisk med den vi-
suella kontrollen: byggnaden är i sig en övervakningsmekanism, konstruerad 
från en enda blickpunkt. Foucault beskriver en process där övervakarens roll 
övertagits av rummet, men där bägge till slut blir överflödiga – samhället 
instiftas på ett sådant sätt att den yttre kontrollen övergår till självkontroll, 
vilket är liktydigt med den ”disciplinering” som formar (”subjektiverar”) in-
dividen. Men Foucaults föreställning om makt är mycket mer komplex än att 
den enbart utgör ett yttre förtryck. Hans analyser av villkoren för kunskap 
och vetande och framför allt resonemanget i Diskursens ordning (1971) visar hur 
makt är alltid ”makt över” (puissance) och ”makt att” (pouvoir) – den kan fattas 
både i termer av dominans och i termer av bemäktigande.175 Denna dubbel-
het i maktens natur kan liknas vid den holländske 1600-talsfilosofen Spinozas 
distinktion mellan (lat.) potestas (makt) och potentia (kraft), vilken ger helt andra 
möjligheter att tänka relationen mellan individen och samhället.176 Därför 
är det också ett misstag att uppfatta rummet ur enbart det ena perspektivet: 
som ett medel för social kontroll, ett bevarande av ordningen, en representa-
tion och därför en stabilisering av samhällets dominerande krafter. Rummet 

173. Ibid. s. 128.
174. Om konstruktionen av det moderna subjektet på grundval av centralperspektivets 

fixpunkt och Descartes cogito, se Sven-Olov Wallenstein, ”Subjektets scen”, 
Bildstrider: föreläsningar om estetisk teori (Göteborg: Alfabeta/Anamma, 2001).

175. För en analys av Foucaults maktbegrepp i ljuset av tidigare opublicerat material, 
se Sven-Olov Wallenstein, ”Foucault och den moderna arkitekturens födelse” ur 
Sten Gromark, Fredrik Nilsson (red.) Utforskande arkitektur: situationer i nutida arkitektur 
(Stockholm: Axl Books, 2006). 

176. Se Fredrika Spindler, ”Multitudens ontologi”, Fronesis nr. 19-20.

måste också betraktas som ett medel för bemäktigande, och härvidlag kan vi 
återföra det till den mening Heidegger gav åt det: som en röjning, ett friläg-
gande, ett utrymme som gör livet möjligt. Rummet är samtidigt öppning och 
begränsning: det både hindrar och medger. 

Förmågan att se det offentliga rummet måste omfatta denna dubbelhet. 
Det faktum att rummet osynliggjorts, att det förskjutits ut ur teorin i sin fysis-
ka form, kan sägas motsvara förskjutningen av kroppen ut ur meningsskapan-
dets produktion. Paradoxalt nog är det ett kvarhållande av det cartesianska 
cogitot med dess överdrivna intellektuella fokus, en vittnesbörd om den förenk-
ling och förvrängning som uppstår till följd av det ”abstrakta” rummet. Det 
innebär en förskjutning av det sinnliga och gripbara, av rummet som en im-
manent form av verklighet vilken, i enlighet med Hannah Arendts förståelse, 
per definition framträder ur en mångfald perspektiv. En numera förkättrad 
tänkare som Wilhelm Reich menade i efterkrigstiden att det omedvetna ut-
görs av kroppen: allt det vi inte kommer åt, som inte är rationellt tydliggjort och 
försvarbart, har sin hemvist i kroppsliga erfarenheter.177 Frågan om kroppens 
betydelse för utvecklandet av kunskap är ännu ett ämne som fordrar en egen 
exkurs – det kan inte vara min fråga här. Men återigen är det hos Spinoza 
ett sådant antidualistiskt uttänkande finns utvecklat, som i Etiken tillbakavi-
sar den cartesianska splittringen mellan kropp och själ och istället framställer 
en ontologi där förnuftet konstitueras på ett kroppsligt plan.178 Spinoza talar 
om affekter, emotionella upplevelser som genererar olika handlingar. För-
nuftet är en sådan affekt, det drabbar oss på samma sätt som glädje eller sorg 
– förnuftet får oss att tänka, men det är inte överordnat de andra känslorna. 
Därmed kan människan inte heller vara ”upplyst” eller skild från omvärlden 
utan kännetecknas av en situerad, innesluten situation – individen är hos Spi-
noza en del av en oändligt mångfacetterad verklighet och ständigt relaterad 
till andra tankar och kroppar. Inom den politiskt radikala kulturgeografiska 
sfär där Doreen Massey arbetar har också Spinoza upptagits som en viktig 
källa för att utveckla tanken om individen, rummet och det politiska.179 

177. För en idéhistorisk analys av konstruktionen av det moderna subjektet på filosofiska 
och vetenskapliga grundvalar och som samordnat med politiska intressen, se Morris 
Berman, The Reenchantment of The World (Ithaca, London: Cornell University Press 
1981) s. 69-132; om Wilhelm Reich, s. 156.

178. För en introduktion av Spinozas filosofi och en analys av de politiskt-demokratiska 
implikationerna av hans tänkande, se Fredrika Spindler, ”Multitudens ontologi” samt 
Warren Montag, ”Spinoza – politik i en värld utan transcendens”, ur Fronesis nr 19-20.

179. Se Nigel Thrift, ”Intensities of Feeling: Towards a Spatial Politics of Affect” ur 
Geografiska Annaler, Ser B vol. 86B, 2004.
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Vad vi står inför i syfte att utveckla synen på offentliga rum, är därför att be-
möta dess fysiska fakticitet och se vad det innebär för formandet av möjligheter. 
I ett resonemang om möjligheterna med transdisciplinära samarbeten talar 
Julia Kristeva om behovet att ”utbilda blicken”, att kritiken mot representatio-
nen och ”bildens kris” inte innebär ett förnekande av det visuellas potential: 

Först av allt skulle jag vilja att betraktaren återfann en fascination 
inför det synliga, och för det andra … att träda in i det synliga, det 
vill säga… att han eller hon inser hur varje möte med det synliga är 
en förhandling med det osynliga. Tyvärr är vi så vana vid det spek-
takulära, vid konsumtionen av det spektakulära …vi måste lära på 
nytt om förhandlingen mellan det synliga och det osynliga, och det 
måste ta sin början med att hedra det synliga; det är ett essentiellt 
strukturerande element. Med andra ord, produktionen av föremål 
är livsnödvändig.180 

Med det ”osynliga” avser Kristeva lukten, känslan, den kroppsliga erfarenhe-
ten – men också mentala föreställningar. Den överdrivna visuella betoningen 
innebär ett bortträngande av all denna information, inte bara den sensoriska 
erfarenheten utan även medvetandets kapacitet att framkalla betydelser. Det 
fysiska materiella rummet är verksamt i alla dessa dimensioner, men det har 
inte en ”färdig” mening. Det är bokstavligen konstruerat, producerat, på ont 
och gott, som form och avtryck av samhället. Därför kan det inte finnas nå-
got att återvända till – lika lite som det skulle vara möjligt att återupprätta 
en grekisk demokrati, återupprätta pressen från 1800-talets Paris eller rekla-
men från 50-talet. I likhet med demokratibegreppet är det offentliga rummet 
ett fenomen som ständigt måste erövras, gestaltas och fyllas med betydelser 
– avhängigt vad vi ser som syftet. Och frågan om syfte är just vad som skjuts 
i förgrunden om vi betraktar det som ett medium. I sin dokumentation av 
kravallerna i Göteborg påpekar Erik Wijk hur bristfälligt händelserna rap-
porterades i de etablerade nyhetsmedierna – han understryker att kritiken 
och granskningen av media fyller en central demokratisk funktion.181 Med 
tanke på att det mesta av vår kunskap och kännedom om världen förmedlas 
av medier är det viktigt att framhålla det offentliga rummet också utgör ett 

180. Julia Kristeva, ”Institutional Interdisciplinarity in Theory and Practice: An 
interview” ur Alex Coles och Alexia Defert (red.), The Anxiety of Interdisciplinary, 
(London: Black Dog, 1998) s. 19

181. Erik Wijk, Göteborgskravallerna: vittnesmål, dokument, kommentar (Stockholm/Bjärnum: 
Manifest, 2001) s. 12

medium. Men till skillnad från tv, tidningar, internet och andra tekniker som 
formulerar och sprider åsikter, kritik och information; fenomen som var och 
en betingas av sin specifika materialitet vilken fastställer villkoren för kom-
munikationen – framstår det offentliga rummets innehåll som utan föregiven 
redigering. På sätt och vis är innehållet förmedlat direkt, utan sortering av 
trivialt och viktigt, roande eller oroande. Det offentliga rummet har en ka-
pacitet att synliggöra förhållanden, oavsett om de uppstår ur en avlägsen eller 
näraliggande källa – och det är fullständigt icketeknologiskt interaktivt. Men 
det faktum att det konstitueras av samhället får också till följd, att det som 
framträder i detta rum har bakomliggande orsaker. Om det offentliga rum-
met har en potential att framkalla verkligheten, påkallar det också behovet 
att dra slutsatser om hur denna verklighet ser ut – hur den de facto redigeras; 
politiskt, ekonomiskt och socialt. Det faktum att vi inte tänker på det som ett 
medium, knappt ens varseblir dess påverkan eller innehåll, visar hur vi gjort 
oss blinda för det offentliga rummets existens. 
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Projektets början

Ett utfört arbete har alltid sin grund i sina förutsättningar. De kan vara plats-
bundna, höra till vad systemet framkallar och medger, eller utgå från inställ-
ningen hos de medverkande. Min delaktighet i gestaltningen av Stortorget i 
Kalmar var som projektledare för Statens konstråd, den svenska myndighet 
som med nya direktiv tilldelats ansvaret att i samarbete med andra – kom-
muner, landsting, allmänna och t o m privata fastighetsbolag – föra ut kon-
sten i den mångfald av rum som faller under begreppet ”offentliga”. Det var 
med blandade känslor jag första gången besökte Stortorget – det var en så 
påtagligt historisk plats, nedsliten och trivialiserad men fortfarande kraftfull 
i skuggan av den enorma domkyrkan. Hur var det möjligt att torget skulle 
”göras om” som vilket ställe som helst? Vem var egentligen auktoriteten 
här, vem bar ansvaret? I en representativ demokrati är det svårt att bli varse 
om befogenheter – maktförhållandena är diffusa. I det här fallet innebar det 
också mina egna befogenheter, mitt eget uppdrag att handla, i förhållande till 
andras. Det fanns en påtaglig energi kring Stortorgets omvandling, en upp-
dämd vilja till förändring som samlats efter åratal av lokala diskussioner. Det 
var en energi som innebar att någonting skulle ske här, oavsett vad jag gjor-
de eller inte gjorde. Att samla, forma och kanalisera hela denna energi till 
relevanta åtgärder kom därför att bli utmärkande för projektets inriktning. 
Och denna minimering av antalet möjliga uttryck var också anledningen till 
att projektet, av vissa, skulle komma att uppfattas som en provokation. 

Utmärkande för Stortorget i projektets inledning var ett tillstånd av brist, 
av meningsförlust. Detta 98 x 107 meter stora stadsrum, planlagt under 
1600-talets senare hälft som ett tomrum i Kvarnholmens rutnätsplan, hade 
under 1900-talets tilltagande trafik gradvis byggts om och förvanskats. Den 
stora ytan uppfattades som problematisk, och strävan bakom projektet – 
upprättat som en samverkan mellan kommun, näringsliv och fastighetsägare 
på Kvarnholmen – var att med hjälp av konst skapa ”liv” på Stortorget. An-
sökan till Statens konstråd hade mottagits och förberetts av Päivi Ernkvist, 
som rapporterade lakoniskt: ”Man upplever att torget saknar aktivitet och 
det är väl inte så konstigt eftersom affärscentrum ligger längre bort”. Hon 
hade förespråkat ett ”rent torg” utan åthävor, och uppmanat kommunens 
representanter att se över trafiksituationen – i första hand Storgatans drag-
ning med körbana, trottoarer och parkerade bilar som delade upp torgytan 
i olika delar. Före mitt besök i Kalmar hade man därför redan formulerat de 
huvudsakligt nödvändiga åtgärderna. Hit hörde en integrering av Storgatan 
i torgytan, bortforsling av fasta anordningar för parkering och torghandel 
och tillgodoseendet av ett mer flexibelt tekniskt system för att möta tillfälliga 
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och oförutsedda behov. Att verka för en ”hel och ren” plats föreföll ganska 
självklart – men det var i sig inte tillräckligt för att stävja entusiasmen kring 
platsens omdaning. Målsättningen för Stortorgets ombyggnad, under led-
ning av Gatu- och parkkontorets handläggare Mats Haglund, var att skapa 
en ”stadens arena”: ”ett helt och flexibelt torg för olika aktiviteter /…/en 
lockande och levande plats /…/ ett värdigt och vackert stadsrum”.1 Kom-
munens referenser utgjordes av exempel från danska projekt och t ex Daniel 
Burens gestaltning av innergården till Palace Royal i Paris – installationer 
med vatten och ljus, snarare än fristående konstnärliga tillägg. Det var inte 
någon dålig utgångspunkt, även om tanken på en omfattande omdaning av 
platsen åtminstone för mig kändes främmande.

Stortorget hade gradvis kommit att utgöra ett slags bakgård till de mer 
kommersiella delarna av Kvarnholmen. Framme vid torget tog aktiviteten 
slut, den låga bebyggelsen söder om torget utgjordes av kontor och bostä-
der. Den i folkminnet så förankrade torghandeln på Stortorget var sedan 
länge tynande – uppenbarligen var det inte bara av praktiska skäl den var 
svår att nyetablera. Men även om Stortorgets funktion var reducerad till 
en parkeringsplats var man inte beredd att anta detta som dess enda gil-
tiga identitet. Platsen var mer än dess användning; den bar på en historisk 
verklighet och ett starkt symboliskt innehåll. I kraft av sin storlek, sin sam-
manhållna rumsbildning och som förplats till den exceptionella domkyrkan 
(byggd 1660-1703 efter ritningar av Nicodemus Tessin d ä) utgjorde Stor-
torget ett radikalt ”annorlunda” än sin omgivning. Men storleken vittnade 
också om en pragmatism som överskred frågan om det estetiska: ”Planens 
[Kvarnholmens] tillkomst och utförande är ett av de bästa exemplen på den 
svenska stormaktstidens resoluta sätt att planera och manifestera sig genom 
bland annat tillkomsten av helt nya och för tiden moderna städer” skrev 
Länsstyrelsen i sin värdering. Som militär övningsplats, som kyrkbacke, som 
plats för de återkommande stora marknaderna och som samlingsplats kring 
en av stadens brunnar föreföll Stortorgets utsträckning framför allt ha varit 
funktionellt betingad. 

Den samtida upplevelsen av ”brist” var därför konsekvent med dessa 
funktioners försvinnande – eller förskjutning i samhället till andra platser, 
verkliga och imaginära. Men bortfallet av funktioner komplicerades ytterli-
gare av det faktum att Stortorget, i likhet med alla stora stadsrum, framför 
allt var ett uttryck för makt. Makten manifesterades här närmast övertydligt 
genom domkyrkans överväldigande närvaro på torget och placeringen av 

1.  Mats Haglund, ”Målsättning för ombyggnad och konstnärlig gestaltning av 
Kalmars Stortorg”, PM 981109. 

olika offentliga institutioner – rådhus, stadshus, läroverk och banker – invid. 
Den ”brist” som gav sig tillkänna på Stortorget hade därför drag av allmän-
giltighet, men här förlänad med en sällsynt visibilitet som gjorde hela situa-
tionen emblematisk. Om det var makten som en gång skapat Stortorget, var 
det också frånfallet av makt – och därmed frånfallet av helhet och kontroll 
– som orsakat platsens sönderförfall. Hur skulle man förstå denna ”brist”, 
denna makt, detta tomrum som uppstått på Stortorget? 

Historien om Stortorget

Stortorgets historia är en skärva av ett mycket större skede, den turbulenta 
brytningstid då Sverige, genom decennier av krigsföring, etablerat sig som 
en stormakt i Europa. Nationsbildandet var våldsamt, gränserna ytterst in-
stabila. Den våg av nya stadsbildningar som skedde under 1600-talet var en 
manifestation av denna centralmakts fysiska och rumsliga tillblivelse. Från 
mitten av 1500-talet till början av 1700-talet bedrevs en stadsplanering i 
Sverige som enligt ny forskning saknar motstycke i dåtidens Europa – det 
är en kolonialisering inom rikets gränser, vilken i omfattning endast låter 
sig jämföras med vad som samtidigt sker i Sydamerika och Asien.2 Enbart 
under Gustav II Adolfs och Kristinas regeringar grundades nitton städer i 
Sverige och elva i Finland. Den är en period där förintelse och uppbyggnad 
står som växelvis verkande krafter och där krigets fullständiga kaos samti-
digt rymmer en frambrytande ny rationalitet. Som förhistoria till det mo-
derna samhället – vad Foucault kallat ”den klassiska epoken” – är det under 
denna period vetenskapen, tekniken, infrastrukturen och byråkratin etable-
ras i sina tidigaste former. Om makten tidigare varit knuten till en person 
och dennes faktiska resurser, kommer nu utövningen av makt att breddas 
och institutionaliseras. Föreställningar om styrelseformen som ett generellt 
”envälde” under denna tid är delvis felaktiga: Peter Englund påpekar att det 

2.  Se Nils Ahlberg, Stadsgrunder och planförändringar: svensk stadsplanering 1521-1721 
(Uppsala: Ultuna, Inst. för landskapsplanering, 2005). Stormaktstidens betydelse för 
stadsutvecklingen är ett väl etablerat forskningsfält – min återgivning är i huvudsak 
baserad på källor som anknyter specifikt till Kalmar, framför allt Ingrid Rosell och 
Robert Bennett, Kalmar Domkyrka, Småland band III:4 (Stockholm: Almqvist & 
Wiksell, 1989); Ruth Hedlund, ”Sextonhundratalets Kalmar: den gamla och den 
nya staden” respektive Per Jansson, ”Kalmar och omlandet under 1600-talet” ur 
Ingrid Hammarström (red.), Kalmar stads historia II. Från Kalmarunionens stad till den nya 
stadsgrundningen på Kvarnholmen (Kalmar: Kulturnämnden i Kalmar, 1982). 
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rörde sig om en blandform, monarchia mixta, där adeln på olika vis delade sty-
ret med kungen och där borgare och prästerskap gavs ett visst, om än osä-
kert, medinflytande.3 Makten centreras på 1600-talet och blir mer absolut 
i sina verkningar, men samtidigt mer diffus – den uppträder i flera former, 
balanserar mellan olika fästen, och framför allt tar den form i rummet. Det 
inneboende våldet i hela detta skifte har utforskats av Englund, som skriver: 

På samma sätt som en rad nya vetenskapare från Galilei till Descar-
tes satt den gamla världsbilden i fråga, hade uppstigandet av den 
nya staten, som var lika resurshungrig som den var kraftfull, fått 
marken att gunga under flera traditionella maktcentra, från kyrkor-
na över olika regionala församlingar ned till böndernas och byarnas 
högst lokala samfälligheter. I den här stämningen av ovisshet och 
ångest, då gamla ideologier rasade samman och nya ej hunnit ta de 
fallnas plats, då gamla källor för myndighet och inflytande fann sig 
blockerade och nya ännu inte hunnit springa fram, blev frågor om 
makt och auktoritet allt viktigare. (Vem kunde tillåtas göra vad och 
varför? Var kom verklig auktoritet ifrån? Och vad kom den ur? )4 

I böckerna Ofredsår (1993) och Den oövervinnelige (2000) låter Englund fortifi-
kationsingenjören, krigaren, arkitekten och konstnären Erik Dahlberg ge 
mänsklig gestalt till tidens skeenden. Det är också Erik Dahlberg som i den 
senare delen av 1600-talet medverkar i uppförandet av befästningarna kring 
Kvarnholmen, utförd enligt den moderna fortifikationskonstens alla regler 
med matematiska beräkningar av siktlinjer och döda vinklar. Den nya sta-
den Kalmar utgör under denna tid Östersjöns starkaste fästning, huvudsta-
tion för flottan, utskeppningsort för soldaterna till kriget på kontinenten och 
säte för gränsbevakningen mot Danmark som besitter landskapen omedel-
bart söderut. Sedan sekler tillbaka utgjorde Kalmar en av Sveriges viktigaste 
handelsstäder – som del i den nya centralmaktens merkantilistiskt inriktade 
politik innehade man sedan 1617 särskilda privilegier.5 Den nya staten – skat-

3.  Peter Englund, Ofredsår: om den svenska stormaktstiden och en man i dess mitt (Atlantis, 
Stockholm, 1997) s. 295.

4.  Ibid. s. 297.
5.  Kalmar var utnämnd till en s.k. stapelstad, vilket innebar att den hade rätt att 

bedriva utrikeshandel. Under stormaktstiden reglerades handeln genom en 
arbetsfördelning mellan de olika städerna: stapelstäderna tilldelades rätten att 
bedriva utrikeshandel medan de s.k. uppstäderna – belägna inne i landet – stod 
för handeln med landsbygden. Städernas handelsprivilegier var noga reglerade 

testaten – hade identifierat stadsväsendet och de sk stadsnäringarna (handel 
och hantverk) som avgörande för rikets utveckling: genom att kontrollera 
och beskatta varuutbytet i ett system av olika tullar utgjorde städernas eko-
nomiska liv statens kanske väsentligaste inkomstkälla. Ständigt i strid och i 
färd med att utvidga sitt territorium var tillgången på resurser, mänskliga 
och ekonomiska, den ständigt kritiska frågan. Den överordnade politiken var 
därför att koncentrera och föra in handeln i städerna, att motverka den fria 
gränshandeln, marknaderna på landsbygden och – i fallet Kalmar – den s.k. 
bondeseglatsen från Öland.6 Vad som brukar kallas för uppsvinget för stä-
derna under stormaktstiden skedde således i högsta grad som ett centralstyrt, 
medvetet och målinriktat arbete. Genom en rad konkreta och samordnade 
åtgärder etablerades staden som en social, ekonomisk och rumslig fakticitet: 
juridiskt och administrativt – i form av tilldelning av privilegier och fördel-
ning av arbetsuppgifter; fysiskt – i form av anläggandet av helt nya städer, 
flyttningar och utvidgningar av redan existerande. Men om handeln var av 
avgörande betydelse för centralmaktens försörjning, så var de ständiga kri-
gen under 1600-talet också ett väsentligt hinder för denna utveckling. Situa-
tionen var med andra ord paradoxal, eftersom krigens syfte framför allt var 
ekonomiskt – inte minst i förhållande till Danmark, som genom sin dominans 
över Östersjön utgjorde ett väsentligt hot mot den svenska handelspolitiken. 

Kalmars betydelse i början av 1600-talet är härvidlag dubbelt laddad. 
Som gränsstad mot vad som fram till 1648 utgörs av danska landvinningar 
är Kalmar av riksintresse för rikets förvar. Den medeltida staden hade under 
sekler varit krigsskådeplats för uppgörelser med danskarna, omgiven av höga 
upprättstående murar i slottets omedelbara hägn. I ljuset av den nya forti-
fikationskonsten bedömdes nu läget som olämpligt och befästningarna var 
dessutom gravt föråldrade. Planerna på att flytta staden till den då närmast 
obebyggda Kvarnholmen i närheten sägs därför uppstå redan efter Kalmar-
kriget 1611-13 då staden lidit stora skador. Då den återlämnas av danskarna 
vid freden 1613 är ”slottet till stor del sönderskjutet, staden i ruiner, borgarna 
husvilla”, som Manne Hofrén skriver, en av Kalmars flitigaste skildrare (men 
en ur historiskt hänseende inte alltid pålitlig källa).7 Han uppger 1630 som 
året för den första stadsplanen på Kvarnholmen – därefter följer en rad olika 

och lagfästa – såtillvida var stapelstäderna fram till 1617 förbjudna att besöka 
uppstädernas marknader för att motverka inbördes konkurrens. Se Ruth Hedlund, 
op cit s. 330; Per Jansson, op cit s. 361 f. 

6.  Om kronans kontroll av handeln (genom lagstiftning, tullar, reglering av marknader 
etc.), se Jansson, ibid. s. 361-374.

7.  Manne Hofrén, Kalmar: staden och slottet (Kalmar 1969), s. 20. 
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förslag in till början av 1650-talet som i huvudsak bara skiljer sig åt i detaljer. 8 
Det formella beslutet om att staden ska flyttas fattas på Axel Oxenstiernas ini-
tiativ av det svenska riksrådet 1640, varpå vidare nybyggnationer i den gamla 
staden förbjudes. Och kanske är det för att understryka avståndet mellan en 
totalitär centralmakt och dess undersåtar som Hofrén påstår att befolkningen 
hålls ovetande om rådets beslut ända fram till 1647, då en ny stor stadsbrand 
aktualiserar flyttningen.9 Han anger också att staten spränger den medeltida 
kyrkan i luften, eftersom man fruktar att fienden kan utnyttja tornet som fäs-
te (stenarna kommer senare att användas som byggnadsmaterial i den nya 
Domkyrkan). Hur som helst ligger kyrkogården kvar och utgör idag den enda 
synliga resten av den medeltida stadsbildningen – det ter sig som ett utslag av 
en tidig modernitet att funktionen inte tillåts inom den nya stadens murar. 

Stadsplanerna över Kvarnholmen visar den som ett slags kristall, en av-
ancerad symmetrisk komposition kring Storgatans mittaxel som ”liksom en 
besvärjande gest” upprättar en geometrisk förbindelse mellan den gamla 
staden.10 Holmen är omgiven av ett sicksackformat system med bastioner, 
redutter och vallgravar, planlagd i ett renodlat rutnät med strikt rektang-
ulära kvarter, raka parallella gator och centralt liggande fyrkantiga torg.11 
Den äldsta stadsplanen visande gatu- och kvartersindelning sägs vara upp-
rättad av Johan Wärnschöld på 1640-talet – i avsaknad av kyrka skiljer den 
sig från övriga. Annars förefaller det som självskrivet att centrum i den nya 
stadsbildningen ska utgöras av Stortorget – utskuren som en kvadrat i den 

8.  Hofréns uppgift är sannolikt felaktig. Både Rosell som Ahlgren uppger 1639 som 
årtalet för den första kartan som visar ett utkast till stadsbefästning på Kvarnholmen, 
utförd av Johan Meijer och sannolikt på uppdrag av Axel Oxenstierna. Se Rosell, 
Kalmar Domkyrka, s. 38 f, Ahlgren op cit s. 447.

9.  Uppgiften har stöd i Kalmar stads historia men tillbakavisas av Ahlgren, som menar att 
det omfattande förberedelsearbetet på Kvarnholmen som vidtar efter 1640 inte kan 
ha undgått någon – härvidlag finns också omfattande skriftliga belägg. Se Ahlgren, 
op cit s. 447 f. 

10.  Formuleringen är Helena Mattssons, ur Helena Mattsson (red.) Kalmar Stortorg: 
konst/arkitektur i stadsrummet (Stockholm: Statens konstråd, 2006) s. 39.

11.  Plantypen omnämns av flertalet källor som en s.k. ”renässansplan”, vilket Ahlberg 
menar är felaktigt. Det rör sig visserligen om en ideal planform som utarbetats och 
givits en estetisk betydelse i 1500-talets Italien och som först på 1600-talet sätts i ett 
mer omfattande bruk, men planformen har grund redan i antiken och uppträdde 
på flera håll även under medeltiden (Ahlberg, op cit s. 125). Hedlund påpekar att 
rutnätsplanen finns beskriven redan hos Vitruvius, där det huvudsakliga syftet 
framställs vara som skydd från de skadliga vindarna. Se Hedlund, op cit, s. 333. 

täta stadsmassan – omgivet av kyrka och rådhus och med någon form av 
monument (en brunn eller fontän) i stadens absoluta mittpunkt. 

Planerna visar att kyrkans placering och utformning är föremål för om-
sorgsfulla studier. En plan från 1648 är av särskilt intresse – här är bygg-
nadsvolymerna utritade i perspektiv och kyrkan och rådhuset är placerade 
som likvärdiga pendanger, mittemot varandra vid Stortorget. Rådhuset är 
här mer palatsliknande och framträdande än vad det senare kommer att 
byggas, och kyrkan har en mer tillbakadragen placering med en konventio-
nell medeltida form. Planen är omstridd men brukar tillskrivas Nikodemus 
Tessin d ä, då den i sin renodlade axialitet ger ”uttryck för en skolad arki-
tekts kompositionsprinciper”.12 Denna augustinska manifestation av kyrkan 
och rådhuset, symbolerna för den världsliga och gudomliga makten i sta-
dens mitt, utgör en odelbar helhet i idén om platsen som sådan. 

Anläggningen av Kvarnholmen var således ett estetiskt, militärstrategiskt 
och ideologiskt laddat projekt i vilket centralmakten var totalt inbegripen. 
Planens knappa mått är en sammanvägning av ekonomiska och militära 
krav: det var dyrbart att anlägga befästningar och man var sparsam med 
marken – tomterna var små och utnyttjandet hårt reglerat. Adeln var ålagd 
att anskaffa tomter och uppföra palats – något som emellertid inte skedde i 
någon högre utsträckning – och det är till en början förbjudet att bygga an-
nat än stenhus i 2-3 våningar (ett krav som mötte så våldsamma protester att 
det snart kom att uppges). Axel Oxenstierna förefaller även fortsättningsvis 
ha varit den drivande kraften i stadens flyttning – det är han som anger form 
och höjd på husgavlarna – och arbetena påskyndas av Karl XI, som också är 
den som efterlämnat flest synliga spår i staden i form av insignier. Flyttning-
en börjar emellertid inte på allvar förrän 1654 och sträcker sig över en pe-
riod av tio år: det är ett omfattande arbeta med utfyllningar och pålningar av 
marken. Lokala källor anger att det var en period präglad av svält och miss-
växter, av strider om salt och vädjan om tullfrihet, där tiggare kom in från 
landet och pest drabbade befolkningen.13 Först 1658 är flyttningen i stort sett 

12.  Citat från Rosell, op cit s. 39. Uppgiften har stöd hos Ahlberg som även tillbakavisar 
reservationer i äldre forskning (op cit s. 451). Hofrén tilldelar Tessin det slutgiltiga 
ansvaret för Kvarnholmens planläggning och menar att han ”hyfsade” planen i 
samband med sin vistelse i Kalmar 1652 (Hofrén, Kvarnholmen i Kalmar, s. 14), medan 
Hedlund håller upphovsmannaskapet för oklart. Uppgifterna varierar om tiden för 
Tessins vistelse men det förefaller belagt att han var involverad i stadens uppbyggnad 
i samband med renoveringen av Borgholms slott och projekteringen av Domkyrkan.

13.  Beskrivningarna är Hedlunds. Hon menar att fördröjningen oftast brukar skyllas 
på kalmarbornas ”ovilja och tröghet” men att förhalningen snarare låg hos 
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genomförd, då endast 3-4 hushåll uppges vara kvar i den gamla staden. 
Redan tidigt var man intresserad av Stortorgets representativa karaktär 

– i magistraten den 23 juli 1681 ”discurrerade weld. hr. ståthållaren att tor-
get runt omkring måtte med zirliga hur bliva bebyggt”.14 Stortorgets storlek 
och inplacering i planen visar vilken betydelse man tillmätte platsbildningen 
– runt torget kom också att placeras stadens viktigaste offentliga byggna-
der, om än inte i den omfattning det från början var tänkt. Utformning får 
en särskild belysning genom Nils Ahlbergs resonemang om motiven bakom 
stormaktstidens statsgrundningar. Han skriver: 

Med funktionellt avses både att staden fyllde en funktion i ett natio-
nellt, politiskt-ekonomiskt perspektiv och att den var praktiskt ord-
nad. Till det estetiska hör såväl en medveten konstnärlig gestaltning 
i stort och smått utifrån förebilder i olika traktater och det ledande 
stadsbyggandet i samtiden, som krav på en representativ miljö. Nå-
gon sådan distinktion gjordes knappast under den aktuella perioden; 
snarare är det eftervärlden som intresserar sig för frågan och vill göra 
denna åtskillnad. Det som var funktionellt sågs säkerligen också som 
skönt. Raka och breda gator, rätvinklighet, symmetri, överskådlig-
het uppfattades säkert på samma gång som estetiskt tilltalande, inte 
bara som uttryck för det välorganiserade och välordnade.15 

Ahlberg menar att stadens sammanflätade estetiskt-funktionella form förlä-
nade den ett politiskt syfte. Den fungerade som ett slags propaganda för den 
unga stormakten, inriktad på att framstå som ”välordnad, på hög kulturell 
nivå, stadd på framåtmarsch, resursstark, och en stark vilja att visa upp en 
representativ fasad utåt”.16 Att rutnätsplanerna ska betraktas som uttryck för 

myndigheterna. Centralmaktens dominans innebar att inga beslut tilläts fattas 
på plats, men eftersom informationskanalerna – i detta fall vägarna – ännu inte 
var utbyggda innebar det ett långvarigt avvaktande. Det fanns också en rad 
inre problem förknippade med brist på byggnadsmaterial, svagt ledarskap, 
konflikter mellan befolkningen och borgmästare etc. Hon understryker snarare 
det anmärkningsvärda faktum att kalmarborna– vars stad under loppet av en 
generation två gånger fullkomligt brunnit ner till grunden – lyckades bygga en ny 
stad så snabbt. Se Hedlund, op cit s. 337-341.

14.  Manne Hofrén, Kalmar: karolinska borgarhus i sten (Nordiska museets handlingar 74, 
Kalmar 1970) s. 14.

15.  Ahlberg, op cit s. 223.
16.  Ibid. s. 224.

en primitiv ingenjörskonst, bestående av enkla och stereotypa mönsterbilder 
präglade av ett mekaniskt upprepande, tillbakavisas av Ahlberg. Han finner 
istället att de många bevarade planerna från stormaktstidens stadsgrund-
ningar är förvånansvärt mångsidiga, konstnärligt varierade och topografiskt 
anpassade till de platsspecifika förutsättningarna.17 Planerna överstiger vida 
i antal och omfång vad som faktiskt kom att genomföras, men det finns inte 
två som är likadana. Till de konstnärliga kvaliteterna hör en medveten ge-
staltning av kompositionen i stort – beaktandet av gatunätets symmetri, axi-
alitet, balans, rytmisering etc. – liksom visuella aspekter som stadens anblick 
på håll, dess fondmotiv och utblickar. Men även placeringen och utform-
ningen av offentliga byggnadsverk och stadsrum, som i vissa fall tillägnas ett 
särkskilt intresse med en arkitektoniskt utformad helhetsgestaltning. 

Platsbildningar runt kyrkor är ett återkommande motiv. Redan hos 
Vitruvius är templens inplacering i staden av överordnad betydelse och un-
der stormaktstiden understryks kyrkans viktiga symboliska funktion genom 
dess placering vid eller invid stadens centrala torg. Det hör dock till undan-
tagen, menar Ahlberg, att placera kyrkan fristående – en sådan helhetskom-
position av kyrka och plats är i samtliga fall ett verk av en arkitekt, och det 
rör sig oftast om för tiden nya moderna barockkyrkor. Stortorgets utform-
ning – enligt Ahlbergs indelning utgörande ett sk ”kvarterstorg”, vilket är 
den vanligaste torgformen under denna period men som här förstorats med 
ytterligare ett halvt kvarter – ska därför genom sin relation till Domkyrkan 
ses som starkt präglat av Tessin d ä. Då projekteringen av Domkyrkan på-
börjas 1653 är han nyss är hemkommen från en studieresa till Tyskland, Ita-
lien, Frankrike och Nederländerna där han inte minst tagit ett starkt intryck 
av den nya kyrkoarkitekturen av Bernini och Borromini. 18

Stortorgets historia kan inte beaktas utan att sättas i relation till Dom-
kyrkan, där hela den politiska och estetiska situationen får en medveten ar-
tikulering. Domkyrkan utgjorde den verkliga kraftansträngningen – ansedd 
som en av de märkligaste i landet spränger kyrkan fullständigt skalan i den 
omgivande bebyggelsen.19 Till skillnad från rådhuset, vilket utförs efter rit-
ningar av en fortifikationsingenjör i en då redan föråldrad stil av holländsk 

17 .  bid. s. 223- 246, 323 f., 351 f.
18.  Rosell, op cit s. 78 f.
19.  ”Genom sin monumentalitet, utformning och proportioner med väldiga mått 

skiljer sig kyrkan från bebyggelsen i de omgivande kvarteren. Till de betydande 
byggnaderna runt torget hör rådhuset från 1600-talets slut, stadshuset från 
1830-talet och stadshotellet från 1900-talets början. En stor del av bebyggelsen 
på Kvarnolmen härrör från 1700-talet, bl a tre byggnader med högt brutet 
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renässans, måste Domkyrkan när den väl stod färdig ha framstått som över-
väldigande i sin radikala modernitet.20 I likhet med alla stora byggnadsverk 
kan Domkyrkan inte förstås på något slags ”saklig” grund: formen står inte i 
paritet till omgivningen utan till dess symboliska värde. Det är en ansamling 
av energi, ett slags fysisk koncentration av immateriella faktorer som är obe-
griplig utanför sitt ideologiska ramverk. 

Ingrid Rosell, som tecknat Domkyrkans historia, menar att ”staden med 
sina slutna kvarter behövde en samlande medelpunkt, motsvarande slottet i 
den gamla staden” – en kyrka i den ”nya stora stilen”, som i Stockholm hade 
fått sitt första kontroversiella exempel i Katarina kyrka (påbörjad 1656).21 I 
jämförelse med vad planstudierna visat, kommer alltså relationen mellan de 
två makterna vid torget att förändras radikalt: balansen förskjuts åt det ena 
hållet i och med Domkyrkans absoluta dominans. Det finns anledning att 
fundera på orsaken. Är det arkitekten som driver fram ambitionerna i utfö-
randet, som ser de arkitektoniska möjligheterna i situationen? Reformatio-
nens konflikter mellan protestantismen och katolicismen hade givit upphov 
till decennier av svensk krigsföring på kontinenten: den nya stormaktens 
kyrkobyggande måste därför ha varit en politiskt laddad fråga. Domkyrkan 
uppförs också i en påfallande sekulariserad stil, den kontinentala barock-
klassicismen vilken i Sverige introducerades av adeln och kungahuset. Re-
dan här förefaller den mera ha uttryckt maktsymboliska och kulturella am-
bitioner än en särskild religiositet.22

Under projekteringen 1653-60 stod Tessin i mitten av sin bana. Sedan 
1646 utnämnd till kunglig arkitekt, år1661 stadsarkitekt i Stockholm, för-
kroppsligade Tessin en ny profession i Sverige. Med förebilder hämtade 

tak vid torgets södra sida.” Stadens kraftiga tillväxt på 1800-talet till följd av 
industrialiseringen innebar att man gjorde försök att förstora kyrkan 1863-4, men 
planerna kom inte att genomföras utan medförde istället förändringar av läktarna. 
Se Rosell, op cit s. 19 .

20.  Om denna Tessin d ä ”största kyrkobyggnad” skriver Hofén: ”Omkring 1660 
måste denna art av arkitektur tett sig som ytterst modern i tidens Sverige, där den 
stora arkitekturen mestadels ännu gick i den dekorerade holländska klassicismens 
tecken (t ex Riddarhuset i Stockholm och Kalmar rådhus).” Hofrén, Kalmar domkyrka 
(Kalmar, 1981) s. 12. 

21.  Rosell, op cit s. 9.
22.  ”’Cujus regio, ejus religio’ – eller snarare, religionen måste vara underordnad 

suveränens territoriella kontroll. … Till och med religionen var i suveränens ägo” 
Michael Hardt och Antonio Negri, Imperiet (Göteborg/Stockholm: Glänta/Vertigo, 
2003) övers. H. Gudenäs et al. s. 91.

från en italiensk katolsk kyrkoarkitektur var uppdraget att omforma dessa 
stilkrav till den lutherska läran, vilket var att transformera skulpturala och 
kompositionella ideal till ett praktiskt fungerande rum. Innebörden av refor-
mationstanken var inte bara vad som anakronistisk kan kallas en ”demo-
kratisering” av religionen utan också, till följd av det statliga ingripandet, en 
tilltagande sekularisering. Tonvikten las vid en sammanhängande rumslig-
het med en enhetlig bänkinredning – de sakrala attributen nedmonterades, 
och altarets och predikstolens placeringar var föremål för särskilda tvister. 

23 Att altaret inte längre skulle vara dolt bakom ett skrank och att predikan 
inte längre hölls på latin måste också ha varit en politisk fråga att– i en tid 
då allmän information och påbud nästan undantagslöst hade muntlig form 
utgjorde predikan en kanal också för statlig propaganda. Detta upplysta 
kyrkorum föregriper därför inte bara 1700-talets materialistiska världsupp-
fattning, utan kan också – vilket är samma sak – betraktas som symptom på 
religionens ”avförtrollning”, vad Max Weber fastställt som ett avgörande 
inslag i den västerländska rationaliseringsprocessen.24 

Sannolikt är det för att understryka rummets ljusföring och helhet som 
Tessin avstår från den kupol som av vissa bedömare anses ”höra stilen till”.25 
En provisorisk invigning sker 1682, kyrkan är då bara uppförd till den första 

23.  Rosell understryker den arkitektoniska spänningen i föreningen mellan italiensk 
barockklassicism och en protestantisk rumsgestaltning, vars betoning på de 
praktiska aspekterna kan ses som ett uttryck reformationstanken. I den medeltida 
kyrkan var koret (det allra heligaste) klart skilt från långhuset genom ett skrank, 
medan reformationen krävde ett enhetligt rum och ett öppet altare. Den lutherska 
läran lade också tonvikt vid nattvarden som en kollektiv gemenskap, vilket innebar 
att större hänsyn måste tas till församlingen beträffande bänkinredning, ljusföring 
etc. Luthersk och reformert uppfattning skilde sig också väsentligen från varandra 
genom att betona altaret respektive predikan (predikstol och bänkinredning). Dessa 
skillnader hade tidigare givit upphov till starka konflikter i uppförandet av Katarina 
kyrka. Se Rosell, op cit s. 73 f. 

24.  Se Max Weber, Kapitalismens uppkomst med förord av Hans L. Zetterberg (Göteborg: 
Ratio, 1986) samt Nicholas Gane, Max Weber and Postmodern Theory: Rationalization 
versus Re-enchantment (New York: Palgrave, 2002). 

25.  Fortfarande uppväcks med jämna mellanrum (senast i Baromtern, 2004) kravet att 
kyrkan ska ”färdigställas” med den kupol som pga ”stadens och rikets fattigdom 
under Karl XII:s tid” aldrig kom till utförande. Omdömet är Manne Hofréns 
(Kalmar domkyrka, Kalmar 1981, s. 12) men väcktes första gången 1879, då Helgo 
Zetterwall på eget bevåg presenterade ett förslag till en kupol över korsmitten. Under 
åren som följde kom hela åtta ytterligare förslag att framställas. Ragnar Josephsons 
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våningen och enligt handlingarna är då Stortorget fortfarande inte stenlagt. 
Uppförandet bekostas till största delen av staten och sker under ständiga av-
brott under en period av drygt 40 år.26 Fördröjningarna i byggnadsarbetet på 
60-70-talen var en följd av brist på medel och Kalmars förändrade ställning 
efter freden 1658 i Roskilde, då Blekinge och Skåne tillföll Sverige. Då staten 
år 1679 beslöt förlägga flottan till det nyanlagda Karlskrona innebar det ock-
så att intresset förflyttades dit. Men orsaken till fördröjningar i kyrkobygget 
var inte bara ekonomiska och fluktuerande intressen: Rosell ser även en källa 
i missförstånd då ”den ofta olärda byggmästaren kunde inte alltid genomföra 
arkitektens komplicerade konstruktioner”.27 Klassicismen har en tendens 
att i moderna ögon framstå som anonym och generell, ett slags universell 
likriktning – men som språk betraktat är den nästan alltid dialektal. Tessin 
hade att ta hänsyn till fästningsstadens krav, stadsplanens rektangulära tomt, 
kungens och magistratens särskilda önskemål. Svårigheterna att förena de 
arkitektoniska idealen med programmet framgår av de många komplicerade 
ändringarna på ritningarna, där ”Tessins slutgiltiga ritning är sammansatt av 
skilda intryck, som omtolkats efter platsens specifika villkor och gett kyrkan 
en egen karaktär och originalitet.”28 På mer än ett sätt uttrycker Domkyrkan 
alltså 1600-talets brytningstid som ett slags framväxande modernitet, karak-
täriserad av å ena sidan sekularisering och rationalisering, å andra sidan av 
splittring eller glapp mellan olika kunskaps- och produktionsformer.

Stortorget är arkitektoniskt en del av denna situation: liksom Domkyrkan 
är det ett monument – men i likhet med andra monument är dess betydelse 
inte alls så entydig det vanligtvis uppfattas. I egenskap av byggnadsverk har 
Domkyrkan i högre grad kunnat vidmakthålla den komplexa laddning som 
förskingrats på den omgivande platsen. Beskrivningarna av Stortorget som 
”ett stycke Rom i svensk tappning”, ”en av landets utan tvivel vackraste och 

avslag på ett av de sista kupolförslagen, ritat av Ragnar Östberg 1935 och tänkt att 
utföras i betong, kan användas för att beskriva renoveringskonstens problematik 
som den aktualiserades i vårt arbete på Stortorget. Han menar att domkyrkan har 
sin särprägel i ”förhållandena under 1600-talet, verkligheten själv med sina krav 
och villkor” och att ”det blir alltid något sökt” när senare tider söker fullfölja det som 
historien inte avslutade. Huruvida kyrkan ursprungligen var avsedd att ha en kupol 
är ovisst – att så inte var fallet talar det faktum, att kupolen saknas fullständigt i det 
rika riktningsunderlaget. Se Rosell, op cit s. 145.

26.  Kyrkans grundläggningsarbete påbörjas midsommarafton 1660, andra 
byggnadsetappen pågår 1678-1682, den tredje 1692-1703. 

27.   Rosell, op cit s. 79.
28.  Ibid. s. 8.

intressantaste torgbilder”, eller ”Sveriges finaste torg, tack vare sina innebo-
ende egenskaper” kan på sätt och vis finna belägg i forskningen: det rör sig 
verkligen om en medveten gestaltning utifrån italienska förebilder.29 Men 
1600-talet är en tid av uppbrott och avbrott, då byggen planeras, påbörjas 
och avbryts för att kanske överges helt eller återupptas igen när omständig-
heterna skiftat. Det är såtillvida oklart när – om någonsin – Stortorget står 
helt färdigställt. Under uppbyggnaden av Domkyrkan torde torget i huvud-
sak fungerat som en byggarbetsplats, och så sent som 1810 och 1812 anmo-
dade kyrkorådet magistraten att låta stensätta ”åtskilliga delar af torget, som 
hittills saknat all stensättning närmast kyrkan”.30 Stortorgets verkar därför 
länge haft ett provisoriskt utförande; mer än det omgivande gatunätet eller 
befästningarna har stenytan givit ett kontinuerligt avtryck över hur estetiska 
ideal konfronteras med sviktande resurser, förändringar i bruk och skiftan-
de intressen. Som offentligt rum, som ”utsida”, har det aldrig betingats av 
samma estetiska värde som ”insidan”, inte heller haft del av stadsmurarnas 
nödvändighet eller gatunätets vardagliga funktionalitet. 

Då Kvarnholmen anläggs är Kalmar ur ett administrativt, kyrkligt, mili-
tärt och kommersiellt perspektiv en riksangelägenhet – men staden kommer 
aldrig att spela samma krigshistoriska roll som den gjort under tidigare se-
kler. Från att ha varit ”kronans stad” övergår Kalmar under 1700-talet till att 
bli en borgerlig handel- och sjöfartsstad. Det är intressant att notera hur väl 
rutnätsplanen låter sig anpassas till denna mer finfördelade maktstruktur och 
även bidrar till att utveckla den. Kvarnholmens sociala och funktionella dif-

29.  De två första citaten är hämtade från Manne Hofrén, som skriver: ”Stortorget är 
en av landets utan tvivel vackraste och intressantaste torgbilder. Det är kanske en 
torgdag om våren eller sommaren, när Ölands flora eller kalmarbygdernas berömda 
frukt står till förfogande för en ringa penning. Då lever torget ett nästan sydländskt 
strålande liv. Och ovan torgvimlet reser sig kyrka och rådhus som imponerande 
representanter för Tro och Lag.” (Kalmar: staden och slottet, Kalmar 1969, s. 29). 
Det sista citatet härrör från ett ”radioföredrag räddat från förgängelsen” av Elias 
Cornell, utgivet som Torget är stadens hjärta (Kalmar, 1969). Cornell skildrar här 
upplevelsen av den italienska piazzan, dess skiftningar i stämningar, innehåll och liv 
under dygnets olika timmar. Genom att likställa en bild av Stortorget i Kalmar med 
Piazza Navona i Rom, bägge tagna vid sekelskiftet 1900 ”då torglivet ännu hade 
sina urgamla traditioner” är texten uppenbarligen ett försvar av ett stadsfenomen 
som Cornell ser som hotat – av trafik, rivningsraseri och ett av de kommersiella 
krafterna utarmat offentligt liv. Stortorget i Kalmar utpekas som den enda plats i 
Sverige där det italienska torget – ”stadens hjärta” – fortfarande kan väckas till liv. 

30.  Rosell, op cit s. 109. 
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ferentiering – fördelning av olika sorters hantverkare (däribland guldsmeder, 
tenngjutare, garvare, bagare, bryggare, slaktare, knappmakare, nålmakare, 
och blockmakare), av skeppsredare, tjänstemän, präster, lärare, timmermän, 
soldater, sjömän, borgare etc. är omvittnad.31 Stadsrummets distribution av 
funktioner och värden måste ha varit mera påtaglig förut än i dagens kom-
mersiellt likriktade samhälle, som egentligen bara innehåller en rumslig pa-
rameter: ”attraktiva” och ”oattraktiva” lägen. För Stortorgets räkning är två 
årtal av särskilt intresse:1792 avskaffas garnisonen som haft torget som excer-
sisplats; 1915 dras biskopsämbetet vid Domkyrkan in. Det skedde dock inte 
utan opposition – år 1903 anordnades ett protestmöte på Stortorget där 11 
000 personer sägs ha deltagit (vilket motsvarade hela Kalmars befolkning!). 
Brunnen tas bort på Stortorget efter beslut 1913 för att bana väg för trafiken, 
vilken under 1900-talet gradvis kommer att annektera platsen och förskingra 
dess symboliskt representativa värde.32 Men långt in på mitten av 1900-ta-
let var Stortorget platsen för de stora marknaderna, vilka infogade i jord-
brukets årsrytm hölls tre gånger om året – i februari, runt midsommar och 
åtta dagar i slutet på oktober.33 Stånd och bord var ordnade i kvarter med 
läderhandlare, krukmakare, kopparslagare osv. Höstmarknaden var störst 

31.  Se ”Kvarnholmen i Kalmar, en användningsplan”, KKH Arkitekturskolan 1971; 
Hofrén, Kalmar: karolinska borgarhus i sten (Nordiska museets handlingar 74, Kalmar 
1970) s. 17. Kvarnholmens sociala differentiering verkar ha sin grund i planformen: 
jämför exempelvis med Manhattan, där det universella rutnätet verkat för en 
hierarkisk fördelning av funktioner och samhällsklasser vilket skapat områden av 
helt olika karaktär. 

32.  Att döma av Linnés beskrivning var kanske vattnet inte heller det bästa: ” I staden 
[Kalmar] var intet vatten att tillgå, fast brunnar voro mest i hvar korsgata, men alla 
med salt vatten fulla; sades att allenast på slottet skulle vara en brunn med sött vatten. 
… Kyrkan stod midt i staden, byggd i kors med fyrkantigt hörn i hvart sinu, utan höga 
torn; inuti var hon täck och ägde sköna skrudar. … Hela dagen var mulen och kulen”. 
Carl von Linnés Öländska resa förrättad 1741 (Stockholm: Bonniers, 1907) s. 40. 

33.  Marknadernas ursprung i staden utgör en del av stormaktstidens reglering. Vid 
Norrköpings riksdag 1604 lanserar Karl IX förslaget om nya lantmarknader i de stora 
gränsstäderna Kalmar, Jönköping och Nya Lödöse – genom att marknaderna var 
”enskilda”, dvs. inte fria, kunde staten ta kontroll över handeln och utestänga danska 
köpmän. Det ankom därför städerna att ansöka om tillstånd att få hålla marknader. 
Kalmar verkar dock ha dragit många nitlotter – efter freden i Brömsebro förlorar 
staden betydelse som handelscentrum och det finns inga speciella skäl för staten att 
värna om dess handel. Man tvingas därför agera i konkurrens med övriga Småland 
och framför allt Karlskrona. Se Per Jansson, ”Kalmar och omlandet under 1600-

och ”pigmarknaden” i juni anges som den mest besökta. Den kontinuerliga 
torghandeln omfattade fr a grönsaker men även kötthandel och försäljning 
av öländska slaktdjur – köttbesiktningsbyrån var inhyst i den gamla brand-
stationen, av folkhumorn kallad ”Synagogan”.34 Jag har inte hittat en uppgift 
om när detta bruk upphör – konsumtionssamhällets etablering och överväl-
digande dominans kan illustreras med etableringen av varuhuset Domus år 
1964, det 62:a i landet och uppfört i ett rivet kvarter på Kvarnholmen. Idag 
har funktionen av handelscentrum framför allt övertagits av köpstaden Gi-
raffen i Kalmars nordöstra utkant, det vanliga förhållandet med extern han-
delsetablering i samtida stadsutvecklingar.

Intill sent 1800-tal bevarar Kvarnholmen sin täta karaktär som en stad 
innanför murarna. Befästningarna utdömdes 1822 och när de börjar rivas 
vidtar en utvidgning av de smala kvarteren längs utkanten.35 Att stadsmurar-
na försvinner måste ha haft en stark påverkan på upplevelsen av Stortorget; 
relationen mellan porten (den definitiva stadsgränsen), systemet av smala ga-
tor och den stora öppna ytan i stadens mitt förutsätter varandra. Sekvensen 
av passager som föregrep platsen måste ha förstärkt känslan av lättnad och 
frihet då man stiger ut i öppenheten. Rivningen av befästningarna, en eko-
nomisk utveckling med allt svagare rumslig förankring och det kommersiella 
livets koncentration till andra delar av staden var därför bidragande orsaker 
till att forma Stortorgets nutida problematik, vad vi kan urskilja som en kom-
bination av politiska, militära, ekonomiska och rumsliga faktorer. Till detta 
kom trafikens utbredning, här som en funktion av de kommersiella krafterna 
som fordrade parkeringsplatser i stadens mitt. Men känslan av gleshet och 
tomrum på Stortorget har också en orsak i den omgivande låga bebyggelsen, 
som kanske aldrig kunnat generera en tillräcklig intensitet för att göra den 
stora ytan befogad.36 När Elias Cornell beskriver vandringen fram till torget 
genom stadens trånga gator förutsätter det en serie kontraster, både rums-

  talet” ur Kalmar stads historia II. S. 349-407. För en historik av staden som handelsplats, 
se Bosse Bergman, Handelsplats, shopping, stadsliv: en historik om butiksformer, säljritualer och 
det moderna stadslivets trivialisering (Stockholm/Stehag, Symposion, 2003) s. 11-19.

34.  Se Gunnel Forsberg Warringer, Sekelskiftets Kalmar i Emil Blombergs bilder (Stockholm: 
Natur och Kultur, 1983).

35.  Ahlberg, op cit s. Här finns en uppenbar relation till Hannah Arendts påpekande 
om avgränsningens betydelse för konstruktionen av polis. Termen polis, den grekiska 
statsstaten, förefaller ursprungligen haft betydelsen av ”ringmur”, och det latinska 
ordet urbs, som är besläktat med urbis, betecknade en inringning. Se Hannah Arendt, 
Människans villkor:Vita Activa (Eslöv: Röda bokförlaget, 1986) not 66, s. 88.

36 .  Englund skriver att stormaktstidens stadsanläggningar till största delen blev en 
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liga och i termer av aktiviteter: ”Rörelsen som långsamt dämpats vid färden, 
stillnar omärkligt av. … Tomheten kan vara så påfallande att man kan tro 
att hela staden är övergiven – i går, i morse, för hundra år sedan – man vet 
inte. Det enda ljud som hörs är det stilla sorlet av en brunn eller en fontän, 
som når en nu, när bullret tystnat”.37 Hans försvar mot en stadsform han be-
dömer som förlorad – det urbana torget – formuleras med direkt hänvisning 
till Stortorget i Kalmar, men det visar också hur kvaliteterna i ett stadsrum är 
avhängiga staden som livsform, dess sociala och ekonomiska aktivitet.38

Framtiden kommer att ge honom både rätt och fel. Vad Cornell inte 
förutser är den kommersialisering som både producerar och representeras 
genom ”upplevelser”, en utveckling i vilken staden dragits in till fullo. Vad 
som kallats ”stadslivets renässans” kan betraktas som ett steg i förverkligan-
det av Guy Debords skådespelsamhälle, där ingen skillnad längre står att 
finna mellan verklighet och sken.39 Hela det meningskomplex som formar 
”det urbana” – av stadsforskaren Mats Franzén kallat en fantasm – är en 
bild, skapad av föreställningar om dynamik, utveckling, föränderlighet och 
intensitet, definierade i åtskillnad mot bilden av vardagen som betingad av 
leda, tristess och upprepning. Det stilla sorlet som Cornell ville föra fram är 
därmed sannskyldigt hotat, eftersom förståelsen av ”urbanitet” enligt Fran-
zén definierar stillheten som ett ”kreativitetslöst tillstånd”, kontraproduktivt 
för stadens utveckling.40 Viljan att förse Stortorget med ”liv” som kompen-
sation för dess upplevda ”brist” framstår i detta perspektiv som typiskt för 
hur samtida stadsbyggnadsprojekt motiveras.

Som uttryck för 1600-talets rationella modernitet och makt – vad som hos 
Habermas utgör en representationell offentlighet – och samtidigt bokstavli-
gen en polis omgiven av urbs, är Stortorget tecken för hur en och samma plats 
kan härbärgera flera betydelser av offentlighet. Planläggningen av det befäs-
ta Kvarnholmen är att förvandla ”ingens” plats till det ”gemensamma” – en 
status som långsamt försvunnit som en upplevd, erfaren självklarhet. Hur 
Stortorgets ”brist” karaktäriserades av dess tomrum, av en meningslös brist 

besvikelse, de flesta var ”med stadsprivilegier bestyckade lantbrukssamhällen” 
snarare än ”brusande urbana centra”. Endast ett fåtal utvecklades till 
handelscentrum, framför allt genom en population av holländare och tyskar som 
utvecklade kontakterna med utlandet. Englund, op cit s. 205 f. 

37.  Cornell, op cit s. 9.
38.  Ibid. s. 10.
39.  Se Guy Debord, Skådespelssamhället (Göteborg: Daidalos, 2002).
40.  Mats Franzén, ”Stad, vardag och kreativitet” ur Karin Bradley et al. (red.), Bor vi i 

samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa (Pocky, 2005) s. 159-168.

på innehåll – något som föranlett återkommande försök att åtgärda platsen, 
dela in ytan, fylla den med former – är likaså talande. Den brist som upp-
stått vid maktens tillbakadragande kan emellertid kallas vid många namn 
och är liktydig med samhällsutvecklingen. Den kan sammanfattas som för-
lusten av alla fasta värden, det som Marx såg som utmärkande för moder-
nitet – eller som förlusten av visuella säkerhetsmarkeringar, vad Lefort ser 
som utmärkande för demokratin. Det är en situation där makten inte längre 
intar centrum, inte kan förkroppsligas i en person eller materialiseras i ett 
rum; en makt utan symboliska uttryck. Demokratisering, individualisering, 
sekularisering, tilltagande trafik- och transportberoende med en accelere-
rande och rationaliserad kommersialisering är krafter som tömt Stortorget 
på sin en gång planlagda funktionalitet, och därmed på sin ”mening”. Det 
är en brist som både är följden av maktens splittring och försvinnande, och 
innebörden av detta ”tomrum” aktiverades också ofantligt i processen kring 
platsens omdaning. Den ”brist” vi ställdes inför på Stortorget var med an-
dra ord ytterligt meningsbärande – snarare än som tömd av mening visade 
sig tomrummet rymma många lager av komplexa betydelser.

Det var således en sammansatt problematik som föranledde projektet: 
sammansatt, men symptomatisk för det offentliga rummets villkor. Samver-
kansgruppen mellan kommun och fastighetsägare hade redan färdigställt sex 
mindre projekt på Kvarnholmen enligt ett gemensamt upprustningsprogram. 
Stortorget var det sista i denna rad av projekt, en plats vars ställning i det lo-
kala medvetandet innebar att varje försök till upprustning redan misslyckats 
och blockerats. Ansökan till konstrådet måste ha utgjort en sorts förlösning, 
inte bara i och med att ansvaret delvis kunde förläggas till en yttre instans, 
konstrådet och i förlängningen konstnären, utan även på ett psykologiskt 
plan: i viljan att någonstans förskjuta platsen bortom sig, bort från det lokala 
och platsbundna. Stortorgets rymd och skamslitna dignitet motsatte sig tri-
vialisering, vare sig i form av konstnärlig ”utsmyckning” eller kommersiellt 
”liv”. Det faktum att ett mindre torg i närheten, Larmtorget, nyligen ställts 
ordning som en kommersiellt betingad mötesplats motiverade ytterligare till 
att bemöta Stortorget annorlunda. Det framkom tydligt i kommunens mål-
beskrivning: ”Vi vill skapa ett Stortorg som i första hand inte är det sociala 
torget, den vardagliga mötesplatsen … med sina butiker, restauranger och 
uteserveringar…[Stortorget] är Kalmars formella, monumentala, sakrala 
centrum…”.41 Det var detta som utgjorde kärnan till uppgiften, vilken i detta 
skede ännu var utan antikvariska förbehåll: hur skapa det offentliga rummet 

41.  Mats Haglund, ”Målsättning för ombyggnad och konstnärlig gestaltning av 
Kalmars Stortorg”, PM 981109. 
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som ett värde i sig, som skilt från det kommersiella innehållet? Hur förhålla sig 
till Stortorgets brist, monumental i den bemärkelsen att den var liktydig med 
det offentliga rummets vacklande status och mening? På sätt och vis var det, 
som Eva Löfdahl konstaterade, en typisk formulering för ett konstprojekt: ”så 
här ser omständigheterna ut, kan du ge dem en mening?”42 – men det inne-
bar också en röjning, ett utrymme för handling. För även om det bara var en 
fråga om att ”rensa upp” på Stortorget, så kunde detta arbete göras med en 
varierande grad av medvetenhet. Det fanns utrymme för att göra en klar dis-
tinktion i förhållande till det ”givna”, till Stortorget som betingat av historien. 
Och kanske det även rymde möjligheten till en konstnärlig gestaltning som 
på allvar grep sig i kast med frågan om plats, mening och offentlighet.

Tanken att bjuda in arkitekter i samarbete med konstnärer formulerades 
redan i Kalmars inledande ansökan. Min insats bestod i att ge den arkitek-
toniska kompetensen en större vikt, dvs. att i allt från urval, arvodering till 
förväntade arbetsinsatser likställa arkitekter och konstnärer. Syftet var att 
arbeta med platsen som en helhet, snarare än att inbjuda till fristående konst-
närliga tillägg. Under ett par hektiska veckor våren 1999 fattades beslut om 
att bjuda in tre lag till en parallell skissomgång, var och en bestående av 
konstnär och arkitekt/arkitekter – samtliga utan erfarenheter av tidigare 
samarbete. Inga förutsättningar i termer av rollfördelning och hierarkier 
tilläts låsa utkomsten. Valet och kombinationen av medverkande utfördes 
med stor omsorg: jag sökte personer vars arbeten vittnade om ett förhåll-
ningssätt och en estetisk inriktning som lät sig sammanföras eller komplette-
ras. Metoden var ett experiment, och på sätt och vis ett vågstycke, eftersom 
denna typ av samarbeten ytterst vilar på kynne och personlighet med resul-
tat som är omöjliga att förutse. 

Eva Löfdahl och arkitekterna Adam Caruso och Peter St. John utgjorde 
den mest homogena gruppen ur estetiskt hänseende. Löfdahl anses normalt 
som en ”svår” konstnär att introducera i en referensgrupp – hennes delvis 
konceptuella och oförutsägbara konstnärskap motsätter sig en direkt kon-
sumtion. I verket ”Sila mygg och svälja kameler” (färdigställt 1995 på upp-
drag av Statens konstråd) – ett av de mest betydelsefulla arkitekturrelaterade 
konstverk som utförts på senare tid – fanns emellertid en självklar referens. 
Jag menade att Löfdahls analytiska förmåga och rumsliga sensibilitet gjorde 
henne sakkunnig i fråga om vad som kunde – eller inte kunde – tänkas på 
Stortorget. På ett estetiskt plan fanns också en relation mellan Löfdahls ar-
beten och en viss arkitektonisk inriktning; ett likartat sätt att förhålla sig till 

42.  ”Samarbetets former” ur Catharina Gabrielsson, (red.), Den stora skalan (Stockholm: 
Statens konstråd, 2000), s. 48.

det ”vardagliga” och till kulturella koder. Det Londonbaserade arkitektkon-
toret Caruso St. John hörde till de mest framgångsrika utövarna av denna 
praktik – man arbetade medvetet och artikulerat i förhållande till typologier 
och konventioner med fokus på materialets och konstruktionens betydelse 
för arkitektonisk integritet. Caruso St John hade nyligen färdigställt konst-
hallen i Walsall utanför Birmingham, en radikal offentlig byggnad i ett av 
Englands mest nedgångna industriområden som vunnit stort gehör hos så-
väl allmänhet som kritiker. Både konstnär och arkitekter hade berörnings-
punkter med ett slags ”minimalism”, både i ett vardagligt språkbruk och i 
ett mer konsthistoriskt korrekt. Att utgå från det befintliga, att förhöja vär-
det av det existerande, att arbeta genom små förskjutningar och tillägg var 
något som förenade deras respektive verksamhet. Ingen av dem gick med på 
ett samarbete utan att noga ha tagit ställning till varandras arbeten. 

Den första fasen i processen handlade således om att skapa riktiga förut-
sättningar. Hit hörde arbetet med tävlingsprogrammet, där jag i samarbete 
med Mats Haglund lade ner stor möda på att utröna problem och möjlig-
heter. Ett annat villkor var mer anonymt och grep djupare in i systemet: det 
var viktigt att ett eventuellt framgångsrikt förslag också skulle genomföras 
fullt ut av förslagsställarna. I ett konstsammanhang skulle detta ha varit en 
självklarhet – man byter inte ut en konstnär mot en ”likvärdig” – men i fråga 
om arkitektarbete är det långt ifrån ovanligt att ritningar övertas av andra 
och förvanskas till oigenkännlighet i utförandet. Att hantera Stortorget som 
en helhet innebar inte bara att fokus låg på rummet, snarare än i detaljer 
och särintressen; inte bara att det inte gjordes någon åtskillnad mellan konst 
och arkitektur i tävlingsprogrammet; inte bara att förslagsställarna hade att 
ta ställning till allt från historia till nutid, från funktioner till gestaltning, efter 
eget samvete. Det innebar också allt som skedde på platsen skulle beaktas och utföras 
med samma precision som ett konstverk. Detta krav skulle också med stora an-
strängningar komma att vidmakthållas under hela processen – på många 
punkter innebar det ett avsteg från vanlig hantering och hade långtgående 
konsekvenser i allt från organisation, ansvarfördelning och finansiering. I 
hela detta arbete kom arkitekternas arbete att infogas under konstens skyd-
dande hölje; inte i den bemärkelsen att arbetet kunde utföras utan insyn 
och utan yttre påverkan, utan genom att arkitektoniska ställningstaganden 
kunde få bärande kraft fullt ut. Genom att likställa arkitektur med konst var 
det möjligt att skapa de förutsättningar som krävs för att uppnå arkitekto-
nisk integritet. Och vidare: i mötet med ett större rum, med en osannolikt 
komplex stadsbyggandsfråga, ställdes konsten inför utmaningar som på ett 
fundamentalt sätt prövade halten av giltighet i ett konstnärligt arbete. 

Stortorgets problematik tolkades av Löfdahl och Caruso St. John i ter-
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mer av ceremonial space, det representativa eller ceremoniella rummet. De såg 
uppgiften som en fråga om att ge en samtida förståelse av detta begrepp på 
en plats vars status var i gungning. I en intervju som genomfördes efter pro-
jektet påbörjats redovisade Adam Caruso sina uppfattningar.43 Jag minns 
hans första intryck av platsen och hade själv erfarit känslan av att ”ingenting 
egentligen behövde göras” – som en av de ansvariga för projektet var det på 
sätt och vis en fasansfull upplevelse. Men för Caruso kunde begränsning-
arna i vad som föreföll vara befogat på platsen turneras till ett arkitektoniskt 
ställningstagande: han underströk att det inte handlade om att ”uppfinna 
något”; det rörde sig istället om att med varsam hand förstärka platsens 
identitet; ”vi … kunde utgå från något som redan var en helhet – fast lite 
nött i kanterna och lite osäkert på vad det ville vara”. Adam Carusos och 
Peter St. Johns förhållningssätt var präglat av övervägningar som var lika 
strategiska som lätta: det handlade i hög grad om att identifiera och renodla 
ett slags arkitektonisk, sensorisk bärkraft, att medvetet och riktat finna meto-
der att upphöja värdet av det befintliga. Diskussionen mellan mig, Löfdahl 
och Caruso i denna tidiga intervju kretsade kring det offentliga rummets 
betydelse och villkoren för ett transdisciplinärt samarbete. Något brydd av 
deras starka gränsdragning förslog jag, att konstens uppdrag kunde vara 
att tillföra det offentliga rummet ”information” på vilket Löfdahl svarade: 
”inte i den betydelse vi normalt förstår information … Det offentliga rum-
met handlar mer om bekräftelse. Att känna att man är en levande människa 
bland andra människor, att känna människors olika väsen omkring sig”. 
Det var först långt senare jag fann en förståelse av information som stämde 
bättre på detta: hos den märkligt mångsidiga forskaren och kunskapsteo-
retikern Gregory Bateson, där information definieras som ”varje skillnad 
som gör skillnad”.44 Information ses här som ett slags perceptionens minsta 
enhet, där varje retning av sinnesintrycken är liktydigt med ”att motta ny-
heten av en skillnad”. Information i denna mening begränsas av trösklar, 
skriver Bateson – skillnader som är för små eller för långsamma för att upp-
fattas innehåller inte information. Utifrån denna innebörd kom verkligen 
omvandlingen av Stortorget att röra sig om ”information”, om införelsen av 
diskreta skillnader på platsen. Det är innebörden av dessa skillnader i estetisk 
och politisk bemärkelse – och villkoren för att skapa och förstå dem – som 
måste utforskas vidare. 

43.  Gabrielsson (red.), op cit, s. 46.
44 .  ”Information: Any difference that makes a difference”, Gregory Bateson, Mind and 

Nature: A Necessary Unity (New Jersey: Hampton Press, 2002) s. 212.

Nästa uppslag
Stortorget. Teckning av Nils-Isak Löfgren 1837, Kalmar länsmuseums arkiv.
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2.1 Arkitekturteorins effekter 

2.1.1 
”Stadsbyggnadskonstens centrala problem är alltså gestaltandet av rum”, 
skriver författaren Gustaf Strengell till en numera bortglömd bok, Staden som 
konstverk (1922). Han beskriver rummen som ett slags skulpturala hålrum i 
stadsmassan, som vore de insidan av gjutformar, och menar att de förelig-
ger i två huvudsakliga former: gator och platser. Men om gatan förmedlar 
rörelsen genom staden betecknar platsen istället vila. Den konstnärliga kraften 
har därför alltid varit förlagd till platserna, skriver Strengell – som stadens 
på en gång hjärna och hjärta är platserna kulminationspunkter i stadsge-
staltningen.1 Boken är bortglömd, för den är på intet sätt unik. I den långa 
tradition som tolkar (som det heter) ”staden som en självständig arkitekto-
nisk konstform”, har platsen alltid haft en privilegierad betydelse. Det är 
som plats det offentliga rummet har formulerats inom arkitekturens disci-
plinära självmedvetande, och det är i termer av plats som de demokratiska 
innebörderna av agora och forum traderats i deras arkitektoniska form genom 
decennierna. 

Det finns en oskuld i denna framställning som sedan länge gått förlorad. 
Det är en oskuld som med tvärviss logik sammanbinder problemen med 
botemedlen och som uttrycks i det lilla ordet ”alltså”. Författaren sörjer för-
lusten av ”enhetlighet” i stadsgestaltningen, en ”förgången härlighet”, mot 
bakgrund av 1800-talets ”individualistiska arkitekturepok” som förintade 
staden som konstform.2 Han skriver boken i syfte att avhjälpa denna proble-
matik, för att fastställa vad som måste göras. Den förhärskande modernismen 
kommer visserligen att etablera en annan syn på staden än den Strengell 
föreskrev, men de teoretiska grundvalarna är desamma. För ytterst rör det 
tron att kunskapen kan instrumentaliseras, att teorin kan omsättas i prak-
tiken – att det är möjligt att producera just ”handböcker”, inte bara vad 
gäller gestaltningen av staden, utan för utformningen av livsvillkoren, bo-
stadsformerna, ja av hela politiken. Det rör tron att verkligheten kan föränd-
ras: allt det som sammanfattas under begreppet Upplysning, den västerländ-
ska rationalitetens och framåtskridandets projekt. Därför finns det också en 
verklig skillnad i förhållande till idag. För på samma sätt som staden inte 
längre kan betraktas som en plastisk skulptur, kan inte heller tänkandet kring 
staden – eller kring arkitektur – formuleras med en sådan entydighet. Det är 

1.  Gustaf Strengell, Staden som konstverk (Stockholm: Albert Bonnier förlag, 1922) s. 26, 
47 f.

2.  Ibid. s. 261.
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inte längre givet, att teorin har att fastställa regler för praktiken; det är inte 
ens givet, att tänkandets former har en motsvarighet i det som omfattas av 
en politisk, social eller kulturell verklighet. Och någonstans föregrips just 
detta redan hos Stengell, eftersom han så tydligt utgår från upplevelsen av 
en kris. Han ser det som en en inneboende splittring i samhället som sådant, 
till följd av samhällets individualisering – en förlust av sammanhang, helhet 
och orientering. Krisen är inneboende i moderniteten. Det är en kris som 
aldrig tycks stillas och som briserar med jämna mellanrum, men vars verk-
liga innebörd kanske står klar för oss först nu, i (om man så vill) den post-
postmoderna situationen. 

Därför finns ett analogt förhållande i hur modernismen och postmoder-
nismen uppstår: om det förstnämnda uppstår som en reaktion på det sena 
1800-talet, är det senare i sin tur en reaktion på den sena modernismen. 
Men om krisen i det första fallet gäller ”förlusten av helhet”, kommer det 
senare att utlösas av alltför mycket helhet – en situation där arkitekturen redu-
cerats till en tillämpning av abstrakt rationalism och därför som berövad sin 
egentliga ”mening”.3 Men det är en djupare kris är tidigare, för den berör 
själva tänkandet: tron på förnuftets förmåga att beskriva, kontrollera och 
förändra verklighetens former. Med nedmonteringen av tron på ”härlig-
het”, på arkitekturens förmåga att skapa ”härlighet” – vad Manfredo Ta-
furi ser som den moderna arkitekturens utopiska projekt – följer också en 
våldsam nedmontering av arkitekturens status och legitimitet och en radikal 
förlust av självförtroende. Den kris som utlöser postmodernismen rör därför 
inte bara arkitekturens ”mening”, utan arkitektur som disciplin – frågan vad 
som kan utgöra disciplinens fundament då rationalitetens grunder förvitt-
rat. Det övergripande ämnet för det här kapitlet är att undersöka hur denna 
kris tar sig uttryck, mer specifikt genom att fokusera på den roll som platsen 
spelar i kritiken mot modernismen. I skiftet mellan modernism och postmo-
dernism kommer nämligen rummet att förlora sin privilegierade ställning. 
Platsen uppfattas inte längre som en viss sorts rum, som delaktigt i rumsbe-
greppet, utan som av en fundamentalt annan ordning – och därmed för-
ändras också, på ett genomgripande och alltjämnt determinerande sätt, det 
offentliga rummets villkor. Min undersökning rör med andra ord frågan om 
hur teorin upprättar sina begrepp och kunskapsobjekt, och vilka konsekven-
ser det ger för tänkandet och skapandet av arkitektur. Och om vi talar om 
en situation bortom detta skifte – dvs. efter, på andra sidan om, eller bortom 

3.  ”In general, postmodern architectural theory addresses a crisis of meaning in the 
discipline.” Kate Nesbitt, Theorizing a New Agenda for Architecture: an anthology of 
architectural theory 1965 – 1995 (New York: Princeton Architectural Press, 1996) s. 16. 

det postmoderna – så är det fullständigt betingat av vår förmåga att dra slut-
satser av detta förhållande, dvs. att lösgöra oss från det reaktiva mönster där 
varje kris förefaller vara bestämmande för innehållet i det som följer.

För att frilägga platsens betydelse i den postmoderna vändningen är det 
väsentligt att förstå vad som menas med begreppet ”teori”. Vad är det som 
skiljer ”teorin” från t ex. arkitekturens historia eller kritik? Sedan slutet av 60-
talet har teoribildningen inom arkitektur splittrats och mångfaldigats genom 
ett inflöde av läsningar från olika spår: poststrukturalism, semiotik, marxism, 
fenomenologi, feminism etc. Teoretiker som Kate Nesbitt, Michael K. Hays 
och Neil Leach (vilka var och en står som redaktörer för olika antologier, 
publicerade i sent 90-tal) för sinsemellan olika resonemang kring hur arkitek-
turteorin upprättas som egen diskurs kring detta inflöde.4 Nesbitt föreslår en 
grundläggande indelning av tre (eller fyra) olika sorters teori, vad hon kallar 
föreskrivande (vilket hon indelar i ”proscriptive” and ”prescriptive”), affirmativ 
och kritisk teori. Men hon gör ingen skillnad mellan ett tänkande som söker 
upprätta en arkitekturens förlorade grund – och en teori som dekonstruerar 
varje föreställning om ”grund” för att utforma andra handlingsmöjligheter. 
Denna skillnad är istället vad som betonas hos Neil Leach, som urskiljer 
två skilda postmoderna hållningar, ”för eller emot” modernismen, där den 
sistnämnda söker arkitektonisk legitimitet genom en återgång till historien, 
medan den förra söker vidareutveckla och förstärka spår i det – för att låna 
Jürgen Habermas formulering – oavslutade moderna projektet.5 Underlig-
gande Nesbitts distinktion finns tanken att teorin har ett instrumentellt för-
hållningssättet till praktiken: teorin förklaras vara ”en diskurs som beskriver 
praktiken och produktionen av arkitektur och identifierar dess utmaningar”.6 

4.  Nesbitt, op cit.; Neil Leach (red.), Rethinking Architecture: a Reader in Cultural Theory 
(London och New York: Routledge, 1997); K. Michael Hays Architecture Theory 
Since 1968 (Cambridge Massachusetts London England: The MIT Press, 1998). 
Hays urskiljer sig genom att inte tala om postmodernism, utan om det ”brott” som 
inträder då den traditionella arkitekturkritiken och historieskrivningen ersätts av 
begreppet teori.  Han förlägger brytningstiden till1968, trots att RobertVenturis 
och Aldo Rossis arbeten kommer några år tidigare – sannolikt för att understryka 
det marxistiskt färgade kritiska perspektiv, som Hays menar är utmärkande för den 
samtida teorin i kombination med det poststrukturalistiska inflytandet. 

5.  Distinktionen är ursprungligen Hal Fosters, mellan en ”a postmodernism of 
reaction” och ”postmodernism of resistance”, där den förstnämnda förkastar 
modernismen som helhet medan den andra söker utveckla den vidare genom en 
självkritisk prövning av grunderna. Leach, op cit s. xiv.

6.  Nesbitt, op cit. s.16.
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Men det är just denna instrumentella förståelse som drivits bort ur arkitek-
turteorin de senaste 30 åren – man skulle till och med kunna säga att det 
är teorins oanvändbarhet som genererat hela dess förnyelse. I själva verket 
är en stor del av vad som tillkommit under begreppet ”teori” att betrakta 
som en fri intellektuell verksamhet utan direkta kopplingar till praktiken: en 
undersökning av vad det innebär att tänka arkitektur och vad det innebär att 
skriva. I avsaknad av fastlagda definitioner måste därför den postmoderna 
arkitekturteorin betraktas som ett paraplybegrepp, en term som samlar olika 
spår med diametralt olika innehåll. Och med en allt mer problematiserande 
historieskrivning, och en allt mer teoretiskt underbyggd kritik, är distink-
tionen mellan arkitekturens teori, kritik och historia inte längre given.

Denna mångfald av skrivsätt och tankeformer kring arkitektur – uppsjön 
av artiklar, publicerade böcker, teoretiska sammanställningar och antolo-
gier; vad Beatriz Colomina kallat ”berget av texter” – är numera av en så-
dan omfattning att det betecknar ett överflöd. Det kan i sig identifieras som 
ett postmodernt tillstånd, en situation där skillnaden mellan kunskap och 
åsikter, objektiva och subjektiva värderingar, giltigt och ogiltigt, verkar ha 
upplösts. Det finns inga självklara kriterier som fastställer det betydelsefulla 
och betydelselösa i denna situation, eftersom själva begreppet ”kunskap” 
hör till vad som i grunden problematiserats i och med kritiken av det mo-
derna tänkandet. Insikten ökar om kunskapens villkor och begränsningar 
– vilket gör produktionen av kunskap allt svårare. I den meningen kan man 
tala om postmodernismen som en kulturell förlust av självförtroende, en 
förlust som både kan bejakas och förnekas men som i synnerhet inom ar-
kitekturen verkar skylas över. För något är det som återkommer i alla dessa 
texter, något som aldrig blir uttalat, eftersom grundvalarna för tänkandet 
om arkitektur så sällan konfronteras. Detta ”något” är vad som föranleder 
en feministiskt initierad filosof som Elizabeth Grosz att hävda att projektet 
kvarstår att tänka om arkitektur – fullständigt.7 

Märkligt nog kan denna fria produktion spåras till en källa: Manfredo Ta-
furis verksamhet vid Venedigskolan på 60-talet vid den tidpunkt som kallats 
den marxistiska teorins kris. Enligt Sven-Olov Wallenstein är detta ”det ögon-
blick då teori och praktik inte längre kan smälta samman, då den ideologikri-
tiska analysen inte förmår alstra nya handlingsalternativ utan endast utpeka 
en sorts nihilistisk position”.8 Positionen uppstår mot bakgrund av Simmels 
 
7.  Elizabeth Grosz, Architecture from the Outside: Essays on Virtual and Real Space (Cambridge, 

Massachusetts, London, England: The MIT Press, 2001) s. xv ff.
8.  Sven-Olov Wallenstein, Den moderna arkitekturens filosofier (Stockholm: Alfabeta/

Anamma, 2004) s. 255.

klassiska analyser av hur den nya metropolis i grunden förändrar männis-
kans erfarenheter; Max Webers distinktioner mellan vetenskap och politik i 
ett samhälle präglat av ”avförtrollning”; Walter Benjamins reflektioner över 
konstens och arkitekturens positioner i ljuset av nya teknikformer – men om 
dessa författare på olika sätt tecknat bilden av modernitetens kris, betraktas 
den av Tafuri som ett i det borgerliga samhället kontinuerligt tillstånd. 

Tafuris position framstår som ett slags dolt centrum för arkitekturens 
vridning in i det postmoderna: dolt, för att man så sällan relaterar till ho-
nom, central eftersom han varit så explicit med att identifiera arkitekturens 
syften och problem. Själv en utpräglad tröskelgestalt vidmakthåller han de-
finitionen av arkitekturens moderna program samtidigt som han förklarar 
det ogiltigt. Det centrala hos Tafuri är att arkitekturen – som varande form 
– inte förmår lösa de samhälleliga motsägelserna. Formen kan inte erbjuda 
något svar på den alienering och fragmentering av erfarenheten som ka-
raktäriserar det moderna samhället. I inledningen till Progetto e Utopia från 
1973 (där termen progetto, ”projekt”, ska fattas som den rationella strävan 
att föreskriva, kontrollera och behärska verkligheten) beskriver Tafuri kultu-
rens driftkraft som sätt att bemöta ångest – att med hjälp av förnuftet ”förstå 
och absorbera dess orsaker”..9 Det är i all väsentlighet en fåfänglig strävan, 
och platsen framför andra för denna mänsklighetens ”tragedi” är den mod-
erna storstaden. Det är här den ”absoluta alienationen” framträder, där 
tingen, som Simmel skriver, ”flyter med samma specifika vikt i den stän-
digt framvällande penningströmmen”.10 Den moderna storstaden utgör en 
delvis organisk, okontrollerbar miljö, präglad av motsägelser och slump, 
men är samtidigt den direkta följden av förnuftets verkningar – kapitalism 
och teknologi. Staden blir därför på ett både faktiskt och metaforiskt plan 
uttryck för den instrumentella rationalitetens sammanbrott, och mot denna 
ställer Tafuri arkitekturen som fortfarande betingad av idealen om ordning, 
helhet och universalitet. Arkitekturen står därför i sig för ett slags omöjlig 
längtan – en omöjlighet inneboende i rationaliteten som sådan – och kom-
mer liksom den avantgardistiska konsten att gå under, då dess program och 
estetiska strategier övertas och nivelleras av kapitalismen. 

Hos Tafuri finns inte några möjligheter att undfly den dominerande ord-
ningen: förlusten av ”eviga värden” utgör ett oåterkalleligt, pågående och 
fullständigt omvälvande faktum. Både den radikala konsten och arkitektu-

9.  Manfredo Tafuri, Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development (Cambridge, 
Massachusetts, London, England: The MIT Press,1985) ursprungligen publicerad 
som Progetto e Utopia (1973). Se även Wallenstein, op cit. s. 254-274. 

10.  Ibid. s. 86 f. 



146 Att göra skillnad   Kapitel 2 147

ren kommer att upplösas i de större ordningar – staden och kapitalet – som 
”förverkligar”, och därmed oskadliggör, deras program. Han skriver: ”ingen 
’räddning’ står längre att finna /…/ varken i den rastlösa vandringen i bilder-
nas labyrint, så mångvärdiga att de ändar i stumhet, inte heller som instängd 
i geometrins envisa tystnad, liknöjd med sin egen perfektion”.11 Som berövad 
sin ”plan” kan arkitekturen enbart verka i ”sublim oanvändbarhet”, som ren 
estetik, eftersom kapitalismen har omkullkastat arkitekturens utopiska projekt 
att försona samhällets splittringar. Det som brukar kallas för ”cynismen” hos 
Tafuri utgår således från hans förnekande av möjligheten att med rationella 
medel påverka de krafter rationaliteten släppt loss över världen, den ”avför-
trollning” av samhället som Max Weber beskrivit. Därför finns heller inga 
möjligheter att med arkitektoniska medel bedriva ”kritik”, dvs. att motsätta 
sig utvecklingen eller att framkalla alternativ – inte heller att i teoretisk me-
ning framställa handlingsmöjligheter för praktiken. Med termen ”operativ 
kritik” förkastade Tafuri den sortens föreskrivande teori som t ex utmärker den 
lilla volymen Staden som konstverk – han såg det som en instrumentalisering av his-
torien och därför som ett hot mot verklig kunskap.12 Detta tillbakavisande av 
teorins instrumentalitet eller ”ändamålsenlighet” splittrar oåterkalleligen re-
lationen mellan teori och praktik: Hos Tafuri handlar det istället om att visa 
fram det omöjliga i arkitekturens strävan att skapa en försonande helhet: det 
teoretiska uppdrag är att i enlighet med den marxistiska traditionen utföra ett 
ideologikritiskt arbete. Men det är givetvis paradoxalt. För även om Tafuri 
är del av den generation som så effektivt omkullkastar modernismens ”stora 
berättelser”, förutsätter giltigheten av hans metodik ett vidmakthållande av 
förnuftet i termer av objektivitet.13 Teorins uppdrag är inte att fastställa regler 

11.  Ibid s. 181.
12.  Manfredo Tafuri, Theories and History of Architecture (London: Granada, 1980). Den 

operativa kritiken förklaras här vara en förvrängning och instrumentalisering av 
historien i syfte att framställa estetiska normer för praktiken. Den ”projekterar 
den förflutna historien genom att projicera den mot framtiden; dess verifierbarhet 
ligger inte i principiella abstraktioner, utan den mäter sig i varje enskilt fall mot de 
uppnådda resultaten”. Se Wallenstein, op cit s. 256. 

13.  Tafuris sanningsanspråk framträder tydligt i jämförelse med Sigfried Giedion, som 
är den han främst riktar sig mot. I inledningen till Space, Time and Architecture framställer 
Giedion sitt program genom att ansluta sig till den burckhardska historicismen. Han 
talar om behovet att tolka och levandegöra arkitekturhistoriska fakta, för ”endast 
när han [historikern] är genomsyrad av sin egen tids anda kan han upptäcka de 
spår i det förflutna som tidigare generationer förbisett”. Tanken att kunna göra en 
”objektiv” historieskrivning är för Giedion en fiktion, eftersom ”att observera något 

för byggandet, utan att bedriva ett nitiskt blottläggande av dess ”sanningar” 
– alltså kommer teorin att utgöra ett kritiskt medium i sig; som om det är här, 
och endast här, man fortfarande kan tala (om) sanning. 

En av dem som tagit upp Tafuris program, den spansk-amerikanska his-
torikern Beatriz Colomina, låter också misstänksamheten mot varje neutral 
konstruktion löpa som en röd tråd genom sina arbeten. I Privacy and Publicity: 
Modern Architecture as Mass Media (1994) visar hon hur historieskrivningen av 
modernismen är baserad på förutfattade meningar: från de allmänna – om 
avantgardets kontextuella oberoende, om verklighetens överhet framför 
representationen, om språkets transparens – ned till de mest specifika, rasis-
tiska eller sexistiska inslag hos den enskilda historikern.14 Det är fullt i linje 
med Tafuris arkivarbete – att finna de bortglömda fragment som förträngts 
ur den hegemoniska diskursen och som röjer dess ”genomruttna grund”. 
Men Colomina för misstänkliggörandet ett steg längre: vad som komprom-
etteras är också historikerns delaktighet i denna konstruktion. Att historikern 
skapar sitt objekt i och med att han eller hon (be)skriver den utgör ett funda-
ment till Colominas egen framställning – och därmed uppstår två olika möj-
ligheter att värdera teoretisk ”sanning”. Man kan se det som en långtgående 
relativisering: med ifrågasättandet av historikern räcker det i princip med 
att teorin är ”intressant” för att den ska vara befogad. Men denna misstän-
ksamhet mot forskarens utanförposition, mot textens förmenta objektivitet, 
riktar också uppmärksamhet mot själva metoden – konstruktionen av teori 
som sådan. Att upprätta argument utifrån en analys av redovisade källor 
blir kanske viktigare nu, är någonsin tidigare.15 Det innebär att frågan om 
textens konstruktion blir ett nytt kriterium på sanning. På sätt och vis är det 
just denna typ av krav – frågor om begreppslig klarhet, metod och struktur – 
som Max Weber ålade de nybildade, ”tolkande” samhällsvetenskaperna.16

är också att handla och påverka det”. Denna hållning står visserligen i kontrast till 
bokens övergripande syfte, men ter sig i sin kunskapsrelativistiska utgångspunkt 
som förhållandevis rimlig. Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture: The Growth of 
a New Tradition (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1997) s. 5 f.

14.  Beatriz Colomina, Privat och offentligt: modern arkitektur som massmedium (Lysekil: 
Pontes,1999) övers C. Gabrielsson.

15.  Därför kan man säga att problemet med Colominas framställning varken är det 
kritiska anslaget eller det uppenbart konstruerade i hennes framställning – utan att 
hon inte är kritisk nog. Framställningen kan delvis sägas skeva p.g.a. ”avsaknaden av 
politisk eller social analys i djupare mening” som Sven-Olov Wallenstein skriver i 
sin recension i Glänta 2000:2-3, s. 75-81. 

16.  Max Weber, ”Samhällsvetenskapernas objektivitet” ur Vetenskap och politik 
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Men för en disciplin som arkitektur – som ständigt rör sig om överbryg-
gandet av glapp: mellan avsikt och utförande, tanke och handling, objekt 
och representation – kan teorin aldrig bara vara en tolkning.17 Om så syftet 
bara är att generera en förståelse, inbegriper det också (direkt eller indirekt) 
en vilja att påverka tänkandet, skrivandet, produktionen. Vårt sätt att skriva 
och tänka är alltid färgat av föreställningar; om vilka vi är, varför vi skriver 
och i vilket syfte. Och även utan ett programmatiskt eller normerande up-
psåt bidrar språket – i och med de ord som används, de begrepp som kon-
strueras eller lanseras för att skapa en historia eller en teori – till att forma 
den (för)förståelse av arkitektur som effektiviseras i dess praktik. ”Vårt sätt 
att tänka på arkitektur är format av vårt sätt att tänka på förhållandet mel-
lan insida och utsida, privat och offentligt”, skriver Colomina, och utpekar 
därmed en dimension av arkitektur som en gestaltad gräns, en materialiser-
ing av mentala förhållanden.18 Tanken på objektivitet som ett innehåll inom 
arkitekturteorin är därför ett kvardröjande missförstånd – för varför skulle 
en programmatisk, värdeladdad teori vara mindre ”sann” än en förment 
neutral? Arkitekturteori håller sällan för logisk prövning, den är inte filosofi 
– men den kan heller inte likställas med humanistiska vetenskaper som tolkar 
kulturella uttryck. Vad som utgör dess särart måste finnas i spänningsfältet 
mellan avsikt och utförande, mellan tanke och handling – däri ligger även 
den specifika betydelsen i begreppet ”design”.19 Någonstans inbegriper där-
för arkitekturteorin alltid en dimension av operationalitet – en tanke om vad 
som måste göras. Det ideologikritiska program som Tafuri lanserade var därför 
inte fullständigt: med sina stränga gränsdragningar ignorerade han det fak-
tum att texten alltid har ett uppsåt. Man kan diskutera om han ens tillerkänner 
arkitekturteorin ett berättigande: fältet tycks splittras i två områden, praktik 
och kritisk historia. Och även om Tafuri ifrågasatte objektet för kunskap var 
kunskapens subjekt, hans egen position som forskare, fortfarande oanfrätt. I 
själva verket är det uppenbart hur Tafuri baserade sitt arbete på antagan-
den – att utvecklingen är determinerad, att tiden är linjär, och att arkitektur 

  (Göteborg, Korpen,1977) övers. A. och S. Andersson.
17.  K. Michael Hays menar att det utmärkande för arkitekturteorin är dess förmåga att 

förmedla och producera relationer mellan arkitektur som ”form” och dess sociala, 
politiska eller andra förutsättningar, dvs. vad jag skulle kalla villkoren för tänkandet 
om och produktionen av arkitektur. Se K. Michael Hays, förordet till Architecture 
Theory Since 1968.

18.  Colomina, op cit s. 20.
19.  Vilém Flusser, ur ”Om sakernas tillstånd: en liten designfilosofi”, Design och konst 

(Stockholm: Raster, skriftserien Kairos 8:2, 2003). 

framför allt utgör en representation av idealen om helhet och harmoni. Det in-
nebär inte bara att Tafuris sanningskriterium är problematiskt, utan att hans 
förkastande av en ”operativ kritik” inte kan antas som giltigt. 

”Vetenskap, liksom konst, religion, kommers, krigskonst, och till och med 
sömn, är baserade på antaganden”, skriver Gregory Bateson – vad som skiljer 
vetenskapen från övriga områden är inte att det vetenskapliga tänkandet är 
bestämt av tidigare antaganden ”utan att målet är att pröva och revidera 
de gamla antagandena i syfte att skapa nya”.20 Det innebär en föreskriven 
riktning, både inåt och utåt: vetenskapen reviderar ständigt sina grunder 
men utökar därmed också gränserna för det som återstår att göra. Överfört 
till arkitekturteorins område övergår frågan om kunskapens objektivitet till 
att bli en värdering av teorins effekter – vilka nya antaganden tänkandet ge-
nererar i form av nya tankar, ny verksamhet, ny produktion. Det är en as-
pekt som dragits till sin spets av den franske filosofen Jean-François Lyotard. 
Han skriver: ”det viktiga i en text är inte vad den betyder, utan vad den gör 
och inspirerar till” – en uppmaning som avsäger sig alla sanningskrav för att 
istället låta texten ”driva”. 21 Detta frigörande av teorins möjligheter – inte 
längre bundet till en tanke om avsikt eller påverkan, utan som en generativ 
kraft med indirekta effekter – har hos Gilles Deleuze och Felix Guattaris 
Que’est-ce que la philosophie? (1991) utarbetats till ett filosofiskt program, där 
tänkandets uppgift inte är att framkalla eller ”avbilda” verkligheten utan 
att alstra nya möjlighetsbetingelser. Men att tänkandets giltighet inte står 
att finna i dess inre, i ett slags logisk filosofisk sanning, utan bara kan skön-

20.  Gregory Bateson, Mind and Nature: A Necessary Unity (Cresskill, New Jersey: Hampton 
Press, 2002) s. 23.

21.  ”What is important in a text is not what it means, but what it does and incites to 
do. What it does: the charge of affect it contains and transmits. What it incites to 
do: the metamorphoses of this potential energy into other things – other texts, but 
also paintings, photographs, film sequences, political actions, decisions, erotic 
inspirations, acts of insurbodination, economic initiatives, etc.” Jean-François 
Lyotard, ”Adrift” ur Driftworks (Semiotext(e), 1984), s. 9 f. Lyotards invändningar 
mot teorin som dogmatiskt och teleologiskt definierad gör att han försöker utveckla 
en ny position, där kritiken har likheter till en konstnärlig dekonstruerande och 
experimentell praktik. Se Jean-François Lyotard, ”Theory as Art: A Pragmatic 
Point of View” i W. Steiner (red.) Image and Code (1981). Nicholas Gane påpekar att 
hellre än att se detta som ett uppgivande av den kritiska teorin är det snarare ett försök 
att utvidga teorins gränser utifrån insikten om dess begränsningar. Nicholas Gane, 
Max Weber and Postmodern Theory: Rationalization versus Re-enchantment (New York: 
Palgrave, 2002) not 1 s. 167. 
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jas i ”utsidan”, i vad tanken genererar, är en komplex problematik. Den kan 
redan skönjas i Foucaults kritik av Kants idé om upplysning, tanken om 
Framsteget med förnuftet som verksam princip. Enligt Foucault kan Kant 
bara finna belägg för den franska revolutionens giltighet genom den verkan 
revolutionen genererar – dvs. inte i ”orsaken”, vilket förutsätter att rättvisa 
eller jämlikhet är objektivt verkliga ideal – utan i den känsla som händelserna 
väckte hos dem som lät sig ”ryckas med”. Hos Kant är ”revolutionens fram-
gång eller misslyckande … i och för sig inget tecken på framsteg eller på att 
framsteg inte finns”, skriver Foucault – det väsentliga är ”det sätt på vilket 
revolutionen väckte uppseende”, revolutionens emotionella effekter.22 

Sättet på vilket Foucault tycks anta detta som belägg för upplysningstan-
ken som en chimär är mycket märklig: för vem ger därmed uttryck för sy-
nen att det finns en grund, en inre filosofisk giltighet, om inte just Foucault? 
Kants idé om effekter tycks märkligt föregripande en postmodern relativism 
där allting ses som ”sken”; ja kanske den är än mer radikal: skenet är det verk-
liga, det enda som ger empirisk grund för att pröva filosofins giltighet. Att 
se till effekten av en viss teoretisk framställning är därför att inrikta sig på en 
undersökning av detta sken – inte bara, i enlighet med en fenomenologisk 
tradition, som en fråga om ”hur tingen framträder”, utan också i fråga om 
vilka tankar, impulser och handlingar som genereras i och med detta fram-
trädande. Och snarare än att söka objektiva grunder (varmed vi bara finner 
antaganden), är det att se till de villkor som uppstår, genom valet av problem 
och begrepp – vilka möjligheter teorin skapar. Det är inte detsamma som ett 
nihilistiskt ifrågasättande av alla sanningar, eller en förnekelse av logikens 
och systematikens nödvändighet. Men tvärtom mot vad Tafuri menade kan 
arkitekturteorins ”sanning” bara bedömas genom att se till dess praktiska 
effekter – vilket utrymme för handling som öppnas, vilka tankar och möj-
ligheter som uppstår. Det innebär att en text öppnar upp inför nästa, och 
att teorin på ibland oavsiktliga och indirekta sätt kan generera praktiska 
konsekvenser. Varje sfär öppnar upp inför en annan, där var och en måste 
bedömas i enlighet med sina egna kriterier. Det är ur ett sådant perspektiv 
jag kommer att undersöka hur platsen skjuts in och ersätter rummet i den 
postmoderna arkitekturteoretiska diskursen. 

2.1.2 
Givet arkitekturdiskursens inneboende tröghet, måhända en följd av byg-

22.  Michel Foucault, ”Upplysningen, revolutionen och framstegets möjlighet” ur 
Brutus Östling (red.) Vad är upplysning? (Stockholm/Stehag: Symposion, 1992) övers. 
R. Matz, s. 48 f.

gandets långsamma praktik, är uppkomsten av det postmoderna i Sverige 
ett relativt sent fenomen. När Thomas Hellquist står som kommissarie 
för premiärutställningen i det nybyggda och utökade Arkitekturmuseet i 
Stockholm 1998 är det med en problemställning som präglas av vad Tafuri 
kallade ”regressiv utopism”.23 Utställningen heter ”Rummet på rymmen”, 
och i katalogens inledande programtext skriver Hellquist: ”Namnet Rum-
met på rymmen anger att något gått förlorat: det klassiska rummet. Det anger 
också att något finns att fånga in: en ny rumsuppfattning som kommer till 
uttryck i en ny rumskonst”.24 Men jämförelsen är starkt polariserad: det 
klassiska rummet – vilket Hellquist framställer som det ”egentliga” rum-
met eller ”vistelserummet” – uppfattas som en sinnlig återgivning av män-
niskans hela kroppslighet, verklighetsuppfattning och fantasi, medan den 
samtida arkitekturen karaktäriseras av ”rörelserummet”, där rörelsen och 
förändringen kommit att utgöra mål i sig och där människans ”existentiel-
la” och ”ontologiska” behov är satta på undantag. Samtidens ”rumskonst” 
framställs som ett slags supermodernism, en direkt följd av det modernis-
tiska rumsskapande som med sin betoning på frihet och öppenhet skapat 
en känsla av upplösning och osäkerhet: ”Rummen inte bara flyter in i var-
andra; de leder oss vilse”. 

Som manifestation för ett nyöppnat, utvidgat arkitekturmuseum är det 
ett förvånande konservativt budskap. Temat för utställningen är visserligen 
att belysa och problematisera rumsbegreppet, ”arkitekturens hjärta och ur-
sprung”, men det sker under uttalat modernitetskritiska förtecken. Uppen-
barligen uppfattas inte arkitekturens position i samtiden som en vidgning 
av vår förståelse av verkligheten – som en framställning eller hantering av 
en ständigt mer komplex verklighet – utan som ett rappel à l’ordre, en återgång. 
Katalogens återgivning av samtida arkitekturprojekt framstår närmast som 
ett nödvändigt ont, där merparten är försedda med kritiska eller syrliga 

23.  Därmed avses strävan att återuppliva historien, att finna arkitekturens ”väsen” i 
en förlorad sanning eller att fastställa den ”egentliga” uppgiften. För Tafuri är alla 
sådana former av ”humanismer” och ”empiricismer” lika falska som meningslösa: 
den regressiva utopismen är inte bara dömd att misslyckas, utan den förhindrar också 
tillgången till det verkliga problemet som inte kan formuleras arkitekturteoretiskt. 
Manfredo Tafuri, Architecture and Utopia, s. vii-xi, s. 41 f. Se även Wallenstein, op cit s. 
254-274.

24.  Thomas Hellquist, ”Rummet på rymmen”, ur Rummet på rymmen, utställningskatalog 
(Stockholm: Arkitekturmuseet, 1998), s. 8-15. Den inledande textens 
programmatiska anslag återspeglas i de andra texterna, som med ett undantag 
(Fredrik Nilsson) utgörs av kritiska uppgörelser med modernismen.
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kommentarer. Rummet är på rymmen, det befinner sig inte längre på sin 
”plats” och bör följaktligen skyndsamt återföras.25 Denna återföring formu-
leras som en nödvändighet att återgå till ”det slutna rummet”, rummet med 
tydligt definierade väggar, tak och golv – en ”vistelserummets renässans”, 
som Hellquist uttrycker det. 

Yrkande på ett återvändande till ett klassiskt formspråk sammanfaller 
med vad som utgör den dominerande diskursen i det svenska arkitektur-
klimatet: vad som redan förberetts under snart 20 års produktion av teori 
under fenomenologiskt inflytande. Följden blir att detta ”historiska” rum 
också framställs som mer ”egentligt” eller ”essentiellt”. Programmet ekar 
av Kenneth Framptons förklaringar av hur arkitekturen måste utgöra ett 
försvar av värden som hotas av utplåning i det kommersiella mediasamhäl-
let. Han skriver: ”en absolut förutsättning för att idag skapa ett motståndets 
arkitektur är ett väl avgränsat rum. Endast en väldefinierad gräns kan ge 
den byggda formen styrka att stå emot – alltså bokstavligen ‘motstå’ – me-
galopolens ändlösa fluktuationer”.26 Arkitekturen måste ”räddas” genom att 
återföras till sina grunder för att därmed kunna rädda världen. Om postmo-
dernismen som helhet kan betraktas som reaktiv i förhållande till vad man 
motsätter sig – en position vars tvetydigheter kommer till tydligt uttryck hos 
Frampton, som vi snart ska se – tycks nyanserna utebli i det svenska motta-
gandet, åtminstone i dess institutionaliserade form. Den svenska positionen 
på Arkitekturmuseet 1998 är formad som ett öppet angrepp på ”modernis-
men”, uppfattat som ett samhälle baserat på teknologi och rörlighet – och 
därför en för arkitekturen upplösande kraft. 

Ensidigheten i detta förkastande av modernismen som helhet kan med för-
del ställas mot Fredrick Jamesons analys i den inflytelserika essän ”Senkapi-
talismens kulturella logik” (1984) – en av de texter där idén om det postmo-

25.  Denna upplevelse av att tingen inte längre befinner sig på sina rätta platser är 
paradoxalt nog exakt den erfarenhet som ekar i en frambrytande modernism, som när 
Schinkel, hemkommen från en resa från England 1826, klagar över att ”allt har blivit 
rörligt, till och med det som skulle vara mest varaktigt, nämligen konsten att bygga 
/…/ där man är benägen att försöka sig på allt, eftersom ingenting är på sin plats”. 
Det visar på det analoga förhållandet mellan postmodernismens ”kris” – uttryckt i ett 
nytt intresse för historien, inlån från andra discipliner och en mångfald av stilar – och 
krisen i det framväxande borgerliga samhället vid 1800-talets mitt, vilket likaså var ett 
samhälle i hastig omvandling. Citerat från Wallenstein, op cit, s. 7. 

26.  Kenneth Frampton, ”Mot en kritisk regionalism: sex punkter för en motståndets 
arkitektur” (först publicerad 1983) ur Arkitekturteorier (Stockholm: Raster, skriftserien 
Kairos 5, 1999) övers. K. Grillner, s. 131.

derna finner sina första uttryck, dessutom med utgångspunkt i just arkitektur. 
Med hänvisning till Bonaventure Hotel i Los Angeles, ett populärt ”spekta-
kel” med en omtumlande interiör, framställer Jameson tanken om det post-
moderna ”hyperrummet” – inte som fullständigt motsatt det modernistiska 
utan som en rumslig mutation. Rummet är fortfarande baserat på rörelse, 
men inom en inkapslad värld – för till skillnad från dess föregångare (Jame-
son exemplifierar med Le Corbusier) saknar det en artikulerad relation till 
omgivningen. Därmed har det på ett materiellt och symboliskt plan avsagt 
sig möjligheterna att medverka till en social och politisk förändring.27 Denna 
socialt förankrade, utåtriktade historiska dimension saknas fullständigt sak-
nas i den svenska uppgörelsen. Häftigheten i angreppet på ”modernismen” 
kan bara förstås mot bakgrund av kritiken av det svenska välfärdssamhället, 
rationaliseringen av byggandet och den s k sociala ingenjörskonsten som 
under lång tid kastat en skugga över varje försök att nyansera förståelsen av 
arkitektur. Det betecknar verkligen ett slags trauma, inte bara i det svenska 
politiska medvetandet utan – som djupt förbundet med och avhängig denna 
politik – även beträffande arkitekturens disciplinära självmedvetande. Ut-
ställningen ”Rummet på rymmen” betecknar en motposition, ett försök att 
formulera ett anti-program till det modernistiska rummets ideal om för-
ändring, öppenhet och rörelse. Därför är det bokstavligen en inneslutande, 
återvändande rörelse – en rörelse tillbaka till historien, naturen och kroppen 
som grund för arkitektur, som källa till dess mening. Om konstens väg i det 
postmoderna karaktäriserats av en långtgående relativisering – ett ifrågasät-
tande av objekt och subjekt, av verkets status och autonomi – och därmed 
öppnat upp för en mångfald av perspektiv och produktionsformer, är detta 
den diametrala motsatsen. Det visar också hur tiden uppfattas inom denna 
arkitekturdiskurs: inte som en samtid, eller framtid, utan som historia – en 
återgång. Som om framtiden redan var förlorad.

2.2 Från rum till plats: den postmoderna vändningen

2.2.1 
Ur ett historiskt perspektiv är det ofrånkomligt att se hur platsen lösgör sig 
från, och så småningom uppnår autonomi, genom att differentieras från 
den förhärskande förståelsen av rummet. Hellquists försök att ”tänka om” 
rummet kan ses som en reaktion på det faktum att postmodernismen i all 

27.  Fredric Jameson, ”The Cultural Logic of Late Capitalism”, ur Leach (red.) op cit. s. 
242-246.



154 Att göra skillnad   Kapitel 2 155

väsentlig grad förskjutit rummet ut ur diskussionen. Från att ha konstituerat 
själva kärnan av modern arkitektur lämnas rummet därhän till förmån för 
helt andra problemställningar. För Robert Venturi är rummet ett av de ”sa-
krosankta begrepp” som bidragit till att reducera arkitekturen till en livlös 
abstraktion, baserad på förenklingar och utestängningar.28 När han formu-
lerar sitt ”försiktiga manifest” för en arkitekturuppfattning som bryter med 
den etablerade modernismen, en arkitektur konstituerad av komplexitet och 
mångtydighet, ligger fokus på formen. Arkitekturen introduceras i en värld av 
tecken, som delaktig i en kommersiell visuell verklighet där den inte längre 
kan göra anspråk på att stå skild från masskulturen. Men detta fokus på 
formen, på ytan som visuell kommunikation, innebär inte att den teoretiska 
förståelsen av rummet lämnas opåverkad eller att dess status demonteras 
– tvärtom. För samtidigt som rummet upphör att stå i centrum för arkitek-
turteorins problemställningar träder det in i en rad andra discipliner, om än 
från andra utgångspunkter, där medvetandet om rummets betydelse ökar 
till den grad att man talar om en ”rumslig vändning” inom filosofi, historia 
och kritisk teori.29 Det innebär att rummet inte är specifikt för arkitektur 
längre – det ”tillhör livsvärlden”, som Kenneth Frampton formulerar det i 
slutordet till sitt huvudverk, Studies in Tectonic Culture (1995).30 Vad kan man 
säga står på spel under denna process, i skiftet mellan modernism och post-
modernism – ett brott som givetvis uppstår ur många sprickbildningar och 
som även rymmer motsägelsefulla enskildheter?31

28.  Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture (New York: The Museum 
of Modern Art, 1966); med Denise Scott Brown och Steven Izenour, Learning 
from Las Vegas (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1972). Det finns en 
viktig skillnad i Venturis hållning mellan dessa två publikationer som är värd att 
notera. Den första boken upprätthåller en argumentation kring arkitektur som en 
mångtydig konstform, där uppgiften framställs som ett bevarande av traditionen 
genom ständiga omtolkningar. Detta kvarhållande av arkitekturens relativa 
autonomi uppges i den andra, vilket upplöser skillnaden mellan en slumpmässiga 
och en medveten utformning liksom mellan hög- och lågkultur.

29.  Se Edward W. Soja, Thirdspace (Oxford: Blackwell,1996), s. 1-6.
30.  Hela citatet lyder: ”All the rest, including our much-vaunted manipulation of 

space, is mixed up with the lifeworld, and in this it belongs as much to society as to 
ourselves.” Kenneth Frampton, Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction 
in Nineteenth and Twentieth Century Architecture (Cambridge, Massachusetts, London, 
England: The MIT Press, 1995) s. 387.

31.  Det viktigaste undantaget från min framställning i detta kapitel är Bernhard 
Tschumi, där föreställningen om rummet (”the oldest constant of all”) förblir i fokus 

Platsen fyller i förstone förvånansvärt likartade syften inom konsten res-
pektive arkitekturen. Utpekandet av ”plats” uppstår i bägge fallen ur en 
kritik av modernismen – för konstens vidräkning är det ett moment som 
avhandlas i nästa kapitel. Men om den konstnärliga reaktionen utlöstes av 
en kritik mot det modernistiska konstverket – ur måleriets betingelser, med be-
toning på den abstrakta ytan; eller ur den moderna, autonoma skulpturen, 
som i stort sett kunde placeras var som helst utan förankring till omgivning-
en – så uppfattas detta autonoma, ”neutrala” och abstrakta tillstånd så som 
utgörande rummet, inom arkitekturdiskursen. Om konstnärer söker platsen 
för att undgå de institutionella kriterierna, så utgör rumsbegreppet arkitek-
turens motsvarande institution. Med andra ord framträder platsbegreppet 
med en särskild laddning till följd av en inomdisciplinär kritik, där konstens 
och arkitekturens olika verkningsmedel uppfattas som uttömda av en mo-
dernistisk dogmatisk ortodoxi. För långt före kritikern Clement Greenberg 
förespråkade nödvändighet av ”mediumspecificitet” – att varje konstart 
skulle utvecklas inom ramen för sitt kompetensområde – var detta villkor 
uppfyllt inom arkitekturen. Det moderna rumsbegreppet är oskiljaktigt från 
konstituerandet av den moderna arkitekturen som sådan: definitionen av 
arkitektur som en fundamentalt ”rumsskapande” konstart formulerades re-
dan 1893 i Schmarsows ”The Essence of Architectural Creation” och kan 
sägas ha nått sin höjdpunkt i Sigfried Gideons publicerade föreläsningar om 
Space, Time and Architecture i Harvard på 40-talet.32 

för hans olika arbeten från tidigt 70-tal och framåt. Tschumi utgår i synnerhet från 
Georges Bataille som gör arkitekturen till en metafor för det rationella förnuftets 
totalitära dominans. For Tschumi måste därför rummet försättas ”i kris”, vilket 
föranleder hans produktion av ”onyttiga”, lustfyllda och erotiskt laddade objekt 
som ett sätt att undfly rummets determinering. Trots att våra syften korresponderar 
väljer jag att bortse från Tschumi, eftersom jag ifrågasätter hans grundläggande 
problembeskrivning fr a. med stöd i Doreen Masseys kritik av det förhärskande 
tänkandet om rummet. Om Tschumi, se Louis Martin, ”Interdisciplinary 
Transpositions: Bernard Tschumi’s Architectural Theory” ur Alex Coles and 
Alexia Defert (red.) The Anxiety of Interdisciplinary, (London: Black Dog, 1998) s. 61-
88. För en kritik av Tschumis ”omtänkande” av rummet, se Doreen Massey, For 
Space (London, Thousand Oaks, New Dehli: Sage, 2005) s. 113-114. 

32.  För en redovisning av rumsbegreppets historia och kanonisering inom modern 
arkitektur, se Adrian Forty, ”Space” ur Words and Buildings: A Vocabulary of Modern 
Architecture (New York: Thames & Hudson, 2000). Riktigt hur framgångsrik denna 
legitimering varit framstår tydligt om man beaktar hur tonvikten på rummet och synen 
på arkitekten som rumslig expert lever kvar inom praktikerns självmedvetande. 
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Därför är det inte förvånande att kritiken mot rummet utgör en häv-
stång i den postmoderna omvandlingen, men det är samtidigt en aspekt som 
inte är tillräckligt uppmärksammad inom historieskrivningen. Det faktum 
att rummet försvinner ur teoribildningen och ersätts av andra problemom-
råden visar hur diskursen inte bara förskjuter tonvikten bort från vad som 
tidigare utgjort arkitekturens centrum, produktionen av rum, utan även hur 
tanken på rummet som sådant befinner sig i kris. Kanske det är just här, i 
förändringen av rummets betydelse, som ”brottet” mellan modernism och 
postmodernism inom arkitektur kan ses som ett verkligt paradigmskifte. Inte 
bara i fråga hur rummet gestaltas, hur det angrips teoretiskt, ersätts eller 
förskjuts – utan för att hela detta skeende vittnar om en förändring i synen 
på vad arkitektur är för någonting, vilket förändrar förutsättningarna för en 
praktisk produktion. Fattat som medium för arkitektur visar förskjutningen 
av rummet ut ur teoriskrivningen ytterst på den kris som rör arkitekturens 
identitets- och legitimitetsfrågor.33 Min avsikt här är inte att teckna en full-
ständig bild av denna kris, inte heller att söka en definition på de nebulösa 
begreppen modernism och postmodernism: syftet är istället att visa på de 
inneboende konsekvenserna i detta skifte och se vilken position som utpekas 
för arkitekturen när ”platsen” ersätter rummet som medium. För rummets 
osynliggörande och försvinnande är inte bara ett fenomen som uppstår i frå-
ga om det offentliga rummet, fattat utifrån andra discipliners förståelsehori-
sont – det tycks drivas fram som en kausalitet inom arkitekturens diskurs. 

2.2.2 
Platsen uppstår ur en negation, ur upplevelsen av platslöshet. Den svarar mot 
en brist, en förlust av autenticitet och mening, och det är ur denna brist som 
de positiva värdena extraheras. Geografen Edward Relph, som lanserade 
begreppet ”platslöshet” på 70-talet, menar att även om rummet är en förut-
sättning för bildandet av ”plats” är det platsen som ger rummet ”mening”. 
Därmed kopplas platsen samman med de genomgående teman som formar 
dess förståelse inom snart sagt alla discipliner: platsen så som avhängig kultu-

33.  Fredric Jamesons ovan anförda läsning är ett exempel på hur rumsliga omvandlingar 
ses som utgörande ett symptom på det postmoderna. Däremot berör han inte 
relationen till (vad jag ser som) det konkurrerande platsbegreppet. Det måste också 
noteras att Jamesons fokus på rummet innebär ett avsteg från den gängse förståelsen 
av postmodernismen i arkitektur, så som den företräds av Venturi, Moore, Graves 
och Gehry, där paradigmskiftet fattas i termer av semiotik, symbol- och stilfrågor, 
överskridandet av gränser mellan populär- och högkultur etc. – snarare än som 
rumsligt definierat. 

rell särart och kollektiv gemenskap, platsen som bärare av det konkreta och 
specifika, platsen som betingad av igenkännande och hemhörighet. Platsen 
blir liktydig med identitet som sådan, kort sagt, med Relphs ord: ”männis-
kor är sin plats och platsen är sina människor”.34 Den amerikanska filosofen 
Edward S. Casey, en av de främsta förespråkarna för platsens ”mening”, ser 
platsen som en undertryckt ordning genom hela filosofihistorien, ett begrepp 
som i och med att det ”reducerats till en rumslig modulering” förlorat sin 
ursprungliga autonomi.35 Han ser platsen som betingad av kroppslighet, när-
varo, begränsning och insida – till skillnad från rummet, som är en mental 
kategori och därför abstrakt, universellt och oändligt. Han menar följaktligen 
att Hannah Arendts polis inte ska tolkas som en rumslig ordning utan som en 
institutionellt sanktionerad plats.36 Platsen upprättas således antitetiskt i för-
hållande till rumsbegreppet och tillförs de värden rummet antas sakna. Dess 
autonomi måste uppfattas som skenbar, eftersom rummet – eller snarare, 
en viss idé om rummet – på ett så markant sätt utgör en fullständigt domine-
rande och negativ modell. Uppfattat som en abstrakt geometri, formad ur ett 
förnekande av den sinnliga upplevelsen och av lokala egenarter, kommer det 
universella och oändliga rummet (så som det etablerats genom det cartesian-
ska res extensa, eller Newtons infinite space) att laddas med negativitet och dess 
– i arkitektonisk mening – avantgardistiska anspråk att ifrågasättas. 

När kritiken mot modernismen börjar växa fram, i mitten av 50-talet, 
så är det framför allt med avstamp ur CIAM:s stadsbyggnadsdoktriner där 
det modernistiska rumsbegreppet effektiviserades.37 Skiftet kan sägas uppstå 
ur diskussionen om ”kontext” och det historiska sammanhangets betydel-
se som växte fram runt den italienska tidskriften Casabella. I och med Aldo 
Rossis teorier utvecklades detta till en strukturalistiskt betingad teori där ar-
kitektur blev en fråga om formens kontinuitet, inskrivet i en historisk process 
av ständigt återkommande typer.38 En direkt motsättning mellan rum och 

34.  Edward Relph, Place and Placelessness (London: Pion Limited, 1976), s. 34.
35.  Edward S. Casey, förordet, The Fate of Place: A Philosophical History (Berkely, Los 

Angeles, London: University of California Press, 1998). 
36.  Ibid s. xiv.
37.  CIAM, Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, var en internationell 

sammanslutning av arkitekter och teoretiker. För såväl Manfredo Tafuri som 
Charles Jencks är det den moderna stadsplaneringens ”kris”, som driver fram 
behovet av ett paradigmskifte – även om formen för detta skifte och formuleringen 
av ”krisen” ser radikalt olika ut i deras läsningar. Manfredo Tafuri, op cit; Charles 
Jencks, Modern Movements in Architecture (Penguin, 1985) s. 374.

38.  Aldo Rossi, The Architecture of the City (New York: Opposition Books, 1982). 
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plats formuleras kort därefter: 1959 skriver Aldo Van Eyck i ett program 
för Team X att ”vad än rummet och tiden innebär så betyder platsen och 
tillfället mer. För människans bild av rummet är plats, och bilden av tiden 
är tillfället”.39 Det var en likartad föreställning som föranledde situationis-
ternas planlösa drivande genom Paris, en ”psykogeografisk” metod där det 
var platsen – snarare än rummet – som skulle registreras. Situationisternas 
utarbetning av olika aktioner och konstnärliga grepp – som dérive, détourne-
ment och assemblage – kan ses som en motståndsrörelse mot det modernis-
tiska paradigmet på flera fronter samtidigt: mot det absoluta verket, mot 
det rationella rummet, mot instrumentaliseringen av tid. Det geografiska 
rummet, som en mätbar kategori betingad av distans och abstrakt lokalitet, 
konfronterades direkt genom produktionen av alternativa kartor – ett stra-
tegiskt ”psycho-mapping” av staden där den subjektiva uppfattningen av 
platser och relationer dokumenterades som fakta.40 Här uppstår också en 
intressant schism mellan den konstnärliga och arkitektoniska rektionen på 
samma problematik: vad som inom konsten är en ifrågasättande kritisk rö-
relse, blir inom den arkitektoniska diskursen så småningom tvingande för att 
finna alternativa svar. När arkitekterna kring Team X upprättar andra, och 
som man tycker mera giltiga lösningar på stadens problematik uppfattas det 
som ett brott, ett svek, av situationisterna.41 Hela detta moment i kritiken 
mot modernismen, i skillnaden mellan konstnärliga och arkitektoniska posi-
tioner i ljuset av det frambrytande konsumtionssamhället, innehåller inslag 
som fortfarande har kapacitet att röja nuvarande villkor. Men om situatio-
nisterna föranlett ett förnyat intresse som bland annat resulterat i en rad nya 
publikationer, visar det också på deras marginella effektivitet som en form 
av motstånd. I ljuset av den fortsatta teknologiska och politiska utvecklingen 
har ingenting väsentligen förändrats. 

Den ”plats” som förs fram i arkitekturdiskursen under den sena moder-
nismen är emellertid inte identisk med den plats, som under 80-talet förses 
med ”själ” och hela den metafysiskt laddade överbyggnaden. Platsen tycks 
fattas som ett ”förmänskligande” av rummets abstrakta sfär, som ett slags de-
taljering eller materialisering, snarare än som utgörande en motsats. När t ex. 
den holländske arkitekten Herman Herzberger framhåller platsens betydelse, 

39.  ”Whatever space and time mean, place and occasion mean more. For space in 
the image of man is place, and time in the image of man is occasion”. Citerat från 
Jencks, op cit. s. 311.

40.  Simon Sadler, The Situationist City (Cambridge, Massachusetts, London, England: 
The MIT Press, 1998).

41.  Ibid s. 15-66, i synnerhet s. 32 f.

ligger tonvikten på mångsidighet och den platsspecifika arkitekturens funda-
mentalt öppna karaktär.42 Fortfarande förankrad i ett modernistiskt paradigm 
formuleras strategin som en fråga om att skapa mera komplexa former i re-
spons till brukarens fantasi och behov, att skapa en arkitektur som låter ”män-
niskor verkligen visa så många olika ansikten av sig själva som möjligt”.43 Re-
dan här relateras platsen till människans identitet, men identiteten ses som 
formbar och föränderlig, skapad i interaktion med arkitekturen. Det regionala 
tema som presenteras i World Architecture IV (1967) visar en samling projekt där 
föreställningar om plats skjutits i förgrunden inom vad som fortfarande utgörs 
en skulptural modernistisk tradition.44 Denna öppenhet i platsens betydelse 
– meningens mångfald så som skapad och formad – uppvisar en påtaglig skill-
nad i jämförelse med hur platsen definieras ett tiotal år senare. 

42.  Herman Herzberger, ”Place, Choice and Identity” ur John Donat (red.) World 
Architecture IV (London: Studio Vista,1967). Publikationen är försedd med ett 
anmärkningsvärt förord som fastställer ”platsen” som ett botemedel för stadens 
sjukdom. Donat skriver: ”We know that rats, subjected to extreme conditions of 
overcrowding (urban rats!), become aggressive, homosexual and, ultimately, cannibal. 
We know too that a city can alter the genetic constitutions of inhabitants, rejecting the 
weaker strains by banishing them into mental institutions and allowing the stronger 
urban strains to reproduce … The pioneering studies of people like Jane Jacobs, Kevin 
Lynch and Christopher Alexander have produced diagnoses of the city it would be 
perilous to ignore – but an embarrasing silence with respect to its cure”. (s. 8 ff.) 

43.  ”The capacity of the place to respond to choice will itself suggest new choices can 
be made”; ”In architecture, we have to make everything so that it really is possible 
for people to reveal as many different faces of themselves as possible. …Everything 
we design must be a catalyst to stimulate individual people to play the variety of 
roles through which their own identity will be enlarged. The aim of architecture is 
to achieve a condition where everyone’s feeling of identity is maximised.” Herman 
Herzberger, op cit s. 74 ff.

44.  Charles Jencks ger en intressant tolkning av detta skede i Modern Movements in 
Architecture (s. 301-318). Han noterar att termen ”plats” verkar ha spridits över hela 
världen utan hänvisning till ursprung (not 12 s. 403), och hans beskrivning av hur 
platsen uppfattats i efterkrigstidens England kan ses som en parallell till hans egen 
uppfattning om arkitekturens estetiska kriterium som utgående från dess mång- 
och tvetydighet. ”Platsen” upprättas i reaktion mot modernismens generella och 
totalitära drag, vad Jencks sammanfattar i bilden av den sociologiska, statistiska 
medelmänniskan: Orgman. Ifrågasättandet av denna abstrakta varelse som objekt 
för stadsplaneringen visar hur platsen binds till förställningen om det subjektiva, 
icke-mätbara och specifika. 
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Men innan vi går närmre in på innebörden av detta platsbegrepp, vad är 
det man vänder sig mot? Vad är det i det modernistiska rumsbegreppet som 
upplevs så förhatligt, och på vilket sätt tvingar det fram ett arkitektoniskt 
förvar? I likhet med de flesta övertagna föreställningar så framträder rums-
begreppet, vid en närmare granskning, som långt mer komplext än hur vi 
vanligtvis uppfattar det. Snarare än utgöra något exakt och definierat – en 
projektion av rationalism och ett det abstrakta tänkandet – så utgör det en 
sfär av associationer med förvånansvärt motstridiga inslag. För om rum-
met pekas ut som arkitekturens huvudsakliga medium i och med den tyska 
1800-tals traditionen, ett spår som oavvisligen infogas i ”det moderna”, så 
är detta rumsbegrepp av en delvis annan ordning än hur Sigfried Giedion 
formulerar det. I sin roll som arkitekturteoretiker och historiker, och som 
sekreterare för CIAM under hela dess verksamhetsperiod (1928-1956), kan 
Giedion både i teorin och praktiken antas som källa för detta rumsbegrepps 
produktion. Den moderna nya rumsuppfattning som Giedion lanserar i Spa-
ce, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition (först publicerad 1941, 
med ständigt förnyade utgåvor och förord) definieras som en essentiell, uni-
versell princip som hittills varit dold i samtiden. Dess huvudsakliga principer 
står att finna i ett arkaiskt förflutet, då som ”människan fortfarande var i 
kontakt med kosmos” – i Egyptens pyramider och i det grekiska templen. 
Detta rum kommer framför allt till uttryck genom spelet mellan volymer. Det är 
en vår tids fördomar, skriver Giedion, att vi ser arkitekturens uppdrag som 
en fråga om att forma insidor, att skapa det ”urholkade” rum som har sitt 
ursprung i romarriket.45 Giedions version av det moderistiska rumsbegrep-
pet definieras som en omvälvande syntes av två skilda rumsuppfattningar: 
det romerska, med Pantheon som främsta exemplet – en uppfattning som 
Giedion menar varit förhärskande ända in i 1800-talet – och den äldre gre-
kisk/egyptiska, där rummet ”uttrycks och modelleras” i relationen mellan 
byggnadsvolymer. Det är först nu, skriver Giedion, som konsten och veten-
skapen framkallat ”den optiska revolution” – tillbakavisandet av centralper-
spektivet – som banat vägen för den tredje rumsuppfattningen, där arkitek-
turen återigen närmar sig skulpturen. Detta rum skapas och kommer till 
uttryck genom ”hur volymer placeras i rummet och relaterar till varandra, 
hur det inre rummet avskiljs från det yttre eller perforeras på ett sätt som 
möjliggör tolkning”.46 Den arkitektoniska laddningen förskjuts med andra 

45.  Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition (Cambridge, 
Massachusetts: Harvard University Press,1997) s. xlv f.

46.  ”The way volumes are placed in space and relate to one another, the way interior 
space is separated from exterior space or is perforated by it to bring about an 

ord till utrymmet mellan volymer och till gränsen mellan det yttre och inre. 
Det är tydligt att detta rumsbegrepp både avviker från och samtidigt om-

fattar egenskaperna i det ”essentiella rum” Schmarzow definierade som ar-
kitekturens medium. ”Rummet” framträder hos Giedion som en kombina-
tion av det tyska, fenomenologiskt orienterade, ”empatiska” rummet– där 
det subjektiva upplevelseperspektivet ställs i centrum – och med vad som 
kan uppfattas som dess motsats: det oändligt utsträckta rummet, ”rymden” 
som en abstrakt geometri. Utmärkande för detta rum, till skillnad från det 
euklidiskt definierade geometriska rummet, är enligt Giedion att det inte 
låter sig fångas ur ett enda perspektiv: det fattas ur en rörlig temporalitet i 
interaktion med betraktaren. Till dess kvaliteter hör också frågan om dess 
mångsidighet – Giedion framhåller t ex dess ” oändliga potential för att 
skapa relationer”.47 Skillnaden i förhållande till de kvaliteter som senare till-
delas platsen – det sinnliga, specifika, konkret och subjektivt erfarna – fram-
står därmed som försumbar. Platsen föreligger implicit i form av det ”inre” 
rummet hos Giedion. 

Detta rumsbegrepp utgör kärnan i den moderna arkitekturen: som ar-
kitekturens medium är det både en definition av vad arkitekturen är och ett 
fastställande av uppdragets omfattning. Den flamländska arkitekturteoreti-
kern Hilde Heynen framhåller att det uppstår till följd av nya material och 
byggnadstekniker, å ena sidan, och i mötet med avantgardistiska konstnärli-
ga rörelser, som kubism och futurism, å den andra, där man bryter med det 
perspektiviskt formade rummet och betonar en samtidig, rörlig dynamik.48 
Det nya rumsbegreppet för fram tiden som en dimension av arkitektur: upp-
levelsen är inte centralperspektiviskt determinerad av rummets fixerade 
gränser utan uppstår dynamiskt, i rörelsen genom rummet och i spelet mel-
lan olika sinnesintryck med olika rumsliga kvaliteter. Det är med andra ord 
långt ifrån det entydiga rum som t ex Casey motsätter sig – en rationell pro-
jektion av det abstrakta tänkandet, den tabula rasa som möjliggör västerlan-
dets rationalisering, instrumentalisering och totalisering. Giedions projekt 
är skapa en ”syntes” mellan tanke och känsla och upprätta den ”osynliga 
parallellen mellan konstens och vetenskapens metoder”. I förordet skrivet 
1966 – under rubriken ”Confusion and boredom” – tydliggör han syftet att 
motverka bristen på allvar och giltighet i samtida arkitektur. Till de värden 

interpretation”. Ibid. s. xxxvii.
47.  Ibid s. 435 f.
48.  Hilde Heynen, Architecture and Modernity (Cambridge, Massachusetts, London, 

England: The MIT Press, 2001) s. 39.
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som måste återetableras hör ”den mänskliga skalan, individens rättigheter, 
säkra cirkulationsmöjligheter i staden”, och framtiden består i ”att återska-
pa livets intimitet i ljuset av den massiva stadsutvecklingen”.49 Visserligen är 
detta efterkonstruktioner, formulerat för att bemöta kritiken mer än 20 år 
efter bokens ursprungliga publicering – men likafullt låter sig uppenbarligen 
detta rumsbegrepp tänjas och användas för ständigt nya syften. 

Men oavsett vilka skiftningar och nyanser som finns i Giedions fram-
ställning medför detta rumsbegrepp ett antal påvisbara konsekvenser. Det 
modernistiska rumsbegreppet är framförallt en fråga om rymden, det yttre 
rummet som kommer till uttryck och formas genom volymer. Det pekar ut 
en särskild betydelse för skapandet: arkitektens uppdrag är inte att skapa 
insidor, de praktiska eller estetiska betingelserna för vardagslivet, utan att 
arbeta i ett mycket större och friare register. Le Corbusiers paroller om ar-
kitektur som ”den mästerliga, korrekta och storartade spelet av massor sam-
manförda i ljus” genljuder genom hela Giedions framställning. Betoningen 
av det fria formspråket, av väggens plastik och byggnadsmassans skulpturala 
verkan, innebär också ett utpekande av arkitekten som konstnär. Arkitek-
ten, med en arsenal av nya tekniska resurser till sitt förfogande och begåvad 
med ”rumslig fantasi”, framställs här som en uppfinnare, en skapare av nya 
världar. Det rör sig visserligen om ett skapande i kontinuitet med historien, 
men inte på ett sätt som ”efterliknar” – inte som en ”stil” – utan som ett 
frambringande av essenser. Tonvikten på arkitekturens skulpturala verkan 
och det faktum att många arkitekter inte kan leva upp till dessa formsäkra 
krav föranleder Giedion att förespråka ett nära samarbete med konstnärer. 
Det är, som han säger, ”den enda vägen framåt”.50

 Fast förankrad i förkrigstidens avantgarde befinner sig Giedion emel-
lertid i polemik gentemot sin samtid – det är uppenbart vid tidpunkten av bo-
kens femte utgåva 1966, och av bokens karaktär av manifest att döma måste 
detta varit fallet från första början. Konflikterna i detta rumsbegrepps lan-
sering har noterats av Liane Lefaivre, som i en artikel om den regionala ar-
kitekturen i efterkrigstidens USA hävdar att Giedions professur på Harvard 
liksom bokens publicering 1941 utgör en del av ”en anti-regional kampanj” 
driven av MoMA i maskopi med arkitektetablissemanget på östkusten.51 
Bakgrunden sägs utgöras av schismen mellan den ”regionala” arkitektu-

49.  Giedion, op cit. s. xxxiv f. 
50.  Ibid s. xlviii – l. 
51.  Liane Lefaivre, ”Critical Regionalism: a Facet of Modern Architecture Since 1945” 

ur Liane Lefaivre, Alexander Tzonis (red.) Critical Regionalism: Architecture and Identity 
in a Globalized World (Prestel Publishing, Munich London New York, 2003).

ren kontra den CIAM-influerade ”internationella stilen”, en konflikt som 
vuxit fram bara något decennium efter Hitchcock och Johnsons berömda 
utställning på MoMA 1932. I det perspektivet framstår ”det modernistiska 
rumsbegreppet” i Giedions tappning som ifrågasatt redan kort efter dess 
lansering, och kritiken mot dess universalism föranleder en förskjutning mot 
det platsbundna och lokala redan vid 40-talets slut.52 Men i denna strid mel-
lan det universella kontra det regionala ryms i själva verket en rad djupgå-
ende motsättningar – inte bara som mellan en ”abstrakt” och en ”konkret” 
arkitektur, utan ett helt dikotomatiskt schema: mellan framtid och historia, 
vetenskap och humanitet, experterna och folket. Det är en dikotomi som 
reproduceras och förstärks i och med platsbegreppets konstruktion, som i 
och med att det ständigt framställs i motstats till det modernistiska rumsbe-
greppet också visar hur det aldrig kan ha haft den hegemoniska status som 
eftervärlden tillskriver det. Entydigheten i hur det modernistiska rumsbe-
greppet kommit att uppfattas motsvarar förenklingen i synen på modernis-
men som sådan: som Charles Jencks visade redan 1973 (i Modern Movements 
i Architecture) måste den fattas som utgörande av en mångfald spår, delvis 
motsägande varandra.53 Vad som träder fram istället är en berättelse om 

52.  Lefaivres skildring ger en förhistoria till Kenneth Framptons ”kritiska regionalism”; 
uppenbarligen föreligger även ett konkurrensförhållande emellan dem avseende 
termen ”regionalism”. Lefaivres artikel innehåller f ö det ur svenskt hänseende 
intressanta påpekandet att Giedion exkluderar den ”mjuka” skandinaviska 
funktionalismen (framför allt Aalto och Asplund) eftersom han betraktar dem som 
”avarter”. 

53.  I Modern Movements i Architecture (ursprungligen hans doktorsavhandling från 
1971) vänder sig Jencks mot framför allt Nicholas Pevsners historieskrivning där 
modernismen framställs som ett enhetligt projekt, inriktad mot ett gemensamt mål. 
Den ”moderna arkitekturen” är en konstruktion, menar Jencks, och framställer 
istället tesen om 1900-talets arkitektur som ett antal diskontinuerliga traditioner 
på flera spår. Därmed kommer postmodernismen att framstå som en rörelse 
inneboende i det moderna, snarare än ett brott – de olika traditionerna utgör också 
enligt Jencks ”postmodernismens genealogi” (not 1, s. 406). Denna nyansering av 
modernismen har på ett underligt sätt hamnat i skymundan, kanske framför allt till 
följd av Jencks senare produktion och lansering av den sk. postmoderna klassicismen. 
Jencks kriterier på arkitektoniska värden (som mångtydbarhet, mångfunktionalitet, 
”density of meaning” etc.) är emellertid högst relevanta och står på ett underligt sätt 
i motsättning till entydigheten i hans senare bestämningar. Problemet verkar uppstå 
genom definitionen (och reduktionen) av arkitektur som stil: ”Style, an architectural 
language, is the sine qua non of communication and Post-Modern Classicism has 
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hur begreppen transformeras, förenklas, förpackas och förvandlas till bilden 
av ”det gängse” – inte minst genom mediernas försorg, en dimension som 
framför allt Beatriz Colomina bidragit till att utveckla.54 

Men effekten kvarstår. Snarare än att utgöra ett explicit innehåll, vars källa 
går att spåra, är denna effekt avhängig hur framgångsrikt ett begrepp kan 
omsättas till handling och ligga till grund för normer och praxis. För såväl 
Manfredo Tafuri som Charles Jencks drivs behovet av ett paradigmskifte 
fram ur krisen i den modernistiska stadsplaneringen – även om formen för 
detta skifte och formuleringen av ”krisen” ser radikalt olika ut för dem bäg-
ge. Men denna kris är betingad av det modernistiska rumsbegreppet, vars 
inneboende inslag – betoningen på det isolerade objektet, dess universalitet 
och rationalitet – extraheras och överförs till långt mer komplexa samman-
hang än den enskilda byggnaden. Det är ur kritiken mot den modernistiska 
stadsplaneringen som kritiken mot ”rummet” också tar fart, vilket innebär 
att idén om ”platsen” är vad som effektiviseras istället. Jencks noterar att 
konceptet ”plats” plötsligt verkar ha spridits över världen på 60-talet utan 
påvisbart ursprung.55 Han ser det uppstå i reaktion mot modernismens ge-
nerella och totalitära drag, som fångat i idén om Orgman; den sociologiska, 
statistiska medelmänniskan, stadsplaneringens abstrakta objekt – medan 
platsen binds till förställningen om den ”verkliga” människan, det subjek-
tiva och icke-mätbara. Men, som Jencks påpekar, är detta skifte en bunden 
rörelse, en pendling mellan motsatser: ”Från en attack till en motattack, 
från en självuppfyllande metafor till en annan självförnekande profetia, har 
stadsplaneringens historia varit ett vacklande fram och tillbaka, mer likt ett 
raglande fyllo än en klart utvecklande vetenskap och kumulativ tradition.”56 

Metaforer om sjukdom och botemedel har bibehållit sin betydelse in i 
vår tids nyurbanism med dess tal om ”helande” av staden. På samma sätt 
rör sig arkitekturteorin i en uppenbar pendelrörelse, där tes ställs mot anti-
tes och positionerna byter plats, mest som en rörelse på ytan. Och detta 
reaktiva drag är påfallande i alla arkitekturens programmatiska vändningar, 
inklusive den postmodernism som Jencks kallar sin egen.

emerged because of its public necessity. It also allows architecture to be what it 
always tries to become – an enjoyble art” (s. 389).

54.  För den propagandistiska lanseringen av ”den internationella stilen” i USA – en 
”reklamkampanj” – och överhuvudtaget arkitekturens avhängighet publicering 
och media, se Colomina, op cit, i synnerhet ”Museet” s. 197-206.

55.  Jencks, op cit. s. 403 not 12, s. 301-318.
56.  Ibid. s. 300. 

2.3 Den essentiella platsen: Christian Norberg-Schulz

2.3.1. 
Hur och när pekas då ”platsen” ut som ett särskilt begrepp i arkitekturteo-
rin? Den tydligaste exponenten för hur platsen definieras och upprättas som 
en motsats till rummet är den norska arkitekturteoretikern Christian Nor-
berg-Schulz, som i en serie av verk från 60-talet och framåt riktar uppmärk-
samheten mot arkitekturens fysiska, konkreta dimensioner, formulerade 
i termer av ”mening”.57 I Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture 
(1980) ansluter han till den fenomenologiska traditionen för, att i Husserls 
efterföljd, ”gå till sakerna själva”, mera specifikt genom att knyta an till in-
slag i Heideggers sena arbeten. Som den svenska forskaren Jan Bengtsson 
påpekat ser han sig själv som ”fenomenolog”, dvs. filosof i egen rätt.58 Trots 
att Norberg-Schulz kan tyckas vara en ganska extrem teoretiker så har hans 
inflytande över den gängse arkitekturförståelsen – vad Neil Leach kallar 
”mainstream architecture” – varit betydande, framför allt genom den på 
80-90 talet utspridda idén om ”platsens själ”, men även i en efterföljande 
diskussion om en naturligt betingad, nordisk arkitektur.59 Därför är det av 
intresse att undersöka hur Norberg-Schulz etablerar sin ”platsfenomenolo-
gi” och se vilka implikationer det rymmer. 

Utgångspunkten för Norberg-Schulz läsning utgörs av Heideggers 
”Bygga, bo, tänka” från 1951. Det mest välkända inslaget i denna korta, 
inflytelserika text (ursprungligen ett föredrag) är hur Heidegger sammanför 
de tyska orden för ”byggande” (bauen),”boende” (buan), och ”vara” (bin) och 
därför tycks tilldela arkitekturen en privilegierad position – ”ett existenti-
ellt fotfäste” enligt Norberg-Schulz. Heidegger framför själv reservationer 

57.  De viktigaste är Intentions in Architecture (1963), Genius Loci: Towards a phenomenology of 
architecture (1980) och Meaning and Place (1988). En fristående uppsats, ”Fenomenet 
plats”, finns utgiven på svenska i Arkitekturteorier (Stockholm: Raster, skriftserien 
Kairos 5, 1999) övers. S-O. Wallenstein. 

58.  Jan Bengtsson, ”Arkitektur och fenomenologi: om Norberg-Schulz’ 
platsfenomenologi”, Nordisk arkitekturforskning 1994:1, s. 26.

59.  Så sent som 2003 publicerar tidskriften Arkitektur en essä av Norberg-Schulz om 
den nordiska arkitekturens särart, vilken (som Maria Hellström noterar) framställs 
som framsprungen ur ett jungfruligt naturtillstånd genom en a-politisk och anti-
intellektuell bevisföring. Christian Norberg-Schulz, ”Nordisk arkitektur”, Arkitektur 
2003:2. Se även Maria Hellström, Steal This Place: the Aesthetics of Tactical Formlessness 
and “The Free Town of Christiania” (Alnarp: SLU, Inst. för landskapsplanering, 2006) s. 
194-197.
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mot en sådan tolkning. Redan i texten inledande stycke avsäger han sig alla 
kopplingar till byggandets praktik; texten ska snarare ses som en meditation 
över människans existentiella rotlöshet i efterkrigstiden – det berör ytterst 
villkoren att tänka. 60 (Att tänkandet görs avhängigt bofasthet och orörlighet 
är ett problem för sig – liksom det faktum att människan, hos Heidegger, 
bara kan erfara tillvaron och jagets existens genom att konfronteras med 
dess ”gräns”, dvs. i ångest inför döden). Likväl är relationen till arkitektonis-
ka elementa – byggandet, boendet, rummet och platsen – så starka att denna 
läsning förefaller naturlig. En viktig förutsättning är att Heidegger upprättar 
hela sitt resonemang genom etymologiska härledningar – språket tilldelas 
alltså status som ursprung, en förefintlig ordning som bestämmer människans 
förhållande till världen och rymmer tingens ”väsen”.61 Det är långt ifrån en 
självklar utgångspunkt, men som vi ska se har den många gånger reproduce-
rats inom arkitekturteorin (Rilkes ”Är vi kanske här för att säga: hus, bro…” 
citeras flitigt av Norberg-Schulz). Det är språket som determinerar männis-
kan som en boende varelse – dvs. inte en politisk eller handlande varelse, som 
hos Hannah Arendt. Denna ontologiska bestämning innebär för Heidegger 
att människan existerar genom att skapa platser (Ort), som en ”röjning” eller 
”fristad” i tillvaron där existensens villkor förenas: himmel, jord, gudomlig-
het och dödlighet (”fyrheten”, das Geviert). Det är således platsen, inte rum-
met, som uttrycker det mänskliga: rummet (Raum) är en frilagd plats, skriver 
Heidegger, ett fastställande inom gränser. Att ”ge rum” är ett införlivande 
och ett installerande av tillvarons fyrdelade totalitet, till lika delar betingat 
av mänsklig intention och av underkastelse inför döden. Det innebär också 
att det byggda rummet är av en annan ordning än den cartesianska res ex-
tensa, det indifferenta rummet av ren utsträckning.62 

60.  Martin Heidegger, ”Bygga bo tänka”, Teknikens väsen och andra uppsatser (Uddevalla: 
Raben & Sjögren, 1974) övers. R. Matz. Ett utdrag av texten finns även i Nordisk 
Arkitekturforskning 1994:1, s. 89 –98. 

61.  ”Människan åbäkar sig som om hon vore den som kunde forma och bemästra 
språket, medan det i verkligheten är språket som är och förblir människans herre.” 
Ibid. s. 103. 

62.  Heidegger skriver att det abstrakta, matematiska rumsbegreppet (spatium) härrör 
från grekiskans stadion och betecknar ett ”mellanrum”, dvs. ett avstånd eller en 
distans. Rummets mätbara kvaliteter (höjd, bredd, djup) är liktydigt med sådana 
distanser vilket har givit upphov till analytiska och matematiska beräkningar – till 
tanken på ett enda ”rum”, rummet som ren utsträckning (extensio). Men detta ”rum” 
, skriver Heidegger, innehåller i sig ingenting av rum eller platser. Därmed förnekas 
det abstrakta rumsbegreppet en relation till ”byggandet” i Heideggers mening, 

Relationen mellan människans handlingar och det ontologiskt bestämda 
utgör en sammansatt problematik hos Heidegger – det är ett ämne som inte 
kan avgöras här, liksom frågan hur han överhuvudtaget förhåller sig till mo-
derniteten.63 Men man kan ändå notera de möjligheter som finns att tolka 
Heidegger ur ett mer dynamiskt perspektiv, än som enbart kulturpessimistisk 
och reaktionär. I ”Bygga bo tänka” ses platsen visserligen som determinerad 
av givna livsbetingelser men är samtidigt en följd av mänsklig praktik. Verklig-
heten är på så vis inskriven i en potentialitet, mot en ”framtidshorisont” – den 
framträder för oss som inskriven i ett projekt, vilket är genomgående för Hei-
deggers tänkande.64 Även om människans existentiella villkor i hög grad ses 
som determinerade – varat är framför allt betingat av tiden, snarare än rum-
met – medger han ändå en tolkning av platsen som en följd av intentioner.

I ett slags praktisk omkoppling tar emellertid Norberg-Schulz detta till 
intäkt för att framhålla arkitekturens uppgift. Det rör sig om en avance-
rad form av legitimitetsskapande: avancerad, inte för att Norberg-Schulz i 
egentlig mening är trogen Heideggers filosofi, utan för att han går så långt 
i strävan att framställa arkitekturens grunder, ja man skulle kunna säga: ar-
kitektur som grund. Arkitektur handlar enligt Norberg-Schulz inte längre om 
skapandet av rum, utan att skapa ”meningsfyllda platser”. Människans ex-
istentiella levnadsvillkor ska inte fattas i termer av sociala och ekonomiska 
förhållanden utan de har ”djupare rötter”, bestämda av strukturerna av 
det heideggerianska varande-i-världen. Med några få citat framgår den an-
strängda metafysiken i hela Norberg-Schulz resonemang:

Platsen representerar arkitekturens delaktighet i sanningen. Plat-
sen är en konkret manifestation av människans boende, och hen-
nes identitet är avhängig platsen.

även om han medger att byggandet står närmre det matematiska rummet– i 
betydelsen av ett gemensamt fysiskt ursprung – än vad matematik eller geometri 
gör (ibid. s. 113 f, 116). Argumentationen har stora likheter med Edmund Husserls 
”Geometrins ursprung”, den text som ligger till grund för Jacques Derridas kritik 
av fenomenologin, tillika hans första bok och vad som inleder den filosofiska 
dekonstruktionen. Se Jacques Derrida, Husserl och Geometrins ursprung (Stockholm: 
Thales, 1990) övers. H. Ruin. 

63.  Wallenstein, Den moderna arkitekturens filosofier, s. 74 -116.
64.  Att uppfatta platsen i denna bemärkelse, som en potentiell ordning avhängigt ett 

”ting”, kan relateras till konstens förståelse av ”site” som en potentiell kategori 
avhängig konstverket, dvs. ett planerat projekt eller intervention. Om huvuddragen 
i tolkningen av Heidegger, se Wallenstein, op cit. s. 76 f. 
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Byggandets (arkitekturens) existentiella syfte är därför att förvandla 
lokaliteten till en plats, det vill säga, att frilägga potentialen till me-
ning i den givna miljön.

I människans naturuppfattning kan vi alltså känna igen ursprunget 
till rummet som utgörande ett system av platser. Det är bara ett 
system av meningsfulla platser som gör ett verkligt mänskligt liv 
möjligt.65 

Platsen utgör således arkitekturens ”sanning”, säger Norberg-Schulz, det 
är den konkreta manifestationen av människans ”vara”, och människans 
identitet är beroende av hennes platstillhörighet. Rummet förstås, i likhet med 
hos Heidegger, i termer av en ”inrymning” eller ”röjning” – här bättrar 
dessutom Norberg-Schulz på den etymologiska bevisföringen och påvisar 
ytterligare släktskap till orden för ”fred”, ”vänskap” och ”kärlek”.66 Men i 
sin artikulerade, byggda, arkitektoniska form utgör detta rum en plats, vilket i 
överordnad mening består av i stort sett två kategorier: förhållandet mellan 
himmel-jord och insida-utsida. Dessa arkitektoniska ”essenser” artikuleras 
genom begräsningar, utformningen av golv, väggar, och tak. Arkitekturen 
kommer därför ytterst till uttryck i hopsättningen, i förhållandet till horison-
tala och vertikala element, det byggdas struktur och materialitet, vilket Nor-
berg-Schulz härrör från den heideggerska termen görandet. Här annonserar 
han det projekt som Frampton senare kommer att fullfölja, tanken om att 
det är tektoniken – snarare än rummet – som utgör arkitekturens väsentliga 
medium.67 Men ytterst är det ”platsen” som samlar allt detta, som skapar 
en helhet av alla beståndsdelar och som genom sin specifika karaktär påver-
kar oss emotionellt och skapar människans livsbetingelser. Norberg-Schulz 
använder sig genomgående av en etymologisk bevisföring för att legitimera 
dessa förhållanden. Som exempel på hur språkliga modeller används som 
determinerande är hans påstående att platsen definieras av substantiv, dvs. 
verkliga saker som existerar; rummet definieras av prepositioner, dvs. ab-

65.  Norberg-Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture (New York: 
Rizzoli, 1980) s. 6, 18, 28.

66.  Ibid. s 22.
67.  ”What is important to stress in this context, however [angående relationen mellan 

huset och den kosmiska ordningen], is that the meaning of a building is related to 
its structure. Meaning and charachter cannot be interpreted in purely formal or 
aesthtic terms, but are, as we have already pointed out, immediately connected with 
making. ” Ibid. s 65.

strakta topologiska relationer, medan karaktär definieras av adjektiv, dvs. hur 
saker och ting är.68 De propositioner som antas definiera rumsupplevelsen 
används för att visa på en abstrakt verklighetsuppfattning: en annan tänkare 
skulle kunna uppfatta dem som tidsliga, dvs. inbegripna en potentiell rörlig-
het. För Norberg-Schulz är emellertid rörlighetens paradigm själva orsaken 
till samhällets alienering och meningsförlust.69 Rörligheten har aktiverat 
människans vilsenhet, hennes förlust av fotfäste och förankring: och denna 
vilsenhet fattas, i likhet med hos Kevin Lynch, i katastrofala termer.70

Denna position, framsprungen ur en kritik av ”vetenskapen”, söker alltså 
fylla ut dess existentiella tomrum genom att upphöja språket och poesin till 
kunskapskälla. Men med sin kvasirationella argumentation gör Norberg-
Schulz själv anspråk på vetenskaplighet – och han kan även hänvisa till 
vetenskapliga källor när det passar, framför allt till Kevin Lynch. Dennes 
empiriskt grundade stadsundersökningar utgör en viktig referens – de delar 
också ambitionen att undersöka bebyggelsens emotionella påverkan. Men 
Norberg-Schulz bortser fullständigt från Lynch egna reservationer mot 
undersökningarnas tillförlitlighet mot bakgrund av deras bristfälliga veten-
skapliga grund – från sin egen, filosofiska, grund framhåller han istället det 
ofullständiga i att Lynch inte bemöter frågan om arkitekturens ”mening”.71 
En direkt jämförelse dem emellan är härvidlag belysande. Lynch är med-
veten om faran att fastställa generella regler för en dynamiskt formad och 
upplevd verklighet. Han ser meningen som formad ur ett komplext sam-
spel mellan form och betraktare, och därför måste denna fråga undantas 
från undersökningen eftersom ”meningen” inte låter sig formas och manip-

68.  Ibid. s. 16.
69.  ”It is characteristic for modern man that for a long time he gave the role as a 

wanderer pride of place. He wanted to be ‘free’ and conquer the world. Today we 
start to realize that true freedom presupposes belonging, and that ‘dwelling’ means 
belonging to a concrete place.” Ibid. s. 22.

70.  ”The very word ‘lost’ in our language means much more than simple geographical 
uncertainty; it carries overtones of utter disaster”; Kevin Lynch, The Image of the City 
(Cambridge: The Technology Press & Harvard University Press, 1960) s. 4.

71.  Norberg-Schulz, op cit s. 20. Lynch är influerad av en ny amerikansk sociologisk 
metodik, som till skillnad från den klassiska europeiska skolan (framburen 
av Durkheim, Weber och Simmel) baseras på ett statistiskt material och 
intervjuundersökningar. Det kan tilläggas att inflytandet av Lynch kategorisering 
av stadsbildens elementära inslag (nodes, paths, edges och landmarks) står i stark kontrast 
till hans egna reservationer kring metodens och undersökningens tillförlitlighet. Se 
Lynch, ”The use of the method”, op cit.. s. 140-159. 
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uleras. Vad han åsyftar är inte en slutgiltig form utan en öppen ordning 
– något konsistent men ändå föränderligt, eftersom en absolut ordning står 
i vägen för tolkning och nya aktiviteter.72 På ett av de få ställen Lynch berör 
platsbegreppet skriver han: ”Det allmänna hoppet och förnöjelsen, känslan 
av samhälle [sense of community] är möjligt att förkroppsliga. När miljön fram-
för allt är visuellt organiserad och tydligt identifierad kan medborgaren bi-
dra med sina egna upplevelser av mening och sammanhang. Då uppstår 
en verklig plats, märkvärdig och omöjlig att ta miste på”.73 Platsen relateras 
med andra ord till upplevelsen hos ett specifikt subjekt: man skulle kunna 
säga att den formas som en följd av en visuell tydlighet med konceptuell mång-
tydighet. Men om Lynch utgår från upplevelsen av omgivningen som en 
”bildframställning”, ett slags mind mapping – vilket influerat av filmkonsten 
med nödvändighet införlivar tanken om föränderlighet och enskilda varia-
tioner – så eftersträvar Norberg-Schulz en orubblig, ontologisk menings-
form.74 För Norberg-Schulz är mening liktydigt med ”sanning”, en konkre-
tisering av verklighetens inneboende strukturer som bara ”konsten” (här 
liktydig med arkitektur) kan erbjuda och som är skild från de ekonomiska, 
sociala och politiska förutsättningarna. Denna ”sanning” härrör ytterst från 
Heideggers förståelse av den grekiska termen Alétheia, vilket han fattar som 
ett undandragande från det synliga, en i verkligheten inneboende sanning 
som framträder – egentligen förvandlas till verk – genom konsten.75 

Norberg-Schulz hänvisar även till Hegel för att framhålla hur människan 
är determinerad av sin omgivning. Han ser platsen som en sådan bestäm-
melse, vilken i sin tur är betingad av de ”naturgivna” förutsättningarna, både 
i dess lokala (topografiska) och generella (kosmiska) beståndsdelar. Men det 
faktum att platsen är mer än ”ren lokalitet”, att den i någon bemärkelse är 
”skapad”, skapar motsägelsefulla inslag. För Norberg-Schulz handlar ”ska-
pandet” om att frilägga och symbolisera en given ordning i bebyggelsens 

72.  Lynch, op cit s. 6. Hans skriver också: ”It is important to maintain some great 
common forms: strong nodes, key paths, or widespread regional homogenities. 
But within this large framework, there should be a certain plasticity, a richness of 
possible structures and clues, so that the individual observer can construct his own 
image: communicable, safe, and sufficient, but also supple and integrated with his 
own needs”. (s. 111)

73.  Ibid. s. 92
74.  Han framhåller t ex barndomsupplevelsers betydelse i formandet av vår 

verklighetsuppfattning, hur kosmiska och magiska modeller alltjämt präglar oss och 
ger sig till känna i äldre, eller primitiv, bebyggelse. Norberg-Schulz, op cit s. 23

75.  Martin Heidegger, Konstverkets ursprung (Göteborg: Daidalos, 1987) övers. R. Matz

form.76 Det skapande inslaget – som med nödvändighet måste bemötas i 
förhållande till platsens produktion – blir därför en fråga om att ”svara på” 
det naturgivna. Mening uppstår ur en totalitet som härrör från de ”natur-
liga” komponenterna – detta är också vad huvuddelen av boken, med sina 
olika analyser av platser och städer, argumenterar för och visar. Norberg-
Schulz kan på ett ställe påstå att detta ”samlande” i platser och städer går 
längre än att bara framställa ”rötter” – som för att föregripa invändningar 
säger han att byggandet självklart också handlar om moment av uppfinnande. 
Men detta uppfinnande måste ses som marginellt och sker till priset av verk-
lighetsförlust, eftersom skapandet ytterst är begränsat till att vara ett mime-
tiskt återgivande av naturen.77 Hur kan man då förhålla sig till det faktum 
att platser är betingade av tiden, att de en gång uppstått, att de kan och 
måste förändras? Enligt Norberg-Schulz får detta faktum inte påverka plat-
sens identitet: dess utveckling och historia är en fråga om ”självförverkelse”, 
dvs. som betingad av ett autentiskt, naturgivet ursprung.78 

Trots försöken att nyansera denna syn och framhålla öppningar till ett 
föränderligt, arkitektoniskt ”uppfinnande” så är detta anslag det allt över-
skuggande i Norberg-Schulz arbete. Som metafor för platsens ”totalitet” 
– dess övergripande karaktär eller ”stämning” – använder han den latinska 
termen genius loci, den romerska gudomlighet som sades befolka varje plats 
och som människan hade att beakta och vårda.79 Genius loci – det begrepp 
som framför allt har kommit att förknippas med honom – är en ande som 
ger liv åt människor och platser, som bestämmer deras karaktär och väsen 
– ”till och med gudarna hade sitt genius, ett fakta som illustrerar begrep-

76.  Detta ”skapande” benämner han äga rum i tre led: genom visualisering av de 
naturgivna förutsättningarna, genom komplettering (dvs. tillgodose praktiska behov) 
och slutligen genom symbolisering, vilket innebär att meningen frigörs från den 
omedelbara situationen och omvandlas till ett ”kulturellt objekt”, det imago mundi 
eller mikrokosmos som han menar konkretiserar världen. Norberg-Schulz, op cit s. 17

77.   ”Have we not already shown that the meanings of man-made place are determined 
by economic, social, political, and other cultural phenomena? Heidegger’s example, 
however, implies that man cannot create meanings that are entirely hos own”.Med 
tanke på tidigare reservationer av de socio-politiska förutsättningarna och hela idén 
om genius loci är den första meningen gravt missvisande. Ibid. s. 166 - 169

78.  Ibid. s 18
79.  Den romerska föreställningen om genius loci har en motsvarighet inom skandinavisk 

folktro där tillvaron på samma sätt ansågs besjälad av olika slags naturväsen. Det 
är emellertid svårt att tro att en arkitekturteori skulle ha kunnat slå igenom under 
parollen att det gäller att hålla sig väl med gårdstomten. 
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pets fundamentala natur”. 80 Detta genius bestämmer vad någonting är till 
sitt väsen, bokstavligen i grund och botten. Genius loci beskrivs på ett ställe 
som något främmande – ”det andra” – men detta härrör enbart från dess 
gudomliga natur, från det ”icke fattade”, dvs. det som övergår mänsklig 
räckvidd och som vi således måste underkasta oss (snarare än att ”lämna plats 
för”, vilket skulle inbegripa en helt annan arkitektonisk hållning). Här kan 
man fundera över skillnaden mellan en närvarande genius och Heideggers 
gudomlighet, gudarna (die Göttlichen) där Gud ”framträder … i sitt nu, eller 
drar sig undan i sin fördoldhet”, och de ”dödliga”, som bygger och bor i 
avvaktan på dessa gudars framträdande: ”De dödliga förbidar vinkarna av 
deras ankomst, och de misstolkar inte det tecken som vinkarnas uteblivande 
innebär. De tillverkar inte några gudar åt sig, och bedriver inte någon avgu-
dadyrkan”.81 I denna tanke om att verka i medvetande om gudarnas frånvaro 
ryms insikten om människans själv-instituering, den radikala förmågan att 
framställa sina egna villkor vi tidigare stött på hos Castoriadis. Det är att 
verka ur insikten att det inte finns någon extern garant som ger tillvaron ord-
ning och begriplighet. Att ”lämna plats för” – snarare än att underkasta sig 
– denna fundamentala ovisshet kunde därför inbegripa en viss ödmjukhet, 
en insikt om människans begränsningar som innefattar en nödvändig skep-
sis till såväl logos som mythos. Överfört i arkitektoniska termer skulle det in-
nebära en insikt om att allt inte kan kontrolleras: att uppgiften måste vara 
att bereda plats för villkor vi inte känner till, vilket också är att fatta tiden som 
en komponent av rummet. 

Det är belysande för Norberg-Schulz resonemang att en sådan ambiva-
lens saknas: idén om genius loci tjänar framför allt för att framställa hand-
landet som determinerat. Platsen är inte längre, som hos Heidegger, skapad 
av människan som en församling av hennes villkor: här föreligger den i allt 
väsentligt före mänsklig inverkan och framstår bokstavligen som ”given”.82 
Denna determinering innebär att Norberg-Schulz bortser från de möjlighet-
er som trots allt finns i Heideggers tänkande. I den korta texten ”Konsten 
och rummet” framhåller denne rumsskapandet som liktydigt med att skapa 

80.  Ibid. s 18
81.  Heidegger, op cit. s. 107 f. 
82.  Gunnar Sandin gör samma iakttagelse i sin avhandling – han kallar det för ”platser 

som fenomenologiska ready-mades”, varmed avses platsen som ett funnet, à priori 
objekt. I en not pekar han mot möjligheten att tolka Heidegger på ett sätt som 
ser platsen ur ett mer dynamiskt perspektiv, men vidareutvecklar inte tanken. Se 
Gunnar Sandin, Modalities of Place: on Polarisation and Exclusion in Concepts of Place and in 
Site-specific art (Lund; Lunds universitet, Inst. för Arkitektur, 2003), s. 44 

plats (”ett frisättande av orter”) men också i bemärkelsen av att ge rum, att 
bereda plats. Rummet, ”placerandet”, ”låter det öppna råda, som bland an-
nat tillåter de närvarande tingen att framträda” – rummets tomrum är in-
gen brist, utan ett ”frambringande”.83 Det tillåter en läsning där man ser 
detta rummets potential till ”frambringande” som inte nödvändigtvis är en 
samlande, återförande rörelse utan just som en öppning, en röjning, en obe-
gränsad möjlighet – och där det som frambringas inte därför med nödvän-
dighet måste vara en återgivning av en dold sanning utan en produktion av 
nya sanningar. Förnuftskritiken banar väg för andra möjligheter, och i den 
andan läser jag Heideggers avslutande citat av Goethe: 

Det är inte alltid nödvändigt att det sanna måste förkroppsligas; det 
är redan nog om det andligt svävar runtom oss och skapar enighet, 
när det likt en klockton allvarligt och vänligt genomtränger luften. 

Citatet rymmer en visdom som är lika giltig i estetisk mening som i filosofisk 
eller politisk. Jag tolkar det som att vi måste söka sanning, men aldrig efter-
sträva dess förverkligande eller fullbordande: sanningen måste finnas i glap-
pet mellan det verkliga och det imaginära. Ett förverkligande av sanningen 
där den övergår till att utgöra en total ordning är, i politisk mening, liktydigt 
med vad Claude Lefort kallar diktatur. 

2.3.2 
Till lika delar betingad av konventioner som av brott mot konventioner, mås-
te arkitekturen som disciplin med nödvändighet förhålla sig till både tradi-
tion och innovation. Verkligheten är uppenbart befintlig, men arkitektur 
är också ett påtagligt sätt att omskapa och förändra denna verklighet. I det 
avseendet är Norberg-Schulz parodiska kritik av marxismen mycket avslö-
jande. Han menar att det materialistiska perspektivet är korrekt eftersom 
det ser människan som underkastad naturen (den ”objektiva verkligheten”), 
men menar att marxismen varit oförmögen att inse hur omgivningen på-
verkar oss. Han skriver: ”Även om den [marxismen] strukturellt är riktig 
vad gäller förhållandet mellan människan och omgivningen förblir marxis-
men ofullbordad. Den psykologiska aspekten lämnas därhän, dvs. villkoren 
för orienterbarhet och identifikation”.84 Marxismen kan inte i grunden inse 
vidden av människans alienation, eftersom det inte kan tänka ”boendet”, 

83.  Martin Heidegger, ”Konsten och rummet” (HYPE Magazine, 3-4:89-90) övers. S-O. 
Wallenstein

84.  Norberg-Schulz, op cit s. 168



174 Att göra skillnad   Kapitel 2 175

menar Norberg-Schulz. Vi ska alltså förstå det som att han inte bara har 
receptet för att återställa mening och autenticitet, utan också besitter medel 
för klasskampens upplösning.

De områden där Norberg-Schulz analys har en giltighet, är där arkitek-
turen bokstavligen fattas som objekt i en minimalistisk bemärkelse, dvs. i 
frågor som rör rummets förmåga att framkalla en emotionell påverkan. 
Men giltigheten i denna estetiska analys – aspekter på förhållandet mellan 
insida-utsida, materialitet, hopfogning, karaktär, stämning etc. – urholkas 
av den normativa och metafysiska ontologin. Det mänskliga subjekt, vars 
upplevelser och existentiella behov antas ligga till grund för Norberg-Schulz 
teori, betecknas genomgående som generellt och ospecificerat. Man kan på-
minna om att Heideggers Dasein ska fattas som det medvetande för vilket 
varat är givet: alltså inte som bundet till ett abstrakt ”jag” utan som över-
skridande individen. För Heidegger är detta ett steg bort från subjektsfilo-
sofin och det cartesianska cogitot, men han räknar inte desto mindre med 
en allmän form för mänskligt medvetande. Det är genom ifrågasättandet av 
ett sådant allmänt medvetande med dess kunskapsteoretiska premisser som 
poststrukturalismen utvecklar sitt tänkande; något som finns implicit redan 
hos Hannah Arendt. Hon skriver: ”Varje idé om ’människan över huvud’, 
hur den än är utformad, uppfattar människans pluralitet som resultatet av 
en oändligt varierbar reproduktion av en urmodell och bestrider därmed 
implicit handlandets möjlighet”. 85 Hos Norberg-Schulz används uppenbar-
ligen det ospecificerade subjektet för att förstärka de totalitära anspråken 
och legitimera arkitekturens uppdrag. Människan ”över huvud” ska alltså 
ses som förlorad utan en platsskapande arkitektur, utan hemhörighet i ett 
permanent, bofasta tillstånd – vilket, kort sagt, är ett påstående som faller på 
sin egen orimlighet.86

Detta okritiska övertagande av ett filosofiskt tankegods visar hur proble-
men, inneboende i tänkandet, kan reproduceras och uppförstoras genom att 
infogas i ett arkitektoniskt ramverk. Idéer och begrepp blir plötsligt operativa 

85.  Hannah Arendt, Människans villkor: Vita activa, (Eslöv: Röda bokförlaget, 1986) övers. 
J. Retzlaff, s. 32.

86.  Denna kritik finns utvecklad av Jan Bengtsson, dock på grundval av en annan text 
av Norberg-Schulz. Bengtsson hävdar att påståendet att identiteten är avhängig 
bofasthet är orimligt, eftersom det skulle innebära att ”mobila och kosmopolitiska 
människor” är ”identitetslösa och inte fullvärdiga människor”. ”Följande 
förhållande tycks gälla för människans identitetsbildning: ju mer platsen betyder 
för identiteten och ju mindre andra faktorer betyder, desto inskränktare person”. Se 
Bengtsson, op cit s. 29 f.

genom att ömsom förenklas, ömsom förvrängas, och genom att framställas 
som givna storheter. Detta ”bruk” av filosofin, i synnerhet den fenomeno-
logiska, i syfte att befästa arkitekturens legitimitet är på inte sätt unik för 
Norberg-Schulz – och då grunderna för detta teoretiserande så sällan kon-
fronteras utgör det ett kontinuerligt problem.87 Så till vida kan redaktörerna 
för en svensk antologi med översatta arkitekturtexter hänvisa till fenom-
enologin som något ”tidlöst”, till skillnad från andra typer av texter som 
utgörs av ”ideologiproduktion, ett pläderande för en bestämd estetik”.88 Det 
fenomenologiska inflytandet över det svenska arkitekturklimatet framstår 
som en utdragen tradering av ”sanningar”, sanningar som reproduceras 
i diskursen och överförs till utbildningen, men som utgörs av antaganden 
vilka dessutom lösryckts från sitt filosofiska sammanhang. Den amerikanska 
filosofen Elizabeth Grosz påpekar att detta ”övertagande” även är ett in-
ternt problem, eftersom filosofin fortfar att mångfaldiga patriarkala grunder 
genom sin oförmåga att tänka subjektet annat än som sexuellt ospecifi-
cerat.89 Och om vi ser till arkitekturens belägenhet ur denna problematik 
– som ett kulturellt betingat fenomen, inskriven i en mångfaldig konstruk-
tion av verklighet – måste ett sådant okritiskt ”övertagande” betraktas som 
ett hinder, ja närmast ett hot, för utvecklingen. Det kvarhåller arkitekturen 
i ett tillstånd av status quo, som ett bevarande av ”sanningar”, oavsett om de 
formuleras i filosofiska, ekonomiska eller politiska termer. Om så bara i det 
avseendet torde det vara uppenbart hur ”fenomenologin” i Norberg-Schulz 

87.  Sven-Olov Wallenstein ägnar ett kapitel i sin bok Den moderna arkitekturens filosofier 
åt att redogöra för Heideggers filosofi och dess överföringar i arkitekturteoretiska 
sammanhang. Wallenstein påpekar att ”det vore poänglöst att beskriva den trolöshet 
som kännetecknar många av de sätt på vilka hans texter har använts i termer av 
’felläsning’”, eftersom Heidegger själv varit allt annat än trogen filosofins grunder 
och traditioner. Men innebär inte en sådan ”axelryckning” inför var gränsen går 
mellan ”användning och missbruk” att den egentliga filosofiska innebörden framstår 
som irrelevant? Jag vill hävda att korsläsningar mellan filosofi och arkitekturteori 
bara är fruktbara under förutsättning att den centrala problemställningen inom 
respektive disciplin är korrekt uppfattad. Se Wallenstein, op cit s. 99. 

88.  Claes Caldenby & Fredrik Nilsson (red.) Om arkitektur (Stockholm: Stiftelsen Arkus, 
2005), förordet.

89.  ”A whole history of theorists of the body … have not acknowledged the sexual 
specificity of the body or the sexual specificity of knowledges, including their own, 
and have not recognized their own complicity in the consilidation of patriarchy, 
which is always at the same time a neutering and neutralization of the female sex.” 
Elisabeth Grosz, Architecture from the Outside, s. 40. 
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tappning – det intill absurdum drivna essentiella tänkandet – direkt mot-
verkar arkitektur som en form av skapande. Egentligen spelar det ingen roll 
av vilka beståndsdelar genius loci formas – naturligt, geografiskt, i ett allmän-
giltigt medvetande eller i historien – det viktiga är att det betecknar ”vad 
någonting är”, vilket därmed förstås som något ”givet” och oföränderligt. 

Norberg-Schulz position ska ytterst betraktas som en uppgörelse med 
modernismen. Som Maria Hellström påpekat är projektet i sin helhet en 
moralisk och konservativ kritik av vad som ses som en degenererad mod-
ernism – hon noterar också de religiösa bestämmelserna i Norberg-Schulz 
tänkande (han är omvandlad katolik).90 Platsfenomenologin förnekar visser-
ligen arkitekten den konstnärliga frihet som föreskrivits av Giedion – men 
om arkitekten tidigare varit en demiurg, förvandlas han nu till ett slags 
präst. Arkitekturen förklaras som en metafysisk kompensation för det seku-
lariserade samhällets meningsförlust, då vetenskap och rationalism hotar 
att utplåna – inte bara arkitektur som ”poetisk” konstart – utan varje up-
plevelse av mening. Men trots att detta framställs som en vändning mot ett 
mer ”situerat” tänkande – en betoning på det specifika, konkreta, sensibla, 
erfarna, upplevda etc. – inbegriper hela resonemanget ett övertagande av en 
rad modernistiska bestämmelser. Arkitekturens totalitära anspråk kvarstår, 
ja snarare förstärks – det är verkligen en ny ”stor berättelse” som upprättas, 
en berättelse som upprättas antitestiskt i förhållande till den gamla men på 
exakt samma grund. Därför är detta bara en förskjutning i förhållande till 
modernismen, inte någon verklig uppgörelse – men det sker till priset av po-
tentialen och öppenheten, det personliga ansvaret och omdömet, som fanns 
implicit i det modernistiska rumsbegreppet med betoningen på det fria ska-
pandet. Och detta utgör ett kontinuerligt problem, inte bara inom arkitek-
turfenomenologin, utan i varje position som explicit upprättar sig mot en 
idé om ”modernismen”. Om modernismens problem var tvånget att (med 
Goethes ord) ”förkroppsliga sanningen”, är det i lika hög grad fallet i vad 
den alstrar som negativitet, dvs. de reaktiva motpositionerna. Men att fast-
ställa arkitekturens ontologi, inte som en skapande, kritisk och därför ans-
varsfull handling – utan som en anpassning till en redan förefintlig ordning 
(determinerad av kroppen, historien, miljön, språket, kulturen – eller lika 

90.  Hellström, op cit s. 194, not 78. Hellström hänvisar här till Jorge Otero-Pailos, 
Theorizing the Anti-Avant-Garde: Invocations of Phenomenology in Architectural Discourse 
(Massacusetts Institute of Technology, 2002). Det är intressant att notera att 
Norberg-Schulz delar sin katolska trosbekännelse med en annan framstående 
modernitetskritiker, den franska filosofen Paul Virilio. ”Gud kommer att straffa oss 
alla för fortkörning”, som en kritiker kommenterat. 

gärna, politiken och ekonomi) och som en underkastelse inför dessa villkor 
(inte ett bemötande, ett kritiskt reflekterande) – det är verkligen gårdstom-
tens förbannelse. 

För vad blir effekterna av denna teori, vilket handlingsutrymme öppnas? 
Hos Norberg-Schulz är det uppenbarligen en fråga om att begränsa möjlighet-
en att handla. På ett paradoxalt sätt, och senare än tydligare hos Kenneth 
Frampton, har den fenomenologiska läsningen bidragit till att marginalisera 
arkitekturen i samhället från en position inifrån den egna disciplinen. Det be-
gränsar inte bara arkitekturens praktik, utan sluter dörren mot det politiska. 
Hos Hannah Arendt är handlingen en sammansmältning mellan politik och 
liv, men den är ett inte bara ”uttryck för vad människan är” utan också iden-
tiskt med viljan att förändra. Den otvivelaktigt statiska karaktär som finns i det 
politiska, så som det framställs i Människans villkor, har i andra sammanhang 
(t ex On Violence, 1969) en större dynamik där det mer är fattat som en rörelse – 
och Arendts tänkande har också genererat en rad radikala utvecklingslinjer. 
De politiska implikationerna i Norberg-Schulz sätt att framställa arkitektu-
rens ontologi framträder därför tydligt i en direkt jämförelse med nutida poli-
tisk teori. Det är en anakronistisk jämförelse som kunde verka orättvis, vore 
det inte för det faktum att detta synsätt ”fortfarande är med oss” som Do-
reen Massey skriver. Som politiskt engagerad, feminist och kulturgeograf och 
under inflytande av sk radikaldemokratiska teoretiker (framför allt Chantal 
Mouffe och Ernest Laclau) sammanfattar Massey de tre bärande principer 
som formar vad hon kallar ”den politiska föreställningsförmågan”.91 

Det första innebär ett anti-essentiellt perspektiv, dvs. att identiteten up-
pfattas som något skapat genom relationer, inte som någonting ”autentiskt”, 
inneboende i subjektet och en gång för alla givet. För det andra är det baserat 
på tanken om skillnader och mångfald; världen kan inte förstås ur ett perspe-
ktiv, traditionellt sett som utgående från den vite, heterosexuelle västerlän-
dska mannen. För det tredje inbegriper det en syn på framtiden som öppen 
och föränderlig, dvs. inte som inskriven i en ofrånkomlig ”stor berättelse” 
om utveckling, framåtskridande och modernitet. Att se framtiden som öp-
pen är enligt Massey en förutsättning för att tänka och verka politiskt.92 Det 
politiska ska här övergripande fattas som en strävan att förverkliga idealen 
om jämlikhet, rättvisa och solidaritet inneboende i demokratibegreppet 
– och inte som en specifik position, determinerad av klass, kön, inkomst, 
etnicitet o dyl. Innebörden av Norberg-Schulz platsfenomenologi står i en 
absolut motsatsställning till dessa tre principer. 

91.  Doreen Massey, For Space (London, Thousand Oaks, New Dehli; Sage, 2005) s. 9 f.
92.  Massey, op cit , s. 9 f.
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2.4 Produktionen av plats som motstånd: Kenneth Frampton

2.4.1
Om modernismen upprättade rumsbegreppet som arkitekturens medium, 
så fyllde platsen en motsvarande funktion i postmodernismen. Det nya 
platsmedvetandet trädde in i arkitektens språkbruk på 80- och 90’talet som 
ett slags modeord – arkitekturens uppdrag formulerades som ett ”framkal-
lande av genius loci”, att ”tolka platsens ande”, eller att ”avtäcka platsens 
själ”.93 Utan ambition att teckna en fullständig bild kan man ändå försöka 
utröna vad denna platsfetischism fick för konsekvenser i praktiken. Den di-
rekta reaktionen är härvidlag belysande: i texten ”Plats: permanens eller 
produktion”, skriven tolv år efter utgivningen av Genius Loci, tar den span-
ska arkitekturteoretikern Ignasi de Solà-Morales fasta på de reaktionära och 
nostalgiska implikationerna hos Norberg-Schulz.94 Han konstaterar hur 
det är krisen i det moderna rumsbegreppet som resulterat i införandet av 
”plats”, men hävdar att samhällets tilltagande medialisering, kommersiali-
sering och värdeupplösning gör varje återgång till det stabila och ”givna” till 
en omöjlighet. Arkitekturen kan inte reduceras till att utgöra ett erkännande 
eller förtydligande av det som ”redan är”– den måste fortsätta att söka nya 
former för verkligheten. Solà-Morales skjuter in sig på just den operativa 
verkan Norberg-Schulz resonemang fått för produktionen av arkitektur, där 
arkitekturen blivit till en att fråga om anpassning och ett mödosamt beva-
rande. Han ifrågasätter platsen som varande ”permanent” och uppmanar 
istället till att se den som ”produktion”, som något skapat snarare än framkal-
lat. Det är ett försök att gränsla platsen som en ”existentiell nödvändighet” 
med de nya efemära verklighetsbetingelserna, och som en sådan betingelse 
antar Solà-Morales Gilles Deleuze idé om ”händelsen”. Han skriver: ”Pro-
duktionen av plats är fortfarande möjlig, med utgångspunkt i tusen olika 

93.  Se Karla Werner, ”Att skapa plats” ur Nordisk Arkitekturforskning 1994:1. Werner 
redovisar en experimentell verksamhet som utifrån intervjuer och medverkande 
med boende söker etablera alternativa former för medborgarinflytande i 
planeringsprocessen; där människors berättelser antas motsvara platsens ”karaktär 
och själ”. Metodens godtycke och de högtravande anspråken är slående. 

94.  Ignasi de Solà-Morales, ”Plats: permanens eller produktion” ur Arkitekturteorier 
(Stockholm: Raster, skriftserien Kairos 5, 1999) övers. S-O Wallenstein. Texten 
är även publicerad i Differences: Topographies of Contemporary Architecture (Cambridge, 
Massachusetts: MIT Press, 1997) och utgörs av en koncis framställning av det 
arkitektoniska rumsbegreppets kris och den påföljande förskjutningen mot 
platsbegreppet.

situationer. Inte som uppenbarandet av något som alltid existerat, utan som 
produktion av en händelse”.95 Platsen är den punkt där trajektorierna korsas 
”med speciell intensitet”, en ”provisorisk grundläggning” – inte ett arkeolo-
giskt eller topografiskt monument. 

Att skapa platser är således att bereda plats för något nytt. Positionen kan 
uppfattas som en anknytning till det kulturella avantgardets estetiska strate-
gier – det rör sig överhuvudtaget om ett avståndstagande från det anti-mo-
dernistiska inslaget i postmodernismen, nu under inflytande av poststruktu-
ralistisk teori. Men Solà-Morales program framstår som ganska diffust: om 
arkitekturens ”varaktighet, stabilitet och motstånd” blivit irrelevant, så fram-
står alternativet – en ”händelsens arkitektur”; platser som produceras genom 
”mötet mellan nuvarande energier, som resulterar från kraften hos projektiva 
mekanismer [och som] förmår alstra intensiva, produktiva chocker” – mera 
som ett inspirerat tillstånd än som en strategi. Den arkitektoniska precisionen 
försvinner i filosofins rus – Deleuzes ”frestande” tankar om ”nomadismen, 
krigsmaskinen, rhizomet” – och där Solà-Morales dessutom bortser från kon-
frontationen mellan detta tänkande och Heideggers existentialism. Han väljer 
också att blunda för det faktum att Deleuze tänkande skapar fundamentala 
problem för arkitekturens vidkommande: man kan jämföra mellan de bibliska 
gestalterna Kain och Abel, där den bror som dödar den andre också överger 
det nomadiska tillståndet och ”döms” till att grundlägga en stad. Därför blir 
denna kritik ofullgången: platsen måste bevaras som ett arkitektoniskt objekt, 
en estetisk representation av en i verkligheten inneboende ”sanning” – om 
dock en annan sanning än tidigare. Arkitekturens predikament kvarstår, för 
hur ska platsen kunna skapas som en ”händelse” och likväl förbli i arkitek-
tens händer? Relationen mellan en viss filosofisk/estetisk hållning och kon-
kret programverksamhet är nu aldrig en enkel sak – mer än någonting annat 
framkallar den glappet mellan tänkandets och handlandets villkor, ett glapp 
som ofta skyls över genom en förenkling av leden på bägge sidor. Detta predi-
kament kvarstår även i en mera genomarbetad teori om arkitekturens förhål-
lande till plats; den ”kritiska regionalismen” hos Kenneth Frampton, där an-
knytningen till Heidegger återigen blivit explicit men där ambivalensen och 
tvetydigheten fått en mer framträdande roll. Det finns ett inbyggt tänkande i 
motsatsförhållanden i Framptons arbeten – han ställer det tektoniska mot det 
scenografiska, det ontologiska mot det representativa, kultur mot natur, det 
visuella mot det taktila – och ser arkitekturen som en ständig förmedling mel-
lan krafter den i princip inte rår på. Denna grundläggande oförmåga, parat 
med strävan att ändå finna svar, är vad som föranleder en närmare studie. 

95.  Ibid. s. 197.
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2.4.2 
Utgångspunkten för Framptons välkända text, ”Mot en kritisk regionalism: 
sex punkter för en motståndets arkitektur” (ursprungligen publicerad i The 
Anti-Aesthetic: Essays on Post-modern Culture från 1983) är Ricoeurs tanke om ”ci-
vilisation” – här förstått som den utslätande, nivellerande effekten av global 
kapitalism och teknologiskt herravälde – ställd mot ”kultur”, dvs. det lokalt 
förankrade och autentiska traditionen.96 ”Civilisation” är enligt Frampton 
en följd av det upplysta förnuftet, vad vi kan kalla modernitet per se, medan 
”kultur” inte bara är det specifika uttrycket utan även vad han anger som 
”förverkligandet av varat” och ”den kollektiva psyko-sociala verkligheten”.97 
Utifrån denna polarisering upprättar Frampton sitt program för en ”kritisk 
regionalism”, där arkitekturen uppmanas att inta en motståndsposition gen-
temot skadeverkningarna av den förhärskande utvecklingen – inte minst det 
visuellas överhet, vad Frampton kallar det ”scenografiska” – vilken berövar 
arkitekturen dess fundamentala grund i byggandet. Arkitekturen kan inte 
isolera sig från vetenskapens och teknikens landvinningar, menar Framp-
ton, eller ställa sig utanför ett rationellt, politiskt förnuft där den hemfaller 
åt ”populism” och ”nostalgi”. Å andra sidan är det nödvändigt att arkitek-
turen vägrar fortsatt samarbete med den utslätande, nivellerande kraft som 
blivit följden av samhällets industrialisering, medialisering och kommersiali-
sering – dvs. följden av modernitetens utbredning. Frampton menar därför 
att arkitekturens uppdrag måste fungera som en nödvändig förmedling mellan 
dessa poler: å ena sidan vara delaktig i en rationell modernitet, å den andra 
motverka dess baksidor. Med Ricoeurs ord: ”Där återfinns paradoxen: hur 
man kan bli modern och samtidigt återvända till sina rötter; hur man kan 
återupptäcka en gammal, insomnad civilisation, och samtidigt ta del av den 
universella civilisationen”.98

Framptons position är mycket riktigt paradoxal i flera avseenden – som 
Fredric Jameson påpekat är han emot både modernism och postmodernism 

96.  Kenneth Frampton, ”Mot en kritisk regionalism: sex punkter för en motståndets 
arkitektur”, ur Arkitekturteorier (Stockholm: Raster förlag, Kairos 5, 1999) övers. K. 
Grillner. Texten föreligger i engelskt original som ”Towards a Critical Regionalism: 
Six Points for an Architecture of Resistance”, ur Labour, Work and Architecture: Collected 
Essays on Architecture and Design; London och New York: Phaidon Press, 2002). 

97.  Ibid. s. 119 f. I not utvecklar Frampton detta motsatspar med hänvisning till Osvald 
Spengler, Ferdinand Tönnies, Alfred Weber och Thomas Mann – om inte en 
fullständigt samstämmig kör, så förenad i tanken om att västerlandets går mot sin 
undergång alternativt har förlorat väsentliga värden.

98.  Ibid. s. 119, 120.

i dess etablerade former (inte minst vad gäller ”det scenografiska”, arkitektur 
som tecken och representation, närmast exemplifierat med Venturis ”de-
korerade skjul”) – men även beträffande estetikens betydelse för kulturens 
utveckling.99 Kritiken mot det moderna projektet innebär också en kritik 
mot det traditionella avantgardet – dess heroicism, totalitära sanningsan-
språk och påskyndare av ett paradigm baserat på rörelse och föränderlighet 
– men samtidigt tilldelar Frampton arkitekturen en likartad betydelse som 
en marginell, estetisk motkraft. Hans vändning blir att upprätta tanken om 
ett arrière-garde, en märklig invertering av termen där rörelsen framåt går 
bakåt. Han skriver: 

Det enda sätt på vilket arkitekturen av idag kan bibehålla sin ställ-
ning som kritisk verksamhet är genom att inta en arrière-garde-
position, det vill säga en hållning som distanserar sig lika mycket 
från upplysningens framstegsmyt som från en reaktionär, orealis-
tisk impuls att återanvända till de arkitektoniska formerna från ett 
förindustriellt förflutet.100 

För Frampton utgör samtidens platslöshet det absoluta predikament mot 
vilken all form av arkitektur och stadsbyggande måste svara. Men till skill-
nad från Norberg-Schulz ser han problemen i den passiva, reaktionära och 
utvecklingsfientliga position ett blott och bart hemfallande åt ”platsen” 
innebär. Som arvtagare till avantgardetanken söker Frampton upprätta en 
kritisk hållning, ett estetiskt program som både förmår förankra och utveckla 
arkitekturen. Han menar att arkitekturens syntetiska förmedling mellan ”ci-
vilisation” och ”kultur” innebär att tolka platsens lokala särdrag indirekt i 
form av ett avancerat, arkitektoniskt skapande. Det är en relativt oklar rikt-
ningsanvisning som följaktligen bara kan grundläggas i hans egna estetiska 
preferenser – Framptons exempel utgörs av Utzons kyrka i Bagsvaerd från 

99.  Jameson ser Framptons program som både ”antimodern och antipostmodern” 
samtidigt, en ”negation av en negation”. Han påpekar det otidsenliga i att skapa 
en ”estetik” som program för nya verk, då konstens frigörelse från estetiken 
är hela poängen i postmodernismen. Fredric Jameson, ”The Constraints of 
Postmodernism”, ett utdrag publicerat i Neil Leach (red.), Rethinking Architecture, s. 
247 f. 

100. Frampton, op cit s. 125. ”Architecture can only be sustained today as a critical 
practise if it assumes an arrière-garde position, that is to say, one which distances 
itself equally from the Enlightment myth of progress and from a reactionary, 
unrealistisc impulse to return to the architectonic forms of the pre-industrial past.”
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1976, där en rationell, prefabricerad exteriör omsluter ett inre rum med en 
anda av ett slags allmän religiositet.101 Här som annars utgår Frampton från 
Heideggers idé om rummet som en plats – med Framptons term place-form 
– vars fenomenologiska ”essens” sägs vara avhängig den konkreta, byggda 
gränsen. Man kan bara vara i det tydligt avgränsade, skriver Frampton: det 
slutna rummet är, som sagt, en absolut nödvändig förutsättning för en ”kri-
tiskt verkande ” arkitektur: 

Även om vi med all rätt kan vara skeptiska till att basera en kritisk 
arkitekturpraktik på ett så dunkelt metafysiskt begrepp som varat, 
måste vi, när vi konfronteras med den utspridda platslösheten i 
vår moderna miljö, ändå med Heidegger hävda att en absolut för-
utsättning för att idag skapa en motståndets arkitektur är ett väl 
avgränsat rum. Endast en väldefinierad gräns kan ge den byggda 
formen stryka att stå emot – alltså bokstavligen ’motstå’ – megalo-
polens ändlösa fluktuationer.102 

Trots att Frampton alltså eftersträvar en distans till Heideggers ”metafysiska 
vara” så hindrar det honom inte från att hävda dess giltighet som arkitek-
turteoretisk grund. I sina vidare undersökningar, i synnerhet kring arbetet 
kring ”det tektoniska” (sammanfattat i det stora verket Studies in Tectonic Cul-
ture 1995) strävar han ständigt efter att upprätta arkitekturens legitimitet och 
identitet i språkliga och traditionella strukturer. Huvudargumenten för arki-

101. Gunnar Sandins kritik av Frampton inbegriper det faktum att kyrkan i Bagsvaerd 
haft byggnadstekniska och funktionella problem – man kan diskutera om 
invändningen är relevant. Visserligen har byggandet som konstruktion en 
oerhört viktig betydelse för Frampton, men framför allt i termer av uttryckskraft 
(”tektonik”). Programmet är i första hand estetiskt med fokus på mimesis och 
mening, och invändningar som riktas mot aspekter utanför denna tankesfär får lätt 
en (för arkitekter) idiotisk karaktär. Men vad som ytterst sätts på spel är frågan om 
arkitekturens gränser, disciplinens, estetikens och diskursens gränser; frågan om 
giltigt och ogiltigt. Se Gunnar Sandin, Modalities of Place, s. 216 f., 220.

102. Frampton, op cit s. 131 ”While we may well remain sceptical as to the merit of 
grounding critical pracitise in a concept so hermetically metaphysical as Being, we 
are, when confronted with the ubiquitous placelessness of our modern environment, 
nontheless brought to posit, after Heidegger, the absolute precondition of 
a bounded domain in order to create an architecture of resistance. Only such a 
defined boundary will permit the built form to stand against – and hence literally to 
withstand in an institutional sense – the endless processal flux of the megalopolis.” 

tekturens förankring i ”det tektoniska”, snarare än i det rumsskapande, anges 
redan som en av punkterna i ”Mot en kritisk regionalism” och kan fattas som 
Framptons övergripande syfte. Den kritiska arkitekturpraktiken blir därför 
även här en fråga om ett ”återvändande” till vad som anges som arkitektu-
rens essentiella grunder, förankrad i samma fenomenologiska förståelse där 
”fogen”, ”upplevelsen” och den taktila materialverkan intar en särställning. 
Sammantaget utgör det grunden för vad Frampton kallar som ”det ontolo-
giska” i byggandet, ”tecknet” snarare än det ”betecknade”, en arkitektur som 
”är” snarare än ”föreställer”. Hela argumentationen visar på en längtan att 
undfly språkets och kulturens begränsningar – samtidigt som den paradoxalt 
nog görs avhängig språket och den traditionella kulturen som just grund. 

Denna idé om en arkitektur som ”är” och inte föreställer, är identiskt 
med hur Heidegger karaktäriserar arkitekturen i kontrast till den avbil-
dande konsten: han utgår från det grekiska templet vilket ”vilande på sin 
klippgrund” förkroppsligar gudarna och låter verkligheten framträda så som 
den är: templet är fysis – ”jorden”.103 Den står också nära vad Hegel menar 
med ”den symboliska konstformen”, arkitekturens primära form – konstens 
urscen – vilken han finner i den egyptiska pyramiden (snarare än i det gre-
kiska templet). Hos Hegel utgör detta ett slags omedvetet tillstånd, pyra-
miden besitter en klang men ännu inte ett språk, nur Klang und nicht Sprache 
– de är ”gigantiska kristaller som döljer ett inre i sig”, tecken som döljer sin 
betydelse, och som hos Hegel är förbundna med döden. ”Därför är”, skriver 
Sven-Olov Wallenstein, ”arkitekturen på en gång ett första hävdande av det 
andligas rätt, och en ofullgången ’förkonst’, en inadekvation mellan form 
och innehåll som måste upphävas – en negativitet som också till en början 
är inskriven i dödens dimension”.104 Att likt Frampton framkalla en idé om 
en arkitektur som ”är”, som undandrar sig det estetiska representationsmo-
mentet och som därmed utgör en fullständig samklang mellan inre och ytter 
faktorer, är med andra ord laddat med filosofiska problem. Som Gunnar 
Sandin påpekat är Framptons beskrivning av kyrkan i Bagsvaerd betingade 
av mimesis (dvs. ett avbildande moment), där arkitekturen ”framkallar kon-
ventioner och bilder” med associationer till skilda religioner och kulturer105 
– vilket skapar ytterligare spänningar i Framptons position. Hans kritiska 
program rör sig därför i all väsentlighet om en estetisk praktik som söker 
återge templets förlorade helhet med mimetiska metoder: inte om en arkitek-

103. Martin Heidegger, Konstverkets ursprung, s. 37 f.
104. Sven-Olov Wallenstein, ”Angående en viss passage hos Hegel” ur Katja Grillner et 

al.(red.), 01. AKAD (Stockholm: Axl Books, 2005) s. 170.
105. Sandin, op cit. s. 217. 
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tur som ”är”. Det är paradoxalt. Och det faktum att Frampton upprättar sin 
position mot den samtida kulturen (industrialiserat byggande, datorer, me-
dia, kommersiell ”symbolarkitektur”) och samtidigt genomför en revision av 
den moderna arkitekturen där ”det tektoniska” framställs som länken till en 
historisk kontinuitet, är orsak till ständiga konflikter i hans tänkande. Så har 
t ex hans förståelse av ”det tektoniska” – redovisningen av stommen, förhål-
landet mellan bärande och buret osv. – medfört att en arkitekt som Adolf 
Loos bedöms som ”icke-tektonisk” och därför irrelevant för utvecklingen. 
Man kan annars invända att Loos inbegriper just den kulturella förståelsen 
av ett material, dess symboliska kodning, i sin materialanvändning och där-
för inte alls borde ses som avvikande. Polariseringen i Framptons tänkande 
tvingar hela tiden fram sådana gränsdragningar mellan egentligt och oe-
gentligt – men varför skulle t ex en språklig term vara sannare i sin historiska 
form än ur en samtida förståelse?106 

Hos Frampton har kulturen – fattat i sociala, politiska, såväl som tra-
ditionella termer – en underordnad betydelse för arkitekturen i jämförelse 
med det byggnadstekniskt och konstruktivt betingande. Definitionen av ar-
kitektur som ”byggnadskultur” innebär att den sortens estetiska ställnings-
taganden som problematiserar arkitekturen som teknisk konstruktion, som 
snarare skriver in sig i en politisk och social verklighet, fullständigt förne-
kas. Dilemmat uppstår till följd av Framptons val av fenomenologisk för-
ankring, en kombination av den språkliga determinismen och ett universellt 
och homogeniserat subjekt. Därmed blir även frågan om identitet, plats och 
mening undantagen från kulturella processer, dvs. det ständigt pågående 
nyskapandet och omtolkandet till följd av skiftande förutsättningar. Trots 
att Frampton verkar för det platsspecifika, dvs. vad vi kan kalla för produk-
tionen av ”skillnad”, är hans tänkande baserat på en inneboende oförmåga 
att tänka verklig skillnad som en olikhet mellan individer – som kropp, som klass, 
som kön, som behov, som härkomst, som erfarenhet, som intresse – vilket 
i sig skulle driva fram en annan problematisering av vad vi kallar för ”me-
ning”. Det är märkligt att det är just betoningen på kroppen, på det senso-
riska, som skapar denna generalisering – vilket måste ses som ett problem 
i hela fenomenologins tradition. Arkitekturens ”vägran” att underkasta sig 
den visuella kulturens dominans baseras på en idé om en mer ”konkret” 
verklighet, rummets sensoriska påverkan på upplevelsen. Men ingenting 
förändras av att ordningen omkastas i sinnenas hierarki. Det visuella domi-
nerar i kraft av sina möjligheter till teknisk reproduktion och förstärkning 

106. Se min recension ”Göra, bygga, känna: Kenneth Frampton vill rädda arkitekturens 
förlorade heder genom att återgå till det ‘sanna’ byggandet”, DN 971016.

– men faktum är att upplevelsen uppstår till följd av interaktionen mellan 
olika sinnesintryck, vilket formas i medvetandet där de inordnas i en till lika 
delar fysiologiskt och kulturellt betingad ram. Det finns ingenting sådant 
som en arkitektur som ”är” och inte avbildar, lika lite som det finns en di-
rekt, oförmedlad och autentisk ”närvaro” vilken är undantagen från medve-
tandets tolkningsprocesser. 

Fredric Jameson har diskuterat det oförenliga och motsägelsefulla i Fram-
ptons position i förhållande till modernism och postmodernism. Framptons 
”motstånd” ska alltså varken förstås som en traditionell avantgardeposition 
eller som en kollektiv rörelse, formad ur en socialt eller politiskt kontext. Ar-
kitekten tilldelas ett slags semi-autonomi som Jameson har svårt att förstå 
– ska man se ”motståndet” som en reaktion från lokala arkitekter och ingen-
jörer, vars position och arbeten hotas av avlägset belägna beslutsfattare och 
ett globalt, ständigt expanderande teknokratiskt välde? I så fall är detta en 
rörelse som med nödvändighet, i kampen för den ”lokala kulturens bevaran-
de”, är socialt och politiskt – snarare än estetiskt – baserad.107 Den kritiska re-
gionalismen måste i politisk mening förstås som allegorisk, skriver Jameson, 
ett regionalt byggande (motsatt globaliseringen) där den enskilda byggnaden 
fungerar metonymiskt i förhållande till ett större kulturellt kontext. Men den 
kritiska regionalismen kan inte ha någon politisk eller allegorisk effekt, anser 
Jameson, om den inte koordineras med andra lokala, sociala och kulturella 
rörelser som syftar till att säkerställa platsens autonomi. 

Jamesons reaktion – i egenskap av marxistiskt orienterad kulturkritiker 
– visar hur märklig arkitektrollen är, i förhållande till konstnärens, den intel-
lektuelle och andra mer uttalat ”politiska” positioner. Det mått av autonomi 
Frampton tilldelar såväl arkitekturen som arkitektens arbete är helt enkelt 
en förutsättning för att det ska vara möjligt att tala om arkitektur som en 
konstnärlig disciplin – om än kringskuren av omständigheterna, betingad av 
ett socialt och politiskt sammanhang, oskiljaktig från produktionsförhållan-
dena och grundlagd i makt- och ekonomiska strukturer. På så sätt är Jame-
sons kritik av Frampton ett intressant exempel på hur luckorna och glappen 
– de dolda, outtalade antagandena i arkitekturteorin på vilka hela discipli-
nen vilar – plötsligt blir synliga i en kritisk betraktelse ”utifrån”. Jameson 
sätter fingret på problematiska punkter som ur ett ”inifrånperspektiv” – ini-
från arkitekturen – framstår som givna. Han reagerar t ex på hur Framp-
ton antar en förståelse av rummet som enbart är betingad av ekonomi och 
teknologi: ”han engagerar sig inte i någon utförlig polemik med idén om 
det rumsliga, utom att observera allt som är abstrakt med det (till skillnad 

107. Jameson, ”The Constraints of Postmodernism”, s. 249.
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från platsen); en abstraktion i begreppet som i sig motsvarar abstraktionen 
i det instrumentella förhållningssättet till världen”.108 Här identifierar alltså 
Jameson möjligheten att utvidga tanken om rummet, snarare än att ur en kri-
tik av det modernistiska rumsbegreppet ersätta det med begreppet plats. För 
Jameson har det geometriska rummet, fattat som the grid – det universella 
”rutnätet” – en kapacitet att överbrygga motsatsförhållandet mellan det glo-
bala och det lokala, att verka samtidigt sammanbindande och förankrande: 
det måste inte nödvändigtvis fördömas ur det ideologiska ”humanistiska” 
perspektiv som ser platsen som botemedel för det moderna samhällets alie-
nering.109 Övergripande ser Jameson ett problem i att framställa ett kritiskt 
program som i så hög grad är motsatt krafterna i utvecklingen, uppbyggd av 
vad han (med Raymond Williams term) kallar det ”överblivna” snarare än 
”framträdande” i samtiden: frågan kvarstår hur det är möjligt att ”forma en 
progressiv strategi av idégods som med nödvändighet hör till det traditio-
nella och nostalgiska?”110

I förordet till den samlade utgåvan av Framptons texter, tillkomna un-
der en mer än 30-årig period, försöker Frampton återigen framställa det 
egentliga i arkitekturens väsen och det nödvändiga i dess uppdrag. Det är 
uppenbart att han söker modifiera sin hållning och tona ner tidigare posi-
tioner genom att hänvisa till omständigheter vid dess tillkomst. De relevanta 
polerna kring vilka arkitekturen rör sig idag, skriver Frampton, är inte läng-
re ”form kontra funktion”, eller ens hans egen ”det scenografiska kontra 
det tektoniska”, utan förhållandet mellan ”tradition och innovation”. Han 
hänvisar till Gadamers betraktelser över vikten av en kontinuerlig diskurs, 
en ”sammansmältning av horisonterna” där det ena modifieras i det an-
dra. Frampton menar att ”det enda balanserade möjlighet som återstår för 
arkitekturen idag är den kritiskt kreativa, snarare än den lättvilliga neo-av-
antgardistiska”.111 Man kan ifrågasätta vari skillnaden ligger: som vi senare 

108. Ibid. s. 250.
109. Ibid. s. 252 Jag återkommer till denna tanke om rummets dubbelhet så som den 

framställs hos Doreen Massey.
110. ”Here not the emergent but the residual is emphasized (out of historical necessity), 

and the theoretical problem is at one with a political one, namely, how to fashion 
a progressive strategy out of what are necessarily the materials of tradition and 
nostalgia?” Ibid s. 253.

111. ”The only balanced option that is available to architecture today is one that 
is critically creative rather than wilfully neo-avant gardist.” Frampton, ”On 
the Predicament of Architecture at the Turn of the Centrury”, Labour, Work and 
Architecture, s. 18. Kommentaren kan jämföras med Hal Fosters analys i ”Who’s 

ska se står Hal Fosters tolkning av just neo-avantgardet mycket nära Framp-
tons position, åtminstone på ett praktiskt plan – dvs. som en estetisk strategi. 
För Frampton är emellertid det centrala att arkitekturen måste avsäga sig 
anspråken på att vara nyskapande för att ta sitt offentliga uppdrag på all-
var. Boktiteln på hans samlade publikationer, Labour, Work and Architecture, 
anspelar på Hannah Arendts distinktion mellan ”arbete” och ”verk” – där 
”arbete” är betingat av den biologisk överlevnaden och ”verk” har att göra 
med det kulturella, ”den icke naturliga karaktären” i människans tillvaro.112 
Arendts insisterande på den offentliga sfärens betydelse för formandet av 
samhället utgör nu Framptons grundargument: arkitektur är framför allt 
”den byggda garanten av den offentliga sfären som en symbolisk och poli-
tisk arena”. 113 Som tidigare påpekats (1.2.1, not 33) är det betecknade att 
Frampton alldeles bortser från Arendts betoning på rummet som medium 
för handling – dvs. att rummet som utrymme har en politisk betydelse, och inte 
bara verkar på ett symboliskt eller materiellt plan. Han förlägger istället hela 
sin analys till Arendts två andra kategorier, arbete och tillverkning, vilket 
innebär att arkitekturen framför allt blir ett medel för att upprätthålla ett 
”autentiskt” arbete och idag hotade hantverksmetoder. Återigen definierar 
han arkitektur som ett mellanläge eller en förmedling mellan olika ytterlä-
gen: arkitektur är varken applicerad teknologi eller konst, det är snarast att 
beteckna som ett hantverk (a craft). Arkitektur är alltid lika mycket en ”onto-
logisk närvaro” som ett förkroppsligande av samhällets värderingar i rums-
liga termer, dvs. en abstrakt eller symbolisk representation. Men till skillnad 
från andra konstformer (litteratur, musik, måleri, skulptur eller teater, foto 
eller film) kan inte arkitektur göra anspråk på kulturell autonomi, menar 
Frampton, eftersom det är alltför involverat i vardagsproduktion ”och det 
som Jürgen Habermas karaktäriserade som det ofullbordade moderna pro-
jektet; enkelt uttryckt vad Marshall Berman senare identifierat som det pas-
torala eller vårdade förhållningssättet till skillnad från det anti-pastorala i det 
negativa avant-gardet”.114 Som vi ska se i nästa kapitel är detta en mycket 

Afraid of the Neo-Avantgarde?”, där han söker säkerställa arvet från avantgardet för 
att etablera en position som, paradoxalt nog, inte är alltför avlägsen Framptons. Se 
vidare 3.3.3.

112. Hannah Arendt, Människans villkor: Vita Activa, (Eslöv: Röda bokförlaget, 1986) i 
övers. J. Retzlaff. Den svenska översättningen använder sig av termerna ”arbete” 
och ”tillverkning”, vilket medför att den konstnärligt estetiska betydelsen av ”verk” 
(work) blir mindre framträdande. 

113. Frampton, op cit s. 18.
114. Ibid. s. 8.
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tveksam distinktion, och Framptons förkastande av avantgardet – en diskus-
sion till vilken han ändå bidrar, eftersom han försöker upprätta en alternativ 
motståndsposition – framstår som alltför enkel och lättvindig.

Likafullt det är omöjligt att ta miste på Framptons genuint bekymrade 
hållning: han är övertygad om att arkitekturen har en viktig uppgift att fylla 
och ett ansvar som den tycks förneka i samtiden. Betoningen på arkitektu-
rens politiska och sociala betydelse är emellertid knappast radikal. Att hävda 
modernismen som ett ”ofullbordat projekt” vore att förespråka en strävan 
mot upplysning, rättvisa och jämlikhet – en tanke om fortsatta framsteg – men 
här är det snarare frågan om en återupprättelse av ett slags för-modernitet, 
en återgång till ”det tektoniska” vilken överlevt som en (marginaliserad) del 
av denna modernitet. Överhuvudtaget kan man se hur Framptons försik-
tiga, avvägda men samtidigt oppositionella hållning ger honom problem. 
Försöken att fastslå arkitekturens essens – i språket, historien eller i kon-
struktionen – leder till motsägelser. Arkitektur ska både fattas som en absolut 
”grund” och som en förmedling mellan motsatser, ett både-och eller ett var-
ken-eller, arkitektur som ett mellanläge, en nivellering, en konsensus. Detta 
mellanläge motsvarar den lexikala definition av medium per se: medium som 
förbindelse, mellanled.115 I den meningen är inte arkitektur något ”absolut”, 
utan har endast sitt berättigande som medel – ett förhållande som bidrar till 
att peka ut ambivalensen i Framptons position. Tanken om ”förmedling” 
är ständigt närvarande – den speglas i hans egna övertygelser, redovisade 
i en intervju, som varande ”samtidigt” marxistiskt och fenomenologiskt in-
spirerade– och samtidigt som hans huvudsakliga arbete varit inriktat på att 
fixera arkitekturens grund.116 Orsaken till detta motsägelsefulla drag framgår 
av en liten passus i samma intervju. Han förklarar här att hans teoretiska 
arbeten alltid utgått från ett praktiskt perspektiv; vad det innebär att bygga: 
”Jag brukar närma mig ett historiskt material med arkitektens blick: jag frå-

115. ”Medium” anges som 1. någots mellersta del, mitten; i fråga om tid. 2. mellanled, 
mellanlänk, förbindelseled, förbindelselänk, något som förmedlar eller möjliggör 
en övergång eller överföring från ett till ett annat: förmedlare, medel. De två senare 
betydelserna anges som specialavdelningar av 2.: 3. medium i egenskap av ”person 
som ett övernaturligt väsen anses begagna som organ för att träda i förbindelse med 
människor o giva dem meddelanden; person som på grund av vissa egenskaper anses 
särskilt lämpad härför”  samt 4: ”förmedlande ämne som möjliggör ett sinnesintryck 
o d kommer till stånd; särskilt om luften eller etern eller annan substans o d vari ljudet 
respektive ljuset kan fortplantas.” Källa: Svenska akademiens ordbok (Lund, 1946).

116. Stan Allen och Hal Foster, ”A Conversation with Kenneth Frampton”, October 
2003:106, s. 43.

gar mig vad som är arkitektens predikament, ställd inför uppgiften att skapa 
ett specifikt verk i en fysiskt sammanhang i ett givet historiskt ögonblick”.117 
Ambitionen är att upprätta en teoretisk grund för arkitekturens strukturella 
uttryckskraft å ena sidan, och för platsen å den andra, vad han ser som de 
två avgörande aspekterna som formar arkitekturens praktik. Det innebär 
att Framptons filosofiska, ”tidlösa” definitioner av arkitekturens ontologi 
egentligen utgör en serie reflektioner kring praktikens förutsättningar: det rör 
villkoren för skapandet, vad det innebär att bygga, på ett både professio-
nellt och samhälleligt plan. Men detta resonerande kring praktiska villkor 
är undanhållet från texten i en fullständigt medveten handling, genom valet 
av upplägg och referenser. Istället för att sträva efter att tillföra viktiga di-
mensioner till arkitekturens diskurs söker han en exkluderande och absolut 
legitimitet i en argumentation som inte håller för granskning. Framptons 
tendens att i efterhand kontextualisera tidigare ställningstaganden blir där-
för det enda som röjer den i egentlig mening tidsbundna och dialogiska bak-
grunden till hur denna ”ontologi” konstruerats. 

Att identifiera praktiken som utgångspunkt för Framptons tänkande har en-
ligt min mening en avgörande betydelse. Det är bara mot bakgrund av ett 
praktiskt perspektiv som teorins inkonsekvenser och logiska motsägelser blir 
begripliga: strängt taget handlar det inte om villkoren att tänka arkitektur, utan 
att ge argument för att bygga ordentligt. Hans motsägelsefulla bestämmelser 
av arkitektur som samtidigt grund och kompromiss innebär att denna teori-
skrivning kan ses som ett monument över vad som brukar kallas ”arkitektens 
tredje väg”, den modifierande och utslätande hållning som formats av åratal 
av förnedrande byggmöten. Den bittra aggressiviteten i insisterande på ar-
kitekturens eviga värden och ”särart” inför en alltmer oförstående omvärld 
fångar verkligen ”arkitektens predikament” i ett nötskal. Mer än någonting 
annat rymmer det en ovilja att ta till sig kunskap och verkligen ompröva per-
spektiv – det är en defensiv hållning som istället för att bemöta nya utmaningar 
söker förskansa sig bakom disciplinens ”egentlighet”.118 Det visar på en djup 
upplevelse av osäkerhet: en osäkerhet som visar på instabiliteten i arkitekturens 
disciplin, snarare än motsatsen – en instabilitet som uppstår (tror jag) ur dess 

117. Ibid s. 48.
118. Av intresse i detta sammanhang är Helena Mattssons avhandling Arkitektur och 

konsumtion: Reyner Banham och utbytbarhetens estetik (Stockholm/Stehag: Symposion, 
2004). Den engelske arkitektur- och designkritikern Banham betraktade arkitektens 
oförmåga att gripa sig an möjligheterna i efterkrigstidens masskultur – konsumtions- 
och industrisamhället – som förödande för arkitekturens fortsatta sociala, politiska 
och estetiska relevans. 
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oklara förhållande till makt, å ena sidan, och till skapande, å den andra. 
Frampton är med andra ord i högsta grad en ”operativ kritiker” – men 

han gör allt för att dölja det. Och därför ska han heller inte bedömas utifrån 
det motsägelsefulla och bristfälliga i hans resonemang, utan i förhållande till 
sitt uppsåt och till effekterna av hans tänkande. Det är lätt att sympatisera med 
Framptons målsättningar och se värdet i de kvaliteter han utpekar, men om 
syftet är att återge arkitekturen en central position, ”den byggda garanten” 
för livets och samhällets fundamentala värden, måste detta liv och detta sam-
hälle bemötas på ett helt annat sätt – de måste införlivas i arkitekturens pro-
duktionsvillkor. Frampton befäster arkitektur som en marginaliserad konst-
form, utan öppningar mot vare sig det estetiska i termer av en mångfaldig 
produktion av former, eller mot det politiska som en möjlighet till föränd-
ring. Han har rätt i att arkitekturen är en förhandling – mellan form och 
innehåll, privat och offentligt, subjektivt och generellt, abstrakt och konkret, 
symbol och material; att arkitekturen uppstår ur som en kraft mellan olika 
poler som förenas och får ett uttryck i det byggda, men han ger inga bra argument. 
De innebär att de kritiska effekterna uteblir. Frampton är ett bra exempel på 
vad Nietzsche kallade de ”bakåtsträvande kringel-krångelvägar” som karak-
täriserade modernitetens motståndsmän på 1800-talet: ”Det väsentliga med 
dem är inte att de vill ’tillbaka’: utan, att de vill – bort. Lite mer kraft, flykt, mod, 
konstnärskap: och de skulle vilja nå utöver, – och inte tillbaka!”119 Hos Nietz-
sche förvandlas misstroendet mot moderniteten till en filosofi som pekar ut 
helt nya möjligheter för tänkandet. Och därför finns det också en giltighet i 
Framptons motstånd inför kulturens förflackning, i hans instinktiva vilja att 
framställa alternativ: men det är i detaljerna, i de noggranna analyserna av 
arkitekturens uttrycksförmåga, som han kommer till sin rätt.

2.4.3
”Kapitalism och nykapitalism har producerat det abstrakta rummet, som in-
kluderar ‘världen av varor’, dess ’logik’ och dess världsomfattande strategier, 
liksom pennigens och den politiska statens makt”, skriver Lefebvre.120 Detta 

119. Friedrich Nietzsche, Bortom ont och gott: förspel till en framtidens filosofi, ur Friedrich 
Nietzsche, Samlade skrifter, band 7 (Stockholm/Stehag: Symposion, 2002), övers. 
L. H. Holm, s. 20.

120. Henri Lefebvre, The Production of Space (Oxford, England, Cambridge, USA, 
Blackwell, 2001) s. 53. ”In asmuch as abstract space [of modernism and capital] 
tends towards homogeneity, towards the elimination of existing differences 
or pecularities, a new space cannot be born (produced) unless it accentuates 
differences.” (s. 52).

abstrakta, globala rum med dess utslätande, instrumentella verkan ser han 
uppstå till följd av syntesen mellan modernitet och kapitalism – ett förhållan-
de med stark beröring till vad Kenneth Framton kallar ”civilisation”. Platsens 
betydelse – som källa till mening, sammanhang, historia, kultur, minne och 
identitet – har en ojämförlig dragningskraft som en tillflyktsort undan ”det 
abstrakta”. Den kan relateras till Lefebvres insisterande på det nödvändiga 
i att framställa skillnader, att motverka samhällets homogenitet genom att 
skapa differentierade rum. Det som utmärker den genomgående nostalgin och 
längtan i tanken på platsspecificitet, skriver konstteoretikern Miwon Kwon, 
är att vår identitet förstås som bunden till platsen, och att platslösheten är 
liktydig med förlusten av ett jag.121 Hon konstaterar att vad som uteblir i ett 
sådant perspektiv är Lefebvres betoning på den dialektiska processen i pro-
duktionen av rum. Förhållandet mellan ett allt mer abstrakt rum å ena si-
dan, och produktionen av platser som skillnad, kan i själva verket ses som en 
ömsesidig samverkan, där produktionen av skillnad i sin tur utgör en del av 
kapitalismens egenrörelse, en del av dess dynamik mot ett allt mer differen-
tierat, ”målgruppsanpassat” utbud som går in i kärnan av varje lokal kultur. 
Detta är också det viktigaste argumentet i Jamesons kritik av Frampton: han 
påpekar att produktionen av skillnad är exakt vad som ligger i termen ”post-
modern marketing”. Därmed urholkas hela den position som Frampton sö-
ker upprätta: snarare än motsatt eller kritisk mot den globala kapitalismen, 
tjänar den ”kritiska regionalismen” som en del av samma rörelse.122 

Idag vet vi att produktionen av platser är en fullt utvecklad varumärkes-
strategi. ”Place marketing” utgör en ofrånkomlig del av varje regions, stads 
eller kommuns marknadsföring i konkurrensen om arbetsplatser, mantals-
skrivna skattebetalare och turister. Trots utbredningen av en globaliserade 
nätverk och digitala system upphör inte platsen att utöva påverkan: den sna-
rare förstärks, enligt Saskia Sassen, och spjälkningen mellan det lokala och 
globala, den materiella bundenheten och den abstrakta friheten framstår 
som ett tema i dagens verklighet.123 Den massmedialt spridda ”symbolarki-
tektur” som Frampton motsätter sig är kanske det bästa exemplet på arkitek-
turens delaktighet i denna produktion, och det ger ytterligare en dimension i 
svårigheterna att särskilja mellan (det ogiltiga) ”spektaklet” och (den giltiga) 
”upplevelsen”. Ett signifikativt exempel är härvidlag Guggenheim-museet i 

121. Miwon Kwon, One Place after Another; Site-Specific Art and Locational Identity (Cambridge, 
Massachusetts, London, England: The MIT Press, 2002) s. 158.

122. Jameson, op cit s. 255.
123. Se t. ex. Saskia Sassen, Cities in a World Economy (Thousand Oaks, California, 

London: Pine Forge, 2006). 
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Bilbao (uppfört 1998 och ritat av Frank O. Gehry) som tydliggör ambivalen-
sen i detta förhållande.124 Kritiserat för dess spektakulära ”platslösa” arkitek-
toniska uttryck har det samtidigt varit extremt framgångsrikt i att etablera 
staden – ekonomiskt, kulturellt och kanske även politiskt – som just en plats. 
Man kan också hävda att byggnaden med exceptionell tydlighet uttrycker 
de kontextuella förutsättningarna kring projektet: den geografiska, ekono-
miska och funktionella helhet som är den verkliga ”platsen” för projektet. 
Som ett lokalt nedslag av ett global kapitalistisk ordning, manifesterar byg-
ganden bilden av det efterfrågade ”spektaklet” – det är som ett intrång från 
utsidan det har sin legitimitet. Museet är verkligen en ”dropped sculpture”, 
ett autonomt offentligt verk som i enlighet med ett modernistiskt estetiskt 
paradigm säkerställer värdet av konstnärens signatur, beställarens makt och 
välvilja. I jämförelse med hur konsten närmat sig frågan om platsspecificitet 
uppenbarar denna ”symbolarkitektur” med pinsamt tydlighet hur arkitek-
turen bevarar en passerad estetisk ordning. Men det finns också utrymme 
för att tolka Bilbao-museet på ytterligare ett sätt: genom sin radikala skillnad 
framhäver det karaktären i den omgivande homogena stadsstrukturen, där 
det ligger uppslängt som en fisk vid flodkanten. 

Arkitekturens ”kritiska motstånd” mot den globala kapitalismen kan där-
för inte utgå från platsen som om den vore skild från denna ordning: motstån-
det är införlivat i makten på en mängd intrikata sätt. Produktionen av platser 
motsvarar det kommersiella samhällets logik, på samma sätt som Hardt och 
Negri menar att den postmoderna inriktningen på skillnad och mångfald i 
princip kan ses som en marknadsföringsstrategi; de ser postmodernismens lo-
gik och kapitalets logik som identiska. Å andra sidan kan man betrakta plat-
sen som ett motstånd mot denna logik eftersom den framför allt upprättats i 
fundamentalistiska termer, och ”världsmarknadens ideologi har alltid utgjort 
en antifundamentalistisk och antiessentialistisk diskurs par excellence”.125 
Om kapitalismen är det medel som möjliggör ett gränslöst utbyte – en tillva-
ro där man kan byta kön, identitet och livsbetingelser lika lätt som man byter 
kläder – är alltså hävdandet av platsen som något annat förbundet med synen 
på identitet som något jordbundet, determinerat och naturgivet: det är bara 
att välja mellan dessa två ytterligheter, som mellan pest och kolera.

124 . För en tolkning av byggnaden som kulturell produktion, se Sten Gromark, 
”Situationer av arkitektur” ur Sten Gromark, Fredrik Nilsson (red.) Utforskande 
arkitektur: situationer i nutida arkitektur (Stockholm: Axl Books, 2006) s. 41 f.

125. ”Det globala kapitalet arbetar förvisso genom en postmodern logik.” Michael Hardt 
& Antonio Negri, Imperiet (Göteborg/Stockholm: Glänta produktion, Vertigo 
förlag, 2003) övers. H. Gudenäs et al., s. 135.

Tanken om motstånd och kritik måste alltså upprättas från andra ut-
gångspunkter – men vilka utgångspunkter, vilken ”plats”? Det är ett ämne 
som inte minst konsten vridit sig kring under hela 1900-talet och som jag 
återupptar i nästa kapitel. Utifrån Negri och Hardt samhällskritiska, ny-
marxistiska analyser betecknar allting idag en insida inom kapitalismens 
system.126 Det finns inte längre någon ”utsida” varifrån motståndet kan mo-
biliseras; inte heller någon extern betraktelsepunkt som medger ett objektivt 
perspektiv. (Och här framstår Michel de Certeaus symbol för denna neu-
trala fixpunkt – utsiktsplatsen på World Trade Centers 110e våning – som 
dubbelt laddad efter terroristattacken 11/9.)127 De menar att Foucault, i sin 
kritik av Kant, förskjuter den kritiska ”gravitationspunkten” till gränsen mel-
lan insida och utsida, dvs. mellan subjektet och samhället. Men detta gräns-
förhållande – ”den rumsliga gestaltningen av en insida och en utsida” – är 
i själva verket den traditionella utgångspunkten för kritiken av makten i det 
moderna tänkandet. På så sätt, skriver Hardt och Negri, befinner sig Fou-
cault fortfarande i en upplysningstradition.128 Inför ”Imperiets” allomfattade 
och gränslösa suveränitet blir deras fråga därför: ”Var finns den punkt, den 
ståndpunkt varifrån en kritik är möjlig och verkningsfull? Finns det i denna 
övergång från modernitet till postmodernitet fortfarande en plats varifrån vi 
kan utslunga vår kritik och skapa ett alternativ?”129 Deras lösning blir att ar-
gumentera för behovet att skapa en ”icke-plats”, ”att på icke-platsen skapa 
en ny plats, att ontologiskt skapa nya bestämningar av det mänskliga, av 
livet – en varats kraftfulla konstgjordhet”.130

Motståndet måste skapas ”inifrån”, utifrån ett uppfinnande, en etable-
ring av nya värden. Men det innebär också med nödvändighet ett förhåll-
ningssätt till giltigheten i denna produktion i förhållande till tanken om 
skapande, kritik och upplysning. För att här begränsa perspektivet till en 
arkitekturteoretisk diskurs, är det väsentliga att insistera på platsen som ska-
pad – inte som något bevarat, framkallat eller inneboende i det befintliga 
– utan som uttryck för vad Castoriadis kallade en explicit själv-instituering.
När vi senare följer Castoriadis vidare innebär ett sådant skapande en hand-
ling präglad av reflexion och omdöme, med ”stöd” i det befintliga men inte 
som ett mimetiskt avbildande. Detta måste inbegripa ett annat tänkande 

126. Ibid. s. 163.
127. Michel de Certeau, ur ”Marches de la ville” ur L’Invention du quotidien, svenskt utdrag 

i översättning av Fredrika Spindler, ”Att gå i staden”, MAMA/Divan, 1998, s. 30
128. Hardt och Negri, op cit s. 160 ff. 
129. Ibid. s. 180.
130. Ibid. s. 188.
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kring arkitektur som en affirmativ möjlighet, som mångfaldigt delaktig i 
produktionen av ny verklighet: av nya subjektsformer, nya handlingsmöjligheter 
och sensibiliteter. Arkitekturens potential att skapa platser är en enastående 
möjlighet: men dessa möjligheter förhindras snarare än förstärks genom sät-
tet på vilken platsen antagits som ett filosofisk storhet och tilldelas rollen av 
att utgöra ett slags arkitekturontologisk grund. Frågan blir därför varifrån, 
från vilken punkt, ett möjlighetsskapande tänkande kan ta fäste? Som jag ser 
det måste denna ”inre” möjlighet till nyskapande motstånd vara förbunden 
med tanken om rummet – det rum som förskjuts ut ur postmodernismens 
teorier men som rymmer outvecklade möjligheter. 

2.5 “Vårt sätt att föreställa oss rummet har effekter” 

2.5.1 
Om det offentliga rummet är inskriven i en historia av förlust, så motsvarar 
detta ett paradigm inom den arkitekturteoretiska diskursen. Den flamländske 
teoretikern Tom Avermaete har visat hur idén om platsen upprättas i reak-
tion mot efterkrigstidens stadsbyggnadsutveckling, där platsen konstrueras 
som en kapsel, dvs. en sluten autonom ordning 131 Genom analyser av fr a Ke-
vin Lynch och den engelska arkitekten Gordon Cullens The Concise Townscape 
(1961) redovisar han den historiska bakgrunden till hur skapandet av plat-
ser kommer att definieras som arkitektens uppdrag. Det sker som en direkt 
följd av ett paradigm baserat på rörlighet, trafiken vars infrastruktur bryter 
sönder den gamla stadens ordning. Idén om platsen uppstår ur ”vilsenhet” 
– behovet av orientering, förankring och ”humanitet”, dvs. som ett motstånd 
till allt det som en gång motiverade Le Corbusier. ”Platsen associeras inte 
längre med en specifik och unik rumslig och social momentum” – vad Aver-
maete ser som innebörden av det antropologiska platsbegreppet – ”utan blir 
en autonom kategori i motsats till, och möjlig att isolera från, urbanitetens 
tidsrumsliga flöde. Det är som en kapsulär kategori platsen hålls fram som en 
terapeutisk motvikt till effekterna av den urbana sfären av icke-platser”.132 

Det innebär att den nutida tanken om det offentliga rummets försvin-
nande har en motsvarighet i idén om platslöshet i efterkrigstidens retorik: ja, 
att den är upprättad i direkt kontinuitet. Objektet har skiftat, men förlusten 
är bestående: det är som om kritiken mot modernismen i dess olika former 

131. Tom Avermaete, ”Capsular Places: Analysis and Therapy of the Public Space”, 
OASE 2001:54.

132. Ibid. s. 45 f.

utgår från ett slags ontologisk brist. Detta förhållande framträder tydligt i både 
Norberg-Schulz och Framptons förståelser av platsen, i bägge fallen motive-
rad av strävan att låta arkitekturen kompensera för denna fullständiga brist. 
Det är en brist på verklighet, en brist på mening, en brist på förankring och 
orientering. Vi är verkligen ”lost in space”, som Mark Wigley karaktäriserat 
den postmoderna våndan – ett slags grundläggande vilsenhet vilken han för-
klarar som teknologiskt, snarare än rumsligt, betingad.133 Enligt Avermaete 
står den överväldigande tanken om förlust i vägen för insikter om hur den 
offentliga miljön faktiskt används, och hur den i sig svarar mot och formar 
föreställningar om mening och identitet – men problemet är mycket större 
än så. För idén om platsen som en kapsel pekar också ut de gemensamma be-
tingelserna för produktionen av bostadsområden, stadsdelar och shopping-
gallerior som isolerade och kapitalförsäkrade öar. Det sker i enlighet med 
samtidens paradigm där det inte finns någon motsättning, eller ens någon 
skillnad, mellan det offentliga stadsbyggandet och den privata fastighets-
ekonomin. Platsen som kapsel sammanfaller med hur Mike Davis framställt 
betingelserna för stadsbyggandet i City of Quartz: Excavating the Future in Los 
Angeles (1990), liksom hur Fredric Jameson betecknat det postmoderna ”hy-
perrummet”: en fullständigt kontrollerad miljö utan kontakt med omvärlden. 
Och det har också beröring med hur den flamländske forskaren Liewen de 
Cauter, utifrån en annan utgångspunkt, tecknar en kontinuerlig linje mellan 
situationisternas drömmar om en alternativ ”fritidsstad” och den senkapi-
talistiska ”upplevelsestaden”.134 Försöken att kompensera förlusten av plats, 
att upprätta alternativ mot den moderna ordningen (den universella och ni-
vellerande helheten, centralmaktens totalitära kontroll) utgör alltså mindre 
en form av motstånd, och mer ett utpekande av vägen mot en fullbordad 
kapitalism. Återigen framstår platsen som ett förverkligande av kapitalismens 
principer, där produktionen av olikheter är en del av dess logik och där bristen 
– i form av ett outsläckligt begär – utgör själva drivmedlet. 

Att se kulturen som betingad av brist är ett outtömligt tema. Det berör 
platsen på ett djupgående sätt, inte bara i relation till den globala kapitalis-
men, eller som bunden till förställningen om en autentisk, förlorad sanning 
och identitet, utan även i förhållande till rummet. Avermaete berör inte det 
faktum att platsen upprättas istället för rummet och konstrueras som en mot-
sats, vilket enligt min mening är en väsentlig del av denna problematik. För 
att se platsen (som ”meningsfull, levd och vardaglig” ) i motsats till rummet 

133. Mark Wigley, ”Lost in Space: At the End of the Promenade”, Um Bau, 1997:15-16.
134. Lieven de Cauter ”Det mobila samhällets uppkomst” ur MAMA 2000:27, övers. T. 

Wiklund.
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(”som vad? utsidan? det abstrakta? det meningslösa?” ) – med Doreen Mas-
seys formulering – är, som tidigare sagts, att göra sig blind för betingelserna 
för platsens produktion.135 För mot platsens autentiska, eviga och slutna ord-
ning står verkligen en annan ordning, en ordning där den globala kapitalis-
men framställs som den enda vägen mot utveckling och framåtskridande. 
Den må operera enligt en postmodern logik, men den är framför allt spatialt 
konstruerad: det oändligt utsträckta, abstrakta och universella rummet ut-
gör det sammanbindande element som gör denna logik möjlig. Det innebär 
att platsens konfrontation med rummet pågår med oförminskad intensitet 
– men det är ett rum inte längre beaktas inom ramen för arkitekturteori. Det 
är ett rum som övergivits i den postmoderna vändningen, i dess inåtvända 
återvändande slutenhet. Och därför är det nödvändigt att förflytta fokus till 
detta abstrakta och universella rum för att se hur det kan tänkas, i ljuset av 
vad Marc Augé kallat supermodernitetens utbredning – en utbredning vars 
hastighet intensifierats, inriktad på en fortsatt nivellering av olikheter.136 Det 
globala rummet är vad som medger kapitalismens globala dominans – men 
det är också vad som försätter alla platser i relation till varandra. Vad är 
innebörden av detta rum, och på vilket sätt kan det föra den arkitekturteore-
tiska diskursen vidare? Det är en fråga som jag kommer att ägna återstoden 
av det här kapitlet. 

En första förutsättning för att tänka om rummet är att se hur dikotomin 
mellan platsen och rummet är falsk. Den är falsk på samma sätt som diko-
tomin mellan det lokala och det globala är falsk, skriver Hardt och Negri, 
eftersom de lokala skillnaderna uppfattas som ”naturliga” med ett odisku-
tabelt ursprung, medan det globala betraktas som en utifrån kommande, 
abstrakt kraft, som från ett ”igenstans”; för att ”det globala antas besitta en 
homogen och odifferentierad identitet medan det lokala befrämjar det hete-
rogena och olikartade”.137 Men platsen är alltid formad i relation till andra 
platser – liksom i fallet Stortorget i Kalmar är den lokala särarten, platsens 
”insida”, resultatet av dess interaktion med ”utsidan”. Dessa krafter från 
”utsidan” utgår i själva verket från andra platser som är lika ”verkliga”, lika 
materiellt förankrade, oavsett om det rör sig om finanskvarteren i London 
och Frankfurt, företagsparker i Kalifornien eller fabriker i Kina. ”Motsats-
paret lokal/global och plats/rum överensstämmer inte med det konkreta/
abstrakta”, skriver Massey, ”det globala är precis lika konkret som den lo-

135. Doreen Massey, For Space, s.6.
136. Marc Augé, Non-places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity (London, New 

York: Verso, 1995). 
137. Hardt och Negri, op cit s. 52.

kala platsen”.138 Hon visar hur föreställningen om platsen som en sluten ter-
ritoriell ordning; som källan till sanning, mening och identitet; bärare av 
specificitet och konkret tingslighet; som grund för historiens och kulturens 
kontinuitet; ett ”hem”, en tillflyktsort undan modernitetens invasioner – hur 
allt detta inte bara inbegriper nationalistiska och reaktionära inslag, utan 
också ligger till grund för fruktansvärda konflikter (som kriget i det forna 
Jugoslavien). Men samtidigt är det rätten till plats som genererar legitima 
krav på självständighet gentemot exploatering utifrån – som inför ”gentri-
fieringen” av äldre stadsdelar, sydamerikanska indianers rätt gentemot mul-
tinationella skogsbolag; franska bönders kamp för sina lokala produkter etc. 
Platsens politiska betydelser är således ständigt skiftande, och inom ramen för 
Masseys politiskt och filosofiskt initierade tänkande är det av största vikt, att 
betrakta varje plats i relation till ett större system. Det finns inga generella 
sanningar om platser, skriver hon – för att det verkliga politiska samman-
hanget ska framgå måste varje plats betraktas som en specifik tidsrumslig 
konstellation med särskilda förutsättningar. Därför finns ingenting ”givet” 
i platsen som ett slags förefintlig konstant: ”vi kommer till varje plats med 
nödvändigheten, och ansvaret, att undersöka på nytt och att uppfinna”.139 

Marc Augé beskriver den antropologiska platsen som förbunden med ett 
ursprung, en sluten och fullständigt genomskinligt värld där tecknet sam-
manfaller med det betecknade. Platsen är en konkret och symbolisk rumslig 
konstruktion, men den är alltid formad i relation till vad som inte hör till 
den, till främlingen på utsidan. Han ser den som en geometrisk konstruk-
tion, upprättad av noder och linjer, av en insida och utsida, där frågan om 
identitet och relationer står i centrum. På det viset upprättar han icke-plat-
sen som motsatsen till platsen: ”om platsen kan definieras som relationell, 
historisk och som förbunden med identitet, så är ett rum som inte kan de-
finieras som relationellt, eller historiskt, eller som förbundet med identitet 
detsamma som en icke-plats”.140 För Augé är icke-platsen supermoderni-
tetens spatiala konfiguration; den uppstår till följd av ett samhälle baserat 
på rörelse och utgörs av monofunktionella stationer (väntsalar, köpcentrum, 
bensinstationer); punkter på ett schema, utan relation till omgivningen och 
medverkande i produktionen av isolerade subjekt. Om den antropologiska 
platsen är förbunden med ett ursprung, betecknar icke-platsen istället en 
värld där ingen längre är ”hemma”: det den producerar är inte relationer, 
utan en fundamental ensamhet. ”Vi bor i en värld som vi inte lärt oss att 

138. Massey, op cit s. 184.
139. Ibid. s. 169.
140. Augé, op cit s. 77f.
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titta på ännu. Vi måste lära om att tänka rummet”, skriver Augé141 men i 
hans egen läsning framställs rummet verkligen som den totaliserande och 
abstrakta kategori som medverkar till denna utplåning. Det tillstånd han 
benämner supermodernitet är inte längre betingat av brist, utan av ett över-
flöd – av alltför mycket tid, alltför mycket rum, alltför många händelser och 
singulära individer. Men är inte detta överflöd karaktäriserat just av brist, 
i existentiell och relationell mening? Augé är därför ännu ett exempel på 
hur tanken om brist står i vägen för insikter om hur väntsalar, köpcentrum 
och bensinmackar faktiskt bidrar till formandet av det sociala livet med dess 
mångfaldigt skiftande betydelser. 

Det som står på spel i dikotomin mellan plats och rum, mellan ”det kon-
kreta” och ”det abstrakta”, är uppenbarligen det sätt på vilket platsen är 
förbunden med mening. ”Det nya är inte att världen saknar mening, eller 
lider brist på mening, eller mindre än vad den brukade ha; det är att vi ver-
kar känna ett explicit och intensivt dagligt behov att ge den mening” skriver 
Augé.142 Detta förhållande får en helt annan innebörd i den franska filosofen 
Jean-Luc Nancys formulering: 

Vi ’har’ inte mening längre, för att vi själva är mening – fullstän-
digt, reservationslöst, oändligt, med ingen annan mening än ”vi”… 
Betydelsen av denna mening – dvs. innebörden som ett tillstånd 
korresponderar och jämförs med – är exakt vad vi säger oss ha 
förlorat. Men vi är mening i betydelsen av att vi utgör det element i 
vilket betydelser kan skapas och föras vidare.143 

I denna meningsproduktion är också arkitekturen delaktig. Oavsett om den 
betraktas som konst, teknik, hantverk eller som en form av ”varat” är ar-
kitekturen en mångfaldigt meningsskapande verksamhet, och de finns ing-
enting i sig som förbinder arkitekturens mening till just skapandet av plats. 
Hur kommer det sig då att platsen på ett så djupgående sätt relaterats till 
mening, medan rummet förklarats som tomt och meningslöst?

2.5.2 
Det handlar inte om vad meningen är, utan om att erfara att den finns. Me-
ningen är en förbindelse mellan olika delar, en korrespondens, snarare än 
en substans. I en utkastad situation, i en främmande stad eller under perio-

141. Ibid. s. 35.
142. Augé, op cit s. 29.
143 . Jean-Luc Nancy, Being Singular Plural (Stanford: Stanford Univ. Press, 2000) s. 1 f.

der av hög mental aktivitet, ökar den mentala känsligheten. Frånvaron av 
kontext föder behovet att söka och finna samband: överallt ser man sam-
manträffanden man är benägen att tolka som tecken – tillvaron förefaller 
som genomsyrad av ledtrådar, som styrda av en logik, som om det fanns en 
orsak som binder samman fragmenten. Att erfara korrespondenser mellan 
slumpmässiga sammanträffanden är som att vara mottagare för ett tilltal. 
Någonting händer som får allting att sammanfalla, som om det var meningen 
att jag skulle befinna mig just här och nu. Den omgivande verkligheten tycks 
plötsligt kommunicera – det uppstår en känsla av delaktighet i ett större, 
hemlighetsfullt sammanhang. Hos den svenska socialpsykologen Johan 
Asplund är denna erfarenhet av ”tilltal” bestämmande för platsen. Förhål-
landet mellan människan och det hon upplever som plats tolkar Asplund 
i termer av ”responsitivitet”, vad han definierar som människans förmåga 
att respondera på stimuli i miljön och upprätta en kommunikation, hen-
nes ”allmänna svarsbenägenhet”.144 Inom ramen för en undersökning av 
begreppet ”topofili”, platsbundenhet, gör Asplund en läsning av hur platsen 
kan tolkas socialpsykologiskt. En ”äkta plats” (i överensstämmelse med en 
”äkta kod”, vilket Asplund förser med ett antal kriterier) är enligt denne en 
”levande” plats, vilket betyder att den responderar. Han förtydligar: ”En 
plats responderar i den bemärkelsen, att den tar notis om dig. … En plats 
gör intryck, men det måste också vara möjligt att göra intryck på platsen”.145 
Upplevelsen av en plats (sense of place, som det engelska uttrycket lyder) är 
med andra ord förknippat med ett igenkännande – och att vara igenkänd. Så 
som varande en ”upplevelse” – att befinna sig i en kontextuell situation, 
vilket överskrider den fysiska, geografiska lokaliteten – handlar det om ett 
slags sensibilitet, en förmåga att lämna och avläsa spår i miljön där de både 
bevaras och avges. Asplund förser platsen med ett antal andra kriterier som 
är mera konventionella: han menar t ex att den ”äkta platsen” måste vara 
permanent, att den måste gå att återvända till. Vidare är den äkta platsen 
inte liktydig med ställen där man normalt vistas – en av dess viktigaste be-
tingelser är att man går till den, kommer ut ur sin egen vrå. (Vi skulle alltså 
kunna kalla den ”offentlig”, om vi sätter offentlig som motsats till ”privat , 
en distinktion som inte hör till Asplunds framställning). 

Asplunds kriterier på vad som utgör en ”äkta plats” kan jämföras med 
vad geografen E. Relph anför som platsens huvudsakliga komponenter: 

144. Begreppet ”responsitivitet” utvecklas särskilt i Om det sociala livets elementära 
former (Göteborg: Bokförlaget Korpen,1987) där Asplund anlägger det som en 
socialpsykologisk grund. 

145. Johan Asplund, Tid, rum, individ och kollektiv (Stockholm: Liber förlag, 1983), s. 182. 
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(sluten) rumslighet, identitet eller egenart, position i ett nätverk av andra 
platser, lokalitet, tidslighet, och mening – vilka var och en utvecklas utför-
ligt i en fenomenologiskt betingad läsning.146 Det fenomenologiska ansla-
get i Asplunds läsning utökas med platsens förmåga ”att tala”. Platsen blir 
här ett slags kommunikativ närvaro, en röst, vilken Asplund förbinder med 
”vidskeplighet” – en term som utgår från det gamla fornsvenska verbet ski-
pas vidh, vilket kan tolkas som ”skapa i sin egen avbild”. Denna vidskeplig-
het är för Asplund en förutsättning, inte bara för upplevelsen av plats, utan 
för all kultur överhuvudtaget. Kultur fattas här i traditionella termer, som 
ett slags meningsfull, kontinuerlig och delvis omedveten process i vilken 
människan gjort sig hemmastadd i sin omgivning: där tingen formats till 
hennes avbild, lika väl som att människan formas av sin relation till dem. 
I en sådan kultur fungerar inre och yttre verklighet i harmoni med varan-
dra: det finns ett slags korrespondens mellan verkligheten och människans 
uppfattning av den. Det är ett mimetiskt förhållande, något som Asplund, i 
andra böcker, ger ytterligare exempel på.147 Och i fråga om platslöshetens 
predikament kommer Asplund till följande slutsats: ”Platslöshet är en miljö 
som är fri från vidskepelse, en stum värld som man varken kan lära känna 
eller känna igen. En platslös person är inte bara hem- eller rotlös; han sak-
nar empatisk förmåga”.148 Utifrån Asplunds socialpsykologiska perspektiv 
är platsen således inte ett objekt, inte ett rum eller en lokalitet, utan en 
psykologisk erfarenhet: en upplevelse av en kommunicerande närvaro. Plat-

146. Gunnar Sandin har analyserat den dikotomatiska uppbyggnaden i Relphs 
platsbegrepp, där identifikationen med platsen – dvs. graden av ”hemhörighet” 
– upprättas utifrån ett graderat schema av insida/utsida. Se Gunnar Sandin, 
Modalities of Place, s. 35-44. Men denna dikotomi förefaller uppstå direkt till följd 
av den filosofiska förankringen i fenomenologin; en verklig kritik av Relphs 
platsbegrepp måste därför inbegripa en filosofisk kritik av Heidegger.

147. Se Johan Asplund, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft (1991), Rivaler och syndabockar 
(1989), och indirekt även i den senaste boken, Hur låter åskan (2004), en analys av 
konstens förhållande till vetenskap. En intressant aspekt av Asplunds läsning av 
plats i termer av responsitivitet är att han ställer ”platsen” mot ”monumentet”, 
vilket han menar kännetecknas av platser och företeelser som inte talar till en, som är 
stumma, som förminskar och förringar. Det ”monumentala” knyts således här inte 
till faktorer som skala, representation eller makt, utan till avsaknaden av tilltal. Med 
tanke på att monumentet av hävd anses utgöra en manifestation av ett entydigt, 
gemensamt och varaktigt minne ges här således en öppning mot kritik, det omöjliga i 
en sådan manifestation. 

148. Asplund, Tid, rum, individ och kollektiv, s. 183.

sen uppstår i ömsesidigt samspel mellan miljön och individen. Men vad är 
det för mening som kommuniceras? Vilket är innehållet i det budskap, det 
tilltal, som utväxlas? För Asplund är en ”äkta plats” förknippad med social 
delaktighet. Vad som utgör en plats är dess förmåga att kommunicera ett 
socialt innehåll, att upprätta en känsla av gemenskap med andra – levande 
och döda. Platsens ”mening” har således att göra med kommunikation, 
men en kommunikation som konstitueras på ett kollektivt plan, inte på ett 
individuellt: ”Den djupa platskänslan är social.… När miljön talar, så talar 
den med kollektiv stämma”.149 Asplund menar att den äkta platsen förhål-
ler sig till sin hypotetiska motsats som kollektivet förhåller sig till individen: 
det är således individualiseringen av samhället som sådant som leder till ”den äkta 
platsens” försvinnande.150 

Och därmed etablerar sig Asplund till den gängse diskursen om platslös-
het som förbundet med förlusten av mening. För platsens mening uppfattas 
alltid i generella termer: upplevelsen av himmel och jord, av gräns eller öpp-
ning; av att ”höra hemma”; att ”tillhöra”; att finna ”ett existentiellt fotfäste”. 
Det är en mening som förstås på en allmän, kosmisk, eller överindividuell 
nivå; ”mening” så som ”common sense”, franskan ”sens commun”, i allmän 
mening: ur ett ”ju” (som Lars Mikael Raattamaa kallat det).151 För Casey 
är innebörden av själva samhället – ”society” ur termen socius, ”att dela” 
– liktydigt med att dela en gemensam plats.152 Det rör sig alltså ständigt om 
en enfaldig mening, en delad och gemensam mening som till sin innebörd 
antas ha en bestämd betydelse. Det faktum att många känner samma sak utgör 
platsens – den kollektiva platsens – samlade energicentrum. Man kan utöka 
med att påstå att denna upplevelse av mening som varande kollektiv och 

149. Ibid s.134.
150. Arkitekturteorietikern Finn Werne har föreslagit att motsatsen till Asplunds 

”topofili” skulle kunna utgöras av ”kosmofili”, dvs platsen så som den erfars en 
person på tillfälligt besök, av turisten eller den urbana intellektuelle – en person 
som ignorerar eller står över platsens historia eller dess sociala problem. Om platsen 
konstitueras på ett individuellt plan, i ”det personliga förhållningssättet”, är platsens 
förmåga att ”tala” beroende av individens kunskap, fantasi och erfarenhet av andra 
platser. Individen ”lagrar” så att säga platsupplevelser inom sig som aktiveras på 
olika sätt i mötet med verkligheten, vad Werne kaller en ”utbildning” av platser i 
medvetandet, ”som symboler med omfattande betydelseinnehåll”. Se Finn Werne, 
Den osynliga arkitekturen (Göteborg: Vinga press,1987).

151. Lars Mikael Raattamaa, Politisk våld (Stockholm: OEI editör/Modernista, 2003) s. 
31.

152. Casey, op cit s. xiv.
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delad också går att spåra i festens, karnevalens, demonstrationstågets och de 
politiska manifestationernas dragningskraft.153 Det är en mening som defi-
nieras som ett igenkännande, en bekräftelse – på det vi redan vet, eller en 
rest av något vi känner igen och haft tidigare, men som kanske gått förlorat. 

Att förbinda ”det allmänna” med ”det vedertagna”, det som antas stå 
bortom tvivel och utom diskussion, är vad den franska filosofen Gilles Deleu-
ze, i ”Bilden av tänkandet” betecknar som filosofins grundval.154 Meningen 
tenderar alltid att förläggas till vad Deleuze kallar ”gemensamma platser”. 
När Descartes söker fastställa det Klara och Tydliga genom att utgå från 
upplevelsen av ett tänkande jag, ett enhetligt cogito, utgår han i själva verket 
från en serie implicita antaganden: ”alla vet” att jaget tänker, att det är en-
hetligt, att det är väsensskilt från galenskapen – och detta i sig upprättar den 
grund varifrån den påföljande diskursen utvecklas. Det som ”alla vet” – ”det 
naturliga sunda förnuftet och den naturliga allmänna meningen” – antas 
med andra ord som ett slags naturgivna grunder som är determinerande för 
diskursen. Filosofin har alltid, menar Deleuze, haft igenkännbarheten som 
modell; den baseras på en representation, en ”bild” som framställer tänkan-
dets natur och som föregriper tänkandet som sådant. I det ”spegelspel” han 
beskriver som grundläggande för den västerländska filosofin, konstituerad 
som en ständig återanvändning av åsikter och antaganden, finns heller inte 
metoder att tänka i någon annan mening. Med hänvisning till Nietzsche 
menar Deleuze att denna bild av tänkandet är av dogmatisk, ortodox och mora-
lisk karaktär, eftersom tänkandet antas som ”gott”.

Deleuze ärende i detta utsnitt ur vad som är hans första verk, Différence 
et répétition (Paris, 1968), är att visa hur filosofin tycks vara oförmögen att 
tänka ”det nya”. ”Ty det som är utmärkande för det nya – det vill säga 
skillnaden”, skriver han ”är framhållande av krafter i tänkandet som inte 
hör ihop med igenkännandet, varken i dag eller imorgon, krafter som här-
rör från en helt annan modell, från en varken igenkänd eller igenkännbar 
terra incognita”.155 Det är således härifrån Deleuze projekt tar sin början, ett 
projekt som syftar till att upprätta produktiva sätt att tänka och förhålla sig till 
verkligheten. Kritiken är inte minst riktad mot Heideggers bestämningar, 

153. Vi kan påminna oss om Lefebvres drömska fantasier om ”festen”, som återupprättar 
staden som bruksvärde. Återigen tanken om att det är i upplevelsen av total social 
gemenskap som meningen som sådan uppstår. Se Henri Lefebvre, Staden som rättighet 
(Göteborg: Bokomotiv förlag, 1982) övers. P Einarsson.

154. Gilles Deleuze, ”Bilden av tänkandet”, ur Différence et répétition (Paris, 1968) ur Aiolos 
24 + Glänta 2003:4-2004:1, övers. J. Högström och F. Svensk.

155. Ibid s. 27.

där tänkandet förbinds med grund (snarare än med rörelse); där existen-
sen förbinds med döden (snarare än med tillblivelsen), och där gränsen är 
determinerande (snarare än öppningen). Att tänka sig tänkandet på ett annat 
sätt ger också andra effekter, en aspekt som den svenska filosofen Fredrika 
Spindel fördjupat.156 Vårt ”spruckna jag” hålls ihop av bilden av subjektet 
så som enhetligt och kapabelt att uträtta ett ”naturgivet” tänkande, trots att 
vi i själva verket, skriver Deleuze, mycket sällan tänker – och när så sker, 
är det oftast i chock eller på annat sätt under affekt: ”Någonting i världen 
tvingar en att tänka. Detta något är föremål för ett grundläggande möte, och 
inte för ett igenkännande”.157 Igenkännandet kan för Deleuze bara alstra 
bekräftelse och konformitet, ”och om filosofin hänvisar till den allmänna 
meningen i egenskap av dess implicita grundantagande, vilket behov har då 
den allmänna meningen av filosofin?” 158

Vad som sammanfogas i detta komplex av mening, igenkännande och 
bekräftelse är tänkandets mimetiska dimension. Mimesis, det grekiska ordet 
för efterlikning, är ett grundläggande begrepp i estetisk analys och har att 
göra med vad som i första hand är konstens föreställande, efterbildande 
och avbildande funktion.159 Föreställningar kring mimesis har emellertid 
en vid tolkningsram och berör en serie komplexa relationer mellan tänk-
andet och verkligheten, mellan faktiska föremål och mentala föreställnin-
gar – det måste inte med nödvändighet inbegripa en inskränkning av ”me-
ning” i termer av ett direkt igenkännande. Det radikala ifrågasättande av 
mimesis som sker i Deleuzes filosofi har emellertid öppnat upp inför helt nya 

156. Fredrika Spindler, ”Att förlora fotfästet: om tänkandets territorier” ur Sten 
Gromark, Fredrik Nilsson (red.) Utforskande arkitektur: situationer i nutida arkitektur 
(Stockholm: Axl Books, 2006).

157. Deleuze, op cit s. 30.
158. Ibid s. 26.
159. Ursprunget spåras tillbaka till Platons utvisande av konstnärerna ur Staten, eftersom 

deras verksamhet innebar en återgivning av den verklighet som i sig bara var ett 
sken av de sanna förebilderna i idévärlden. Fortfarande med grund i antiken kan 
mimesis också tolkas som ett slags uppgivande av den egna identiteten, uppgåendet 
i en större helhet under inverkan av en konstnärlig upplevelse (en poetisk uppläsning 
eller ett skådespel) – en akt av fullständig identifikation där gränsen mellan subjekt 
och objekt blir upplöst. Det ger en anvisning till varför Platon såg konsten som ett 
hot – konstens förmåga att förföra och trollbinda publiken med vad som bara var 
sken och skuggbilder, var för Platon en samhällsomstörtande verksamhet och en 
konkurrent till filosofins sanningar. För en redovisning av mimesisbegreppet, se 
Arne Melberg, Mimesis: en repetition (Stehag/Stockholm: Symposion, 1992).
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områden inom litteratur-, film- och konstanalysen: snarare än att betrakta 
dessa olika praktiker i termer av avbildande och igenkännande framstår de 
som produktionsformer av ny verklighet: något som gör, istället för att bara 
likna och betyda.160 I ”Bilden av tänkandet” framgår hur även tänkandet utgår 
från en ”avbildning”, dvs. antar en färdig föreställning om världen som sin 
första utgångspunkt. Föreställningen om att filosofins ”uppdrag” måste vara 
något annat än att bara ”återge” verkligheten – om man får uttrycka sig så 
enkelt – ansluter till vad jag inledningsvis formulerat kring arkitekturteo-
rins effekter. Om teorin ofrånkomligen genererar effekter så är det också 
väsentligt att se hur produktiv den är: vilken energi som uppstår, vilka möj-
ligheter den alstrar teoretiskt och praktiskt och – som Deleuze säger – hur 
möjligheten utformas. Deleuze skriver avslutningsvis :”Vad skulle ett alstrande 
tänkande innebära, tänkandet som föds i tanken, tankeakten som alstras i 
fortplantningen, varken given i medföddheten eller antagen i reminiscensen 
– tänkandet utan bild? Och hur skulle ett sådant tänkande vara verkande 
i världen?”161 I denna radikala öppning mot det bildlösa och okända finns 
även ett starkt romantiskt drag. Tanken om att tänkandet skulle kunna utgå 
från något annat än antaganden förefaller orimlig, om så bara av det faktum 
att språket i sig är baserat på antaganden och är metaforiskt till sin karaktär. 
Det produktiva tänkandet måste snarare karaktäriseras av, som Gregory 
Bateson uttryckt det, dess kapacitet att generera nya antaganden. Detta är 
också vad Deleuze i senare verk (tillsammans med Félix Guattari) ser som 
bestämmande för filosofins uppdrag i termer av begreppsproduktionen, ska-
pandet av en mångfald bilder, varmed han också utarbetar ett tänkande kring 
konsten som en form av kunskap.162

Det väsentliga i detta sammanhang är att identifiera den mimetiska di-
mension som skapar en absolut överensstämmelse mellan ”bilden av tän-
kandet” och den gängse bilden av platsen. Vad Deleuze frilägger som bildens 
normativa, ortodoxa och moraliska karaktär motsvaras av föreställningen 
av platsen som en allmän sanning, det ”autentiska” fäste varifrån allt av 

160. Se Anders Johansson, ”Björnblivande”, Ailos 24 + Glänta 2003:4-2004:1 samt 
”Litterär mikropolitik: anteckningar om Ulf Lundell och Nikanor Teratologen”, 
Artes, 2004:3 Båda texterna utvecklar tanken om litteraturens förmåga att besitta 
”relevans” i politisk mening, just för att den inte arbetar med ett bekräftande av 
den verklighet vi (redan) känner till. Se även Anders Johansson, Avhandling i 
litteraturvetenskap: Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter (Glänta produktion, 2003).

161. Deleuze, op cit s. 52.
162. Gilles Deleuze och Félix Guattari, What is Philosophy? (London, New York: Verso, 

1994). 

stabilitet och identitet antas utgå. Igenkännandet i den allmänna meningens 
form är vad som bildar modell för hur platsen förstås: den fyller funktionen 
av konformism och bekräftelse. Därmed sammanfaller den också med det 
sätt på vilket det offentliga rummet vanligtvis förstås: där ”mötesplatsen” är 
ett igenkännande av likar och allmänna platser är ”vardagsrum” – platser 
där ”alla är överens”, där ”alla redan vet”, och där alla delar samma me-
ning. En sådan föreställning kan inte inbegripa tanken på ett ”möte” i nå-
gon annan mening: som en konfrontation med en skillnad, det okända och 
det icke-igenkännbara – enkelt uttryck: med en verklig främling. 

Men är det inte exakt denna konfrontation som står på spel på ”utsidan”, 
dvs. det område utanför det privatas hägn där man överskrider subjektets 
begränsningar? ”Utsidan är den plats man aldrig fullständigt kan inta: den 
är alltid annorlunda, skild från, och på ett avstånd från där man befinner 
sig” skriver Elizabeth Grosz.163 Och är inte staden inskriven i denna tradi-
tion, där mötet med främlingen utpekas som dess credo? I boken Storstäderna 
och det forteanska livet (1992) beskriver Johan Asplund den moderna storsta-
dens dragningskraft just på det viset. Staden fattas som platsen för det ovän-
tade – den stora mängden människor sammanpressade på en begränsad yta 
ger rent matematiskt förutsättningar för slumpmässiga sammanträffanden. 
Människors livsbanor korsas och möts i speciella tidsgeografiska punkter. 
Därmed sprängs gränserna för det invanda: med staden uppstår tillfället – en 
möjlighet eller en insikt – som ger livet en annan vändning. Asplund menar 
att denna typ av sammanträffanden hör till moderniteten: i den gamla bon-
dekulturen fanns varken utrymme eller förväntan på det plötsliga, individu-
ella ”ödesskiftet”. 

Detta sätt att betrakta staden är vad som genljuder i synen på det offent-
liga rummet som en ”mötesplats”. Det används också som orsak till stadens 
förnyade betydelse, dess betingelser för att attrahera vad den amerikanska 
ekonomen Richard Florida benämnt som ”den kreativa klassen”.164 Men 
då bortser man från det faktum att denna typ av möten drabbar oss i affekt, 
som Deleuze säger. Viljan att söka och finna korrespondenser är förknippad 
med en känsla av vilsenhet, och såväl mottagligheten som behovet ökar med 
graden av utsatthet, platslöshet och främlingskap. Situationen kompliceras 
ytterligare av det faktum, att den klassiska sociologins intresse för staden har 
varit för dess avtrubbande effekt. Simmel antog att sensibiliteten dämpas av 
mängden av intryck – det är vad som föranleder Adolf Loos teorier om den 
oåterkalleliga splittringen mellan insida och utsida; vad som framkallar hans 

163. Elizabeth Grosz, ”Introduction” ur Architecture from the Outside, s. x . 
164 . Richard Florida, Cities and the Creative Class (New York: Routledge, 2005).
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distinktioner mellan interiören som individens skydd och exteriören som en 
skärm. Här finns med andra ord ett spänningsfält mellan motstridiga princi-
per, för om stadens credo är dess många möjligheter för möten, så gör den 
oss dagligen mindre mottagliga för det. Och om hela reaktionen mot moder-
nismen kan sammanfattas som en förlust, är denna förlust sammantvinnad 
med behovet att skapa orientering, att motverka vilsenheten och rotlösheten. 
De villkor som ställs av mötet är med andra ord motsatta allt det som efter-
strävas genom domesticeringen av det offentliga rummet. På samma sätt är 
”det oväntade”, i sin fulla innebörd, fullständigt motsatt till allt vad man kan 
planera, projektera eller projicera. ”Mötet”, i Deleuze mening, innebär att 
konfronteras med en ”utsida” man inte kan kontrollera. Och för att vara mot-
taglig för Asplunds ”tillfälle” fordras en helt annan sensibilitet än det invanda 
och hemtama sätt att se, som gör oss blinda för det mesta omkring oss.

För att tänka platser på ett mer produktivt sätt måste alltså dess vedertag-
na betydelser konfronteras. Om vi återgår till resonemanget om platsen som 
formad av den individuella upplevelsen, ser vi hur tanken om tilltalet direkt 
relateras till en normativ kollektiv ordning. Men det finns ingen absolut logik 
som gör denna koppling nödvändig. Tvärtom: om upplevelsen av platsen är 
betingad av en individuell mottaglighet, kan meningen ses som ett öppet 
och mångfaldigt fenomen, något som framkallas för var och en till följd av 
den egna sensibiliteten. Av egen erfarenhet vet vi, att det som förvandlar ett 
godtyckligt ”ställe” till en betydelsefull ”plats” utgörs av händelsen – det som 
uppfattas som en plats behöver inte utgöras av mer än en korspunkt i tiden 
och rummet. Upplevelsen av korrespondenser skapar en plats som är iden-
tisk med upplevelsen av mening, en mening som ytterst beror på medvetan-
dets förmåga att upprätta intrikata samband. Förmågan att utvidga känslan 
av tilltal och hemhörighet – att kunna ”finna sin plats” i en kaotisk tillvaro, 
utan andra fästpunkter än de man själv förmår framkalla – är likaså tecken 
på medvetandes förmåga att omskapa sin identitet. Att betrakta platsen på 
det sättet innebär ett mångfaldigande av platsbegreppet – det finns inte läng-
re några ”äkta” eller ”falska” platser om de frigörs från den konformistiska 
bestämmelsen. Som sprungen ur medvetandet besitter var och en av oss för-
mågan att upprätta mentala och singulära platser, platser där vi kan vara, 
där vi känner oss trygga eller uppspelta och som har en mening för oss. Som 
inskrivna i en sådan dynamik är platser tillfälliga, de uppstår av en slump, 
de försvinner och återuppstår till följd av vilka vi är och vad som händer 
med oss. Den mening som tillskrivs platsen är därför ytterst personlig – men 
den är fortfarande relationell: platsen har effekten att försätta oss i relation till 
omvärlden, att beakta vår egen position i förhållande till andras. Som vi ska 
se i nästa kapitel har detta beröring med en konstnärlig förståelse av platser: 

i sin enklaste form innebär det, att konstverket producerar olika betydelser 
– och därför olika platser – för varje enskild betraktare. Detta inbegriper 
ett mångfaldigande av platsens mening som även upplöser platsen som fy-
sisk form, och frågan är vad som blir följden en sådan utvidgning. För om 
vi släpper platsens konventionella betydelser, om vi försöker renodla dess 
minsta beståndsdelar tills vi når den minimala bestämmelsen av mening och 
position – är det då ens ”plats” vi talar om längre?

2.5.3 
Arkitektur uppstår i tanken, skriver Neil Leach, och ”för att finna rötterna till 
arkitekturens problem är det nödvändigt att uppmärksamma de tankar och 
överväganden som ligger bakom arkitekturens produktion”.165 Att inte till 
fullo ge sig i kast med denna problematik, vad jag skulle vilja kalla medvetandet 
om arkitektur, snarare än tänkandet – hela den ständigt pågående process 
där sinnesintrycken införlivas med reflektioner, associationer, vilja, förhopp-
ningar och hågkomster – är att göra sig blind för arkitekturens grundfråga. 
Den postmoderna arkitekturteorin speglar enligt Leach en kris som rör ar-
kitekturens legitimitets- och identitetsfrågor – därför måste arkitekturen 
ständigt ”tänkas om” i syfte att utverka nya vägar, nya gränsdragningar och 
nya förståelser av disciplinen. Hans sammanställning av texter i antologien 
Rethinking Architecture (1997) visar på mångfalden i det kritiska tänkandet kring 
arkitektur, texter som utifrån olika disciplinära och metodologiska angrepps-
sätt problematiserar perceptionen och produktionen av arkitektur. Leach 
menar att denna revidering måste ske från ”utsidan”, eftersom det ger den 
”professionella distans” som är nödvändig för att bedriva kritik.166

Ett sådant ”omtänkande” utanför den arkitektoniska disciplinen har 
utförts av den amerikanska filosofen Elizabeth Grosz i en samling essäer, 
publicerade som Architecture from the Outside: Essays on Virtual and Real Space 
(2001). Hon skriver: ”Hur kan vi tänka arkitektur annorlunda? Hur tänka i 
arkitektur, eller om arkitektur, utan att hemfalla till de vanliga antagandena, 
till doxa, den skenbara naturligheten, eller snarare den evolutionära pass-
ning som antas gälla mellan varat och byggnaden?”167 Utifrån i huvudsak 

165. Leach (red.), Rethinking Architecture, s. xv.
166. Ibid. s. xiv f. 
167. Elizabeth Grosz, Architecture from the Outside, s. 58. Grosz användning av termen doxa 

(åsikt) är problematisk eftersom hon därför indirekt gör anspråk på episteme (sann 
kunskap). Utmärkande för Gilles Delueze och Félix Guattaris gemensamma arbete 
är bl a ifrågasättandet av en sådan gränsdragning, ett tema som vidareutvecklas i 
Mats Rosengren, Doxologi: en essä om kunskap (Åstorp: Rehetor förlag, 2002). 
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två filosofiska teman – kroppslighet och tid – för hon ett resonemang som 
både problematiserar det arkitektoniska rumsbegreppet och öppnar nya 
perspektiv. (I detta sammanhang måste jag förbigå Grosz’ läsningar kring 
kroppen, kön och subjektivitet; att utveckla kritiken mot vad Lucy Irigaray 
kallat ”arkitekturens fallocentrism” är annars en given infallsvinkel för en 
revidering av arkitekturens grundantaganden. Det faktum att, som Grosz 
skriver, kroppslighet existerar på olika sätt borde också generera tanken på 
(åtminstone) två möjliga rumsliga upplevelser med relationer till två skilda 
rumsordningar.168 ) Den andra utgångspunkten för Grosz revidering, vilken 
jag vill föra fram här, är de rumsliga implikationerna av Henri Bergsons filo-
sofi kring tiden, temporalitet och flöde, fram för allt så som den utvecklats av 
Deleuze. Hos Bergson upprättas tiden som en motsats till rummet. Rummet 
är uttryck för stabilitet och varaktighet, det är kvantitativt mätbart, uppdelat 
och statiskt. Tiden – eller mer precist upplevelsen av tid, Bergsons begrepp 
la durée (engelska duration, svenska ”nuflödet”) – utgörs däremot av ett sam-
manhängande förlopp av kvalitativa skillnader.169 Varje ”nuflöde” formar ett 
enda, odelbart sammanhang, men då det finns många sådana sammanhang 
framstår tiden som både singuljär och mångfaldig. Bergson har vidare pro-
blematiserat antaganden om upplevelser av nuet och det förflutna – efter-
som att minnas är att kasta sig in i det förflutna, att söka förgångna hän-
delser, och då föreställningen om det förflutna är givet i nuet är nutid och 
förfluten tid samtidiga. Vad Bergson kallar den konkreta tiden, tiden så som 
den är given som upplevelse, är kort sagt inte linjär och kontinuerlig: den är 
formad av brytpunkter, överlagringar och kvalitativa skillnader.170

Att ställa denna tid i motsats till rummet är emellertid felaktigt, menar 
Grosz – innebörden av Bergsons tänkande implicerar snarare en tidsrums-
lig sammanflätning. Rummet i sig är beroende av och upprätthåller former 
av tid, av temporalitet och varande. Grosz framställer detta som ett slags 
blind fläck i arkitekturen, en arkitektur som uppfattar tiden som en historisk 
tid, som det förflutna, men som egentligen aldrig förhållit sig till upplevelsen 

168. Grosz, op cit s. xix, 31-47,143-150. Grosz påpekar att om tanken på ett neutralt 
subjekt förnekar könet som skillnad, är tanken om två kön fortfarande determinerat 
och framkallat av det första, som hos Freud: kvinnan förstås som en avvikelse 
eller brist, ett avsteg från den ordning för vilken mannen är norm. Det framkallar 
det kvinnliga som ”det andra”, i en föregiven utpekad position, en motsats eller 
en olikhet, vilket aldrig förmår omfatta tanken på ett subjekt som varande i sig 
annorlunda.

169. Se Svante Nordin, Filosofins historia (Lund: Studentlitteratur, 1995) s. 468.
170. Grosz, op cit s. 113-125, 141-142.

av tid eller framtid.171 Om tiden varken är linjär och successiv, inte heller 
cyklisk och återkommande, ”utan obestämbar, utvecklande, seriell, flerfal-
digande, komplex, heterogen – då måste också rummet ställas om, inte som 
neutralt, singuljärt, och homogent, utan som öppet mot andra rum; inte 
som styrande processer och händelser utan som en del av dem”.172Genom 
att överföra Bergsons tänkande om tiden som sammanflätat med rummet 
upphör det att utgöra en cartesiansk, mätbar, abstrakt kategori – res extensa. 
Rummet blir specifikt, format av den individuella upplevelsen, vilken lik-
som tiden är definierat av händelser och rörelse. ”Det implicerar att rummet är 
heterogent, mångfaldigt, differentiellt och specifikt”, menar Grosz – vilket 
på intet sätt är i motsättning till att det samtidigt är utsträckt och ”univer-
sellt”.173 Men oförmågan att tänka sig rummet som mångfaldigt och speci-
fikt genljuder rent språkligt. Hon skriver: ”Vi tänker inte på rum [i pluralis: 
spaces] utan kan i bästa fall säga ’platser’ i ett försök till lokalisering. Rummet 
verkar motsätta sig denna form av pluralitet: det hävdar sig som varande 
kontinuerligt, singulärt och oändligt”.174 

Att tänka rummet som ett sådant sammansatt, heterogent och komplext 
fenomen innebär, enligt Grosz, ”att vägra tänka rummet som ett medium, 
en behållare, ett passiv mottagare vars form är given av innehållet, och att 
istället se det som ett tillstånd av tillblivelse, av öppnande och mångfaldigan-
de, en passage från ett rum till ett annat, förändringens rum som förändras 
med tiden”. 175 Att ”arkitekturen” (underförstått som en homogen disciplin) 
inte fullt ut greppar innebörden av tid som framtid, dvs. inte kan tänka po-
tentialitet, är en fråga som återkommer i Grosz arbete. Hon inriktar sig inte 
minst på hur Bergsons och Deleuzes distinktioner mellan det virtuella och 
det möjliga skapar nya möjligheter att förstå arkitektur filosofiskt som en 
produktion av en utopisk framtid. 

Utan att fördjupa sig i de filosofiska distinktionerna förefaller Grosz 
invändningar som riktiga. Tiden har i en alltför liten omfattning varit en 
fråga inom arkitektur, trots att arkitektur på tusentals olika sätt inbegriper 
tidsliga förhållanden. Begränsar vi förståelsen av arkitektur till att utgöra 
fysisk byggnad, utformad av arkitekter, är redan projekteringen av en sådan 
byggnad riktad mot framtiden; ett försök att förutse och söka kontrollera 
ett byggnadsförlopp – där följderna av denna projektion i vidare mening 

171. Ibid. s. 13.
172. Ibid. s. 119 f.
173. Ibid s. 128 f.
174. Ibid. s.116.
175. Ibid s. 119.
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är ytterligare skjutna framåt. Vad skulle det innebära att till fullo tänka sig 
arkitektur som en framtid – som en projektion framåt? Ansatser inom denna 
riktning förefaller enbart vara aktuella i termer av ”uthållighet” och ekolo-
giska hänsynstaganden, men är minst lika relevanta i förhållande till sociala, 
kulturella och politiska faktorer. I själva verket har estetik, funktionalitet 
och ekonomi sammansmälts i dagens produktion genom dess målgrupps-
anpassning och lyhördhet inför den specifika beställaren – det betecknar en 
våldsam upphöjelse av byggandens tillkomsttid och en fixering vid ett god-
tyckligt ”nu”. Att infoga tiden som en dimension av arkitektur vore också att 
tänka i termer av föränderlighet – av former, rum, volymer, funktioner, instal-
lationer, material, ekonomi och kontext – medan det vanliga förhållandet 
inom arkitektur vanligtvis är tvärtom: det framställs och värderas som ett 
fruset ideal, som uttryck, där omfattningen av arkitektens kontroll i sig blir ett 
värdekriterium.176

Men tanken om tiden i form av slumpen, sammanträffanden och det 
oförutsedda i arkitektur är inte riktigt den blinda fläck Grosz vill ha det till. 
Då menar jag inte det arkitektoniska tänkandet kring rörelsen – ett massivt 
tema inom modernismen – utan ett förhållningssätt till det icke-planerade. 
Det vore möjligt att utifrån idén om ”slump” upprätta ett särskilt spår i arki-
tekturhistorien som bryter ner föreställningen om disciplinens homogenitet 
med början i Team X och situationisterna; ett spår som innefattar Cedric 
Prices experimenterande med formlös föränderlighet, kanske även Bernhard 
Tschumis olika arbeten kring fragmentet och vidare in i Rem Koolhaas och 
OMA’s projekt de senaste 20 åren där det icke-planerade och oförutsedda 
tilldelats en vital betydelse. Tanken om slumpen är också sammanflätad med 
Aldo van Eycks föreställning om plats, arkitekturens mångtydbarhet och vad 
han kallade dess ”labyrintiska klarhet”, formad av överlagrade och kom-
plexa strukturer. Hans konstpaviljong i Arnhem – utformad för att generera 
situationer som ”Bump! – Sorry. What’s this? Oh hello!”– är emellertid ett 
av de få projekt där det slumpmässiga sammanträffandet får en strukturell 
betydelse.177 I detta perspektiv måste också hela efterkrigstidens föreställ-
ningar om arkitektonisk ”generalitet”; 50-60’talets experimenterande kring 

176. För en kritik av den arkitekturhistoriska konstruktionen av värde, se min egen 
”Sanning och urkund: berättelsen om Gyllene Ratten”; om experiment kring 
total föränderlighet, se Johan Johansson, ”Regeln och undantaget: om svenskt 
bostadsbyggande under funktionalismen och däckhuset vid Smörgatan i Göteborg”, 
bägge i utställningskatalogen Revision – MAMA skriver om historien (Stockholm; 
Arkitekturmuseet, 2004).

177. Jencks, Modern Movements in Architecture, op cit. s. 316. 

föränderliga bostadsplaner; 70’talets sätt att skilja på ”strukturen” som skild 
från de tekniska installationerna etc. betraktas som sorgligt avbrutna i sina 
försök att utveckla tiden som en arkitektoniskt potential. 

2.5.4 
”Vårt sätt att föreställa oss rummet har effekter” skriver Doreen Massey. 
I boken For Space (2005) bedriver hon en komplex analys för att bryta ner 
de olika dikotomier som skapar plats och rum, rum och tid, som varandras 
motsatser. Ett av de centrala inslagen i hennes ”omläsning” av rummet är 
att visa hur det återkommande och alltjämt – även i den mest radikala filo-
sofi som grundligen destabiliserar föreställningar om identitet, mening, tid 
och kroppslighet – framställs som en representation. Rummet antas ständigt 
”stå” för någonting, utgörande ett slags statiskt snitt genom tiden – uttryck 
för stabilitet, ordning, kontroll, makt, förnuft, text, eller vetenskap. Det är 
som rummet med nödvändighet måste kontrolleras och domesticeras i tän-
kandet genom att antas som ett slags färdig form – som om vi inte förmår ut-
härda dess undflyende och ogripbara karaktär, som om det utmanar oss. Hon 
ser hur allt det som förbinds med rörlighet, föränderlighet, öppenhet och 
skapande har upprättats genom att utgå från rummet som tidens absolut 
motsats – och därför som berövat på alla former av dynamik.178 

Om platsen är inskriven i en mimetisk normativitet och betingad av tid i 
förfluten modus, så är innebörden av rummet som representation inte min-
dre betydelsefull. Att fatta rummet som uttryck för slutenhet, snarare än en 
dynamisk öppen ordning; som avbild, snarare än något som gör, erbjuder 
också en nyckel till förståelsen av hur det arkitekturteoretiska tänkandet de 
facto har begränsat praktikens möjligheter. Det är inte bara uppenbart hos 
de ”regressiva utopisterna”, Frampton och Norberg-Schulz, utan gäller i 
lika hög grad för Manfredo Tafuris tänkande. Jag har inledningsvis återgivit 
huvuddragen till Tafuris tänkande i en starkt förenklad form – men om syf-
tet bara är att förstå hans konklusioner kanske man inte man behöver göra 
mer. För att betrakta arkitekturen som ett förlorat projekt är inte så mycket 
följdriktigt med kapitalismen logik, eller ens med de inneboende paradoxer-
na i det rationella, utan är framför allt betingad av hans egna antaganden. Det 
första är att tiden framställs som en obeveklig process: kapitalismen är inskri-
ven i en gigantisk, uniform utvecklingstanke. Tiden utgör ett ofrånkomlig, 
monolitisk och entydig ”stor berättelse” varmed alla enskildheter nivelleras. 
Och därmed framstår också det andra problemet i Tafuris argumentation: 
arkitekturen definieras enbart som representation, ett tecken för förnuft, för 

178. Massey, op cit s. 20-30.
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längtan efter helhet, harmoni och en omöjlig syntes. I enlighet med Tafu-
ris övergripande verksamhet, vilket kretsar kring semiotik och arkitekturens 
symboliska värden, är rummet ett objekt för tolkning – snarare än att utgöra en 
potential som rum, som formad av och formande för livets händelser. Dessa 
två parametrar: tidens monolitiska karaktär och arkitektur som representa-
tion – rummet som representation – tvingar in Tafuri i det läge där allting 
förefaller ta slut. 

”Semiologi … reducerar rummet till ett meddelade, och vistelsen i rummet 
till en läsakt” skriver Lefebvre.179 Hans tänkande kring rummets produktion 
ska förstås som betingad av strävan att frigöra rummet från denna semiotis-
ka bindning, att också se till vad rummet medger i form av ett socialt innehåll: 
hur rummet formas av makt, betecknar makt, men också i sig producerar 
makt och olika relationer. Jag gör inte anspråk på att uttömma Tafuris tän-
kande, jag kan heller inte utforska de uppenbara motsägelser som finns i 
hans resonemang där arkitekturens ideologi betecknas både som falsk, ge-
nomrutten och sorgligt förlorad. I inledningen till Arkitektur och utopi beskri-
ver Tafuri t ex syftet som att ”precisera de uppgifter som den kapitalistiska 
utvecklingen berövat arkitekturen”.180 Ska vi alltså förstå arkitektur som 
ett slags sista utpost för förlorade värden, värden som en gång funnits, före 
det borgerliga samhället? Som om allt en gång vore annorlunda, som om 
det – liksom hos Lefebvre – en gång funnits en harmonisk helhet. Det finns 
med andra ord ett slags underliggande längtan om att undfly den moderna 
verkligheten, och denna längtan – denna upplevelse av brist – är determi-
nerande för hur verkligheten förstås. Jag menar att en kritisk eller på annat 
sätt relevant arkitektonisk praktik med nödvändighet måste anta en annan 
utgångspunkt. Jag säger inte att rummet inte utgör representation, och att 
arkitekturen inte ska ”läsas” – tvärtom kommer det senare att bli uppenbart 
hur arkitekturens legitimitet som konstform inbegriper ett mimetiskt förhål-
lande. Jag säger inte heller att arkitekturen inte utgörs av form, men det är en 
form som inte kan avskiljas från sitt innehåll och sina effekter. Det väsentliga 
är att arkitekturen också måste betraktas som en generativ ordning: en fråga 
om vad rummet gör och medger. 

Rummet bär på någonting utopiskt. Om och om igen återkommer 
Massey till tanken att ”för att framtiden ska vara öppen, måste rummet 
också vara det”.181 Problemet är inte att rummet tilldelas betydelser, utan 
att betydelserna alltid framställs på samma entydigt statiska sätt. Utifrån ett 

179. Lefebvre, The Production of Space, s. 7.
180. Tafuri, Architecture and Utopia, s. ix.
181. Massey, op cit. s. 12.

likartad resonemang som Grosz framhåller Massey att tid och rum inte kan 
fattas som motsatser, och de ska heller inte reduceras till ”samma sak” i ett 
slags fyrdimensionalitet: tid och rum är alltid sammanflätade och implicerar 
varandra, det ena kan inte erfaras utan det andra. Tiden är lokaliserad, rummet är 
temporalt. Om och om igen återkommer hon till nödvändigheten att tänka 
rummet – föreställa sig rummet – som öppet, mångfaldigt och relationellt, 
ofärdigt och alltid i ett tillstånd av tillblivelse.182 

Masseys postulat om rummet upprättas med grundval i tankegångar och 
begrepp inom samtida filosofi och politisk teori. Hennes utgångspunkt ut-
görs av Henri Lefebvres arbeten om rummet som socialt producerat, vilket 
föranleder en konkret förankring till innebörden av Deleuze begrepp om 
”skillnad” och ”multiplicitet”; Derridas différance; Ernesto Laclau och Chan-
tal Mouffes arbeten kring konstruktionen av politiska subjekt etc. I Masseys 
sammanställning innebär detta att rummet, för det första, skapas av mellan-
mänskliga relationer – från en global nivå ner till den mest intima. För det 
andra är rummet en förutsättning för en samtidig, samexisterande mångfald. 
Och för det tredje måste vi uppfatta rummet som format av upplevelser, hand-
lingar och praktiker – det innebär att det aldrig kan vara färdigt eller slutet, 
utan befinner sig i ständig tillblivelse. Rummet är en sfär uppbyggd av tra-
jektorier, av korspunkter mellan människors rörelser och historier, ”en sam-
tidighet av historier såhär-långt”.183 Dessa tre postulat är direkt relaterade 
till de betydelser Massey lägger på det politiska, vilka jag redovisat tidigare. 
Innebörden är att rummet måste integreras i tänkandet kring skillnad, identi-
tet och relationer: villkoren för rättvisa, politiskt engagemang och ansvarta-
gande kan inte tänkas som skilda från rummet – de formas i och med rummet. 
Men om den nymarxistiska och poststrukturalistiska filosofin och politiska 
teorin bidragit till att radikalt problematisera dessa frågor, så visar Massey 
hur de ännu inte förmått tänka rummet som delaktigt. ”Ett av de återkom-
mande motiven … är hur lite som är tänkt om rummet explicit”, skriver hon: 
rummet är bokstavligen taget för givet, det utgör i sig ett antagande.184 

Den dominerande föreställningen kring rummet, menar Massey, är som 
ett abstrakt medium, en utsträckt yta för den globala ekonomi som konstitu-
erar världen i ett slags temporalt metanarrativ: platser är antingen ”före” el-
ler ”efter” utvecklingen. Men om det moderna tänkandet invaliderats utifrån 
en annan kunskap om tiden – tiden som multipel, olikartad och samexiste-
rande, och inte som en enda, linjär ordning – har rummet ännu inte pro-

182. Ibid. s. 59.
183. Ibid. s. 9.
184. Ibid. s. 7.
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blematiserats på ett likartat sätt. Hennes omskrivande av rummet innebär 
att den inom kulturgeografin så etablerade dikotomin mellan plats och rum 
upplöses: varje plats utgör ett slags tillfällig och specifik tidsrumslig konstel-
lation, en ”tillsammans-kastad” samling av element – mänskliga, kulturella 
och geografiska – inskrivna i ett ständigt utbyte.185 Det fysiska (byggda) rum-
met har en ojämförlig potential för tillfälliga och icke-planerade samman-
träffanden – en dimension hon menar saknas i det virtuella rummet, vars 
sammanträffanden och rörelser, antagna identiteter och relationer är mycket 
mera kontrollerade. Det fysiska rummet kan aldrig vara ”rent”, fullt ut kon-
trollerat och ordnat – därför är det lika fyllt av hot som av möjligheter: ”Om 
rummet är sfären för mångfaldighet, produkten av sociala relationer, och de 
relationerna utgörs av verkliga, ständigt pågående materiella praktiker, då 
kan rummet aldrig vara slutet, det kommer alltid att finnas lösa trådar, alltid 
kopplingar till det som är utanför, alltid en potentiell slump”.186  

Den rumsliga föreställning som Massey bestrider – det som utgör förut-
sättningen att tänka ”det globala” som en abstrakt och oåterkallelig natur-
kraft – exakt vilket ”rum” är det? Är det rummet i filosofisk mening, det ma-
tematiskt/geometeriska res extensa? Är det ett geografiskt rumsbegrepp, eller 
vad som brukar kallas ”det modernistiska”? Eftersom det mer än någonting 
annat utgör ett antagande, en föreställning, något som ligger till grund för an-
dra distinktioner, måste rummet uppfattas om ett allmänbegrepp utan enty-
dig bestämning. Det är också så vi känner igen det hos platsens mest ihärdiga 
förespråkare, vilka samtliga bekänner sig till en fenomenologisk tradition. 
Vad de vänder sig emot är rummet ”på kartan”, en abstrakt och tidlös ka-
tegori, ett oändligt utsträckt, egentligen tvådimensionellt rum som medger mo-
dernismens nivellering, totalisering och kolonialisering. Genom att konfron-
tera detta rums abstrakta karaktär –”mitt argument är inte att platsen inte är 
konkret, förankrad, levd etc. etc. – utan att rummet är det också” – framhåller 
Massey rummets dubbelhet som både begränsat och obegränsat.187 Det soci-
alt producerade, relationella rummet är vad som håller oss samman och som 
skiljer oss; det är vad som möjliggör det specifika och samtidigt påkallar vad 
vi kan kalla en universell solidaritet – en medvetenhet om och ett ansvarsta-
gande för vår samtidiga, mångfaldiga samexistens på jorden. 

Detta är rummets verkliga potential, och här uppstår en distinktion i för-
hållande till platsen. Platsen kan bara vara solidarisk med dem som hör till 
insidan, medan rummet – som utsida – är gemensamt för hela mänsklighe-

185. Ibid. s. 149 f.
186.  Ibid. s. 94 f. 
187. Ibid. s. 185.

ten. Hos Edward Caseys fenomenologiskt betingade läsning är det slutna 
rummet, ”room”, (Heideggers Raum) ett slags förmedlande term mellan 
”space” och ”place”.188 Men hela hans projekt att ”tänka om” rummet i 
form av plats visar hur djupt sammanflätade kategorierna är – varje väsent-
ligt värde han för in på platsens konto skulle lika gärna kunna tillföras rum-
met, som just i sin ”oändlighet”, dvs. komplexitet och dubbelhet, utgör en 
oändligt mycket mer produktiv tankekategori. Mycket riktigt är inte heller 
platsen representerad som sådan hos Lefebvre: platsen är inte en motsats till 
rummet, utan den utgör en specifik rumslig konfiguration. Termerna plats 
och rum är helt enkelt kommunicerande kärl, de upprättar en fördelning 
av värden och betydelser vilket det innebär att betoningen av det ena på 
bekostnad av det andra alltid har en orsak. Platsens framskjutna position är 
ideologisk, den framkallar en värld av avsikter och betydelser – men denna 
ideologi kan inte bemötas med anspråk på att föra fram rummet som en 
sannare eller mer objektiv kategori. Rummet är lika laddat: som fallet är hos 
Massey rör det sig om ett konfrontera en ideologi med en annan. 

Så hur ska vi förstå detta rum arkitektoniskt, vilket är dess potential för 
arkitektur? Det framkallar först och främst en insikt om arkitekturens med-
verkan i skapandet av en politisk verklighet. Men som betraktat inifrån den 
arkitekturteoretiska diskursen är det ”relationella rummet” både entusias-
merande och förbryllande. Dess filosofiska och politiska innebörder har en-
ligt min vetskap ännu inte infogats i en arkitekturteoretisk ram, men rum-
mets dubbla karaktäristik – både öppet och inhägnat, både generellt och 
specifikt, både mentalt och materiellt – förefaller vara en del i arkitekturens 
tradition. Denna dubbelhet är fortfarande levande hos Giedion. Det mo-
dernistiska rumsbegreppet i arkitektur är snarlikt ”rummet på kartan”, det 
abstrakta rummet, kolonialismens rum – men det är inte identiskt. ”Tids-
rummet” hos Giedion är inte tvådimensionellt, det är en skulptur, som for-
mat av insidan av en gjutform. Han tillskriver rummet sociala, politiska och 
relationella dimensioner och ser tiden som en vital komponent av dess till-
blivelse. Det skulle därför vara möjligt att, som Habermas säger, helt en-
kelt återgå till detta rum, till denna modernitet som ett ”oavslutat projekt” 
– vore det inte för det faktum att detta arkitektoniska rum har tilldelats så 
statiskt objektlika egenskaper. Tiden fattas inte som en dynamisk, föränderlig 
kategori, utan i relation till hur ett seende subjekt rör sig: det är fortfarande 
utgående från det cartesianska cogitot, även om det råkar vara rörligt. Det 
som utlöser rummets kris, i postmodernismen, är därför inte bara rumsbe-
greppets universella eller abstrakta karaktär – dess normativa och reduce-

188. Casey, The Fate of Place, s. 122.
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rande effekter på staden, dess utplåning av den lokala särarten – utan att 
rummet definieras som ett skapat objekt, utgående från en enda blickpunkt 
varifrån det framstår som en representation av rationalitet och framåtskridan-
de. Moderniteten utgår från en föreställning där det perspektiviska rummet 
uppfattas som identiskt med det verkliga, där tänkandets former antas har 
en motsvarighet i verkligheten. Det visar hur ansatserna att tänka om rum-
met utanför arkitekturens disciplin pekar ut en ny riktning. Arbetet återstår 
att tänka om rummet inifrån arkitekturens disciplin men med långt fler och 
öppna variabler än hur det betingats i historien. 

Det innebär att platsen måste överges så som den formulerats arkitek-
turteoretiskt, som ett bevarande, befästande och framkallande av det givna. 
Sättet på vilket rummet förskjutits ut ur teorin har varit på bekostnad av 
arkitekturens samtida förankring, dess estetiska autonomi och dess politiska 
möjligheter. Bestämningen av ”platsen” som arkitekturens medium har 
ställt arkitekturen vid sidan om en kulturellt skiftande förståelse, en ständigt 
föränderlig verklighet som pockar på gestaltning, på integrering, på den ar-
kitektoniska praktikens möjligheter. Underlåtenheten att se arkitektur som en 
potential i förhållande till en given lokalitet visar helt enkelt på djupt förbor-
gade problem i konstruktionen av arkitektur som disciplin. Betydelsen av att 
framställa rum är – och här får vi ansluta oss till Heidegger – att göra plats för 
någonting, att möjliggöra för livet att äga rum. Men för vad, för vem, för vilket 
liv? För Tafuri kan det praktiska arbetet med arkitektur inte vara ”kritiskt” 
– det handlar med nödvändighet om att underkasta sig systemet, men också 
att ”skoningslöst granska de innebörder som ligger till grund för skenbart 
‘oskyldiga’ former och val” – ytterst att ”konfrontera den handlande med 
hans ansvar”.189 Det är en fråga som återkommer hos Massey, som framstäl-
ler frågan om geografikerns ansvar som medproducent av detta rum; ett 
ansvar som med nödvändighet måste tänkas om för att bryta med de tradi-
tionellt ensidiga, hierarkiska och patriarkala implikationerna.190 Att tänka i 

189. Wallenstein, Den moderna arkitekturens filosofier, s. 259. 
190. Massey, op cit s.10,194. Betydelsen av ansvar diskuteras återkommande hos 

Massey i relation till bl a Jacques Derridas sena arbeten kring gästfrihet och vänskap 
(s. 154); i förhållande till stadsplanering, där förkärleken för ”platsen” ständigt ser 
det lokala engagemanget som moralisk bättre än den ”onda” externa kontrollen (s. 
167 f., 181); utifrån nutida forskning om hur ”ansvar” måste fattas som relationellt, 
ömsesidigt och konkret förankrat (s. 191 f.) etc. Betydelsen av ansvar har även 
utarbetats hos Max Weber (se Vetenskap och politik, Göteborg, Korpen,1977) och 
förefaller vara ett angeläget forskningsområde i både politisk, kunskapsteoretisk och 
estetisk bemärkelse.

termer av ansvar är att omförhandla den fastlåsta dikotomin mellan den re-
presentativa och den direkta demokratin, mellan ”experterna” och ”folket”, 
vilket på många sätt kan ses som en spegling av den falska motsättningen 
mellan plats och rum, det lokala och det globala. För om arkitekturen befin-
ner sig i en kontinuerlig kris kan den inte bemötas genom att söka återupp-
rätta och reproducera en förment stabilitet, inte heller genom att låta en 
längtan tillbaka överskugga förståelsen av samtiden. Att installera det rela-
tionella rummet som arkitekturens medium är därför inte liktydigt med att 
se rummet som ett fixerat objekt, som en ”passiv behållare” producerat av 
makten – eller av maktens redskap: arkitekten. Det måste istället vara att ur-
skilja på vilket sätt arkitekturen – arkitektens praktik – medverkar i formandet 
av möjligheter: att uppfatta arkitekturen som en form av skapande, ett ska-
pande som av nödvändighet är betingat och begränsat, som måste förhålla 
sig till givna betydelser, men som likafullt har kapacitet att skapa nya. Hos 
Cornelius Castoriadis förbinds en sådan tanke om skapandet i direkt rela-
tion till ansvar, och därför kommer han senare att få en avgörande betydelse 
för fortsättningen av detta resonemang. 

Vad som återstår att säga angående den arkitekturteoretiska platsen är 
bara några förtydliganden. Jag har försökt visa hur platsen upprättas på be-
kostnad av skapande, ansvar, politisk medvetenhet och solidaritet – och visa 
på den fiktiva karaktären av dess grunder. Det är egentligen den fiktiva ka-
raktären av varje grund, i varje tanke om ”egentlighet” – och därför är det 
så viktigt att se hur arkitekturteorins val av problemställningar och begrepp 
har konsekvenser för praktiken. Teorin är inte huggen i sten – men den 
kan komma att bli det. Allt detta är viktigt i förhållande till det offentliga 
rummets problematik, fattat som en utformning av platser – men det finns 
ytterligare en aspekt som ännu inte noterats: platsen är förbunden med hem-
met. Därför blir tendensen att domesticera det offentliga rummet – genom 
att territorialisera det, genom att förse det med trivsamma attribut, genom 
att betrakta det som ett ”vardagsrum” – plötsligt begriplig. Omvandlingen 
av det offentliga rummet till en plats är betingad av denna logik: platsen 
konfigureras som hörande till en privat ordning, det grekiska oikos, snarare 
än en offentlig, polis. Det är som om fantasin tar slut, som om föreställnings-
förmågan inte räcker till för att uppfinna mening i något som är radikalt 
skilt från hemmets ordning. Bristen, för det är en brist, är en oförmåga att 
ge kategorin offentlighet en självständig betydelse i paritet med det privatas 
laddning. Det är en empatisk oförmåga som vittnar om en total och djupgå-
ende privatisering. 

Det andra förhållandet, som följer ur detta, är att det arkitektoniska tän-
kandet kring plats måste frigöra sig från fenomenologins begränsningar. 



Platsen är inte essentiell: den är ett projekt, ett specifikt och samtidigt öppet 
fenomen som i arkitektoniska termer har en utgångspunkt i en fysisk och histo-
risk kontext. Skapandet av platser berör vad Castoriadis kallat en ”explicit 
själv-institutionering”, vad Hardt och Negri anfört som ”varats kraftfulla 
konstgjordhet” (vad som i deras läsning blir den nödvändiga produktionen 
av icke-platser). Men fattad i termer av arkitektur inbegriper en sådan pro-
duktion av plats en estetisk dimension: en fråga om form och innehåll, om 
fysisk sensibilitet och konceptuell medvetenhet. Uppdraget att omvandla 
det offentliga rummet till en plats måste inbegripa en estetisk strategi som 
ger detta rum ett egenvärde: en form av auktoritet som öppnar, snarare 
än sluter. Med Julia Kristevas formulering: ”En ny plats är per definition 
någonting som måste konstrueras av nya material, och som vi vet är det bara 
genom att blanda traditioner med nya sensibiliteter som detta är möjligt”.191 
Därför måste vi återvända till där vi började, till stadens hjärta och hjärna. 
Vad skulle det innebära att idag förstå produktionen av platser som ett slags 
konstform? Den frågan kan inte bemötas utan att se hur konsten, i uppbrottet 
med modernismen, närmast systematiskt dekonstruerat sin förmenta stabil-
itet, just genom att konfronteras med platsen. 

191. Julia Kristeva, ”Institutional Interdisciplinarity in Theory and Practice: An 
Interview” ur Alex Coles och Alexia Defert (red.), The Anxiety of Interdisciplinary 
(London: Black Dog, 1998) s. 17.
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Exkurs 2
Det vidgade uppdraget
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Statens konstråd, 1998

Stortorgets gestaltning möjliggjordes av det system som Statens konstrådet 
etablerat för beställningen av sk byggnadsintegrerad konst: konst utförd av 
en konstnär på uppdrag för en specifik plats eller byggnad. Systemet gav 
ramarna för ett arbete som utsatte den för en prövning långt utöver det 
normala, eftersom samtliga fästpunkter i en sådan modell – konstnär, upp-
drag, plats och verk – kom att tänjas ut och omformuleras. När ansökan om 
Stortorgets gestaltning inkom från Kalmar kommun 1998 hade konstrådet 
ingen erfarenhet av att integrera arkitektur i konsten. Trots att man hade 
en lång tradition av att ombesörja ett rumsligt definierat arbete fanns ingen 
egentlig kunskap om arkitektur eller förståelse av arkitektur som konstform. 
Den gängse modellen, formad av vad kritiker kallat ”monumentets logik”1, 
var uteslutande inriktad på att tillvarata bildkonstnärers arbeten. Ekono-
miskt och administrativt var verksamheten uppbyggd kring ett modernistiskt 
paradigm där verket i princip var autonomt i förhållande till omgivning-
en. Såtillvida var det fortfarande regel att konstrådet bekostade ”verket”, 
medan fastighetsägaren ombesörjde ”sockeln” – och om nu konsten inte 
längre arbetade med socklar, så uppstod istället en rad praktiska problem 
med att fastlägga gränsen mot omgivningen.2 Arkitekturen var i detta sys-
tem reducerad till bakgrund – vilket innebar att den inte beaktades särskilt, 
inte värderades eller tillmättes en betydelse inom ramen för konstrådets ans-
varområde. Vare sig arkitekten uppfattades som ett slags teknisk konsult, 
med starkare position i projektet och därför betraktad som ett hinder – eller 

1.  Termen härrör från Rosalind Krauss inflytelserika text, ”Skulptur i det utvidgade 
fältet” ur Minimalism och postminimalism (Stockholm: Raster, skriftserien Kairos10, 
2005) övers. E. van der Heeg. 

2.  Detta är naturligtvis paradoxalt på flera sätt. Dels då ett kännetecken för modernistisk 
skulptur är att sockeln införlivats i verket, dels eftersom sockeln är del av verket och 
därför bidrar till dess bestämmelse. Betraktad som en inramningsmekanism är 
sockeln både faktiskt och metaforiskt liktydig med ”institutionen” – vad som 
definierar konsten som ontologiskt annorlunda och skiljer den från omgivningen 
– och när den fysiska sockeln försvinner uppstår därför ett behov av mentala socklar. 
Med ett utvidgat konstbegrepp blir konsten allt mer oskiljaktig från omgivningen 
och därför tilltar det institutionella beroendet, dvs. en instans som bekräftar och 
garanterar verket som konst. Detta dilemma skärps i fråga om konst i offentlig miljö 
som alltid hotar att utplåna den. För betydelsen av konstens ”inramningsförhålland
en”, se Douglas Crimp, On the Museum’s Ruins (Cambridge, Massachusetts, London, 
England: The MIT Press, 1993).
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som en underhuggare, i bästa fall till hjälp för konstnären med praktiska 
teknikaliteter, fanns en starkt polariserad fördelning av roller. Stortorget gav 
möjlighet att utverka en annan modell, ett helt annat sätt att tänka formen 
för offentlig konst genom att upplösa gränsen till arkitekturen. 

Frågan om den offentliga konstens villkor och betydelse i Sverige, dess 
förhållande till kulturpolitik, konstnärer, andra institutioner och till konst-
kritik – är en historia som i mångt och mycket ännu inte är skriven, som 
inte har relaterats till ett internationellt perspektiv eller ens till en samtida 
konstdiskurs. Den kan heller inte utgöra huvudämnet för den här historien, 
men kartbilden måste ändå vecklas ut för att finna ”platsen” för Stortorget. 
Konstrådet inrättades 1937 på initiativ av ett driftigt statsråd, Arthur Eng-
berg, i strävan att låta konsten ”bliva allas egendom”.3 Det rör sig alltså om 
en institution som i allra högsta grad är en del av välfärdsstatens välvilliga 
maktutövning och som därför har kommit att utgöra en anomali i dagens 
myndighetsväsende. De inneboende motsägelserna i Konstrådets uppdrag 
– formulerat i en tid då samhället uppfattades som homogent, då statens 
auktoritet var större än idag och där konsten antogs tjäna ett uppbyggligt 
syfte – är numera anledning till ständiga strider och konflikter. Det visar 
också hur grundläggande både staten, samhället och konsten förändrats, 
för vad är det som säger att det som idag antas utgöra ”god samtidskonst” 
också är vad som efterfrågas på arbetsplatser, gårdar och trafikrondeller? 
Eftersom konst inte är detsamma som skönhet (och inte heller, som man i 
allmänhet tror, liktydig med ”estetik”) finns det ingenting som binder konsten 
till uppgiften att skapa trivsel och harmoni – vilket är vad som politiskt mo-
tiverar dess vidare spridning i samhället. Oförenligheten mellan en framåt-
syftande konst och dess mottagare bland folklagren visar hur klyftan mellan 
populär- och finkultur – vad Andreas Huyssen kallat ”the Great Divide”4 – i 
praktiken är långt ifrån överbryggad.

När ansökan inkom från Kalmar kommun betecknade detta ett första 
steg i ett fortfarande outvecklat förfarande. Konstrådets verksamhetsområde 
hade nyligen utvidgats i och med nya statliga direktiv, där man tilldelades 
ansvaret att i samarbete med andra – kommuner, landsting, allmänna och t 
o m privata fastighetsbolag – gå ut i den mångfald av rum som faller under 
begreppet ”offentliga”. De nya direktiven utgick från bruket av den offentliga 
miljön, snarare än ägandeförhållandena, och påtalade samtidigt samhällets 

3.  Mailis Stensman, ”Konsten är på väg att bliva allas…” ur ”Konsten är på väg att bliva 
allas…” Statens konstråd 1937-1987 (Stockholm: Statens konstråd, 1987). 

4.  Andreas Huyssen, After the Great Divide: Modernism, Modernism, Mass Culture, 
Postmodernism (Indianapolis: Indiana University Press, 1986).

ansvar för utformningen av denna miljö som en estetisk helhet.5 För konstrå-
det innebar detta en expansion mot tidigare oprövade möjligheter. Inte bara 
i termer av platser för konstnärliga insatser – stadsrum och parker, gårdar 
och entréer, befintliga eller nyproducerade – utan även i fråga om vad dessa 
samarbeten förde med sig i relationella termer. Från att tidigare uteslutande 
arbetat inom byggnader i statlig ägo utifrån relativt väl definierade ansvar-
förhållanden, ställdes nu konstrådet inför en månghövdad förhandlingskul-
tur med ytterst oklara premisser. I denna situation var konstrådets position 
– i praktiken projektledarens – vare sig entydig eller formulerad. 

Konst är problematisk under alla omständigheter. Svårigheterna mång-
faldigas när konsten träder ut ur sina institutionella ramar och söker en ”ut-
anförliggande” verklighet: mötet mellan konst och allmänhet innebär ofta 
en veritabel kollision mellan värdesystem och referensramar, ett möte som 
– när det är frågan om arbeten i Statens konstråds regi – förmedlas av pro-
jektledaren. Sammansättning av referensgrupp, formulering av uppdrag, val 
av konstnär och procedurer kring arbetsgång, organisation och finansiering 

5.  Bakgrunden till det vidgade uppdraget utgår från ett riksdagsbeslut 1961, där staten 
beslöt om lånemöjligheter för att tillföra konst också i privata fastigheter, ett program 
som sedermera kom att administreras av Boverket. Uppenbarligen fungerade 
situationen för denna sk ”bostadskonst” otillfredsställande, eftersom medlen vid slutet 
av 90-talet kom att överföras till Statens konstråd i syfte att säkerställa ett större inslag 
av kvalitativ kontroll. Bakgrunden till detta beslut framgår i kulturpropositionen 
(1996/97:3), där man betonar vikten av ett ”vidare synsätt” med avsikt att låta 
konsten bli ”ett naturligt och framträdande inslag i hela den gemensamma miljön, 
inte bara i den statliga, som tidigare utgjort Konstrådets arbetsområde”. Man 
vidtalar också ”samhällets ansvar för att den offentliga miljön gestaltas utifrån en 
estetisk helhetssyn” och lägger därmed grunden för vad som kort därpå presenteras 
som det s.k. arkitekturpolitiska handlingsprogrammet (Framtidsformer, 1997/98:117). 
Här utpekas för första gången det offentliga rummet och den gemensamma miljöns 
utformning som ett politiskt målområde. I regeringens skrivelse till riksdagen 
2002/03:129 (där citaten ovan är hämtade) redovisas det dåvarande resultatet av 
dessa målsättningar. Skrivelsen åskådliggör den uppenbara splittringen i regeringens 
politik, inte bara som en följd av olika bestämmelser och lagar utan som formad 
av olika politiska målsättningar vilka står i strid med varandra. Man konstaterar 
t ex att det offentliga rummet decimerats och begränsats till följd av inglasningar 
och privatiseringar, men också p.g.a. den statliga bolagiseringen som medfört att 
antalet statliga fastigheter minskat och blivit mindre tillgängliga. Det noteras som ett 
problem då ”det offentliga rummet är en av flera grundförutsättningar för det öppna 
och demokratiska samhälle vi är vana vid” (s. 53). 
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– hela det arbete som föranleder en konstnärlig insats till det att verket är 
färdigställt – är visserligen metodiskt och strukturerat, men måste samtidigt 
tänkas nytt från fall till fall för att vara fruktbart. Även så bär varje uppdrag 
fröet till konflikter och river upp djupt liggande meningsmotsättningar. Av-
siktligt eller inte innebär efterfrågan på konst i offentliga miljöer ett inför-
livande av det bortträngda: det språklösa, det sensibla, det alternativa, det 
subversiva, det komplexa, det ifrågasättande, det intill minsta beståndsdel 
avsiktligt genomförda. Konstnären måste arbeta i ett tomrum som skapas i 
projektet, vare sig det rör sig om en byggnad eller en plats: ett utrymme som 
inte är i förväg definierat. Det innebär att det inom systemets ramar lämnas 
plats för det som inte låter sig göras, uttryckas eller definieras på något an-
nat sätt – eller på några andra premisser. Det är mycket mera komplext 
än att ställa det irrationella mot det rationella, även om konstnärens arbete 
ofrånkomligen måste skyddas av en sådan ”aura” för att inte förvanskas el-
ler banaliseras.6 I arbetet med Stortorget kom arkitekternas arbete att dras 
in under denna ”aura”: inte i den meningen att projekteringen kunde bed-
rivas utan insyn eller påverkan, utan genom att minsta beståndsdel, minsta 
beslut vad gällde platsens utformning, kunde utföras med samma precision 
som ett konstverk. 

Det vidgade uppdraget var en utmaning för konstrådets struktur. Som 
kvalitetsansvarig instans förbehöll man sig rätten att ensam ta ansvar för 
konstnärliga bedömningar, men detta medförde en principiell oklarhet ifrå-
ga om referensgruppens status: arkitekten, fastighetsägaren och representan-
ter för brukarna som deltog i projektens planeringsarbete.7 Verksamheten i 

6.  För en redovisning av relationen mellan ett projekts olika parter liksom 
omständigheterna kring ett projekts genomförande, se Gunilla Lundahl & Eva 
Löfdahl, Byggnadsintegrerad konst på Kemiska övningslaboratoriet, Stockholms universitet, 
Frescati. Eva Löfdahl: Sila mygg och svälja kameler & Utskjutning (Stockholm: Statens 
konstråd, 1996).

7.  Konstrådets arbetsform, under den tid jag var knuten dit (1997-2004), kan förenklas 
beskrivas som följer. Anmälda projekt fördelas av kansliet till de olika projektledarna, 
som tar kontakt med anmälaren och bildar en referensgrupp i vilken man drar 
upp riktlinjerna för projektet. Upplägget förankras och godkänns på konstrådets 
interna sammanträden där man även tar beslut om budget och finansiering. 
Därpå kontrakteras konstnären (eller konstnärerna, i de fall man väljer ett parallell 
förslagsförfarande) att skissa på en lämplig insats under en period på 2-6 månader. 
Skissen (eller skisserna) bedöms av konstrådet, varpå förslaget godkänns alternativt 
föreslås för vidare bearbetning (alt. ett av förslagen väljs ut). Därefter presenteras 
resultatet för referensgruppen. I idealiska fall mottas förslaget med entusiasm, varpå 

referensgruppen var i huvudsak en fråga om ”förankring” – ett pedagogiskt 
arbete under ledning av projektledaren – och liksom i alla system baserade 
på samförstånd var det oförberett på verkliga konflikter. Men om problemen 
inom den traditionella, statliga sfären framför allt var av personlig natur fick 
det nya uppdraget motsättningarna att skärpas: inte nog med att den konst-
närlig expertisen – konstrådet – ställdes mot brukare och andra berörda; nu 
ställdes också den statliga institutionens kompetens och befogenheter mot 
kommunens eller fastighetsägarens. Det aktualiserade den inneboende mot-
sägelsen i konstrådets uppdrag, konflikten mellan det politiska uppdraget 
(”konst för alla”) och de kvalitativa kraven (”god samtidskonst”). Omstän-
digheterna kring föreslagna och t o m färdigställda konstverk utgör alltid 
ett öppet fält för tolkningar och tolkningsföreträden, men vad som ytterst 
aktualiseras i de konflikter som uppstår är den demokratiska problematiken: 
frågan om beslutanderätt över konsten, eller rättare sagt, över människors 
miljö. Konflikten är en direkt följd av skillnaden mellan en representativ 
och en direktverkande demokrati, där projektledarens roll (i förlängningen 
konstrådet) baseras på den förstnämnda formen, medan ”folket” – företrätt 
av medverkande i referensgruppen, självutnämnda externa representanter, 
överordnade beslutsfattare, protestgrupper, insändarskribenter i lokalpres-
sen etc. – alla gör anspråk på den andra.8 

Statens konstråds hantering av det vidgade uppdraget, i detta första 
skede, var snarare pragmatiskt än principiellt betingat. Ansökningar ställda 
från kommuner, landsting, fastighetsägare eller andra markägare sållades 
och utvärderas utifrån projektets grad av fortskridande, platsens möjlighe-
ter och lämplighet för konstnärliga insatser. De föreslagna projekten gav en 
provkarta på allt vad som kan tänkas som konst i fysisk form – utsmyck-
ningar av trafikrondeller, skulpturala logotyper, väggmålningar i bostads-
entréer eller figurativa monument i åminnelse av en lokal storhet – men 
de avslöjade också det verkliga behovet av offentlig konst som ekonomiskt, 

konstnären kontrakteras för utförande. Hela processen från initiering till utförande 
tar uppskattningsvis 2-4  år, ibland ännu längre.

8.  Ett exempel på en sådan konflikt är Katarina Norlings skulptur Bobos hjärta, utförd 
på beställning av Statens konstråd för Alnarps Lantbruksuniversitet 1996 och 
alltsedan färdigställandet utsatt för återkommande vandalisering. I det här fallet 
rör det sig om ett rent statligt projekt, men konflikten kring vem som har ”rätt” 
att bedöma konstens kvalitet aktiverar samma demokratiska problematik. I likhet 
med andra kontroverser kring offentlig konst – det berömdaste fallet utgörande 
omständigheterna kring Richard Serras Tilted Arc – rymmer historien mycket mer 
komplicerade inslag än vad som först framgår.
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snarare än kulturellt, betingat. Som medel för att höja fastighetsvärdet, som 
marknadsföringsstrategi, och som del i kommunernas ”place marketing” 
var även efterfrågan på monument indraget i detta register, dess historiska 
bakgrund till trots. Ganska snart kom därför det vidgade uppdraget att bli 
hierarkiskt underordnat ”det egna”, det vill säga de rent statliga projekten, 
som för det mesta hade bättre grundförutsättningar och lovade ett bättre 
resultat. Det kunde heller inte anses kulturpolitiskt befogat att staten skulle 
tillgodose varje behov eller efterfrågan på utsmyckningar av bostadsentréer 
eller gårdsplaner. På ett administrativt plan innebar det att ansökningar 
inom ramen för det vidgade uppdraget särbehandlades utanför de ordinarie 
ramarna, dvs. den kunskapsintensiva och kvalitetssäkrande form med in-
terna diskussioner som var styrande för konstrådets verksamhet. Projekten 
kom istället att ombesörjas av externa konsulter och hållas utanför de ordi-
narie sammanträdena, med motiveringen att det i huvudsak rörde sig om 
så enkla och triviala fall med en så låg budget att de inte var värda att ta i 
anspråk den dyrbara tid, då alla projektledare var samlade.9 

Denna hantering speglade ett dilemma mellan politiska målsättningar, 
kvalitetskrav och medel. Den ekonomiska kvoten med ”vidgade” projekt 
måste fyllas av politiska skäl – det rörde sig om skolgårdar, bostadskvarter, 
parker etc. med en stark demokratisk laddning – samtidigt som merparten av 
ansökningarna inte ansågs uppfylla kriterierna för att projektet skulle kunna 
genomföras med konstnärlig kvalitet. En prioritering bland ansökningarna 
var också självklart motiverad av det faktum att det inte var frågan om ”konst 
för alla”, i bemärkelsen av ett fritt tillhandahållande av medel. Men kunde 
inte det ”låga och triviala” också vara en direkt följd av det faktum att projek-
ten var nedvärderade? Och var det inte just i ”det vardagliga” som en statlig 
insats verkligen var befogad – hela konstrådets potential att tillföra kvalitet i 
det som ändå skulle utföras? Att verka i det allmänna, spridda och fragmente-
rade offentliga rummet var bokstavligen en öppning mot en decentraliserad 
demokratisk struktur: det var en radikalisering av konstrådets uppdrag. Att i 
detta läge främja ”det egna” framför det i verklig mening ”allmänna” visade 
enligt min mening på en statlig arrogans som lämnade dörren öppen för uti-
från kommande kritik. ”Det egna” utgjorde i det här fallet den administrativt 
och institutionellt kontrollerade statliga sfären och ett system som under mer 
än 50 år köpt in och beställt konst på grundval av ett allt mer sönderfallande 

9.  Konstrådets projektmöten ägde rum 6-8 gånger per år och samlade kansli och 
projektledare (8-10 stycken bosatta i hela landet). Även om de formella besluten 
fattades av styrelsen på ett överordnat plan var konstrådets verksamhet, i praktiken, 
bestämd av de initierade diskussionerna på dessa möten. 

modernistiskt paradigm.10 Men betoningen på ”det egna” var samtidigt be-
stickande och speglade vad Doreen Massey kallat ”en affekternas geografi” 
– den hegemoniska förståelsen att omsorg och ansvar alltid utgår från det 
gränsbevakade och närliggande.11 Ansökan om Stortorgets förnyelse hörde 
visserligen till ”det vidgade”, men bedömdes vara av en sådan vikt att det 
tilldelas en ordinarie projektledare. Likväl var det lösligheten i det vidgade 
uppdraget och oklarheten i dess hantering som tillät projektet att utformas så 
fritt: det utformades i en lucka i systemet. 

Som arkitekt och nytillträdd projektledare upplevde jag denna institu-
tion som fylld av möjligheter – men samtidigt sluten och problematisk. Inte 
minst i förhållande till det kulturpolitiska uppdraget, där konstrådet till följd 
av det s.k. arkitekturpolitiska handlingsprogrammet 1998 tillförts ansvaret 
att verka operativt i fråga om det offentliga rummets gestaltning. Det var 
det vidgade uppdraget i sin kärna, och det kunde rimligen inte hanteras så 
lättvindigt som att konstnärer fick formge fontäner, krukor och staket – men 
det fanns heller inga andra statliga instanser som befordrade den offentliga 
miljöns kvalitet. Som första och enda arkitekt bland projektledarna – tillsatt 
av en nytillträdd styrelse – såg jag det därför som min uppgift att införliva 
rummet i konstrådets verksamhet, att arbeta med arkitektur som konstform. 
Det visade sig emellertid gå på tvärs mot gängse praxis, hotade konstens pri-
vilegierade position – vilken redan i sig var satt på undantag i det offentliga 
– och bröt mot vad den amerikanska konstteoretikern Rosalind Krauss kal-
lat ett ”ideologiskt tabu”. Det fanns uppenbarligen en motsättning mellan 
konst och arkitektur som jag inte tidigare varit varse, en motsättning av när-
mast hegemonisk natur vars grunder och verkningar är så djupgående att 
de står i centrum för den här avhandlingen. Konsten och arkitekturen var 
inte bara skilda åt genom sina disciplinära gränser – de förknippades med 
en hel uppsättning polariserade värden: känsla och förnuft, spontanitet och 
styrning, kreativitet och byråkrati, frihet och bundenhet… De utgick från 

10.  Statens konstråds produktion har årligen presenterats i årsböcker, är 
dokumenterad i ett bildarkiv och finns numera också tillgänglig på hemsidan, 
www.statenskonstrad.se .

11.  Doreen Massey, For Space (London, Thousand Oaks, New Dehli: Sage, 2005) s. 
186. Inriktningen mot ”det egna” har förstärks: i Statens konstråds nuvarande 
regleringsbrev (budgetår 2006) fastslår man att verksamheten ska prioritera 
insatser i det statliga byggandet och endast ”när det bedöms som kulturpolitiskt 
angeläget” tillföra konst till andra miljöer. Den ”utvidgade” situation jag beskriver 
här förefaller alltså redan ha dragit ihop sig. Se under rubriken ”uppdrag”, www.
statenskonstrad.se.
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radikalt olika platser, utformades av samtal i olika rum, och var i praktiken 
differentierade genom en rad konkreta villkor – former för upphandling, 
ansvar, befogenheter och arbetsförhållanden. Men konstrådets protektionis-
tiska hållning vittnade också om konstnärers långt svagare ställning i förhål-
lande till produktion och beslutsfattande: om än företrädare för en ”högre” 
och ”friare” profession, så också en missförstådd och underordnad. 

Konstrådets organisation var baserad på ett hierarkiskt system, på me-
kanismer för selektion och uteslutande. Det betecknade en form av själv-
tillräcklighet som också, i förhållande till den ”fria” konstens institutioner, 
framstod som ensam och isolerad. Färdigställda verk nådde sällan utanför 
kretsen av de närmast berörda och recenserades sällan av kritiker. En all-
män diskussion om offentlig konst existerade knappast och i synnerhet inte 
i dess institutionella form – i den mån idén om offentlighet börjat stå i fokus 
för konstnärers undersökningar så var de fortfarande bestämda av villko-
ren inom konstens institutioner och vaccinerade från utanförliggande villkor. 
Därför kunde frågan om ”uppdrag” framställas som radikal, så länge det 
rörde sig om en utställning på en konsthall. Och därför kunde en konst in-
riktad på samarbeten med andra yrkeskategorier framstå som nyskapande, 
så länge den var positionerad i en inomkonstnärlig problematik. Tanken 
om att den ”fria” konsten – arbetet i ateljén – utgjorde en högre stående 
form än den ”begränsade” konsten på uppdrag föreföll grundmurad och 
gjorde sig tydligt kännbar även innanför konstrådets väggar. 

Relationen till den institutionella, inomdisciplinära konstvärlden (med 
dess hierarkier och värderingar) var därför lika komplicerad som förhål-
landet till alla dem – politiker, beslutsfattare, fastighetsägare, arkitekter och 
allmänhet – som på olika sätt kom i beröring med konstrådets verksamhet. 
Detta förhållande aktualiserade frågan om ”platsen” för konstrådets produk-
tion: till vem riktade sig den offentliga konsten, i vilket värdesystem skulle den 
infogas och bedömas? Även om publiken var tänkt att utgöras av en anonym 
och abstrakt offentlighet, så kunde ett förbisett, av konstvärlden obekräftat 
verk försjunka i tystnad och mörker, utsättas för okunskapens snedvridna el-
ler ensidiga tolkningar som vanställde avsikter och betydelser. Eller omvänt: 
existera som ett levande, älskat eller betydelsefullt konstverk som varken sök-
te eller behövde legitimering av den etablerade konstkritiken. 

Det innebar att konstrådet, under den tid jag var verksam, var en ganska 
inkapslad kultur, baserad på ett eget system av värden, kunskaper och erfa-
renheter. På ett både estetiskt och administrativt plan stod man emellertid 
i en brytningstid där nya villkor, behov och praktiker börjat deformera den 
befintliga strukturen. Nya rörelser inom konsten hade redan fått modellen 
att börja spricka i sömmarna: det vidgade uppdraget hade en motsvarighet i 

en utvidgat konstbegrepp som – kommet ”inifrån” systemet – mera djupgå-
ende påverkade konstrådets organisation. Det fanns uppenbarligen ett nytt 
intresse bland konstnärer för det offentliga rummets problematik som sökte 
andra vägar – bort från objektet, från det permanenta verket, från monu-
mentets föråldrade logik. Även om det medförde administrativa svårigheter 
gjordes nu insatser för att införa en mer experimentell praktik i konstrådets 
verksamhet – men en konst som inte var ett ”ting”, som använde ny teknik 
eller som var inriktad mot tillfälliga insatser, var svår att beräkna inom bud-
get, var svår att definiera i termer av medium, och krävde framför allt helt 
andra sätt att projektera och sköta ”verket”. Problemet var också, som jag 
såg det, det betvingade i denna vändning som förklarade tidigare uttrycks-
former obsoleta: nu var det events istället för objekt, flygblad istället för mål-
ningar. Det anti-monumentala förhållningssättet befäste distansen till arki-
tektur och tillförde ytterligare betydelser till motsatsförhållandet, eftersom 
konsten antogs vara ”kritisk” till skillnad från den ”bekräftande” arkitektu-
ren – efemära konstnärliga praktiker fick därmed ett egenvärde, eftersom de 
betecknade största möjliga motstånd mot arkitekturens permanens. Min re-
aktion var uppenbart formad av konkurrensen mellan disciplinerna, kanske 
med anstrykning av en borderlinestörning eftersom jag svängde med kon-
texten. Om jag annars hade försvarat konsten gentemot arkitekturens in-
grodda traditioner, fann jag det motsatta lägrets arroganta självtillräcklighet 
outhärdlig. Men den principiella frågan kvarstod: vad skulle det innebära 
att motverka denna uppdelning av värden, medier, kunskaper och discipli-
ner? Vad skulle det innebära att bemöta monumentets problematik, och att 
därmed också ge sig i kast med ett av det offentliga rummets grundläggande 
villkor? Här fanns en möjlighet att ompröva förhållandet mellan objekt och 
rum, att revidera ett helt system som höll konsten och arkitekturen åtskilda. 
Mitt arbete kring Stortorgets gestaltning var motiverat av denna problema-
tik, med ambitioner och anspråk som förvisso var omöjliga men som föreföll 
motiverade av just platsen. 

Problem och möjligheter i offentlig konst 

En verklig historieskrivning över den offentliga konsten hade måst börja i 
de målade grottorna, den paleolitiska konsten i Chauvetgrottan, Lascaux 
eller Altamira. De stora målningarna av tjurar och hästar, väggteckningar 
av mammutar och noshörningar och de abstrakta, ytterst fåtaliga mänskliga 
figurerna är alltjämt de mest fantastiska och samtidigt djupt hemlighetsfulla 
offentliga konstverk mänskligheten känner till. De faktum att verken utfördes 
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på så oåtkomliga platser, ibland flera kilometer in under jorden och ofta över-
lagrade på varandra, utförda på exakt samma ställe under mycket utsträckta 
tidsrymder upphör inte att väcka förundran. Som förborgade i mörkret vet 
vi inte med absolut säkerhet något om bakgrunden och betydelsen av dessa 
verk – de är en ojämförligt rik källa till spekulationer.12 Men dessa bemå-
lade grottor kan antas som början för både konst och arkitektur, om man 
med ”konst” avser en skillnad i förhållande till konsthantverket (dekoren av 
verktyg och bruksföremål), och med ”arkitektur” en skillnad i förhållande till 
det som ”bara” är rum, bara tak eller vägg, eftersom rummet är infört i ett 
socialt, kulturellt och medvetet sammanhang. Och antar man tanken om ett 
sådant ”ursprung” rör det sig därmed om ett gemensamt ursprung, där konsten 
och arkitekturen utgör en helhet och är avhängiga varandra.13 

Men det är inte nödvändigt att införa dessa eoner av tid och rum för att 
belysa den offentliga konstens komplexitet. Betingad av det borgerliga sam-
hällets strävan att upphöja och visuellt manifestera sina principer utgår den 
moderna offentliga konsten från en ideologisk bakgrund i två skilda former, 
som fristående eller integrerad, som skulpturalt monument eller som vägg-
anknuten ”utsmyckning” i 1800-talets offentliga byggnader. Den arkitektu-
ranknutna offentliga konsten har således en lång tradition i Sverige – vi kan 
tänka på Carl Larssons väggmålningar med fornsvenska motiv i National-
museum i Stockholm, utförda för svindlande kostnader vilka vida överstiger 
vad den offentliga konsten får kosta idag. Tron på konstens uppfostrande 
och harmoniska verkan på människorna, en representation av dygder och 
ideal och samtidigt tecken och form för det kollektiva minnet, var bärande 

12.  För en redovisning av den paleolitiska konsten och 1900-talets tolkningar, se David 
Lewis-Williams, The Mind in the Cave: Consciousness and the Origins of Art (London: 
Thames & Hudson, 2004), s. 18-68.

13.  Föreställningen om grottkonsten som ett Ursprung hör till de sanningar som 
ifrågasätts av Mats Rosengren i  ”Grottbilder” ur För en dödlig som ni vet är största faran 
säkerhet: doxologiska essäer (Åstorp: Rhetor, 2006). Enligt Rosengren inbegriper tanken 
om den unika Ursprunget en heteronomitet, Castoriadis term för föreställningen 
om att verkligheten eller samhället formas av en avlägsen och utanförliggande 
källa. Han skriver: ”För mig är tanken på ett Ursprung absurd, medan tanken på en 
kontinuerligt framvällande – alltså ett ständigt pågående mångskiktat mångfaldigt 
och heterogent skapande – framstår som betydligt mer lättsmält, rimligt och 
relevant” (s. 41). Enligt min mening måste emellertid grottkonsten kunna betraktas 
som en ”början”, utan att det med nödvändighet inbegriper tanken om idealitet och 
absoluta betydelser – den är ”ett frö”, på samma sätt som Castoriadis karaktäriserat 
antikens Grekland.

i tanken om den offentliga konstens ”nytta” – en grund som, om än ifråga-
sätt och radikalt konfronterad, fortfar att återkomma med förskjutna och 
inverterade betydelser. I kontinuitet eller i opposition med traditionen, med 
eller emot monumentet, arkitekturen, sockeln och väggen – vare sig det rör 
sig om det autonoma konstverket som ”talar för sig själv” eller om strävan 
att riva ner alla gränser och förvandla ”konsten till liv” – rör det sig alltså en 
sammansatt problematik som i allt högre omfattning betingats av en proble-
matisering av konstens relation till plats, offentlighet och publik. 

Innan staten tog rollen hade den offentliga konsten av tradition sina be-
ställare hos den gamla makten, kungahuset, i kombination med den nya, 
det borgerliga samhället med dess mecenater och donatorer, stiftelser och 
ideella föreningar.14 Uppenbarligen var konstens spridning en utväxt på 
samma träd som verkade för ”vackrare vardagsvara” – inspirationen kom 
från England, från Morris och Ruskin, där motivet var en blandning av 
idealistiska och uppfostrande syften. Inte minst var arbetarrörelsen genom 
sina olika föreningar delaktig i att sprida ”skönhet åt alla” med en mängd 
insatser inom hela det kulturella området, där idén konstens spridning också 
måste haft en mer radikal innebörd eftersom bildning uppfattades som en väg 
till makt och frihet. Här fanns också ett rättvisetänkande, direkt relaterad 
till tanken om tillgänglighet – de konstskatter som tidigare varit förbehållna 
för härskarens privata njutning skulle numera finnas ”i allmän åsyn”. (Så t 
ex skapades Louvren som museum av det störtade kungahusets samlingar 
efter den franska revolutionen.)15 Och när beställningen av den offentliga 
konsten systematiseras och görs till del av den statliga kulturpolitiken 1937 
är dessa ideologiska motiv fortfarande starkt betonade.

Modernismen ger emellertid den offentliga konsten ett inflöde med 

14.  Min kortfattade beskrivning av den offentliga konstens historia i Sverige är baserad 
på Mailis Stensman, ”Konsten är på väg att bliva allas…” ur ”Konsten är på väg att bliva 
allas…” Statens konstråd 1937-1987 (Stockholm: Statens konstråd, 1987) samt Sven 
Sandström, ”Den offentliga konsten” ur Arkitektur, Form, Konst 1930/80 (Stockholm: 
Kulturhuset, 1980). Sandström påpekar hur inrättandet av Statens konstråd 
utgick från ”vaga och oförpliktande” men starkt betonade idéer om konsten som 
”omistlig i kultursamhället”. Skälen var framför allt traditionella; ”[staten] hade 
tidigare alltid haft ansvar för konsten i det statliga byggandet, det var främst där 
konstnärerna fått manifestera sin förmåga, och genom deras prestationer fick också 
den offentliga miljön ytterligare tyngd, värdighet och betydelse”. Till detta kom det 
statliga ansvaret för att förse konstnärer med arbetstillfällen. Sandström, s. 124 f.  

15.  Se Thordis Arrhenius, The Fragile Monument: On Conservation and Modernity (Stockholm: 
KTH Arkitekturskolan, 2003) s. 52 f.
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impulser från avantgardismen, framför allt den ryska, där stävan att för-
vandla konst till liv också rymde löftet om ett annat samhälle och en ny, 
klasslös människa. I opposition mot den borgerliga skönhetsdyrkan och dess 
framburna hjälteideal rörde det sig om en ny kollektiv mentalitet – med ne-
oplastikern J A Gorins ord, medverkande på Stockholmsutställningen 1930: 
”Individen är död. 1900-talets konst skall vara djupt universell och kollektiv, 
vi tränger in i en period som inte kan jämföras med någon annan i histori-
en”.16 Den svenska funktionalismen hade ambitioner att gestalta en rationell 
och harmonisk helhetsmiljö för den nya människan genom samverkan mel-
lan konstnärer och arkitekter, där konstens uppgift var att ge rum för ”det 
mänskliga” i arkitekturen, att uttrycka gemensamma värden och upplevelser 
(vilket, inom parantes sagt, redan pekar mot en fördelning av uppgifterna 
och en inneboende splittring). Det radikala anslaget kom emellertid aldrig 
att förverkligas – när den offentliga konsten institutionaliseras på 30-talet 
vidtar istället vad Sandström kallar en ”statymani”, en våldsam produktion 
av historiska äreminnen och figurativa verk, utförda i en stil av klassisk sym-
bolism i det hastigt utbyggda folkhemmet: ”i stället för att delta i skapandet 
av det dittills osedda kollektiva idealsamhället” skriver Sandström, ”inrik-
tade sig unga konstnärer framför allt på att tolka och uttrycka det sinnligt 
upplevda, det autentiska i natur och vardag, känslor och passioner”.17 

I Sandströms koncisa skildring av den offentliga konstens moderna his-
toria ges även problemkällorna utrymme, fr a i form av konflikter mellan 
beslutande experter och allmänheten eller politiker, där godtyckliga röster 
ofta kunnat omkullstjälpa år av förberedelser och där ”insändarskribenter 
… ofta får framträda som vox populi eller som det oskyldiga barnet hos H C 
Andersen”.18 Uppfattningen att konsten är ett utmanande slöseri med skatte-
medel framstår som närmast legio, ofta utifrån – som Sandström skriver – en 
förvirrad uppfattning om de verkliga kostnaderna där ”en barnstuga mot en 
skulptur förefaller […] ha varit den tänkta växlingskursen”.19 Inte sällan kan 

16.  Citerad från Sandström, op cit s. 118.
17.  Ibid. s. 120. Som exempel anför Sandström Carl Milles, som trots att han då var bosatt 

i USA skickade hem några ”mycket stora skulpturer” – Poseidon för Götaplatsen, 
Orfeus för Hötorget – som ”förankrade svensk trafikmiljö i en klassisk tradition”.

18.  Ibid. s. 121. Här finns beröring till en ur demokratiskt hänseende svårartad 
problematik; tendensen att låta en röst –”mannen på gatan” – tas till intäkt för den 
”allmänna opinionen”. I praktiken ofta rör sig om icke-initierade och oförberedda 
uppfattningar som avtvingas människor för att uppfylla mediernas jakt på snabba 
och förenklade verklighetsbeskrivningar. 

19.  Ibid. s. 127.

protesterna härledas ur en indignation över brister i boendemiljön, där kon-
sten tjänar som en kanalisering av känslor som annars är outtalade eller till 
och med förbjudna. Det är ett ämne som alltför sällan ventileras och som 
inte heller Sandström fördjupar, men det är värt en studie i sig. Jag tror inte 
att orsaken till dessa konflikter enbart har att göra med en skillnad ”smak”, 
eller att protesten uttrycker människors maktlöshet inför myndigheters beslut 
– jag tror att de har att göra med självkänsla, människors kapacitet att utsätta 
sig för och beröra det man inte direkt känner till. Sandström menar också att 
dessa konflikter är ofrånkomliga, inte bara då den offentliga konsten aktive-
rar glappet mellan olika tolkningssystem, referenser och ”koder”, utan för att 
det finns en ofrånkomlig symbolförväntan i vårt kulturmönster, förbunden 
med själva skulptur- eller monumentföreställningen. Även en abstrakt eller 
nonfigurativ skulptur skulle därför ofrånkomligen uppfattas som ”förestäl-
lande”, och Sandström menar att denna tendens är så stark att den i stort 
sett alltid tillintetgör ambitioner att verka förnyande inom ett skulpturalt re-
gister.20 Brotten mot den förhärskande traditionella historicismen förutsatte 
därför ett skifte av medium vilket inbegrep ett annat förhållande till arkitek-
tur – ett skifte som Sandström förlägger till ”konkretismen” på 40-50-talet 
med kontinuitet i 60-70-talets nonfigurativa konst (framför allt som utförd i 
de stora sjukhusmiljöerna på beställning av Landstinget). Det var dock sällan 
fråga om någon djupgående samverkan: klagan att konstnären ”kommer in 
för sent i projektet”, förfördelas i projekteringen och tilldelas ett begränsat 
utrymme (en utsparad plats, en vägg eller något funktionselement) förfaller 
alltid ha genljudit. Relationen till arkitekturen framstår därför som en kon-
tinuerlig svårighet, orsakad av fördelningen av roller, kommunikationspro-
blem och revirtänkande, men där arkitekternas ständigt minskade kontroll 
och befogenheter också bidragit till att kringskära konstnärens möjligheter.

Denna historiska tillbakablick ger en relief till situationen jag mötte på 
Statens konstråd, vad jag ovan benämnt som en brist på erfarenhet av in-
tegrering med arkitektur. Det gör min upplevelse både märklig och symp-
tomatisk, eftersom relationen mellan disciplinerna, samverkande eller 

20.  Ibid. s. 122. Sandströms uppfattning har stöd i otaliga exempel, som t ex. den folkliga 
benämningen av Kirsten Ortweds non-figurativa skulpturer ”till Raoul Wallenbergs 
åminnelse” på Nybroplan i Stockholm: ”sniglarna” eller ”hundskitarna”. Men man 
kan notera att denna idé om skulpturens ofrånkomliga belastning står i motsättning till 
Rosalind Krauss analys i ”Skulptur i det utvidgade fältet”, där hela det postmoderna 
paradigmskiftet ses ske i och med en förändring av skulpturen. Se Rosalind Krauss, 
”Skulptur i det utvidgade fältet”, Minimalism och postminimalism (Stockholm: Raster, 
skriftserien Kairos10, 2005) övers. E. van der Heeg.
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konkurrerande, alltid har funnits där. När konstrådet 1987 publicerar en ju-
bileumsskift över sin 50-åriga historia är flera av bidragen inriktade på att 
betona relationen till arkitektur – antagligen för att den framstår som brist-
fällig.21 Och i den statliga utredning som föregår tilldelningen av konstrådets 
vidgade uppdrag upprepas kravet på konstens och arkitekturens samverkan: 
konsten bör vara ”integrerad” i miljön, där konstnärens uppgift inte kan 
vara att ensam svara för ”det konstnärliga”. Svårigheterna i att få till stånd 
denna samverkan, att skapa dessa helhetsmiljöer, är uppenbara och redo-
visas i detalj – överlag understryker utredningen arkitekturens betydelse i 
formandet av en byggd miljö med ”hög konstnärlig kvalitet”.22 (Enligt min 
erfarenhet är bemötandet av konsten och konstnären i projekteringen teck-
en för projektets övergripande ”sundhet”, på samma sätt som mottagandet 
av konsten på arbetsplatser, skolgårdar och bostadsområden vittnar om gra-
den av öppenhet, fördomsfrihet och nyfikenhet. I de fall arkitekten har en 
självklar legitimitet och auktoritet uppstår sällan problem visavi konstnären 
– motsatsen visar att arkitekten är hotad eller trängd, har problem med sin 

21.  Ett av bidragen i boken, skriven av Kerstin Westerlund (dåvarande 
Byggnadsstyrelsen), understryker hur samverkan och integrering mellan konst 
och arkitektur måste vara ett mål: ”De hinder som finns i form av revirtänkande, 
okunnighet om varandras arbetsområden och administrativa gränser måste 
överbryggas inte minst därför att konstprojekt och byggnadsprojekt behandlas som 
separata projekt med uppdelat ansvar och skild ekonomi”. Hon skriver insiktsfullt 
om hur konstnärliga och arkitektoniska helhetsmiljöer påverkar ”människors 
sinnestämningar, attityder och möjligheter [och] uttrycker också en värdering av 
den verksamhet som bedrivs i bygganden och påverkar hur man upplever denna 
verksamhet”, mot bakgrund av den idag radikala uppfattningen att ”staten har ett 
speciellt ansvar att utveckla idéer och genomföra experiment”. Se Karin Westerlund, 
”Konst och byggnad i samspel – beställningskonst i statens byggnader inför 50 nya 
år” ur ”Konsten är på väg att bliva allas…” Ett kortare och mindre genomarbetat bidrag, 
Björn Tranaeus (dåvarande Fortifikationsverket) ”En dag i konstrådet eller vit rök 
är vackert”, kåserar kring konstnärers och arkitekters oförmåga till samarbete. 

22.  Utredaren Gunilla Lagerbielke framhåller arkitekterna som konstnärens främsta 
samarbetspartner. Hon menar att det finns stora likheter i konstnärligt tänkande 
men också stora skillnader i arbetsförutsättningar som innebär att yrkesrollerna 
har fjärmat sig från varandra: arkitekter är hotade, konstnärer känner sig pressade 
och är ovilliga att samarbeta etc. (s. 25 f.). Djärvt föreslår Lagerbielke att statens 
målformulering för den offentliga konsten även bör inkludera arkitektonisk kvalitet 
(s. 68). Se Konst i offentlig miljö: betänkande av utredningen om konst i offentlig miljö, SOU 
1995:18.  

självbild eller med projektets styrformer.) 
Men vad avses egentligen i dessa dokument med begreppet ”integre-

ring”? Om det betyder att konsten ska inordnas i arkitekturen, att den är 
en del av huset eller miljön – att den smälter in och ”passar” – är det full-
ständigt i överensstämmelse med det traditionella uppdrag att konsten ska 
utgöra dekor. Därav genrebeteckningen decorative arts, arts décoratifs, utgörande 
material och tekniker avsedda att utsmycka en byggnad, vilket etymologiskt 
härrör från (lat.) decorum, det passande och lämpliga. Det kan också uppfattas 
som en inskärpning av distinktionen mellan fast konst och löskonst, där den 
”integrerade” konsten är en visuellt och fysiskt ”fastare” fast konst – vilket 
inbegriper föreställningen att konsten är undantagen från marknaden ( vil-
ken är falsk, eftersom även hus går att köpa och sälja). Ingen av dessa tänk-
bara tolkningar avviker således från traditionen – syftet med betoningen på 
integrering måste därför vara ett annat. Det tjänar som en förstärkning av 
konstens delaktighet i skapandet av harmoniska helhetsmiljöer, men det är 
samtidigt en inskränkning – en dämpning och en begränsning – av konstens 
frihet och kapacitet att verka i och för sig. Det finns fog för den konspirato-
riska tanken, att konsten någonstans antas utgöra ett hot mot det normala 
och bestående. Därför underkastas den kraven att verka harmoniskt, medan 
”friheten” är förbehållen sfären i de egna rummen.23 

Den i utredningen föreslagna målsättningen – ”att offentliga miljöer ges 
en utformning som arkitektoniskt och konstnärligt är av hög kvalitet samt 
att de berikas med bild- och formkonst av hög kvalitet” – bidrar till denna 
misstanke.24 Formuleringen har ett irriterande drag av tautologi, som för att 
nogsamt undvika att beröra ämnet vad som motiverar konsten som konst. 
Utredaren listar visserligen syftet: att ge karaktär och egenart till miljöer; 
att fungera som minne och referenspunkt; att skänka skönhet och ”trivsel” i 
form av t ex ornamentik; och i sista hand, som konst ”i sin egen rätt”.25 Detta 
öppnar upp inför en helt annan och mycket svårare problematik som enligt 
gängse förfarande förbigås med tystnad. Givet att syftet med utredningen 
är att se över statens insatser, inte att fastställa vad konst är eller att utreda 
relationen mellan konst och samhälle. Men i direktivet (ställt från kulturde-

23.  Betraktad som en ”inramningsmekanism” kan man hävda att institutionen fyller 
samma ”dämpande” funktion, eftersom den fungerar som en ”upphöjelse” av 
konsten som skiljer den från vardagen och reducerar dess kritiska anslag. Se Douglas 
Crimp, On the Museum’s Ruins (Cambridge, Massachusetts, London, England: The 
MIT Press, 1993).

24.  Konst i offentlig miljö, s. 12.
25.  Ibid. s. 23.
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partementet) hänvisar man i sin tur bara till gällande politiska beslut (en-
ligt ”prop. 1993/94:100 bil. 12 s.59-60”), vilka fastställer ”att staten som 
ett övergripande kulturpolitiskt mål skall skapa en offentlig miljö där konst 
är ett naturligt och framträdande inslag”. Om det döljer sig en brinnande 
politisk vilja med en kraftfull argumentation bakom dessa målsättningar så 
måste den alltså vara formulerad mycket kortfattat.26 Vi får alltså inte veta 
varför konsten behövs, varför staten ska bekosta och beställa konst för den of-
fentliga miljön, t o m (som det yrkas på i utredningen) ta ansvar för en förny-
else av den offentliga konsten. Systemet förefaller vara traditionellt betingat 
snarare än motiverat av en kulturpolitisk övertygelse, och insisterandet på 
integrering föder misstanken att om och när ”miljöpsykologin har gjort sitt 
jobb färdigt behövs inte konsten längre” (för att citera Sandström).27 Detta 
förhållande förstärks i Statens konstråds nuvarande politiska styrdokument. 
I regleringsbrevet för budgetåret 2006 anges fortfarande den övergripande 
målsättningen ”att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i sam-
hällsmiljön”, men själva verksamhetsområdet rubriceras nu ”arkitektur, 
konst och design” och verksamhetsgrenen definieras som ”konstnärlig ge-
staltning av den gemensamma miljön”.28 Det utgör en tydlig förskjutning 
mot en allt mer samhällsmotiverad och ”nyttig” konst – uppenbarligen har 
föreställningen om konst ”sin egen rätt” varit så svår att motivera och den 
försvunnit ut ur det politiska målområdet. Det föreligger alltså ingen kultur-
politisk argumentation kring konstens nödvändighet av andra skäl, än för att 
skapa trivsel och harmoni. Kanske för att en sådan argumentation måste 
inbegripa tanken om ”fostran”, en fostran att se och uppleva konst – och 
därför en proklamerad uppfattning om vad konstens politiska uppgift är och 
vilka behov den fyller?29 Och kanske för att en sådan argumentation också 
måste ta ställning till de konflikter konstens väcker, en problematik som på 
djupet vidrör frågan om demokratins struktur? I frånvaron av en sådan ar-

26.  Ibid. s. 177. 
27.  Sandström, op cit s. 128.
28.  Se www.statenskonstrad.se med länk till regleringsbrevet för budgetåret 2006. 

Den politiska sorteringen av konstrådets uppdrag under verksamhetsområdet 
”arkitektur, form och design” framstår som en logisk följd av uppdraget att verka för 
”estetiska förbättringar” i den offentliga miljön. Problemet är att uppdraget borde 
fordra en annan myndighetsutövning, uttalat inriktad på att stärka insatser inom 
arkitektur och design, medan det i det här fallet sker till priset av idén om offentlig 
konst ”i sin egen rätt”. 

29.  En sådan argumentation är inte omöjlig att föra men förefaller hota den politiska 
stabiliteten. Kritikern Patricia Phillips föreslår att offentlig konst ska betraktas som 

gumentation kvarstår den potentiella motsättningen mellan ”nyttobetonad” 
konst och konst ”i sin egen rätt”, en motsättning som kan brisera med större 
eller mindre intensitet i vart och ett av konstrådets arbeten.30 

Det faktum att frågan om konstens ”nytta” framför allt artikuleras när 
det gäller offentlig konst sätter fingret på en viktig punkt. På ett helt annat sätt 
än inom de egna institutionerna tvingar mötet med ”det allmänna”, ”det 
gemensamma” – kort sagt, offentligheten – fram en situation, där konsten 
konfronteras med en utanförliggande värld av politiska och ekonomiska be-
slut, med väsensskilda språkliga och kulturella system, vilka kräver enkla och 
sakliga argument.31 Föreställningen om ”nytta” är också, som Mats Rosen-
gren konstaterat, genomgående i hur den tidigaste konsten uttolkats – som 
bilder för jaktlycka, en åskådliggjord schamanism etc. – där viljan att fastslå 
vad konsten betyder och föreställer alltid stått i vägen för funderingar kring 
det faktum att de finns där (och vad detta säger oss om ”det mänskliga”).32 
”Nyttan” förefaller helt enkelt vara det som särskiljer den offentliga konsten 
från den ”fria” konsten på museer, eftersom frågan om konstens syfte eller 

  en form av ”radikal utbildning”, ”not as a theoretical construct but as a practice that 
questions received institutions and assumptions”. Se Patricia C. Phillips, ”Public 
Constructions” ur Suzanne Lacy (red.) Mapping The Terrain: New Genre Public Art 
(Seattle, Washington: Bay Press, 1995) s. 61.

30.  Riksdagen har under senare år behandlat flera motioner från högerblocket som 
ifrågasätter Konstrådet eller yrkar på dess nedläggning, där de flesta förefaller 
vara motiverade av en övergripande decentraliseringssträvan. På grundval av 
oklarheter kring Konstrådets upphandlingsförfarande enligt gällande EU-direktiv 
(LOU) beställde den tidigare regeringen en översyn av myndighetens verksamhet, 
vilken genomfördes av Statskontoret 2005 (”Nya former för Statens konstråds 
verksamhet”). Utredningen var enbart förlagd till ett administrativt plan, utan 
beaktande av kulturpolitiska aspekter eller med en bedömning av kvaliteten i 
konstrådets produktion. Trots det drog man slutsatsen att Konstrådet borde 
avvecklas och förordade att uppdraget skulle övertas av andra aktörer, privata och 
kommunala. Utredningens tendensiösa argumentation och slutsatser borde ha 
föranlett en kraftfull respons, från Konstrådet och/eller Kulturdepartementet, med 
så skedde aldrig. Eftersom utredningen också identifierade verkliga problem vilka 
talar för en reformering av konstrådets struktur bidrar den till att skapa en osäkerhet 
kring Konstrådets framtid.

31.  Politiker och byggherrar känner ofta osäkerhet inför ”de estetiska aspekterna”, 
skriver Lagerbielke, och har svårt att ta ansvar för dem. Konst i offentlig miljö, s. 12.

32.  Utifrån en tanke om grottbilderna som ”ett i vid mening språk i sig, för oss okänt, 
olösligt och samtidigt märkvärdigt bekant” överför Rosengren fokus på vår egen 
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funktioner sällan eller aldrig berörs inom konstens egna institutioner. Det är 
paradoxalt, eftersom även denna typ av konst i hög grad är subventionerad 
med skattemedel, och det röjer en tystnad som för att dölja sakernas verkliga 
tillstånd. Den undanträngda, outtalade tanken om ”nytta” är ett slags spöke 
i sin närvarande osynlighet. Den är påtaglig i hur konsten väcker protes-
ter, men den formar i själva verket konstens betingelser på ett mycket mera 
djupgående plan: inte bara i sin enklaste form, den mimetiska funktionen att 
ge en bekräftelse, en igenkännbar ”bild” av verkligheten, utan i hela tron på 
konstverkets förmåga att skapa och omskapa verkligheten.

När konsten träder ut ur sina egna kontrollerade domäner, ut ur den 
”privata” sfär där hemligheter kan upprätthållas och förtigas, konfronteras 
den med sina grundfrågor. Den offentliga konsten är en utmaning för de 
konventionella föreställningarna kring vad det innebär att skapa, distribu-
era och vara mottagare för konst och ändå är den, som Patricia Phillips no-
terar, i stort sett en marginaliserad och ignorerad företeelse.33 Men i likhet 
med andra konstyttringar kretsar den kring ett antal formande värden eller 
betingelser som varierats, återupptagits eller förskjutits genom tiden men 
som fortfarande är desamma. Även de mest radikala alternativ eller försök 
till fjärmande från denna grundstruktur tycks i någon mening alltid åter-
komma till tidigare former eller vara ett svar på samma frågor. Och som en 
ständig motpol till den institutionaliserade offentliga konsten åberopar nya 
generationer det historiska avantgardets strategier, det evigt ”radikala alter-
nativet” som aldrig tycks förbrukas. Idén om det i vardagslivet fullständigt 
integrerade, anonyma och kollektiva konstverket – konst som ett politiskt 
och socialt verktyg, som medel för fullständig förändring – är fortfarande le-
vande och återupptas med jämna mellanrum, inte minst i samtidens socialt 
engagerad konst som verkar för demokratiskt deltagande.

Även om den offentliga konsten har en lång och rik historia i Sverige är 

föreställningsförmåga och skapande kraft, det faktum att vi ständigt (också) skapar 
världen i våra försök att beskriva och tolka den. Jag delar Rosengrens uppfattning 
men har invändningar kring hans förståelse av begreppet konst, som han ser 
avhängigt mimesis och därför fastlåst i det rent avbildande. Det är inte självklart; 
tvärtom kan det onyttiga och lekfulla (som i Georges Batailles berömda tolkning) tillföras 
bilderna och understryka deras betydelse av att vara en ”produktion av verklighet” 
(enligt Rosengren). Det finns också en motsägelse i hans resonemang, eftersom 
idén om ”ett i vid mening språk i sig”, en form av kunskap och kommunikation, i sig 
inbegriper mimesis. Se Rosengren, op cit. s. 30 ff. Se även Georges Bataille, Lascaux 
ou la naissance de l’art (Paris: Skira, 1955).

33.  Phillips, op cit s. 60.

diskussionen om dess villkor och betydelser förvånansvärt tyst. Det estetiska 
värdet av en konst på uppdrag, formad av hänsyn, övervägningar och sam-
mansatta beslut, antas automatiskt vara kringskuret, försumbart, och därför 
förpassa denna konst till marginalerna. Det är paradoxalt, eftersom den eta-
blerade diskussionen – så som den förs i facktidskrifter och på kultursidorna, 
på debatter och seminarier – allt mer kommit att kretsa kring konstens rela-
tion till sociala och politiska ämnen, till en verklighet utanför institutionerna 
där konstens traditionella kriterier – originalitet, autenticitet, objekt, värde, 
konstnärens status och position– prövas och ifrågasätts. Trots att alla dessa 
villkor och betydelser bearbetats, gestaltats och förhandlats under årtionden 
inom ramen för offentlig konst, är det som om detta material, som produce-
rat utanför konstens egna rum, helt enkelt inte existerar.34 

I svensk konstutbildning har den arkitekturintegrerade offentliga konsten 
– ”dekorativ konst” – på vissa håll kunnat fortleva i sina äldsta former. På 
”Färg- och formprogrammet” på Konstfack eller ”Monumentalverkstaden” 
på Konsthögskolan i Stockholm bedrivs t ex fortfarande en undervisning i 
medier och tekniker som annars riskerar att gå förlorade. En mer teoretisk 
konstundervisning inriktad på offentlighet som en politisk och social proble-
matik har emellertid vuxit fram vid sidan om dessa ateljéer. När den rela-
tivt nystartade curatorutbildningen på Konstfack år 2002 initierade ett eget 
offentligt konstprojekt, utfört på Fältöversten i Stockholm, betecknade det 
därför en välbehövlig integrering av teori och praktik – arbetsmetoden var 
hämtad från den franska organisationen Fondation de France, som under 
ett antal år utvecklat nya former för konstnärligt arbete i nära samverkan 
med samhället.35 Med utgångspunkt i projektet, framför allt Magnus Bärtås 
installation med en ”historieberättande” soffa, anordnades en paneldebatt 
på ABF-huset i Stockholm för att diskutera den offentliga konstens förutsätt-

34.  Eller kanske riktigare: det har varit svårt att se, tagit tid att upptäcka. I sanningens 
namn har det också funnits fog för omvärldens ointresse av en likgiltig, schablonartad 
och stelnad offentlig konst som är precis lika tråkig som det låter. Det finns en 
sanning i Donald Judds påstående att offentlig konst, på ett rent praktiskt plan, 
innebär ”att konsten måste anpassa sig efter en mängd yttre problem, vilket gynnar 
den beredvilliga medelmåttan”. Donald Judd, ”Om installation” ur Samlade skrifter 
1975-1986 (Stockholm: Kungl. Akademien för de fria konsterna, 1990) s. 21.

35.  Den franska biståndsorganisationen Fondation de France program för offentlig 
konst, Les nouveaux commanditaires (”de nya beställarna”), arbetar genom att 
engagera konstnärer, kritiker o dyl som ”mediatörer” med uppgift att stötta och 
förverkliga initiativ som ställs direkt från privatpersoner. Programmet har tidigare 
uppmärksammats i Sverige av Riksbankens Jubileumsfond, som i samarbete med 
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ningar i en kommersiell miljö. Själva ämnet visar på glidningen i det offent-
liga rummets betydelse men där konsten – som alltid – blottlägger skillnader 
mellan diametralt olika målsättningar och värdesystem.36 Den medverkande 
politikern (stadsbyggnadsborgarrådet Py Börjesson) talade om köpcentru-
mets viktiga betydelse som ”mötesplats”, behovet att integrera kultur och 
ekonomi och om en konst som ”samlar och berör” (men som, förtydligade 
hon, blir bättre ju fler som medverkar och alls inte behöver vara skapad av 
konstnärer). Den medverkande representanten för Fältöversten, centrumle-
daren Christer Osslind, berättade i sin tur om konflikten med handlarna som 
inte vill ha inslag som inskränker på den kommersiella miljöns funktion och 
”attraktivitet”. Även om ämnet framkallade en rad väsentliga frågor, posi-
tioner och motsättningar (inte minst mellan en konst baserad på ”samför-
stånd” eller på ”konflikt”) var de demokratiska aspekterna – implicita men 
outtalade – det i mitt tycke mest intressanta. Politikerns uttalanden visade på 
ett symptomatiskt sätt en fullständig aningslöshet beträffande både konstens 
och det offentliga rummets problematik. Mer komplicerad var argumenta-

Framtidens kultur och Statens konstråd anordnade ett seminarium för att jämföra 
de olika arbetsformerna (”Upptäcksresande i den offentliga konsten”, Sollentuna 
000509). Vid detta tillfälle framstod skillnaden mellan en konst initierad av 
”medborgaren” eller av ”myndigheten” som schablonartad. Trots att talesmän 
för den franska organisationen framställde sig som ett radikalt och framåtsyftande 
demokratiskt alternativ – till skillnad från det föråldrade, byråkratiska Statens 
konstråd – fanns inga formella eller kvalitativa skillnader mellan projekten. 
Tanken att en demokratisering av beställningsformen (dvs. en större närhet mellan 
beslutsfattande, brukare och konstnär) skapar en mindre konfliktfylld situation 
förefaller också vara en chimär, vilket noterats av många kritiker. Se Halina 
Taborska, ”Community Art and Art for Community” ur Current Issues in Public Art 
(London: Lulham Art Publications, 1998) s. 21 –37. 

36.  ”Köpcentra – våra nya offentliga rum – är samtidskonsten portförbjuden?” ABF-
huset i Stockholm, 050209. I praktiken brukar införseln av konst i kommersiella 
miljöer innebära att dessa motsättningar ökar och att konsten underkastas 
hårdare krav än vanligt: risken för utslätning och trivialisering är stor. Även en 
konst som förmår ”hävda sig” (vilket man kan tycka om Magnus Bärtås verk) är 
inskriven i ett kommersiellt utbyte, tillför ”attraktionskraft” och utgör en potentiell 
marknadsföringsstrategi. I jämförelse med villkoren i andra miljöer är det emellertid 
snarast frågan om en skärpning, och inte en artskillnad, eftersom konsten alltid är 
indragen i ekonomiska överväganden och spekulationer (även på kommunal och 
statlig nivå). Men där kan den också vara betingad av andra skäl, vilket sällan är fallet 
i kommersiella miljöer. Om konst i shoppingcentrum, se Taborska, op cit s. 54 –68.  

tionen hos de ansvarig för projektet som framställde den offentliga konsten 
som ett radikalt nytt fält. Det ”nya” bestod i den förment direktdemokratiska 
förankringen – i det här fallet, samarbetet med Östermalms pensionärsför-
ening – vilket antogs skapa en helt annan legitimitet och en radikalare konst 
än i statligt ombesörjda insatser. Man förbisåg det faktum att makten över 
konsten – även i det här fallet – var i händerna på ”experter” (dvs. lärare 
och elever på Konstfack) liksom att pensionärsföreningen i princip inte skiljer 
sig från andra särintressen som finansierar och uppför offentliga monument. 
Ingendera part hade i det här fallet ett politiskt mandat utan företrädde en-
bart sin egen position. Även om den offentliga konstens former behöver ut-
vecklas och mångfaldigas finns fog för invändningar mot det historielösa, tra-
ditionsförnekande och förenklande draget i hur hela situationen framställdes. 
Därför är det intressant att se hur denna förnyelse beskrivits och tagit form 
på ett internationellt plan i syfte att finna ”platsen” för Stortorget. 

Konstens relation till platsen och till publiken – och därför till arkitektur 
respektive till idén om offentlighet – kan sägas vara de två grundstenar som 
bär upp den offentliga konstens nutida paradigm med skiftande fokus på det 
ena eller det andra. Med utgångspunkt i begreppet ”offentlighet” rör det sig 
om en konst som inte är ”privat”, som ”tillhör alla” eller är allmänt tillgäng-
lig – en konst i allmän åsyn.37 Den inbegriper föreställningar om det gemen-
samma, och därför uppstår en omedelbar spänning i förhållande till konstens 
autonomi, som uttryck för individualitet och frihet. Enligt konstvetaren He-
lena Taborskas definition är den offentliga konsten avsedd för att visas på all-
män plats och är uttalat vänd mot allmänheten: ”Därför kan ett konstverk 
[på offentlig plats] som skapats av en konstnär i personlig strävan efter en 
vision eller ett visst konstnärligt uttryck, utan kopplingar till den specifika 
platsen och utan hänsyn till allmänt intresse, inte benämnas som Offentlig 
Konst utan som ’konst på en offentlig plats’”.38 Distinktionen införs för att 
skilja platsspecifik konst från inköpta utplacerade verk, och Taborska har 

37.  Lagerbielke föreslår två kriterier för begreppet offentlighet, som utgående från 
tillgänglighet eller från ägandeförhållanden (men påpekar att alla offentligt ägda 
miljöer är inte tillgängliga eller allmänt brukade, medan många privatägda miljöer 
är det). Konst i offentlig miljö, s. 26 f.

38.  Den fullständiga definitionen lyder: ”Public Art is defined as art intended for and 
displayed in public spaces, addressed to a potentially large and amorphous audience. 
Produced by artists, designers and craftsmen, often in collaboration with urban 
planners and local authorities, it is not for sale, it can be permanent or temporary, 
it is executed in a variety of media and materials, and can be found in diverse urban 
and rural locations”. Se Taborska, op cit s. 2 ff.
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många sådana förslag på fastlagda kriterier och definitioner. Hon invänder 
följaktligen från en vidgad tolkning där den enda skillnaden mellan offentlig 
konst och andra former är att den är ”potentiellt berikad och motiverad av 
en mängd filosofiska, politiska och samhälleliga aspekter /…/ en manifesta-
tion av konstnärliga verksamheter och strategier som antar föreställningar 
om offentlighet som sin utgångspunkt och ämne för analys”.39 Med denna 
förståelse införlivas långt fler konstformer: gränsen framstår som betingad 
av konventioner, snarare än egentliga förhållanden. Det är en radikaliserad 
och medvetet vag tolkning, men den sätter samtidigt fingret på vad som i 
mina ögon är det väsentliga i den offentliga konsten: en medveten idé om 
offentlighet och ett förhållningssätt till den specifika situationen. Taborskas 
sätt att diskreditera ett ”personligt uttryck” är också uppenbart problema-
tiskt – som en annan kritiker konstaterar, kan konst som uttryck för identitet 
i sig vara en politisk handling.40 Även om denna typ av distinktioner har 
fördelen att framkalla en viktig diskussion, är det tydligt hur de inte kan an-
vändas för att ge en entydig definition av ”offentlig konst”. Det rör sig, och 
måste röra sig – liksom i varje konstnärligt uttryck – om en sammansatt pro-
blematik, en produktion av avsikter, betydelser och upplevelser som existe-
rar i rummet mellan konstnären, verket och publiken, och som (i bästa fall) 
utgår från (eller skapar) ett medvetande om denna situation. Det personliga 
tilltalet – andetaget, rösten – kan vara just vad som ger ett verk offentlig an-
gelägenhet. Det enda giltiga kriteriet på ett offentligt konstverk, enligt min 
mening, är att det har en relevans – att just det uttrycket, tilltalet, den formen 
eller innebörden är relevant i sin kontext. Exakt hur kan vara sammansatt 
och mångfaldigt, det kan skifta för var och en (och gör det förvisso också), 
men det tvingar in konsten i sammanhang som i grunden prövar giltigheten 
av ett konstnärligt arbete. 

Därför är det också i termer av förhållningssätt till denna ”utanförliggan-
de” verklighet, i termer av motsättningar mellan konsten, platsen och publiken, 
som en produktiv diskussion uppstår – framför allt med utgångspunkt i en 
amerikansk kontext där ett politiskt och socialt engagemang återuppväckts. 
Den akademiska problematiseringen av begreppet offentlighet – en av kon-
sten ”skapad” offentlighet, mångfaldig och skiftande – har medfört en ut-
veckling där konstnärer sökt andra vägar för att söka ett mer direkt och oför-
medlat möte med publiken. Det är en rörelse med anspråk att förvalta arvet 
från avantgardet – att förena konst med liv – och som upprättas i polemik 
mot både den formella offentliga konsten och den institutionella konstscenen. 

39.  Ibid. s. 2. Taborska citerar här Patricia Phillips.
40.  Mary Jane Jacobs, ”An Unfashionable Audience” ur Lacy (red.) op cit s. 53.

Betraktad från en svensk horisont ger denna situation ett mycket intressant 
underlag till jämförelse – det visar på både likheter och olikheter, förskjut-
ningar i tiden och rummet, där det ”nya” plötsligt framstår som gammalt 
och där det nyss förflutna ständigt återkommer, ett förflutet som glömts, för-
nekas eller återupptas med ny intensitet. Den väcker också funderingar kring 
det specifika i det svenska och amerikanska samhället (liksom ”den franska 
metoden” säger något väsentligt om skillnaden mellan en centralstyrd nation 
och den svenska decentraliserade modellen). Medan begrepp som samhälle 
och demokrati – själva grundförhållandet mellan individen och kollektivet 
– tenderar att tas för givna i Sverige, föremål för antingen ett passivt intresse 
eller en lam protest, så förefaller de ha en mycket mera påtaglig, intensiv och 
levande betydelse i amerikansk kultur vilket ger produktionen inom ramen 
för ”offentlig konst” en mycket större sprängkraft. 

Så till vida är det typiskt att den amerikanska konstteoretikern Miwon 
Kwons närstudier av offentlig konst inte har avsatt några spår i Sverige, 
medan hennes analyser av platsspecificitet översatts och diskuterats.41 Kwon 
utvecklar en genealogi kring platsen som upplöser skillnaden mellan ”fri” 
och ”offentlig” konst – och även om denna läsning är viktig i sig, i förhål-
lande till platsens problematik, menar jag att Kwons föreslagna ”platspa-
radigm” framför allt är ett metodologiskt verktyg för att analysera offent-
lig konst. Det gör det möjligt att infoga den – ja, sen den som drivande för 
– generella transformationer inom konsten där även skillnader mellan olika 

41.  Jag syftar här på Miwon Kwon, One Place After Another: Site-Specific Art and Locational 
Identity (Cambridge, Massachusetts, London, England: MIT Press, 2002) ) 
vilken ursprungligen förelåg som hennes doktorsavhandling, Site Specificity and the 
Problematics of Public Art: Recent Transformations at the Intersection of Art and Architecture 
(Princeton University, 1998). Som inflätad i en diskussion om platsspecificitet 
(vilket jag diskuterar i nästa kapitel) är tonvikten i boken är förlagd till två kapitel 
som ingående studerar offentlig konst. Det har påpekats, bl. a. av Sven-Olov 
Wallenstein, att Kwons tredje platsspecifika paradigm (den s.k. diskursiva platsen) 
inte är fullständigt övertygande; ska en diskussion eller ett kunskapsområde 
verkligen betraktas som en ”plats” i paritet med den fysiska platsen? Innebörden 
av den ”diskursiva” platsen härrör emellertid från Kwons läsning av nya praktiker 
inom den offentliga konsten (”new genre public art”) där platsen uppfattas som ett 
socialt innehåll. Utan att uppfatta länken mellan ”plats” och ”community” (se vidare 
nedan samt not 45) blir konstruktionen obegriplig. Se Sven-Olov Wallenstein, 
förordet till Minimalism och postminimalism (Stockholm: Raster, skriftserien Kairos10, 
2005) s. 29. Volymen innehåller även en text av Kwon, ”En plats efter en annan”, 
övers. N. Olsson. 
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”offentliga” inriktningar blir tydliga. Kwon urskiljer två skilda hållningar i 
förhållande till plats: ”interruptive or assimilative”, ”integration versus in-
tervention”.42 Den första är inriktat på integrering, helhet och konsistens, 
skapandet av ett harmoniskt rum, medan det andra är ett kritiskt eller på 
annat sätt problematiserande ingrepp där platsen som given verklighet sätts 
på fråga. Kwon resonerar kring två väl valda åskådningsexempel: Richard 
Serras omdebatterade Tilted Arc på Manhattan (1981-1989) och ett mindre 
känt fall, John Ahearns figurativa skulpturer i Bronx (1991) vilken uttryck-
ligen skapades som en motpol. I bägge fallen är resultatet katastrofalt, och 
Kwons visar – som en parallell till Sandström – hur det skulpturala mediet 
ständigt förses med representativa betydelser och tillförs symbolisk ladd-
ning.43 Ahearns försök att demokratisera konsten och skapa en absolut ”när-
het” till den sociala kontexten – verket utgjordes av porträtt i brons av lokala 
medborgare – uppfattades så kränkande och väckte sådana protester från 
omgivning att konstnären själv tog bort verket. Om vi ska mäta ett offentligt 
konstverks kritiska förmåga i förhållande till hur verket aktiverar föreställ-
ningar om offentlighet, skriver Kwon, visar omständigheterna i dessa två 
fall hur skillnaden mellan ”integrering” och ”ingrepp” är godtycklig.44 

  Av central betydelse för Kwons resonemang är att platsen i tillta-
gande omfattning kommer att övergå från att ha utgjort en fysisk, arkitek-
toniskt definierad plats till en social konstruktion: platsen utgörs av männis-
korna som bor där. Därför är den ”sociala” konsten, ”new genre public art” 
eller ”community based art” med inriktning på ett socialt och politiskt enga-
gemang, fortfarande avhängig ”platsen”.45 Denna inriktning infogar Kwon 
som det sista steget i ett schema, formad som en stegvis kronologisk utveck-
ling inom ramen för den amerikanska offentliga konstens drygt 35-åriga in-

42.  Kwon, One Place After Another, s.11, 56-99. Distinktionen upprättas med hänvisning 
till Rosalyn Deutsche, se s. 11, not 3, s. 73 not 32. 

43.  Jag återupptar diskussionen kring Richard Serras Tilted Arc, se 3.1.1. 
44.  Kwon, op cit s. 99.
45.  Den svåröversatta termen ”community” (på svenska: det allmänna, staten, samhället, 

samfund, gemenskap, kår) är besläktad med både ”offentlighet” och ”grannskap”. 
Taborska påpekar att termen ”community” brukar används som liktydigt med ”the 
public”, dvs. samhälle och offentlighet blir samma sak, trots att (som hon skriver) 
”community involves selection: a distinguishing of those who belong from outsiders. 
The public, on the other hand, is – or should – encompass everyone”. Termen 
”community” speglar en spatial närhet, den gamla relationen mellan medborgarskap 
och bofasthet; ”människor som bor på en plats”; ”människor som har gemensam 
kultur, religion, etnicitet o dyl” (enligt Collins Dictionary). Se Taborska, op cit s. 21 f. 

stitutionella historia. Det första utgörs av ”konst för offentliga platser”, ett 
program som lanserades i USA på 60-70’talen. Utifrån ambitionen att föra 
ut ”det bästa” till folket rörde det sig om stora modernistiska verk som köp-
tes in och placerades utanför offentliga byggnader eller på platser för att 
fungera som ”utsmyckning”. Ofta var det frågan om förminskade kopior 
av original från museer, där det enda som gjorde dessa verk ”offentliga” var 
storleken, och det faktum att de – genom placeringen utomhus – gjordes 
tillgängliga. Oavhängigheten till platsen förlänade dessa autonoma, moder-
nistiska verk epitetet ”plop art” – som släppta från ovan – med funktionen 
att ”utsmycka” en annars steril miljö. I tanken om konst som ett ”humanise-
rande” inslag fanns föreställningen att konsten skulle kompensera för brister 
i miljön eller utgöra ett botemedel till arkitekturens skadeverkan: även hos 
det fristående monumentet finns med andra ord en laddning till arkitektur, 
som under- eller överordnad, i konkurrens eller i konflikt, och en fördelning 
av symboliska värden. Trots skillnader i tid finns en likhet till den svenska 
”statymanin”: metoden att placera ut inköpt konst är för övrigt fortfarande 
vanligt förekommande. 

Det andra paradigmet uppstår ur kritiken mot detta förfarande – uppen-
barligen var konstens ”humaniserande” effekt inte tillräcklig, eftersom pro-
grammet kom att ändras vid mitten av 70-talet mot en större integrering 
av platsen. Detta skede, kallat ”art-as-public-spaces” (konst som offentliga 
rum), innebar att konsten på ett annat sätt närmade sig – och i vissa fall 
blev oskiljaktig från – arkitekturen. Programmet medförde en stor byråkra-
tisk och administrativ utbyggnad där konstnärer arbetade som delaktiga i 
platsens utformning i samarbeten med olika slags arkitekter. Detta ”design 
team directive” utgick från tanken om att skapa en funktionell och socialt 
ansvarstagande konst, mer inbjudande och därför mer offentlig, genom att 
ingå i en harmonisk helhet. Implicit i tanken om integrering, skriver Kwon, 
fanns tron på ett kausalt förhållande mellan miljöns estetiska kvaliteter och 
dess sociala villkor – en socialt förankrad, ”nyttig” och ansvarstagande of-
fentlig konst fick inte innehålla störande eller ifrågasättande inslag.46 En-
tusiasmerade av uppdragets omfång och betydelse drogs därför konstnärer 
på 80-talet in i vad som i praktiken blev utformningen av gatumöbler och 
solskydd, lampor och staket – av vissa uppfattade som tecken på konstens 
”goda vilja”, av andra betraktade som en förnedrande nivellering och ett 
åsidosättande av konstens särart.

Återigen är det kritiken mot detta program som föranleder det sista sta-
diet i Kwons paradigmatiska struktur, vad hon kallar ”art-in-the-public in-

46.  Kwon, op cit s. 67.
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terest” (konst i allmänhetens intresse). Benämningen ”new genre public art” 
används också för att beteckna olika konstnärliga praktiker som är inriktade 
på utforskandet av offentlighet i sig, inte som en anonym generisk massa 
utan konkret, som olika grupper eller ”communities”, där verket nu kan 
utgöras av ”den okända relationen mellan konstnären och publiken”.47 En-
ligt en av förespråkarna, den amerikanska konstnären och kritikern Susanne 
Lacy, är det en konst som ”inte är byggd på en typologi av material, rum, 
eller konstnärliga media utan snarare utgår från föreställningar om publik, 
relationer, kommunikation och politiska intentioner”.48 Drivande i detta 
skifte från konst till publik, från objekt till process, från produktion till mot-
tagande, är tanken om konstens ”demokratisering”, där demokratin uppfat-
tas i termer av mångfald, mångkultur och konsensus. Genom att immateria-
liseras ska konsten inte längre kunna tjäna fastighetsekonomiska intressen 
– istället ska den fylla en social funktion genom att arbeta med teman som 
AIDS och hemlöshet, lyfta fram subkulturella grupper och identiteter eller 
på annat sätt arbeta för sociala och politiska mål. Det är alltså en vändning 
bort från platsen som arkitektoniskt definierad till förmån för dess sociala 
och kulturella innehåll, och snarare än att vara en mimetisk återgivning av 
”folket” ska ”folket” själv vara delaktigt – som i kollektivt utförda verk där 
konstnären fungerar som arbetsledare eller konsult.49 

Medan många av dessa projekt kan ses som en upplösning av konstens 
gränser – oskiljaktigt från arbetet inom välgörenhetsorganisationer och so-
ciala myndigheter, från föreningsliv eller ren hobbyverksamhet – är det fort-
farande i termer av konst denna riktning upprättar sin legitimitet.50 För att 
upprätthålla det specifika i konstnärens position – till skillnad från tidigare, 
designanknutna praktiker, men också till skillnad från den formella offentliga 
konsten och från den etablerade, konstvärlden med dess ”estetiska normati-
vitet” – återstår i stort sett bara traditionen från det tidiga avantgardet att 
anknyta till. Det politiska och sociala engagemang som förenar många av 

47.  Suzanne Lacy, ”Cultural Pilgrimages and Metaphoric Journeys” ur Lacy (red.), 
Mapping the Terrain s. 20.

48.  Ibid. s. 28.
49.  Se Lacy (red.), förordet och övriga texter; Kwon ”From Site to Community in New 

genre Public Art: the Case of ‘Culture in Action’”, op cit s. 100 –126.
50.  Termen ”riktning” kan ifrågasättas. Liksom alltid när skilda praktiker och 

konstnärskap sammanförs under en överordnad rubrik så uppstår förenklingar och 
reduceringar, och kritiken kan vara orättvis mot det enskilda exemplet. Jag utgår här 
från hur ”riktningen” skapats och presenteras av Susanne Lacy i antologin Mapping 
the Terrain, där flera personer – aktiva som både konstnärer och kritiker – bidrar. 

dessa praktiker innebär också att man ser sig som besläktade med politiska 
aktivister och människorättsrörelsen på 60-70’talen – vilket ger anledning till 
undran, om inte ett direkt politiskt arbete skulle vara effektivare, ärligare och 
mer solidariskt? Varför måste ”materialet” – om vi nu får kalla det så – om-
formas och infogas i ett konstnärligt sammanhang, om inte det rör sig om 
en (just nu) gångbar karriärväg? Enligt Kwon utgår emellertid ”new genre 
public art” från föreställningen att konsten fungerar som en upphöjelse eller 
bekräftelse av hur människor uppfattar sin verklighet och sin egen identitet: 
vare sig ”materialet” utgörs av sjuka och hemlösa, om deltagarna utgörs av 
skolbarn, amatörradio-entusiaster eller boende i ett slumområde som deltar 
i ett odlingsprojekt, så finns denna underförstådda tanke. Den övergripande 
ideologin, att konstverket – vare sig det utgörs av ett objekt, en händelse eller 
en process – ”kan förstärka det (nu producerande) subjektet genom att skyd-
da det från det tillstånd av social, ekonomisk och politisk söndring och alie-
nering vilket hotar, förminskar, utesluter, marginaliserar, motsäger eller på 
andra sätt ’ruckar’ på upplevelsen av identitet” har därför inte förändrats.51 

Det ”nya” i denna inriktning är därför uppenbart tveksamt, och Kwon 
gör en effektiv dekonstruktion av dess ambitioner och anspråk. Hon fram-
håller hur tendensen att göra publiken delaktig eller t o m medskapare till 
verket – exemplifierat genom t ex. Lacys egna verk, med stora arrangerade 
”kvinnoprojekt” i form av rituella middagar, utplacerade stenbumlingar 
med kvinnors berättelser etc. – bidrar till att upprätthålla en idealiserad bild 
av helhet vilken undanhåller, snarare än inskärper, skillnader. Hon påpekar 
också att delegeringen av ansvaret för verkets produktion inte är liktydigt 
med att avsäga sig ansvar – tvärtom baseras det fortfarande på konstnärens 
auktoritära position, där publiken deltar på konstnärens villkor, manipule-
ras och utnyttjas. Men Kwon är böjd att hålla ”de institutionella krafterna” 
som skyldiga, snarare än konstnären: det rör sig om ett nätverk av funktio-
ner och roller med olika uppgifter och identiteter som sammantaget bildar 
förutsättningarna för konstens produktion.52 Det är också lätt att förlöjliga 
Susanne Lacys med fleras idéer om konstnären som ”samhällshelare” och 
”mytmakare”, liksom de många utfästelserna om att utgöra en ”verkligare” 

51.  Kwon, op cit s. 97.
52.  Kwon, op cit s. 139 f. Detta förhållande, där konsten betingas av och produceras av 

ett nätverk, har givits en annan innebörd hos Gunnar Sandin, som med begreppet 
”aktörer” (actants) visar hur ett konstverk ”skapas” och blir meningsfullt genom flera 
skilda personers inverkan. Se Gunnar Sandin, Modalities of Place; on Polarisation and 
Exclusion in Concepts of Place and in Site-specific Art (Lund: Lunds universitet, Inst. för 
arkitektur, 2003) s. 182-186.
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konst, för ”verkliga” människor, på ”verkliga” platser. Men om positione-
ringen i denna ”konstnärliga evangelism” kan ifrågasättas, finns också en 
påtaglig glömska i hur man skriver sin historik: inte heller Kwon identifierar 
närheten med det nyss förflutna, 60-70’talets ”samhällsbaserade, kollektiva 
konst, där konstnärer kunde delta i utsmyckningen av skolor, bostadsgårdar 
och fängelser (en inriktning som kanske var mera framträdande i välfärdsna-
tioner som England och Sverige, än i USA).53 Idag liksom tidigare finns den 
uppenbara risken att professionella kriterier överges till förmån för denna 
”demokratisering” – det blir helt enkelt inte intressant som konst längre, om 
inte ”verket” bifogas med garantier, försäkringar och en utförlig bruksanvis-
ning. Likväl finns en viktig dynamik i detta skifte, en dynamik som fram-
för allt har att göra med en förändring av roller och utpekade positioner, 
mindre vad gäller konstnärens relation till publiken och mera i förhållande 
till andra medverkande i projektet – administratörer, curators och kritiker. 
Suzanne Lacy (som själv är både kritiker, konstnär och projektledare) fram-
ställer projektledarens funktion som central, med uppdraget att förmedla, 
sammanföra och utvidga konstnärens arbete med omgivningen.54 Rollen att 
initiera, styra och utforma projekten kritiseras av Kwon som ser det som en 
förminskning av konstnärens roll eller t o m som ett övergrepp. Liksom i 
dagens diskussion om curatorers ökade makt på bekostnad av konstnärers 
(där konstens förpackning och lansering ställs mot dess integritet och kom-
plexa innebörd) finns här en maktstrukturell ordning, vilken – vill jag hävda 

53.  Kwon, op cit s. 106 f., Taborska s. 21-37.
54.  Lacy, op cit s. 41. Vidgningen och upplösningen av roller förefaller betecknande för 

kreativa moment och motsvarar omständigheterna kring uppbrottet från den sena 
modernismen. ”I mitten av 60-talet var gränserna mellan ’konstnär’, ’skribent’ och 
’teoretiker’ suddigare än de senare har blivit”, skriver Lucy R. Lippard, själv aktiv 
medskapande till detta skifte. Hon påpekar att många av de ledande konstnärerna 
inom minimalism och konceptkonst (Jasper Johns, Sol Lewitt, Robert Smithson 
och Dan Graham) var ”extremt litterära” och skrev om sin egen konst och andras. 
Vikten av konstnärers förmåga att formulera sig offentligt – att skapa ett kollektivt 
språk kring problemställningar, målsättningar, ideal, och regler – understryks 
av Rosalind Krauss som betraktar det i termer av framträdande, vad hon kallar 
”omvandlingen av en blott privat angelägenhet till en disciplin”. Betydelsen av att 
en viss historisk situation skapas i och genom diskursen, inte bara i fråga om innehåll 
utan även om vem som har makten över detta innehåll, är central. Se Lucy R. 
Lippard, ”Skärningspunkter” ur Flyktpunkter (Stockholm: Moderna museet, 1984) 
övers. Tua Waern, s. 14; Rosalind Krauss, Bachelors (Cambridge, Massachusetts, 
London, England: The MIT Press, 1999) s. 91. Se vidare 3.1-3.2. 

– är av en annan karaktär när det rör sig om offentliga projekt än inom 
konstens institutioner. Även om gränsen mellan offentlig konst och annan 
framför allt är konventionell, så finns det en påtaglig skillnad i produktions-
villkoren. Det visar också hur Kwons kritik är formulerad från en akademisk 
position, utan erfarenhet av vad det innebär att implantera konst i ett utan-
förliggande sammanhang där alla dess förgivna sanningar ifrågasätts eller 
motarbetas; där fördomar, regler och aggressiva antaganden kan utgöra ett 
nästan oöverstigligt hinder för konstnärens arbete, och där betingelserna för 
att producera ett verk, inte bara med relevans inom en konstnärlig diskurs, 
utan även utanför, är exceptionellt svåra. Detta arbete kan rimligtvis inte ut-
föras av konstnären ensam. Uppfattar man motståndet som en vilja att förstå 
är också kraven på sakliga argument begripliga; konsten måste helt enkelt 
förankras, förmedlas och upprättas språkligt – det är en ofrånkomlig aspekt 
av arbetet i offentligheten som inte nödvändigtvis ska åläggas konstnären. 
Här förs även tanken om det kollektiva verket till en annan nivå, inte som en 
upplösning av professionalism till förmån för en folklig förankring, utan som 
en ansvarsfördelning av kunskaper och praktiker. 

Den bärande idén i den offentliga konstens förnyelse– att tanken om of-
fentlighet i förhållande till konst måste omformuleras och omprövas – är 
uppenbart giltig. Det visar hur en kritisk eller ifrågasättande politisk filoso-
fisk diskussion kan implementeras, fördjupas och utvecklas i form av prak-
tiskt konstnärligt arbete. Kritiken mot det etablerade, sanktionerade ”mo-
numentskapandet” har verkat förnyande för en administrativt och estetiskt 
utmattad praktik där konsten reducerats till ett ”omsorgsbevis”, en trött be-
kräftelse av schablonartade värden om ”mänsklighet”.55 Istället framställs 
konsten som ett sätt att aktivt skapa en innebörd till begrepp som försjunkit 
till tom och meningslös retorik, den kan få oss att se – snarare än att överse 
med brister och stereotyper. Men det finns inga garantier för konstens effek-
ter, påpekar Patricia Phillips – många av dessa praktiker kan endast ses som 
uttryck för konstnärers överdrivna självuppskattning. För Phillips är före-
ställningen om konstens syfte eller ”instrumentalitet” den allt överskuggande 
frågan, och detta syfte kan inte vara att ”hela” ett sönderbrutet samhälle el-
ler att på ett symboliskt plan rationalisera en nostalgisk längtan. Syftet måste 

55.  För en diskussion om den traditionella offentliga konstens normativitet i förhållande 
till det offentliga rummet, se Karin Becker, ”At ta plats och skapa rum”, Katalog 34, 
Statens konstråd 2004 (Stockholm, Statens konstråd, 2005). Författaren diskuterar bl. a. 
Magnus Bärtås installation i Fältöversten 2005 som exempel på hur konst kan tillföra 
invånarna i ett offentligt rum ”rätten att berätta”. (Dock endast på ett symboliskt 
plan, kan tilläggas, eftersom det rör sig om ett antal inspelade berättelser.) 
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vara att skapa vägar till andra sätt att uppfatta samtiden, där det enskilda 
perspektivet och den urbana verkligheten samverkar till en ny definition av 
offentlighet. Hon skriver: ”Den stora frågan för offentliga konstnärer och 
kritiker [idag] är hur vi utvecklar en offentlig konst som bekräftar, under-
bygger och berikar skillnader, och som samtidigt upptäcker hur dessa skill-
nader kan bidra till en föreställning om ett offentligt liv som faktiskt också 
utgör en gemensam grund?”.56 

Det är en fråga med monumental innebörd, eftersom den gäller hur 
– efter de sista 30 årens kritiska verksamhet inom filosofi, kultur- och sam-
hällsvetenskap – tanken på universalitet kan föras vidare, hur idén om ge-
menskap kan räddas undan ett havererat modernistiskt projekt med dess 
koloniala innebörder och föras ut ur den trånga kretsen av det ”vi” där den 
först formulerades. Phillips är ensam om att ställa frågan i ett problemati-
serat perspektiv – annars verkar den vara relativt obeaktad. Det centrala 
innehållet i Kwons kritik är att dessa ”goda” praktiker bara lyckas repro-
ducera de värden man säger sig kritisera genom att förflytta dem till andra 
ställen. Om offentligheten inte längre kan antas som en anonym massa, en 
naturgiven ”helhet”, utan måste uppfattas ”konkret”, som skilda publiker 
och offentligheter, så finns en analog mekanism i hur dessa ”communities” 
upprättas och representeras som autonoma ideal, där sociala, kulturella el-
ler etniska identiteter framstår som fixerade och naturgivna ”fakta”. An-
språken, kritiken och formerna för dessa konstnärliga praktiker bildar en 
komplex geometri, skriver Kwon, där formerna för ”identifikation, moti-
dentifikation och des-identifikation, liksom den påföljande reduktivismen 
och anti-reduktivismen” ofta tjänar till att dölja vad som utgör den centrala 
frågan: ”den diskursiva konstruktionen av samhället i sig”.57 

För vad ska antas som utgörande ”samhället” – eller ”offentligheten”? 
Om föreställningen om samhället som en naturgiven helhet inbegriper re-
aktionära föreställningar om folket, nationen och är en del av de härskande 
klassernas hegemoni – en ideologisk konstruktion som Rosalyn Deutsche 
varit den första att problematisera i detta sammanhang – så utgör inte hel-
ler ett antitetiskt utpekande av ”särarten” i varje marginaliserad gruppering 
ett tillfredsställande svar. Förfarandet avspeglas i motsättningen mellan en 
konst formad av konsensus och konst som skapar konflikt, vilket är inne-
börden i distinktionen mellan ”integrering” och ”intervention”. Om ”kon-
sensus” utgör den förhärskande modellen, som grundlagd i antagandet att 
konstens uppdrag är att bekräfta, hela och upphöja – så framstår den för-

56.  Citerat från Lacy, op cit s. 38. 
57.  Kwon, op cit. s. 145.

menta radikaliteten i konsten som ”konfliktskapande” som lika naiv, och 
lika historiskt bunden, baserad på den avantgardistiska strategin att ”chocka 
publiken” och avhängig en överdriven uppskattning av konstnärens rätt och 
befogenheter. Inte sällan utgör konstens kapacitet att ”provocera och enga-
gera” en ursäkt för riktigt dåliga projekt (som i det exempel som anfördes 
av stockholmspolitikern på ABF-huset: det internationellt spridda ”målade-
kor-projektet”, där både konst och offentlighet förringas och annekteras för 
vad som i praktiken är kommersiella intressen). Men om tanken om kon-
sensus utgår från en föreställning om demokrati som samförstånd, en bild 
av helhet och harmoni, så har tanken om konflikt en större potential att 
blottlägga för både konsten och demokratin betydelsefulla frågor. Idén om 
konsensus är grundlagd i ett helt system av samhälleliga institutioner, vars 
främsta syfte tycks vara att dölja dess ihåliga karaktär – medan konflikten 
mera tycks inbegriper en förmåga att ifrågasätta common sense och att proble-
matisera dessa schablonartade betydelser.58 Men att de föreligger som prin-
cipiella motsatser är inte självklart givet, vilket också Kwon understryker. Det 
fordras därför en djupare undersökning för att se hur konflikt och konsensus 
förhåller sig till varandra och till konstens funktion i samhället.59 

Diskursen om helhet och skillnader, konflikt och konsensus, har i den 
amerikanska kulturen etablerats i den s.k. ”skillnads-och identitetspoli-
tiken”, där den i Sverige lovordade ”mångkulturen” utgör ett svagt men 

58.  Mats Rosengren påpekar att det faktum att vår kunskap (och institutioner) är 
kulturellt betingade, dvs. utgår från antaganden, inte betyder att de är lätta att 
förändra: ”Vi har inrättad våra samhällen så att en mängd institutioner endast 
existerar för att inskärpa doxa … det juridiska systemet, skolorna, universiteten, 
disciplinerna – alla syftar de till att vidmakthålla doxa på olika nivåer och i olika 
sammanhang. Så problemet är kanske inte så mycket att sanningen är föränderlig, 
som att doxa ofta uppfattas som dogm”. Se Rosengren, op cit s. 89.   

59.  Här finns en intressant parallell till hur Johan Asplund förstår den sociala betydelsen 
av byslagsmålet. Han påpekar att fenomenet brukar uppfattas som tecken på 
spänningar och konflikter i det tätt sammansvetsade, agrara samhället men att det 
snarare ska uppfattas precis tvärtom. Byslagsmålen etablerade sociala relationer 
mellan byarna och visade att samhället fungerade – det var när de upphörde som 
den sociala strukturen brutit samman. Med stöd i Georg Simmel menar Asplund 
att konflikten etablerar sociala relationer, den är en form av social interaktion. Se 
Johan Asplund, Om undran inför samhället (Argos, 1970) s. 52-55. Ett konfliktskapande 
konstverk har sannolikt också denna sammansvetsande funktion; tillfälliga sociala 
bindningar och gemenskaper formas i konflikt med andra grupper eller myndigheter, 
i protester mot regler och bestämmelser.



254 Att göra skillnad   Exkurs 2 255

igenkännbart eko. Det är i stort sett en outvecklad problematik i Sverige, 
även om den självklara tanken på gemenskap – språkligt, etniskt, kulturellt, 
ekonomiskt, sexuellt – även här är ifrågasatt. Den inbegriper också en rad 
svårartade problem, för i denna fokus på ”skillnad” finns en uppenbar ten-
dens – som vi redan noterat – att tilldela olikheterna samma absoluta och 
eviga former man funnit och kritiserat i ”helheten”. ”Skillnaderna” konser-
veras, bekräftas och travas upp som likvärdiga men ytliga fenomen, utan 
inbördes relationer och utan att i grunden påverka förståelsen av den rå-
dande normen av normalitet. Dekonstruktionen av tanken om samhället 
som en helhet hamnar lätt i motsatsen, ett bejakande av samhällets atomära 
beståndsdelar, där den nymarxistiska kritiken blir oskiljaktig från grundva-
len i en nyliberalistisk ideologi. Hela situationen påminner om striden i den 
medeltida skolastiken om allmänbegreppens existens – finns det verkligen 
en ”hund” i verkligheten, eller bara ett oändligt antal enskilda ”hundar”?60 
Förmågan att abstrahera principer och tänka generellt är helt enkelt en för-
utsättning för att utverka ”mening”, att kunna kommunicera, och därför 
kvarstår frågan och det i politisk och filosofisk mening stora problemet om 
vad som ska antas som ”grund” för samhället. 

Det tycks höra till kronologins struktur att händelserna konstrueras dia-
lektiskt: procedurer i det närmast föregående skedet överges i nästa så som 
uttömda. Den offentliga konstens vägar framstår som inskrivna i ett grund-
schema, där platsen (eller arkitekturen) utgör den ena plattformen, och före-
ställningar om publiken den andra. I jämförelse med svenska förhållanden, 
vars institutionella historia är dubbelt så lång som den amerikanska, uppstår 
intressanta likheter och förskjutningar i tiden och rummet. Medan ett långt 
drivet samarbete mellan arkitekter och konstnärer förordas av amerikanska 
myndigheter nästan 20 år före de svenska är det samtidigt, som vi sett, formu-
lerat redan på 30-talet. Och om detta skede överges som ”uttömt” redan på 
80-talet i USA, har det framför allt sin orsak i villkoren för denna intergering. 
Medan den amerikanska ”new genre public art”, den engelska ”community 
based art” och den franska ”modellen” hos Fondation de France (med klara 
kopplingar till den av franska myndigheter favoriserade s.k. ”relationella es-
tetiken”) betecknar en bred konstnärlig inriktning mot nya sätt att produ-
cera, kommunicera och begreppsliga konst i offentligheten finns här också 

60.  Den s.k. Universalia-striden i yngre medeltid mellan realister och nominalister var en 
filosofisk begreppsproblematik som rörde sig kring frågan: ”är arter och släkter att 
fatta som reella föremål av högre ordning än de enskilda tingen? Eller är de endast 
benämningar på en mängd individuella ting med vissa gemensamma egenskaper?”. 
Se Gunnar Aspelin, Tankens vägar, del 1 (Lund: Doxa, 1977) s. 205-209.

både likheter och olikheter i förhållande till det svenska konstlivet.61 Men i 
den mån dessa ”nya” rörelser närmast kategoriskt tar spjärn mot objektet, 
mot monumentet, mot arkitekturen och mot varje föreställning om permanens 
– till förmån för vad man ser som en vidgning mot publiken, mot sociala 
och politiska förhållanden – betecknar det en situation där konsten binds allt 
hårdare till den institutionella kultur som garanterar och legitimerar dess for-
mer. Rörelsen mot skapar en hopplös låsning som står i vägen för den verkliga 
frågan: det specifika för konst – och konstens funktion i samhället. 

Integreringen mellan konst och arkitektur i gestaltandet av offentliga rum 
är bara intressant om det sker på lika villkor: inte nödvändigtvis i form av ett 
gemensamt uppdrag, men med bibehållande av konstens integritet. Det är 
som konst konsten kan tillföra betydelser till det offentliga rummet. Därför 
finns en stor potential i Statens konstråds organisation och i formerna för det 
vidgade uppdraget – ett uppdrag som, att döma av nuvarande uppdragsfor-
muleringar, redan förefaller att ha begränsats. Men när staten reserverar sina 
åtaganden till ”det egna” förlorar man möjligheten att förankra och sprida 
framåtsyftande projekt på en bredare basis: att ”styra” genom att gå före. Med 
eget anslag, eget tolkningsföreträde och eget politiskt mandat har konstrådet, 
i kulturpolitiska termer, enastående möjligheter att implementera konsten i 
samhället. Genom frånvaron av ett direkt politiskt styre – med allt vad det 
innebär av avstånd, utjämning och anonyma intressen – och med sakkun-
niga, praktiskt verksamma personer ansvariga som projektledare har man 
också kapacitet att säkerställa konstens integritet. Men det är samtidigt ett 
mycket skört system, eftersom det i avsaknad av fastlagda principer står och 
faller med det personliga: viljan och ansträngningarna hos de enskilda pro-
jektledarna, det vill säga den individuella förmågan att vilja, tänka, besluta, 
argumentera, förankra och kommunicera. Min upplevelse av Statens konst-
råd vittnar om en institutionell kultur som upplevde sig som hotad, utsatt för 
angrepp från en i grunden oförstående omvärld och med en vacklande själv-
bild. Risken finns att man övertar hierarkier och värdesystem från den övriga 
konstvärlden, snarare än utvecklar och förtydligar kriterierna för sin egen 
verksamhet. För den offentlig konsten villkor är specifika och kan inte likställas 
med villkoren för produktionen av konst inom institutionernas väggar.

61.  Ett exempel på den offentliga konstens förnyelse är konstnärsgruppen love and 
devotion (Ingrid Eriksson, Carina Gunnars, Karin Johnson och Anna Kindgren) 
och deras arbete på Ulleråkers sjukhus. Arbetet var här inriktat mot både sociala 
och arkitektoniska aspekter och införlivat med ett kritiskt undersökande perspektiv 
på institutionen. Se Helena Mattsson, 1 % love and devotion på Ulleråkers sjukhus 
(Göteborg: Glänta, 2006).
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Relationen till platsen, eller till arkitekturen, är vad som står i centrum 
för mina frågeställningar. Men den kritiska rörelse som uppstått inom an-
dra, mer efemära former av konstnärliga praktiker har en viktig betydelse 
för att visa på både problemen och möjligheterna. Det är omöjligt att på 
ett generellt plan uttala sig kategoriskt om giltiga och ogiltiga praktiker: vad 
som måste framhållas är vikten av medvetenhet, omsorg och konsekvens 
i hur olika projekt utformas, trots att samma grundelement återkommer. 
Så till vida kan en mer än sekelgammal tradition att låta konstnärer ”ut-
smycka” byggnader fortfarande generera häpnadsväckande resultat – som t 
ex i det schweiziska arkitektkontorets Herzog & de Meurons olika arbeten, 
där konstnärer kan tilldelas hårt definierade uppdrag som likväl genererar 
resultat med stor estetisk verkan. Resultatet måste dock skrivas på arkitektu-
rens konto, snarare än på konstens, för det är bara när och om verkligheten 
ifrågasätts som konsten har ett övertag. Därför är det i sammanblandningen 
mellan rum och objekt, konst och arkitektur, som den verkliga laddningen 
uppstår – det är den gemensamma produktionen av verklighetsformer som kan 
skapa nya betydelser och nya disciplinära positioner. Nej, tanken är förvisso 
inte ny. Men kanske det finns andra vägar att utforska, efter att kritiken mot 
den modernistiska tanken om helhet och harmoni uppnått sin fulla verkan? 
För det finns ingenting i begreppet ”integrering” som i sig förutsätter hierar-
kier. Motsättningen uppstår till följd av projektets utformning, fördelningen 
av arbetsuppgifter och genom det system av antaganden – hos konstnärer, 
arkitekter, brukare och beställare – som är bindande för arbetets former. 

Därför utgör Stortorget verkligen en ”annan” plats, än vad som tidi-
gare etablerats inom den offentliga konsten. Genom sitt radikala likstäl-
lande mellan konstnär och arkitekter är det ett annorlunda projekt, än när 
konsten visserligen ges stora utrymmen men som likväl är underordnade 
byggnaden. Genom att konstnärliga överväganden varit utslagsgivande i 
planeringen och utformningen av ett stadsrum – ett historiskt rum, en liten 
stads vardagsrum, transformerat till att också utgöra ett offentligt konstverk 
– inbegriper det en social, kulturell, politisk och ekonomisk problematik som 
vida överstiger komplexiteten av ett tillfälligt konstprojekt. Och i sitt aktiva 
bemötande av vad som utgör en plats och formar en offentlighet inbegriper 
det grunden i relationen mellan konst, arkitektur och politik. Stortorget är 
ett undantag i förhållande till de alternativa former och positioner som hit-
tills utpekats i konstdiskussionen.

Nästa uppslag:
Richard Serra, Tilted Arc, 1982.
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3.1 Det platsspecifika konstverket: 1965 - 1970

3.1.1
Om den nutida konsten får man ofta höra att den ”ställer frågor”. Konstens 
legitimitet antas inte längre utgå från dess formella egenskaper, utan från 
dess förmåga att ”peka ut”, problematisera eller göra betraktaren uppmärk-
sam på olika företeelser eller situationer. ”Konst kan idag inte bara se ut hur 
som helst, konsten kan också handla om i stort sett vad som helst”, skriver 
redaktörerna till ett samlingsverk om nutida konst, och fortsätter: ”Gemen-
samt för dessa konstnärer är att de på olika sätt ifrågasätter de strukturer 
som skapar våra identiteter och bilden av oss själva och vår omvärld”.1 Det 
innebär att estetiska och formella egenskaper har blivit allt mindre relevanta 
ifråga hur ett verk är gjort och ägnat att uppfattas. Ja, själva föreställningen 
om ”verk” hör till de kategorier som grundligen ifrågasatts under de senaste 
30 åren – verket som en garant för konstens autonomi och därför också för 
dess ekonomiska värde; verket som objekt och därför slutet och avskiljt från 
betraktaren; verket som ett upprätthållande av traditionella estetiska värden 
som originalitet och autenticitet. Med kritiken av verket följer kritiken av 
konstnären som särskild och upphöjd (men därför också som ansvarig), och 
på denna dekonstruktion följer i sin tur uppbyggnaden av hela det synsätt 
som håller subjekt och objekt åtskilda från varandra. 

Denna historiska process – från det ensamma konstnärsjaget i ateljén till 
kollektivt iscensatta aktioner i det offentliga rummet – är möjlig att skrivas in 
i en historia om hur konsten relaterat till platsen. Uppfattad som site, platsen 
för det konstnärliga verket eller ingreppet, har platsbegreppet fungerat som 
ett incitament för omfattande konstnärliga operationer allt sedan det sena 
60-talet och framåt: platsen har inte bara konstituerat ett ”utanför” kon-
stens institutioner, en konfrontation med livet eller verkligheten, utan har 
även konfronterat konsten med sig själv, med vad som utgör konst – och vad 
den har med platsen att göra. Komplexiteten framgår redan av den mest 
direkta förståelsen av platsspecifik konst, så som den formuleras av konst-
teoretikern Nick Kaye: ”Om man accepterar prepositionen att betydelser 
och uttalanden, aktioner och händelser påverkas av den ’lokala positionen’, 
av delaktigheten i en aktuell situation, då måste också ett konstverk definie-
ras i förhållande till plats och position”.2 Här uppstår en direkt relation till 

1.  Sofie Allgårdh och Estelle af Malmborg, Svensk konst nu: 85 konstnärer födda efter 1960. 
SAKs, 2004 (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2004) s.11 f. 

2.  Nick Kaye, Site-specific Art: Performance, Place and Documentation (London, New York: 
Routledge, 2000), s. 1.
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vad som inom diskursanalysen, med grund i Foucault, brukar omnämnas 
som ett ”situerat subjekt”, en ”subjektsposition”, i motsats till tanken om ett 
generellt (tänkande eller upplevande) subjekt.3 Jaget – liksom verket – utgår 
från någonting, förhåller sig till någonting, befinner sig någonstans och riktar sig 
mot något när det erfar sin existens – när det ”verkar”. Laddningen i detta 
förhållande intensifieras i en situation där konsten lämnar sina etablerade 
domäner, sin institutionella ”insida” och söker sin plats på ”utsidan” där 
den potentiellt sammansmälter med allting annat. Därför inbegriper diskus-
sionen om den platsspecifika konsten också långt drivna frågeställningar om 
relationen mellan konsten och betraktaren – frågan om av vem, hur, när 
och varför ett verk är ägnat att upplevas. Här finns ett kritiskt uppsåt som 
förbinder konstens frågeställningar med vetenskapens och filosofins – men 
som också, eftersom den allt som oftast blundar för denna problematik, skiljer 
konsten från arkitekturen. Den roll som platsen spelat för respektive disci-
plin är därför symptomatisk. För om arkitekturen föreskrivits platsen som en 
ontologisk verklighet, en plats vars mening framställts som autentisk, natur-
lig och ”given” människan, har den inom konsten snarare tjänat ett motsatt 
syfte. Som ett faktisk och metaforiskt utsnitt av ”verkligheten” har platsen 
framför allt bemötts ur ett ifrågasättande. Men detta ”ifrågasättande” har ock-
så lett fram till en punkt där alla fasta kriterier för konstens ”vara”, dess pro-
duktion och representation, förefaller ha upplösts. Detta är innebörden av 
det ”post-mediala”, varför kritiker som Hal Foster menar att gamla frågor 
om konstens specificitet, dess autonomi och verkan, idag återkommit med 
förnyad aktualitet.4 Vi ska i det närmaste studera hur denna plats formu-
lerats och vilka betydelser den haft inom konsten, där frågan om medium 
visar sig fungera som ett slags formaterande kärna. 

I skildringar av den platsspecifika konstens vändningar brukar utgångs-
punkten alltid personifieras av en och samma person, den amerikanska 
skulptören Richard Serra, och skulpturen Tilted Arc, beställt av statliga myn-
digheter 1979 och avlägsnad under stort tumult 10 år senare. Verket be-
stod av en 3,6 meter hög och 36 meter lång corten-plåt som skar av Federal 

3.  Om diskursanalysens genealogi med utgångspunkt i Michel Foucault, se Iver 
B. Neumann, Mening, materialitet, makt: en introduktion till diskursanalys (Lund: 
Studentlitteratur, 2003), övers. P. Dückler, s. 13-27, om ”subjektsposition” s. 29-35, 
s.104.  

4.  Hal Foster, ”Trauma Studies and the Interdisciplinary: An Interview” ur Alex 
Coles & Alexia Defert (red.), The Anxiety of Interdisciplinary (London: Black Dog, 1998) 
s. 168. För ett aktuellt resonemang om konstens identitet och legitimitet, se Glänta 
2006:1-2, Paletten 262-263: 2004-5, 2006:1.

Plaza på Manhattan i två delar – ett radikalt fysiskt ingrepp som utgör ett 
slags stående topos i varje sammanhang som diskuterar konstnärsrollen, kon-
stens autonomi och uppdrag i förhållande till samhället.5 Med en ofta cite-
rad nyckelfras hävdade Serra ”att flytta verket är liktydigt med att förstöra 
det”, och denna identifikation mellan plats och verk brukar användas för 
att karaktärisera den platsspecifika konstens första modus, som inriktad på 
stabilitet och permanens. 

Serra brukar betecknas som en ”fenomenologisk” konstnär eftersom 
hans skulpturer var ägnade att verka ”direkt”, i kraft av sin närvaro och 
materialitet, snarare än genom att utlösa kritiska eller konceptuella betydel-
ser.6 Han kan alltså betraktas som en motsvarighet till hur relationen mellan 
plats och verk bestämts inom arkitekturteorin, dvs. som determinerad av 
en rad essentiella förhållanden – men redan vid ett något utökat citat fram-
står förhållandet som mer komplicerat. ”Jag gör inga bärbara objekt”, säger 
(visserligen) Serra, ”de platsspecifika verkens skala, storlek och lokalitet är 
bestämda av platsens topografi, vare sig det rör sig om en urban plats, ett 
landskap eller en arkitektonisk inhägnad”. Och fortsätter: ”Mina arbeten är 
del av och är inbyggda i platsens struktur, och omstrukturerar ofta – både 
konceptuellt och perceptuellt – platsens organisation. … Jag intresserar mig 
för det beteenderum [behavioral space] i vilket betraktaren interagerar med 
skulpturen i sin kontext”.7 Enligt Serra ska verket alltså utgå från den fysiska 
platsen, men också skapa platsen i fysisk och konceptuell bemärkelse, och 
dokumentation av Tilted Arc visar hur långt denna ”omstrukturering” kun-
de drivas: Serra förvandlade hela platsen till del av hans skulptur. Som ut-
tryck för vad Miwon Kwon kallar ”dominerande och positivistiska” anspråk 

5.  Se Kaye, op cit; Rosalyn Deutsche, ”Tilted Arc and the Uses of Democracry” ur 
Evictions: Art and Spatial Politics (Cambridge, Massacuhusetts, London, England: The 
MIT Press, 1996); Miwon Kwon, One Place After Another: Site-Specific Art and Locational 
Identity (Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press, 2002); 
Suzanne Lacy, ”Cultural Pilgrimages and Metaphoric Journeys” ur Suzanne Lacy 
(red.), Mapping the Terrain (Seattle, Washington: Bay Press, 1995). 

6.  Kaye, op cit s. 2; Kwon, op cit s. 1 ff., 11 f., 159.
7.  Citerad ur Clara Weyergraf-Serra och Martha Buskirk (red.) Richard Serra’s Tilted 

Arc, red. (Eindhoven, Van Abbemuseum,1988) s. 64. Serras uttalande är del av 
hans försvar vid den hearing som anordnades av myndigheter i New York för 
att bemöta protesterna mot verket. Vid denna tillställning, av kritiker kallad en 
”skenrättegång”, framträdde kanon av den amerikanska konstscenen till verkets 
försvar. I och med den utförliga dokumentationen utgör händelsen en osedvanligt 
rik källa för artikulerade ställningstaganden kring den offentliga konstens villkor. 
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blottlägger Tilted Arc också redan en kris i den platsspecifika traditionen – 
det finns ingenting ”oskyldigt” över hur platsen har tolkats.8 Om det rör sig 
om ett framkallande av platsens ”ontologiska sanningar”, så är dessa av ett 
helt annat slag än vad som föreskrivits inom arkitekturteorin. För Serra var 
platsens ”immateriella attribut” – framför allt dess symboliska värde, som 
omgivet av maktinstitutioner – minst lika avgörande som dess fysiska egen-
skaper.9 Det förefaller därför som om konstens förhållande till plats, även i 
Serras förment ”fixerade” och ”ursprungliga” mening, är mer komplicerad 
än att det enbart skulle röra sig om en anpassning till en given verklighet. 

Den marxistiskt orienterade kritikern Douglas Crimp går mycket långt 
i att befästa Tilted Arc som en form av motstånd. Verket ska enligt honom 
inte tolkas som ett slags fenomenologiskt befästande av platsen, utan som 
en kritisk handling – riktad mot det offentliga rummet.10 Crimp framhåller 
Serra som en politisk konstnär. Med bakgrund i arbetarklassen skulle hans 
industriellt tillverkade, osannolikt tunga material vara ett sätt att avslöja den 
moderna konstens dolda produktionsförhållanden, och hans insisterande på 
att skulpturen måste upplevas direkt, utan förmedling, utgick från insikten 
att varje form av dokumentation eller representation reducerar konsten till 
en handelsvara. Crimp menar att Serra drev en kamp mot den borgerliga 
åtskillnaden mellan privat och offentligt (observera att offentligheten, en-
ligt marxistisk ideologi, upprättas för att säkerställa uppkomsten av privat 
kapital)– och därför ska Tilted Arc ses som ett blottläggande av ”sanningen” 
om det offentliga rummet, ett avslöjande av det som en ”krigsskådeplats”. 
Serras egenmäktiga – av många ansett som egoistiska – annekterande av 
platsen var därför inte mer än följdriktigt i ett samhälle baserat på ”egois-
mens princip”. Crimps läsning är något av en övertolkning – i sin ideolo-
giska bestämning strider den rent av mot det ”direkta” i verkets tilltal – men 
på ett intressant sätt urskiljer han verkets radikalitet som betingad av en 
estetisk förflyttning: från en offentlighet (den initierade konstvärlden) till en 
annan (allmänheten). Genom att Serra överför minimalismens avancerade 
konstnärliga strategier till en allmän plats – till en oförberedd publik – kom 
följderna att spegla vad Crimp ser som samhällets oförmåga att betrakta 

8.  Kwon, op cit s. 13.
9.  Anfört av Suzanne Delehanty, medverkande i valet av konstnär och uppdrag, ur 

Weyergraf-Serra och Buskirk (red.), op cit s. 82.
10.  Douglas Crimp, ”Redefining Site Specificity”, On the Museum’s Ruins (Cambridge, 

Massachusetts, London, England: The MIT Press, 1995). Texten finns utgiven 
på svenska som ”Att omdefiniera det platsspecifika”, Minimalism och postminimalism 
(Stockholm: Raster, skriftserien Kairos 10, 2005) övers. S-O. Wallenstein.

konst som annat än ett uttryck för privat konstnärlig sensibilitet; en falsk 
harmonisering av samhällets konflikter. Verkets ”mening” görs här återigen 
beroende av kontexten, dvs. betraktaren, kritiken, publiken; hela det dis-
kursiva ramverk där betydelsen formuleras. I fråga om Tilted Arc inbegrep 
detta en aggressiv intervention, kanske framför allt riktad mot den utslätade 
offentliga konsten, men otvivelaktigt är förflyttning en ständig anledning till 
konflikt – estetiskt såväl som politiskt. 

De demokratiska implikationerna av detta verk har lyfts fram av Rosalyn 
Deutsche – i hennes läsning rör det sig inte om en estetisk konflikt, utan ”en 
strid om demokratins mening”.11 Vad som döljer sig bakom denna formu-
lering är ytterst skillnaden mellan en representativ demokrati – här framför 
allt utgörande den statliga myndighet som beställde verket – och en direkt 
demokrati, där motståndet alltid tenderar att formuleras med anspråk på 
att tala för ”folket”. Föreställningar om ”folket” ligger till grund för ideolo-
gier på både höger- och vänstersidan, och Deutsche visar effektivt hur så-
dana vaga men värdeladdade allmänbegrepp står i vägen för diskussionen 
om sakfrågor. (Samma mekanism är för övrigt i svang, när ”mannen på 
gatan”, en godtycklig, icke-initierad och oförberedd röst, används av media 
för att representera den allmänna opinionen.) Det väsentliga för Deutsche 
är att visa hur föreställningen om demokrati utgår från en idé om helhet och 
konsensus, snarare än att se den som ett diskursivt betingat begrepp vars 
betydelse kan och måste debatteras. Den offentliga konsten är inte ”demo-
kratisk” för att den är fysiskt och estetiskt tillgänglig – för att den bekräftar 
identiteter och rådande ideologier – utan genom sin kritiska kapacitet att 
framhålla och skapa konflikter. I den bemärkelsen rörde sig Tilted Arc om ett 
ytterst demokratiskt konstverk med mångfaldiga effekter, inte minst på det 
statliga systemet för att beställa och föreskriva konst.12 

Men det finns en annan aspekt, som Deutsche inte utvecklar, kanske för 
att det strider mot hennes antiauktoritära hållning: det faktum att ett verk 
som Tilted Arc aldrig skulle kunnat ha existerat utan makten hos en statlig be-

11.  Deutsche, ”Tilted Arc and the Uses of Democracy”, op cit s. 258 ff. 
12.  Kontroversen kring Tilted Arc markerar en vändningspunkt inom den amerikanska 

offentliga konsten. Verkets estetiska otillgänglighet uppfattades som avhängig 
beställningsmodellen, baserad på en liten krets experter anlitade av staten. Den 
långdragna kontroversen orsakade en omsvängning av den officiella politiken på 
90-talet, ett skifte mot en ”mjukare”, mer ”deltagande” konst med direkt förankring 
hos allmänheten. Detta skifte var under en period direkt avläsbart på The Federal 
Plaza, som sedermera omdanandes i en färg- och formrik gestaltning av Martha 
Schwartz. Se Kwon, op cit. s. 81 f., Lacy op cit s. 24 f.
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ställare. Det skulle svårligen ha kunnat uppföras på ”allmänhetens” initiativ 
eller överlevt ett system av konsensus, eftersom det utgår från rent konstnär-
liga överväganden och uttrycker en konstnärlig problematik. Enligt Han-
nah Arendt kan inte statens makt ifrågasättas – som politiskt betingad har 
den sin legitimitet i sitt ursprung i kollektivet och det gemensamma syftet. 
Kapaciteten att handla, ”förmågan att börja på nytt”, är för henne essensen 
av det politiska, och utan denna förmåga skulle allt människan företar sig 
bara utgöras av ”bevarande” eller sociala ”beteenden”.13 Därför är det full-
ständigt i överensstämmelse med Arendts resonemang att en statlig bestäl-
lare tar ansvaret för att producera offentlig konst med radikalt nya betydels-
er, även om den inte motsvarar önskemålen hos dem som kommer i direkt 
kontakt med den. Det innebär att den cementerade förståelsen av Staten 
som repression, som inriktad på att bevara ett orättfärdigt status quo, i sin 
grundsyn är alltför enkel. Den sammansatta diskursen kring Tilted Arc visar 
snarare hur ett enstaka konstverk kan riva upp betydelser som verkligen om-
fattar samhället som helhet – det rör inte bara ”en strid om demokratins 
mening”, utan en strid om var, på vilken nivå i samhället, demokratin har 
sin ”rättmätiga” plats. 

Varför har då Serra tilldelats rollen av att personifiera en upplevelse-
baserad och därför ”oskyldig” förståelse av platsen som ”ursprunglig” och 
”fixerad” – och därför som en mindre kritisk konstnär än andra? Den feno-
menologiska förankringen framgår genom Serras inriktning mot fakticitet, 
där form och innehåll reducerats till ett slags rent materiellt uttryck. Men 
verkens fysiska tinglighet, deras oskiljaktighet med platsen, liksom Serras 
insisterande på den oförmedlade närvaron, på permanens snarare än tillfäl-
liga iscensättningar, är samtidigt aspekter med nära beröring till arkitektur. 
Den blotta tyngden och skalan i verken innebär att skulpturerna påverkar 
betraktarens synfält, rörelser, rums- och kroppsupplevelser: verken inte 
bara uttrycker makt – de utövar makt, de är implicit arkitektoniska. Jag tror att 
det ytterst är detta förhållande som gör Serra så provocerande. Kaye ställer 
Serra i opposition mot allt vad han håller väsentligt i den platsspecifika kon-
sten – dess nedmontering av alla fasta värden. I Kayes läsning inbegriper 
detta med nödvändigt ett efemärt handlag – iscensättningar, happenings och 
olika slags sociala aktioner, som tar sin början i det teatrala och performa-
tiva inslaget i minimalismen och konceptkonsten.14 Därmed upprätthåller 
han vad som närmast är en kodex inom konstkritiken, där varje beröring 
med permanens och stabilitet per automatik reducerar den kritiska poten-

13.  Hannah Arendt, On Violence (New York: Harcourt, Brace & World, 1970) s. 82.
14.  Kaye, op cit s. 2. 

tialen. Det är samma schema som framträtt i diskursen om den offentliga 
konsten, baserad på en fastlagd dikotomi mellan det permanenta och det 
tillfälliga, mellan befästelse och ifrågasättande, mellan ”oskuld” och ”kri-
tik”, mellan makt och opposition – en dikotomi som upprättar konsten som 
en motsats till arkitekturen. Denna skillnad upprätthålls – om än på ett något 
annat sätt – hos Kwon: med utgångspunkt i Serras egna beskrivningar me-
nar hon att Tilted Arc framför allt ska tolkas som en konfrontation mellan 
arkitektur och skulptur. Om verket ”omstrukturerade” platsens fysiska och 
mentala struktur, så var denna struktur – vad Serra betecknade som plat-
sens ”medium” – identisk med en arkitektur vars ”tveksamma ideologiska 
och politiska makt” tvingade fram ett konstnärligt ställningstagande.15 Om 
det offentliga rummet utgör en ”krigsskådeplats” så förefaller därmed stri-
den utspelas på flera fronter: inte bara mellan det offentliga och det privata, 
mellan eliten och allmänheten, (och mellan vad vi, i en annan läsning, skulle 
kunna urskilja som ”strategiska” och ”taktiska” territorialiseringar) – utan 
även mellan konst och arkitektur. 

Därför tjänar Serras konstnärskap som en ingång till den sammansat-
ta problematik jag söker utreda i det här kapitlet: relationen mellan konst 
och arkitektur, särskilt i förhållande till platsen. För om Serras skulptur var 
en konfrontation med arkitektur – vilket fattas som uttryck för en anonym 
och förtryckande maktstruktur – så skedde det just med arkitektoniska medel. 
Återigen kan Serras estetik betraktas i termer av förflyttning, från ett ar-
kitektoniskt register till ett skulpturalt, där arkitekturens ”anonyma” och 
”repressiva” makt övertas och operationaliseras av konstnären. En skulptur 
som arbetar med arkitektoniska verkningsmedel utan att därför infogas i ett 
arkitektoniskt ramverk – allt det som hör till nytta, omsorg, funktionalitet, 
skönhet, ekonomi, generalitet, social förankring och vad det nu kan vara 
– står också fjärmad från alla de förmildrande omständigheter som legiti-
merar arkitekturens påverkan. Kvar blir det rumsliga ingreppet, formens 
våldsamt förstärkta kapacitet att utöva makt, en makt vars enda legitimitet 
förefaller utgå från konstnärens subjekt. (I den meningen uttrycker Tilted Arc 
verkligen våldets princip, snarare än maktens, eftersom våld enligt Arendt är 
en implementerad förstärkning av den personliga styrkan.16 ) Serra tog helt 
enkelt för mycket plats – men han gjorde det genom att använda medel från en 
disciplin och överföra dem till en annan. Och därför måste det också kunna 
utgöra ett ömsesidigt förhållande. För om Serra kunde reducera konsten till 
ett uttryck för fysiska handlingar – ”att tappa, klyva, rulla, vika, skära, etc.” 

15.  Kwon, op cit s. 75.
16.  Arendt, op cit s. 46-56.
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– har detta en återspegling i en arkitektonisk praktik som på ett liknande sätt 
utgår från materialets egenskaper för att uppnå integritet.17 Tänker vi bort 
hela schemat av motsatsförhållanden så öppnar detta ambivalenta förhål-
lande upp inför andra läsningar av hur platsen kan ”omstruktureras”. Inte 
som en konfrontation mellan två skilda uppsättning villkor, mellan skilda 
medier, utan som en interaktion – en aktiv överföring – mellan konst och 
arkitektur. Det är att fatta platsen som ett gemensamt medium, där platsens 
materiella och immateriella dimensioner, liksom den institutionella, admi-
nistrativa, diskursiva och politiska situationen alla är infogade. Så såg också 
uppdraget ut inför omdaningen av Stortorget.

3.1.2 
Det historiskt betingade ursprunget till den platsspecifika konsten kan, som 
den amerikanska konstkritikern Rosalind Krauss visat, hänföras till ”monu-
mentets logik” i den klassiska epoken där skulpturen – i form av en figura-
tiv representation – fungerar som en markering av plats i åminnelse av en 
person eller händelse.18 Konstens relation till platsen utgår därför från en 
rad fastlagda betydelser, där verket samtidigt är skilt från och upphöjt från 
omgivningen genom den semiotiskt laddade sockeln. Monumentets logik 
fungerar som ett befästande av platsen, det utgör ett slags modell för relationen 
mellan konst och samhälle, där konsten antas medverka i konstruktionen av 
verkligheten i enlighet med de styrande krafternas ideologi. Men det är också 
en upprättelse, eftersom skulpturen i sig skapar en plats genom att tillföra plat-
sen mening. Samtliga dessa villkor har omväxlande ifrågasatts, radikaliserats 
och fortsatt att tas i anspråk av den platsspecifika konsten, som därmed ut-
gör en sammanflätad del av den offentliga konstens tradition. Därför har det 
på senare tid mer än någonting annat bemötts i termer av kritik, formad ur 
ett motstånd mot denna utpekade position och mot detta moraliska innehåll 
– men det är en kritik där allt som rör skönhet, beständighet och stabilitet lik-
som besudlats och svepts med. Arkitekturens uppenbara sammanblandning 
med detta monument ställer den därför i ett laddat förhållande till konsten. 
Som uttryck för makt, som representation och permanens, har arkitekturen 
uppfattats som liktydig med den monumentalitet en radikal och framåtsyf-
tande konst har att bekämpa. Men det är paradoxalt, eftersom strävan att ut-

17.  Citerat från Kwon, op cit s. 51. Serras formulering parafraseras i titeln på Caruso 
St. Johns publikation, Knitting Weaving Wrapping Pressing (Basel, Boston, Berlin: 
Birkhäuser, 2002). 

18.  Rosalind Krauss, ”Skulptur i det utvidgade fältet” (först publicerad 1979), 
Minimalism och postminimalism, övers. E. van der Heeg.

vidga konstverket till en ”allomfattande situation” – vi ska snart se hur – ock-
så innebär att rummet görs delaktigt i verket på ett tidigare oanmält sätt. Man 
kan se det som en process där rummet införlivas i konstbegreppet och därför 
skiljs från arkitekturen: en strid om uttrycksformer och medier, där konsten 
går ut som segrare, framför allt genom att definiera arkitekturen som enbart 
uttryck för makt, som en form av representation. Det tecknar därför återi-
gen historien om rummets försvinnande ut ur arkitekturens område – denna 
gång som skildrad inifrån konstens domäner. 

Den platsspecifika konstens paradigm uppstår med den amerikanska mi-
nimalismen, ett skede som hör till de akademiskt mest genomlysta och som 
i efterhand ter sig som avgörande i övergången mellan sen- och postmoder-
nism.19 Kritiken mot det autonoma konstverket – den sena modernismens 
abstrakta, fristående konstverk vars betydelse var oberoende sammanhang-
et – gav anledning till att vidga konstens sfär och samtidigt etablera ett mer 
direkt förhållande till betraktaren. När Richard Serra utförde Splashing i ett 
varumagasin på övre Manhattan 1968 och stänkte nedsmält bly längs mötet 
mellan golv och vägg, betecknar detta ett moment där verk och plats smälte 
samman. Plötsligt var det inte längre givet hur verket var ägnat att upplevas 
– skulle det betraktas som skulptur, måleri eller till och med arkitektur? Den 
platsspecifika konsten bryter mot modernismens autonoma skulptur och in-
rättar sig efter ett helt annat schema; från att tidigare varit hänvisad till att 
utvecklas inifrån det egna paradigmet, kommer minimalismen att beteckna 
en vändning där de estetiska kategorierna flyter in i varandra. Uppkomsten 
av platsspecifika utgör en situation där konstnärens praktik inte längre kan 
definieras i relation till ett givet medium utan snarare, med Krauss formu-
lering, ”i relation till en logisk operation utförd på en uppsättning kulturella 
termer, där vilket medium som helst – foto, böcker, linjer på en vägg, speg-
lar, eller skulpturen själv – mycket väl kan användas”.20 

I centrum för denna omvandling stod den amerikanska konstteoretikern 

19.  Ett urval av de centrala texterna finns publicerade på svenska i Minimalism och 
postminimalism (Stockholm: Raster, skriftserien Kairos10, 2005). På svenska finns 
också avhandlingarna Tom Sandqvist, Den meningslösa kuben: den minimalistiska 
bildkonstens förutsättningar och bakgrund (Åhus: Kalejdoskop, 1988) samt Håkan 
Nilsson, Clement Greenberg och hans kritiker (Stockholm: Stockholms universitet, 
Konstvetenskapliga inst., 2000). Sven-Olov Wallensteins förord till Minimalism 
och postminimalism är en värdefull sammanfattning och hans Bildstrider: föreläsningar 
om estetisk teori (Göteborg: Alfabeta/Anamma, 2001) utvecklar de bakomliggande 
problemställningarna. 

20.  Krauss, op cit. s. 170. 
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Clement Greenberg, som allt sedan 40-talet personifierat det modernistiska 
estetiska paradigmet. Man kan se honom som ett slags motsvarighet till ar-
kitekturens Sigfried Giedion, dock med ett mer direkt inflytande över en 
mer begränsad sfär. Det centrala i Greenbergs tänkande var insisterandet 
på det ”specifika” för varje konstform: tredimensionalitet för skulpturen, 
ytan för måleriet. Härvidlag stod han på klassisk konsthistorisk grund: tan-
ken att varje konstart ska förstås med utgångspunkt i sitt medium, sitt mate-
rial eller medel, var formulerad redan i romantiken, i synnerhet hos Hegel, 
som såg mediet som bestämmande för konstformernas placering i en hie-
rarki av stigande andlighet.21 För Greenberg var detta fokus på konstens 
”medium” inte fattat i den begränsade innebörden av ”material”, utan i en 
mer konceptuell bemärkelse– det innebar därför ett brott mot den urgamla 
mimetiska tolkningsramen och en inriktning mot de tekniska och formella 
betingelserna för skapandet. ”Konst skapas ur konst”, skriver Greenberg: 
”Innehållet måste förvandlas till form så fullständigt att konstverket eller det 
litterära verket inte kan reduceras till något annat än till sig självt”.22 

Frågan om ett konstverks ”medium” var därför normerande – inte bara 
för en formell genreuppdelning, utan för att mediet var det som garanterade 
konstens autonomi och praktikens legitimitet. Greenberg såg hur varje konst-
form skulle utvecklas mot en allt högre grad av ”renhet” och ”specificitet” 
genom uteslutning och avgränsning – ett slags framkallande av essenser som 
del i en lagbunden, historisk utveckling. Det explicit modernistiska i denna 
hållning framkommer tydligt genom en jämförelse med Le Corbusiers parol-
ler i Vers une architecture (1923), där arkitekturen betecknas som en uppnådd 
sanning, en ”ren andens produkt” som triumfatoriskt står fri från stilar och 
bara uttrycker vad den ”är”. För måleriets del innebar denna yttersta renhet 
att nå den (må vara fiktiva) punkt där måleriet bara handlade om måleri, 
bara utgjordes av färg på en yta, men där denna yta samtidigt förhöll sig 
till vad Greenberg kallar dess ”optiska illusion”.23 Det mediumspecifika var 
därför ytterst laddat. Den omfattade även en politisk dimension, i tanken att 
den autonoma konsten – konsten som skild från livet – i sig har en sprängkraft 

21.  För en presentation av Hegels estetik, se Sven Olov Wallensteins efterord i G.W. 
F. Hegel, Inledning till estetiken (Göteborg: Daidalos, 2005) övers. S-O. Wallenstein. 
Om Hegels konstfilosofi i förhållande till Greenberg och den samtida pluralistiska 
konstscen, se Håkan Nilssons Clement Greenberg och hans kritiker, s. 23-27. 

22.  Clement Greenberg, ”Avantgarde and kitsch” (först publicerad 1939) ur Tom 
Sandqvist (red.) Avantgardet (Göteborg: Paletten, 2000) övers. T. Sandqvist, s. 18.

23.  Clement Greenberg, ”Mot en nyare Laokoon” (först publicerad 1940) ur Sandqvist, 
op cit., övers S-O Wallenstein. Se även Nilsson, op cit. s. 111 f.

som raderas genom politisk och social integrering och där Greenberg anslöt 
sig till Trotskijs paroll: ”Konst kan bara vara en stark allierad till revolutio-
nen om den förblir sann mot sig själv”.24 Om den moderna arkitekturens 
uppdrag, hos Le Corbusier, var att frigöra människan från alla begräsningar, 
att transcendera tiden (historien) och rummet (det materiella) – skulle den 
moderna konsten på ett fullkomligt analogt sätt framkalla en närmast religiös 
upplevelse av mening genom det ”rent estetiska”. Det fanns drag av evo-
lutionstänkande hos Greenberg som fick den sena modernismens abstrakta 
expressionism att framstå som en logisk slutpunkt.25 

”Förhållandet mellan måleri och skulptur blev en stor sak vid mitten av 
60-talet, när många målare övergick till att göra tredimensionella verk”, skri-
ver Lucy Lippard: ”vad som tidigare utgjort en metaforisk och expressiv del 
av måleriet framställdes nu som ett verkligt ting”.26 För Greenbergs ”slut-
steg” – i sin yttersta konsekvens en struken duk på väggen – innebar också 
en återvändsgränd. Den rena ytan övergår till att bli ett objekt, liktydig med 
rörelsen in i det gränsområde där verket förvandlas till ett ”varken eller” må-
leri eller skulptur. Det är exakt vad Donald Judd konstaterar i ”Specifika ob-
jekt” (1965), där det är betingelserna för måleriet (snarare än skulpturen) som 
genererar rörelsen mot platsspecificitet.27 Minimalistisk skulptur anvisade 
inte någon speciell betraktelsepunkt som låste fast betraktarens position för 
att understödja en specifik betydelse. Konsten ”föreställde” inte någonting 
– den var, och genom sin fysiska kroppslighet var den ägnad att framkalla en 
intensifierad upplevelse av ”närvaro” – här och nu. Det ”specifika objektet” 
skulle företrädesvis bestå av industriellt framställda föremål som i sin fakti-
citet så att säga nollställde betraktelsen – enligt Donald Judd skulle det inte 
finnas något dolt i verken, inget budskap att deschiffrera. Relationen mellan 
verkets delar och inre komposition var bara ”en sak efter den andra”, en 
fysikt och temporalt betingad kontinuitet utan någon underliggande logik. 
I den meningen var det ett slags anti-metafysisk rörelse som också innehöll 
nationalistiska inslag: tillsammans med det nya ”actionmåleriet” hos Jackson 
Pollock framställdes denna fysiska, direkta konst som den amerikanska kultu-

24.  ”Art can be astrong ally of revolution only insofar it remains truthful to itself.” 
Uttalandet från 1938 är citerat från Nilsson, op cit s. 88. 

25.  Mer nyanserat avvisar Nilsson synen på Greenberg som varande ”deterministisk” 
och menar att han snarare betonade konstens beroende av sin samtid. Se Nilsson, op 
cit s. 106.

26.  Lucy R. Lippard, Eva Hesse (New York, New York University Press, 1976) s.188 
27.  Donald Judd, ”Specifika objekt” (först publicerad 1965) ur Minimalism och 

postminimalism, övers. S-O. Wallenstein. 
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rens överträffande av en degenererad, europeisk-romantisk tradition.28 
Utan principiell särart och bokstavligen nedplockad på golvet öppnade 

dessa verk upp inför helt nya tolkningsparametrar: vad som utgjorde ”konst” 
omfattades nu av hela den fysiskt och temporalt betingade situationen. Robert 
Morris skrev: ”De bättre nya verken lyfter ur relationerna ur verket och gör 
dem till en funktion av rummet, ljuset och betraktarens synfält. Objektet är 
bara en av polerna i den nya estetiken”.29 Till skillnad från en ”intimitetspro-
ducerande” konst baserad på detaljering och bearbetade ytor menade Morris 
att den ”nya skulpturen” skulle vara baserad på ett opersonligt uttryck och ha 
en viss storlek i förhållande till betraktaren: för Morris var detta liktydigt med 
en offentlig konst så som baserad på ett spatialt förhållande. Detta överskridande 
av objektet fanns likaså hos Judd, som konstaterade att ”det faktiska rummet är 
i sig mer kraftfullt och specifikt än färg på en målad yta”.30 Därmed framställ-
des det program där rummet infogades i konsten och gjordes delaktigt i ”hela 
situationen”, i en allomfattande upplevelse som inte kunde ”ramas in”.31 

Som brott betraktat kan denna ”bokstavskonst” (literal art) på ett formellt 
plan betraktas som en återföring till ett slags fysiska grundförhållanden, en 
nedmontering av konstens upphöjdhet till förmån för dess primära tingslig-
het. Här finns starka samband med en fenomenologiskt betingad kritik av 
modernistisk renhet, rationalitet och idealism: en vändning från det abstrak-
ta till det konkreta. Men detta, menar Hal Foster, är att reducera det kritiska 
anslaget i denna rörelse: minimalismen är i hans läsning på ett djupgående 
sätt skild från grundvalarna i den filosofiska fenomenlogin. 32 Ifrågasättandet 

28.  Se intervjun med Frank Stella och Donald Judd (först publicerad 1964): Bruce 
Glaser, ”Frågor till Stella och Judd” ur Minimalism och postminimalism, övers. S-O. 
Wallenstein.

29.  Robert Morris, ”Anteckningar om skulpturen” (först publicerad 1966) ur Minimalism 
och postminimalism, övers. S-O. Wallenstein, s. 83. 

30.  Judd, op cit s. 65.
31.  Termen ”hela situationen” härrör från Robert Morris. Det har beröring till 

konstnären Tony Smiths berömda uttalande ”you can’t frame it” – hans beskrivning 
av måleriet som uttömt på grundval av en hisnande nattlig bilfärd: Bägge citeras 
av Michael Fried som exempel på konstens upplösning och ”teateralisering” (se 
nedan, not 37).  

32.  Hal Foster, ”The Crux of Minimalism”, ur Howard Singerman (red.) Individuals: 
A Selected History of Contemporary Art 1945-1986, Los Angeles: The Museum of 
Contemporary Art (New York: Abbeville Press Publishers, 1986) s. 163. Texten 
finns även publicerad som ett kapitel i den mer lättillgängliga The Return of the Real 
(Cambridge, Massachusetts, London, England: the MIT Press, 1996).

av objektets status inbegrep inte bara ett förnekande av konstnären som ga-
rant för verkets mening, utan sökte i lika hög grad uppnå en destabilisering 
av betraktarens position som ”mottagare” för denna mening. I Fosters läs-
ning blir minimalismen en analys av konstens epistemologiska villkor, snarare 
än de ontologiska – en undersökning av de perceptiva och institutionella 
förutsättningarna för upplevelsen av konst i opposition mot varje tanke om 
konstens ”essens” eller kategoriska ”vara”. Uppdraget var att ”väcka tvivel” 
snarare än att ”övertyga”, att ”avslöja det villkorliga” snarare än att ”söka 
det essentiella”. Insisterandet på den allomfattande upplevelsen innebar att 
verkets ”mening” inte längre sågs som förborgad i verket – men den var 
inte heller tryggt återförd till den enskilda betraktaren, förvandlad till en 
fråga om ”smak”. Han menar att verkets installation i sin kontext var en 
radikal förskjutning av samtliga dessa bestämningar där verkets ”mening” 
inte längre kunde tilldelas en fast position. Redan här är det uppenbart hur 
denna mening, kanske framför allt, hade sin egentliga ”plats” i diskursen. 

Hur minimalismen ska tolkas i förhållande till fenomenologin är i själva 
verket en stridsfråga: det förefaller ha en avgörande betydelse för om den ska 
tolkas som ”kritisk” eller inte. Därför gör Miwon Kwon en distinktion mel-
lan den första ”oskyldiga” fasen av platsspecificitet och en senare ”kritisk”, 
och hon har stöd hos Douglas Crimp, som menar att det var först när konst-
närer erkände platsens sociala särart – när platsen blev specific, även i soci-
alt, ideologiskt och kulturellt hänseende – som minimalismen blev kritisk, 
vilket också innebar att den motsatte sig idealismen i en fenomenologiskt 
grundlagd förståelse av materia och kroppslighet.33 Därför måste Foster be-
driva ett slags exorcism av det fenomenologiska innehållet i den minimaliska 
skulpturen för att framställa den som ”kritisk” – framför allt i polemik mot 
Rosalind Krauss – och denna fråga är av intresse även i arkitektoniskt hän-
seende. Det pekar mot en problematik där inte heller rummet kan antas för 
”givet”, som en upplevelse betingad av dess sensoriska påverkan – utan där 
denna påverkan också måste innefatta de konceptuella villkoren för denna 
situation: bokstavligen en fråga om vad, hur, och varför. 

Minimalismens relation till arkitekturen var emellertid paradoxal på 
många sätt. Utvidgningen mot rummet, ”den allomfattande upplevelsen”, 

33.  Crimp, On the Museum’s Ruins, s. 17. Inom amerikansk konstteori betecknas 
fenomenologin återkommande som ”oskyldig”, vilket förfaller utgå från både en 
marxistisk och en poststrukturalistisk orienterad kritik: för Crimp är den ”kritiska” 
fasen liktydig med ett skifte mellan en materialism (idealistisk/fenomenologisk) till 
en annan (socialt och politiskt definierad). Se även Crimp, ”Att omdefiniera det 
platsspecifika” ur Minimalism och postminimalism, s. 178-181. 
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var också utlöst av en attack mot rummet – rummet som institution. Den 
plats som i första hand utgjordes av rummet för verkets installation – vilket 
kunde vara inom galleriet – kom snart att ifrågasättas eftersom rummets vita 
neutralitet var en chimär, i högsta grad delaktigt i den normativitet man 
sökte frigöra sig från. Galleriet kunde inte längre uppfattas som en ”tabula 
rasa” – det obefläckade, rena idealistiska rum som föreskrevs av en domine-
rande modernism – och kritiken mot ”den vita kuben” och dess förmenta 
neutralitet föranledde konstnärer att söka upp utanförliggande platser som 
en mer direkt och autentisk form av verklighet.34 Arkitekturen är alltså en 
verksam komponent i den platsspecifika konstens uppgörelse med det mod-
ernistiska paradigmet: man kan se det som en flykt från rummet till platsen; 
från ”arkitekturen” till ”verkligheten”. Platsen är en väg ut ur rummets be-
gränsningar – dvs. modernismens vita rum med ursprung i avantgardekul-
turen. Därför föreligger ett invecklat men analogt förhållande i hur platsen 
värdeladdas inom respektive disciplin: i bägge fallen tilldelas den betydelsen 
av att stå ”utanför” det normerande systemet, den sena modernismens este-
tiska lagrum vars innehåll ansågs som uttömt.

Själv aktiv som medskapare i hela detta moment har Lucy Lippard be-
tecknat minimalismen som en frihetsrörelse: strävan att bryta sig ur kon-
stens upphöjda, idealiserade värld och sudda ut gränsen mellan konst och 
liv var det avgörande. Hon skriver: ”Där fanns en befriande känsla av att 
kunna dra sig ur … vad Smithson kallade ’kulturfångenskapen’. Och där 
fanns en sund strävan att avmystifiera konstnärens roll genom att söka sig 
till grunderna”.35 I likhet med den närbesläktade konceptkonsten, vilken 
uppstår ur samma impuls, rörde det sig om vad Lippard kallar ”flyktförsök” 
undan alla de traditionella normativa kriterier som fastställde definitionen 

av konst. Man använde sig medvetet av ”låga”, återanvända material för att 
uppnå neutralitet – som till en intensiv utplåning av känslor. Hon ser mini-
malismens som inriktad på en immaterialisering av konsten, en strävan som 
fullbordades inom konceptkonsten där verket kunde utgöras av en handling 
eller genereras av slump.36 I detta fanns en idé om tomhet, en längtan att nå 
ett slags nollpunkt där konsten till slut utgjordes av ett ”uteslutande” snarare 
än ett ”tillförande”: ”Art as an Act of Omission”. Lippards beskrivning av 
hela denna rörelse fångar strävan att upplösa gränsen mellan konst och liv, 
ett spår som tycks inneboende i hela historien om det kulturella avantgardet 
och som fått i en fortsättning i 90-talets ”new genre public art” och den när-
besläktade relationella estetiken. 

Men denna ”flykt” innebar också andra former av nivellering. I strä-
van att utvidga konstverkets gränser kunde såväl konstnären som objektet 
komma att bli överflödiga: om konsten inte längre var ett ”ting”, utan en 
intensifiering av verklighetsuppfattningen, uppstod en situation där konsten 
helt enkelt hotades av upplösning. Konstens införlivande i en värld av mass-
media och konsumtionsvaror kom framför allt att utforskas inom ramen för 
den amerikanska pop-konsten, medan tillståndet på gränsen mellan konst 
och liv genererade en inriktning mot ”happenings” och ”events”, med Al-
lan Kaprow som ledande figur. Positionen utanför galleriet var med andra 
ord avhängig en fortsatt distinktion av konst, vilket inte minst är uppenbart 
i Donald Judds position. Den genuint kritiska frågan i dessa tidiga flyktför-
sök var därför frågan om särskillnad – för om konsten inte längre kunde 
skiljas från t ex massamhällets produkter (ett spår som utvecklades parallellt 
i pop-konsten) – hur skulle den då kunna bedömas? Och om den inte kunde 
bedömas, vad gjorde den till konst? Denna problematik föranledde kritikern 
Michael Fried att se minimalismen som en degenerering, där bildkonsten 
skulle komma att upphäva sig själv och övergå till något annat.37 

Fried menade att nedmonteringen av objektet till förmån för ”den allom-
fattande upplevelsen” var att upphäva det avstånd mellan verk och betrak-
tare som krävs för en estetisk bedömning. Hädanefter kunde ett konstverk 
inte vara ”bra”, utan bara ”intressant” (som Judd hävdat polemiskt).38 Det 
som bara är ”intressant” har inget absolut värde, och är därför en försking-
ring av kvalitetsbegreppet så som Greenberg fastställt det – det innebar där-

34.  Termen ”den vita kuben” härrör från Brian O’Dohertys Inside the White Cube: The 
Ideology of the Gallery Space (Berkely, California: University of California Press, 1999), 
först publicerad som en serie essäer kring mitten på 70-talet. O’Dohertys påvisade 
galleriets funktion som en borgerlig ”inramningsanordning” som fastställde den 
ideologiska normen för konsten innehåll och värden, varmed ”den vita kuben” 
kom att stå för en blockering av varje konstnärligt försök att framställa världen 
annorlunda. Vithetens ideologiska laddning i arkitektur har utforskats av Mark 
Wigley i White Walls, Designer Dresses: The Fashioning of Modern Architecture (Cambridge, 
Massachusetts, London, England: The MIT Press, 1995) samt ur ett vidare 
kulturellt och postkolonialt perspektiv, av Richard Dyer i White: Essays on Race and 
Culture (London: Routledge, 1997).

35.  Lucy R. Lippard, ”Skärningspunkter”, Flyktpunkter (Stockholm: Moderna Museet, 
1984) övers. T. Waern, s. 25 f.

36.  Lucy R. Lippard, ”Escape Attempts”, Recondsidering the Object of Art 1965-1975 
(Cambridge, Massachusetts: The MIT Press & MoCA, 1996).

37.  Michael Fried, ”Konst och objektalitet” (först publicerad 1967), Minimalism och 
postminimalism, övers. S-O. Wallenstein.

38.  Jämför Judd, op cit. s. 65.
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för en relativisering av konstbegreppet. För Fried var konstupplevelsen att 
drabbas av en oavvislig och genombrytande erfarenhet – att erfara konsten 
närvaro som en ”nåd” (grace) – men hans argument för att återföra konsten 
till dess sublima, essentiella kärna, att ”rensa konsten på liv”, snarare än 
att föra in mer liv i konsten, visar enligt Hal Foster hur den modernistiska 
estetiken är genomsyrad av disciplinära och religiösa inslag.39 Minimalis-
men betecknade därför ett verkligt ”brott” med modernismen, framhåller 
han – inte bara i uppgörelsen med konstens konventioner, i förskjutningen 
av verkets mening, i betoningen på ”upplevelsen” snarare än en i verket 
inneboende ”kvalitet”; utan i det faktum att minimalismen inför tiden som 
en konstnärligt verksam kategori. Det innebär en omstrukturering av konst-
arternas ordning – bildkonsten övergår till något annat: musik, dans, teater 
eller arkitektur. Vad Fried nedgörande kallade för konstens ”teatralisering” 
kom därför att utgöra en fullständig programbeskrivning för helt nya meto-
der att agera och praktisera konstnärligt. 

Minimalismen kan därför betraktas som postmodernismens början. 
Grunden för så skilda konstnärliga uttryck som land-art, performance, pro-
cesskonst, installationer och konceptuell konst är såtillvida desamma; de är 
ett slags spridda skärvor från sprängningen av det modernistiska paradig-
met med dess stränga formbundenhet. Med denna detonation inifrån konst-
begreppet banade minimalismen väg för en helt osannolik mångfald av sätt 
att verka och tänka konstnärligt – den genererade det pluralistiska konstbe-
grepp som är utmärkande för samtiden och där frågan om konstens värde 
och särart blivit allt svårare att fastställa. Men vare sig den betraktas som 
ett konsthistoriskt moment eller som en estetisk strategi var minimalismen 
fylld av paradoxer. Den var bara skenbart enkel – vilket låter sig illustreras 
av det enkla faktum att denna direkta, kroppsliga och fysiska konst var så 
oerhört intellektuell och litterär i sina premisser. Men var den kritisk eller 
”oskyldig”, träder den ut från fenomenologin eller var den post-struktura-
listiskt betingad, var den ens ett verkligt brott – eller verkade den i kontinui-
tet med modernismen? Tolkningarna varierar, men bindningen mellan de 
olika kontrahenterna – som mellan Greenberg och Judd – gör positionerna 
svåra att utskilja och fördunklar skillnaden mellan modernism och postmo-
dernism. Uppenbart var, att flykten undan de institutionella och estetiska 
betingelserna kom att generera ett förstärkt beroende av institutionerna, där 
det utvidgade (idag benämnt som det ”institutionella”) konstbegreppet till-
delats funktionen av att upprätthålla konstens värde och autonomi. Det låg 
så att säga i saken, eftersom upplösningen av verket som objekt relativisera-

de konsten till den punkt, där den i princip blev liktydig med den subjektiva 
upplevelsen. Det skulle göra den till en rent privat angelägenhet, om inte 
institutionen trädde in och garanterade konsten som en delad, gemensam 
erfarenhet – dvs. som en offentlig kategori. 

Tendensen att framställa varje konsthistorisk vändning som ett ”brott” 
döljer också det faktum, att samma grundproblem återkommer. Paradoxalt 
nog inbegrep minimalismen både en uppgörelse med modernismens me-
tafysiska anspråk och en radikalisering av Greenbergs position, eftersom 
man fortfarande insisterade på konstens unicitet och verkets överväldigande 
påverkan. Brottet med det mimetiska – konstens ”föreställande” uppdrag 
– liksom tanken om specificitet formulerades i direkt kontinuitet med mo-
dernismen. För Greenberg var det uppenbart att konsten måste utgöra ett 
motstånd till den förflackning och stagnation som är följden av samhällets 
kommersialisering – hans position är att söka rädda konsten från att upp-
slukas av och bli oskiljbar från kitsch och masskultur.40 Och detta var en 
uppfattning han i stort sett delade med minimalismens konstnärer – i senare 
texter insisterar t ex. Donald Judd på konstens absoluta kvalitet och beklagar 
den allmänna förflackningen.41 Dessa inneboende paradoxer framkommer 
också i en större skala, i det faktum att den traditionella, borgerliga konstide-
ologin – för vilken vi kan anta Hegels konstfilosofi som grund – fortfarande 
kan urskiljas som den fond mot vilken konsten framträder. Minimalismens 
överskridande av de olika konstgenrerna har en motsvarighet i Hegels tes 
om passagerna i Andens historia, där varje konstart ”upphävs” i den nästföl-
jande – arkitekturen ger skulpturen, skulpturen måleriet osv. – mot den slut-
punkt, där konsten i sin ”renaste” form – musiken eller poesin – överskrider 
den materiella bundenheten och övergår till att bli filosofi. När minimalis-
men införlivar tiden och spränger mediets normativa ramar, för att utgöras 
av ”vad som helst” , kan det visserligen betraktas som en nivellering av detta 

39.  Foster, ”The Crux of Minimalism”, s. 174.

40.  Greenbergs föreskrifter upprättades i direkt kontinuitet med avantgardet. Hans 
position innehöll därför en spänning mellan tanken om kvalitet som ett absolut, 
tidlöst värde – och den likaså avantgardistiska tanken om konstens ständiga förnyelse 
och framåtskridande. Denna spänning kvarstod, även utan kvalitetsbegreppet, 
eftersom minimalismen – i egenskap av nyhet och grundläggande ”brott” – också 
kan ses som ett fortsatt vidmakthållande av denna avantgardistiska tradition. 
Se Clement Greenberg, ”Avantgarde and kitsch”, s. 16-29 samt ”Mot en nyare 
Laokoon”, s. 32-44, bägge ur Tom Sandqvist (red.) Avantgardet. 

41.  Se ”En lång diskussion, inte om mästerverken, utan om varför det finns så få” (först 
publicerad1985) ur Donald Judd, Samlade skrifter 1975-1986 (Stockholm: Kungl. 
Akademien för de fria konsterna, 1990). 
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klassiska, hierarkiska schema men också som i överensstämmelse, eftersom 
det bekräftar tesen om en dynamik mellan konstformerna där ytterligheterna 
övergår i varandra. Uppenbarligen finns det svårigheter att bejaka denna 
dynamik, eftersom hierarkierna kvarstår: polariseringen mellan fritt och 
bundet, kritiskt och bekräftande, bildar det spänningsfält i vilket bildkonsten 
och arkitekturen fortfarande befinner sig.

Idag flyttas kopior av de ”platsspecifika” skulpturerna runt på interna-
tionella utställningar. De stora minimalistiska verken utgör idag en obliga-
torisk del av samlingarna i varje konstinstitution med självaktning – de står i 
Guggenheimmuseet i Bilbao lika väl som i Dunkers kulturhus i Helsingborg 
och utgör ett slags signum för den Stora Moderna Konsten. Minimalismens 
strävan att undkomma ”kulturella begränsningar” har många gånger om 
fört raka vägen tillbaka in i fållan, där de värden man sökt undfly – origi-
nalitet, autenticitet, konsten som objekt och den geniala konstnärens sta-
tus – snarare förstärkts än förskingrats. Fosters analys avslutas också med 
det lite sorgliga konstaterandet att minimalismens ”brott” – vad han kallar 
ett genombrott för immanensen inom konsten – bara var möjlig inom ramen 
för den amerikanska kapitalismens likaledes immanenta totalitet, det sys-
tem både frambringar och assimilerar varje typ av motstånd.42 Men snarare 
än att se detta som ett ”misslyckande” avseende alla kritiska anspråk, kan 
man uppfatta denna rörelse som tecken för den inneboende paradox som 
finns i konstbegreppet som sådant. Flykten från den ”vita kuben”, betonin-
gen på det tillfälliga och efemära, längtan mot ett ”verkligare” rum utanför 
konstens domäner – ja, talet om konstnären som ”allkonstnär” inom skilda 
discipliner, han eller hon som ”ställer frågor” kring samhället och politiken: 
vad legitimerar alla dessa skilda konstnärliga praktiker annat än den dis-
tinkta och särskilda konstnärsrollen? Att upplösa gränsen mellan konst och 
liv är bara meningsfullt om det sker inom ramen för konstbegreppet.

3.1.3 
Kanske minimalismen ska betraktas som ett vägskäl, snarare än ett ”brott”. 
Reaktionen mot det modernistiska konstparadigmet – som varande plats-
lös, generellt och internt refererande – kom visserligen att peka ut en rakt 
motsatt riktning: en betoning på det fysiska, det orena, det befintliga och 
det oansenliga. Men som i alla komplexa skeenden kan en och samma re-
aktion leda fram till många olika slags svar: mellan Donald Judds kliniskt 
industriframställda objekt och Robert Smithsons jordskulpturer, mellan Sol 
Lewitts genometriskt konstruerade väggteckningar och Eva Hesses vingligt 

ifyllda rutnätspapper finns stora likheter, men också viktiga och nyanserade 
skillnader. Foster påpekar hur minimalismens tvetydighet förbisetts av såväl 
det samtida mottagandet och av historieskrivningen. Det ”specifika” med 
Judds plexiglaslådor, ”närvaron” i Morris geometriska former, ”påtaglig-
heten” hos Serras järnstycken, ”logiken” i Sol Lewitts vita rutnät rymmer 
ett mycket mer komplext innehåll än att dessa konstnärer bara sökte er-
sätta subjektivitet med objektivitet, expressivitet med neutralitet. Intresset 
för geometriska strukturer, rutnätsystem och seriell ordning var gemensamt 
för dessa konstnärer och kan, med kritikern Barbara Haskells ord, sägas ma-
nifestera hur ”någonting annat än det personliga valet var styrande”.43 Men 
om det övergripande för minimalismen handlade om att överskrida gränsen 
från illusion till verklighet, en förskjutning av konstens betydelse där även 
det konstnärliga geniet skulle utplånas, fick det också konsekvenser för mate-
rialet. Om det underordnade eller upprörande ”låga” materialet betecknade 
frånvaron av mening, innebar detta en fokus som ingalunda var neutral. 

Hos den amerikanska skulptören Eva Hesse (1936-1970) hade materialet 
en avgörande betydelse. Det är av intresse att se närmare på Hesse, eftersom 
hon betecknar ett slags förbisedd position inom minimalismen som jag me-
nar har en särskild beröring till arkitektur – för tvärtemot hur det vanligtvis 
uppfattas, är det inte i termer av visuell neutralitet eller abstrakta geometrier 
denna koppling är väsentlig. Istället för att, som den ortodoxa minimalismen 
föreskrev, blockera varje ”mening” hos objektet eftersträvade Hesse en emo-
tionell och fysisk förtätning – en punkt där objektet ”gick bortom” det förestäl-
lande och började avge betydelser genom ett slags visuell mättnad. Hos Hes-
se sammanföll abstraktionen på ett märkligt sätt med känslan av personlig 
närvaro. Hennes användning av mjuka, efemära, böjliga och opaka material 
– som gummilatex och fiberglas – var ett sätt att ta tillvara på ytans och for-
mens tvetydiga estetiska kvaliteter och möjligheter till manipulation. Fokus 
låg på materialets kapacitet att generera en stämning eller känsla – enligt 
Lippard var arbetet pragmatiskt betingat, inte i syfte att framkalla något slags 
inre ”sanning” eller essens.44 Många uppfattade Hesses skulpturer som sym-
boliska figurer, där verkens förmåga att ”likna” men samtidigt avvisa likheter 
uppfattades som ett specifikt kvinnligt sätt att arbeta, eller som ett uttryck 
för konstnärens personlighet. Robert Smithsons uppfattning, ”I saw her as 
a very interior person making psychic models”45 måste ställas mot den ratio-
nella och estetiska kunskap Hesse hade och utövade i sin verksamhet. 

42.  Foster, op cit s. 180. 

43.  ”Something else than personal choice was operative”, citerat från Nilsson, op cit s. 77.
44.  Lippard, Eva Hesse, s. 133.
45.  Citerat från ibid. s. 6.



282 Att göra skillnad   Kapitel 3 283

Det faktum att det väsentliga för Hesse var ”icke-verket”, snarare än 
”verket” – hon sökte ett slags ”okänd kvalitet” i objektet som överskred hen-
nes egna föreställningar och intentioner – visar på viljan att frigöra kon-
sten från tanken på en personlig avsändare.46 Enligt kritikern James Meyer 
eftersträvade Hesse det ”mysterium” som bara kan uppnås genom bristen 
på bestämmande, genom att frångå det igenkännbara och förväntade. Han 
menar att om minimalismen handlade om ett aktivt avvisande av mening 
arbetade Hesse istället med meningens instabilitet; inte ett förnekande av 
mening, utan en problematisering av meningen i sig: ”Hennes konst är ab-
strakt; den berättar och erkänner ingenting.… Hesses arbeten skapar en me-
ningsförvirring, men förnekar inte möjligheten av att den faktiskt finns”.47

Hos Hesse finns ett överskridande av motsättningen mellan abstraktion 
och icke-abstraktion, mellan det subjektiva och objektiva: verken intar en 
gränsposition. Rosalind Krauss har identifierat detta som gränsen mellan 
privat och offentligt, och hennes läsning av Hesse utgår från tanken på 
”auktoritet” som det sätt på vilket individen befäster sig gentemot en rådan-
de diskurs. ”Auktoritet kan inte röra sig om enbart en privat angelägenhet” 
skriver Krauss, och innebörden av detta har stora räckvidder – för om auk-
toritet hör till det offentligas ordning väcker det också tanken på identitet 
som en konsekvens av ett ”framträdande”, om ett slags särskiljande process 
där ”insida” konfronteras med ”utsida” (något vi kan känna igen från Han-
nah Arendt). 48 Hesses genomslag med verket Contingent var enligt Krauss 
otänkbar utan ”grundning” av ett tio års offentligt samtal, dominerat av de 
framträdande minimalisterna – och den omedelbara auktoriteten av hennes 
verk utgick från dess förmåga att på ett exakt sätt ta spjärn emot denna dis-
kurs. Men på andra sidan denna ”gräns” ställer Krauss konstnärens sensibla 
materialitet som uttryck för ”det privata” – en röst som kommande inifrån 
de djupt liggande, personliga områden som befinner sig bortanför, eller un-

derliggande, språket. För Krauss utgjorde Hesses konstnärskap därför ett 
slags expressionism: en etablering – kanske ett återskapande – av absolut 
originalitet, av ett språkklöst ”jag” som källa till autentisk mening. Det inne-
bär att Krauss trots allt befäster fördomarna kring Hesse som representant 
för en kvinnlig form av expressionism (dvs. konst som uttryck för konstnä-
rens känslor). Att se ”jaget” som ett slags ursprunglig, språklös källa är up-
penbart problematiskt, och det förtar dynamiken i mötet mellan privat och 
offentligt som är grundvalen för Krauss’ resonemang. 

För om Hesse laborerade med gränsförhållanden så var de flera, och av 
ett subtilare slag, än indelningen mellan material och språk, personligt och 
generellt. En konst som samtidigt är ”något” och ”ingenting”, både verk och 
icke-verk, handlar också om verkets kapacitet att frigöra betydelser och väcka 
emotioner oberoende av upphovsmannens intentioner. Hennes konstnärskap 
visar hur det omsorgsfulla och fullständigt medvetna utförandet – vare sig det 
omfattar ordning eller slump – kan förläna verket en oavvislig integritet, som 
bortom det föreställande, har kapacitet att generera ”mening”. Den ”okända 
kvalitet” hon eftersträvade var inte en dold sida av hennes eget ”jag”, utan en 
situation där verket tycktes erövra en oberoende existens. Detta förhållande 
inbegriper också tanken om ”författarens död” så som Roland Barthes for-
mulerar den under samma tid, när han framhåller det ”opersonliga” i texten 
och språket som överskrider författarens kontroll. Att betrakta texten som 
ett slags öppen källa, utan fastlagda betydelser och utan ursprung i ett be-
stämt subjekt – som ”ett mångdimensionellt rum där olika skrifter, ingen av 
dem originella, blandas och sammanförs” – hade för Barthes en revolutionär 
innebörd, eftersom det också motsätter sig tanken om förnuftet, vetenskapen 
och lagen som vilande på en absolut grund.49 Genom att förskjuta verkets be-
tydelse från författaren till läsaren kritiserar Barthes just den föreställning om 
Författaren som verkets autentiska källa vilken framkallas av Krauss. 

För Hesse var konsten en produktion av ny verklighet, en väg till kunskap 
och erfarenheter hon inte själv gjorde anspråk på att besitta. Men denna 
väg gick genom igenkännbarhetens filter, genom det mimetiska: inte som en 
avbildning, utan genom att framkalla en känsla av något främmande. Som 
den franska filosofen Jean-Luc Nancy påpekat har vår fascination inför av-
bildningen att göra med den oroande känslan av att stå inför det ”igenkänn-
bart främmande” – det faktum att bilden liknar, men inte är.50 Hesses me-

46.  ”I would like my work to be non-work. This means that it would find its way beyond 
my preconceptions. What I want in my art I can eventually find. The work must 
go beyond this. It is my main concern to go beyond what I know and what I can 
know. The formal principles are understandable and understood. It is the unknown 
quality from which and where I want to go. As a thing, an object, it aceeds to its non-
logical self. It is something, it is nothing.”  Ibid. s. 131. 

47.  James Meyer, ”Non, Nothing, Everything: Hesse’s ‘Abstraction’”, ur Elisabeth 
Sussman (red.) Eva Hesse, San Francisco Museum of Modern Art (New Haven och 
London: Yale University Press, 2002) s. 62.

48.  Rosalind Krauss,”Eva Hesse: Contingent” ur Bachelors(Cambridge, Massachusetts, 
London, England:The MIT Press,1999).

49.  Roland Barthes, ”The Death of the Author” ur Image, Music, Text (New York: Hill 
and Wang, 1977) s. 146.

50.  Jean-Luc Nancy, ”Painting in the Grotto” ur The Muses (Stanford, California: 
California University Press, 1996) s. 69.
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tod att installera verket på den gräns, där meningen påkallas men samtidigt 
tillbakavisas, där verket är verk och samtidigt icke-verk, är därför mycket 
mer komplex än att bara avvisa tanken om mening, ansvar och verkets inte-
gritet. Mellan de två ytterligheterna: det romantiska konstnärsubjektet som 
genial skapare av Verket – och konceptkonstnärens avyttring av både verk 
och signatur där konsten är en händelse, genererad av slump – intar Hesse 
en särställning. Jag ser det som en gränsposition med särskild beröring med 
arkitektur, eftersom det handlar om ansvaret att skapa något som överlämnas 
till världen. Genom en fysisk förtätning och konceptuell komplexitet tillförs 
verket (rummet eller byggnaden) en förmåga att avge betydelser som skiftar 
och förnyas vid varje läsning – oberoende av upphovsmannens intentioner. 

Eva Hesses materialanvändning utgjorde ett avsteg från den etablerade 
minimalismen. Den föranledde Lucy Lippards utställning Eccentric Abstrac-
tions, lanserad som ett alternativ till den förhärskande ordningen.51 Utställ-
ningen lade grunden till vad som snart därefter kom att etableras som ”anti-
form”, något som utan direkta kopplingar hade stora likheter med Joseph 
Beuys samtidiga arbeten med ”social skulptur” i Europa. Beuys inriktning 
mot det informella och konceptuella, med fokus på det funna och vardag-
liga materialets uttryckskraft, har framför allt avsatt spår hos det schwei-
ziska arkitektkontoret Herzog & de Meurons tidiga arbeten – ett fåtaligt ex-
empel på hur en konstnärlig problematik kan integreras i ett arkitektoniskt 
förhållningssätt.52 Deras förståelse av arkitekturens informella vardaglighet 
genererade ett slags tradition under 90-talet med beröring till det engel-
ska kontoret Caruso St John – en inriktning som utgör en annan form av 
”postmodernism” än den historiserande varianten. Den arkitekturuppfatt-
ning som förenar dessa praktiker utgår från en intensifiering och bearbet-
ning av arkitekturens ”grunder” i dess mest elementära former – som form, 

geometri, material, rum, ordning, struktur etc.– men utformade på ett sätt 
som tydliggör det uppenbart konstruerade i tanken om just ”grund”.53 Lik-
som hos Hesse rör det sig om subtila förskjutningar inom det regelverk, som 
formas av en etablerad estetik – snarare än att inta en diametralt motsatt 
position genom massiva omkastningar. Och precis som hos Hesse finns det 
en stark medvetenhet hos dessa arkitekter om materialets betydelse för att 
generera en emotionell påverkan, ibland i förening med ett slags handgjord 
och skev geometri. Det karaktäristiska för denna inriktning är att tilldela 
formen en integritet, balanserande mellan generalitet och individualitet, mel-
lan anonymitet och det personliga uttrycket. Men även om man kan tala 
om inriktningar inom arkitektur och försöka fånga dem med olika epitet (vilka 
nästan alltid är missvisande) är det uppenbart att den verkliga precisionen 
hör till ett visst moment i historien, där den uppstår i reaktion mot den domi-
nerande kulturen. För arkitekturens del verkar det specifika i denna hållning 
(inte minst i förhållande till platsen för byggnaden) upplösas med den kom-
mersiella framgången, eftersom marknadsanpassningen och efterfrågan på 
en arkitektonisk ”signatur” snart förvandlar varje förhållningssätt till en re-
producerbar och igenkännbar ”stil”. Det är inte minst påtagligt i Herzog 
& de Meurons karriär, och det speglar avantgardets klassiska dilemma där 
framgång, i termer av mottagande och assimilering i systemet, också sågs 
som ett misslyckande: en förlust av konstens kritiska potential. 

Eva Hesse visar hur konsten kan arbeta med ett innehåll, estetiskt och kon-
ceptuellt, som det delar med arkitekturen. I sin upptagenhet vid rummet och 
”hela situationen” rymmer den amerikanska minimalismen i sin helhet en 
provkarta på laborationer kring fysiska och sensoriska förhållanden som har 
en direkt arkitektonisk relevans – men hos Hesse finns en komplexitet som 
förlägger denna beröring till ett djupare plan. Det handlar om de existentiel-
la befogenheterna att verka, som individ i en offentlig diskurs – att framställa 

51.  Genom att visa verk av bl. a. Eva Hesse, Louise Bourgeois och Bruce Nauman ville 
Lippard upprätta ett ”excentriskt eller erotiskt” alternativ till minimalismens ”dystra 
och gravallvarliga” dogmatik. I utställningstexten talade Lippard om en konst som 
”vägrar att frånsäga sig fantasi och sinnlighet”, som verkar på ett subliminalt plan 
och som motsätter sig varje form av kategoriskt tänkande. Eva Hesses bidrag till 
utställningen var emellertid mycket mer abstrakt och återhållsamt än vad Lippard 
hade tänkt sig. Lippard, op cit s. 83.

52.  I en tidig intervju utvecklar Jacques Herzog hur det politiska, konceptuella och 
filosofiska tänkandet inom efterkrigskonsten påverkat kontorets inriktning – 
grundvalarna står här mycket nära vad jag exemplifierat med Eva Hesse. Se ”Ideas 
of Design: José Luis Mateo in Conversation with Jacques Herzog” ur Herzog & de 
Meuron (Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1989).  

53.  Jag syftar här på den inriktning som uppstår med den schweiziska s.k. ”realismen” 
(bland andra beteckningar) i mitten på 90-talet, framburen av Herzog & de Meuron 
och Peter Zumthor med beröring till den franske arkitekten Jean Nouvel under 
samma period. Några enstaka verk som är signifikativa för min tolkning är Peter 
Zumthors kapell i Sogn Benedetg, de arkeologiska skydden samt ateljén i Chur; 
Herzog & de Meurons lagerbyggnad för Ricola (1986-87) samt Jean Nouvels Hotel 
St. James utanför Bourdeaux. Den schweiziska arkitekturen introducerades bl. a. i 
The Architectural Review 1991: 1127 och har sedan dess genererat ett oräkneligt antal 
publikationer och en rik arkitektonisk kultur, fr. a. i Schweiz. Se även mina egna 
artiklar ”Efter lavinen” i A1 samt ”Mellan raderna: om Peter Zumthors arkitektur”, 
MAMA 1995:12, samt vidare exkurs 3.    
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det ”personliga” på ett sätt som ger det allmän relevans. För både arkitektur 
och konst är betingade praktiker – som styrda och avhängiga av estetetiska, 
ekonomiska, sociala och politiska villkor. Och även om betingelserna kan se 
olika ut, så handlar det i bägge fallen om att förhålla sig till det rådande sys-
tem som framställer verkligheten som ”given”. Därför är det inte primärt på 
ett visuellt plan som det ena har med det andra att göra – det är snarare en 
fråga om förhållningssätt till respektive värld av villkor och konventioner. I 
sitt kritiska uppsåt är den amerikanska minimalismen avlägsen från vad som 
under 90-talet kommit att benämnas ”minimalism” i arkitektur, beteckning 
för ett slags asketisk reducering. Innebörden av minimalismen ska snarare 
urskiljas på ett icke-formellt plan: i vändningen mot vardagen, det orena, det 
oansenliga, det icke-idealiserade och icke-upphöjda konstverket. Det rör sig 
om förhållningssätt till formen, snarare än om formen i sig, och utgör därför 
den direkta motsatsen till vad som produceras inom ramen för ”design” och 
en kapitalistiskt driven, estetiserande arkitektur. 

3.2 Platsens problematisering och förskingring, 1969 - 2006 

3.2.1 
I Miwon Kwons problematiserande historieskrivning finner det platsspeci-
fika sin början i den kritiska, anti-kommersiella, anti-idealistiska konströrel-
sen i slutet på 60- och början på 70-talet. En samtida innebörd av platsspeci-
ficitet handlar därför om försök att återupprätta, men också att särskilja sig 
från detta ursprung – i synnerhet dess ”dominerande positivistiska” inslag 
(”som mest välbekant hos Richard Serra”) vilka författaren ser som ”ut-
tömda”.54 Hon menar att konstens svårigheter idag i hög grad är en följd av 
hur dess estetiska och politiska sprängkraft nivellerats genom att införlivas i 
marknaden och institutionerna: ”det ospecificerade (miss)bruket av termen 
platsspecificitet är bara ännu ett exempel på hur en framåtsyftande, socialt 
medveten och politiskt engagerad konstnärlig verksamhet alltid domestice-
ras genom att infogas i den dominerande kulturen”.55 Den förvirring hon 

beskriver är uttryck för en oklarhet kring platsen som sådan, där inte minst 
hennes egen läsning bidragit till att komplicera begreppet. Man kan också 
se det som att det inte längre finns någonting ”utanför” institutionerna – ut-
anför konstbegreppet – dit konsten kan ta sin tillflykt.

Kwon urskiljer tre distinkta paradigm för den platsspecifika konstens 
framträdande: den fenomenologiska eller upplevelsebaserade platsen (exem-
plifierad med Serra); den sociala eller institutionella platsen; samt den ”dis-
kursiva” platsen (discursive site) där förståelsen av ”plats” kommit att upplösas 
till vad som snarare kan kallas lokaliseringen i en bestämd kontext.56 Både 
Kwon och Kaye ser således hur föreställningen om platsspecificitet på ett 
märkligt sätt rört sig mellan två ytterlägen: från permanens och orörlighet till 
det tillfälliga och immateriella. Kwon påpekar att även om dessa paradigm 
är kronologiskt ordnade och uppträder vid skilda tidpunkter i historien så gli-
der de ofta in i varandra och kan fungera samtidigt. För Kwon är betoningen 
på det konkreta och sinnliga utmärkande för minimalismens platsspecificitet: 
oavsett om platsen var ute i Nevada-öknen eller inne i ett lagerhus gällde 
villkoren mått, skala och proportioner, speciella topografiska faktorer osv. 
Därför var det ingen skillnad om platsen tolkades i termer av permanens 
eller förmultning, om konsten utgjordes av ett ingrepp eller ett införlivande. 

Hon inför därför en distinktion mellan den första, minimalistiska fasen som 
”fenomenologisk” och ”oskyldig” i förhållande till nästa, som hon kallar ”det 
sociala” eller ”institutionella” paradigmet. Om 60-talets minimalism betonat 
det fysiska rum i vilket verket upplevs, skulle konstnärer på 70-talet komma 
att uppfatta detta rum som alltför idealiserat och kulturellt tillslutet. På ett an-
nat sätt än tidigare stod platsens ideologiska laddning i fokus, dess politiska, 
ekonomiska och sociala betingelser. Det medförde också en problematise-
ring av betraktaren som subjekt, inte längre fattad som en person i allmänhet 
utan – liksom platsen – som något specifikt, betingade av identiteter utifrån 
klass, kön, etnicitet etc. Ofta var det just ur en feministisk position som denna 
radikalisering av det platsspecifika växte fram.57 

Att göra platsspecifika verk för speciella rum eller ställen var i denna ”kri-
tiska” fas liktydigt med att utgå från en problematisering av platsen som bära-
re av dolda maktstrukturer, lika verkliga som rummets golv, tak och väggar. 

54.  Kwon, One Place after Another, s. 1. Föreställningen att ett visst estetiskt förhållningssätt 
är ”uttömt” har diskuteras specifikt avseende skillnaden mellan modernism 
och postmodernism. Modernismen kan sägas vara ”uttömd” då den tömts på 
sina möjligheter till variation inom det fält den definierat för sig själv, då någon 
konstnärlig förnyelse inte längre är möjlig. Termen diskuteras i samband med 
”legitimitet” hos Nilsson, op cit s. 44 ff.

55.  Kwon, ibid. 

56.  Ibid. s.11-31. 
57.  Kwons exempel utgörs av serien ”Maintenance Art” av Mierle Laderman Ukeles 

(1973), en serie performances där konstnären, liggande på alla fyra, skurar platsen 
framför museet, trappan och sedan alla utställningsrummen. Verket manifesterade det 
underordnade, lågavlönade och kvinnligt associerade arbete som utgör förutsättningen 
för presentationen av den obefläckade, ”neutrala” konstinstitutionen. Ibid. s. 19 ff.
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På ett sätt blev platsen mera fysisk – uppfattad i materialistiska termer, som 
bokstavligen producerad – och samtidigt mindre, eftersom den relaterades 
till sociala och ekonomiska förhållanden som del av ett ideologiskt samman-
hang. Det faktum att platsen för konstens representation stod i direkt förhål-
lande till andra platser – ateljén, galleriet, museet, marknaden, kritiken – dvs. 
hela det nätverk av ”platser” som utgör systemet för konstens produktion och 
representation, blev föremål för kritik. Tendensen att dematerialisera och 
av-estetisera platsen kunde, hos en konstnär som Hans Haacke, ta sig formen 
av en noggrann dokumentation av museets styrelseledamöters suspekta eko-
nomiska förehavanden. Därmed övergick innebörden av ”verket” från att 
vara ett substantiv/objekt till ett verb, ett ”verkande” eller en process, vilket 
inriktade sig mot betraktarens kritiska– inte bara sinnliga – fattningsförmåga 
avseende betraktelsens ideologiska villkor. Man kan se det som ett skifte mel-
lan site fattat som plats/lokalitet till placering/lokalisering. Konsten lokalise-
rade sig till en plats även i förhållande till dess mening. 

Ett av de viktigaste exemplen på hur platsen problematiseras står att fin-
na hos Robert Smithson (1938-1973). Av någon anledning förbigås han i 
Miwon Kwons historik, och även om hon reserverar sig mot en kronologisk 
utvecklingstanke (och menar att de platsspecifika paradigmen kan uppträda 
samtidigt) baseras hennes framställning på kategoriseringens förenklingar. 
Därmed faller innebörden av ett specifikt konstnärskap bort till förmån för 
översiktligheten och den kausala logiken – från en plats till en annan – blir 
trots allt den styrande.58 Som en av de mest aktiva i 60-talets rörelse före-
griper Smithson processen mot platsens konceptuella mångfaldigande och 
förskingring som Kwon förlägger till 90-talet. 

Jack Flam, som författat förordet till den reviderade utgåvan av Robert 
Smithsons texter, framhåller det motsägelsefulla och komplexa hos Smithson: 
”han sammanförde till synes omöjliga poler och gjorde dem meningsfulla 
just i det avseendet, att deras inneboende spänningar inte har en tillfredsstäl-
lande lösning”.59 För Smithson var konsten ett slags ständigt återkommande 
till tillvarons ofrånkomliga dubbelhet, mellan föremål och idéer, mellan inre 
och yttre, mellan det extremt näraliggande och det hisnande avlägsna. För-
hållandet mellan verkligheten ”bortom” det mänskliga – världens oändlighet 

tidsliga och rumsliga dimensioner – och begränsningarna i den mänskliga 
fattningsförmågan är också vad som ligger bakom Smithsons välkända be-
greppspar site/non-site (plats/icke-plats), vilket Flam karaktäriserar så här: 

Platsen representerar världen i sig, den oredigerade texten med alla 
dess komplikationer och möjligheter, enorm och avlägsen – fylld 
av möjliga innebörder men utan logos. Icke-platsen representerar 
en fokuserad artikulering av en del av platsen, som till en viss grad 
kommer att stå för platsen som sådan; men som med alla metony-
miska troper får den ett eget liv och blir ett slags utsaga.60

En vanlig förståelse av site/non-site fastställer dessa ur ett dikotomiskt för-
hållande, där site anges som ”den verkliga platsen” och non-site som den in-
stitutionella motsvarigheten, dvs. platsens representation (i form av ett foto-
grafi, en text, ett fragment eller en annan form av dokumentation).61 Men 
det finns en poäng i att se hur begreppen är sammanflätade, hur de länkas 
samman i en kontinuitet, vilket också är fallet i Smithsons egna verk som 
intar olika platser och medier. Flam menar att Smithsons konstuppfattning 
motsätter sig varje form av à priori avgränsning, vare sig det rör tiden, rum-
met eller konsten som bunden till en form eller ett ”specifikt objekt”: kon-
struktionen av site/non-site måste snarare betraktas som en metod att fånga 
vår oförmåga att till fullo greppa verkligheten, speglat i båda leden. Detta 
spegellika förhållande, ett slags inverterad symmetri, pekar ut en annan 
riktning än om tankeleden konstrueras som motsatser. I ett verk som det 
berömda Yucatan mirror displacements (1969) aktiverar Smithson en mångfald 
av platser – interaktioner i den mexikanska djungeln, dokumentationer på 
galleriet, etc. – där det ”verkliga” aldrig ges överhet framför ”bilden”. För 
Smithson är hela världen ett museum, en text, oändligt utsträckt och där-
för ofattbar med ett oändligt antal tolkningsmöjligheter. Sven-Olov Wal-
lenstein har skrivit om det precisa sätt på vilket Smithsons arbeten kring 
site/non-site skriver in sig i institutionens inre och yttre: 

Plats och icke-plats kommer i denna process att spegla och övergå i 
varandra: galleriet är en icke-plats jämfört med den reella världen, 

58.  Min invändning här är inte egentligen ett ifrågasättande av Kwons övergripande 
läsning, utan syftar till att poängtera hur kritiska konstverk har en kapacitet att i 
grunden ifrågasätta (och samtidigt överskrida) sina premisser.

59.  Jack Flam, ”Introduction: Reading Robert Smithson” ur Jack Flam (red.) Robert 
Smithson: The Collected Writings (Berkely och Los Angeles, California; London, 
England: University of California Press, 1996) s. xxiii. 

60.  Ibid. s. xviii.
61.  Gunnar Sandin går t. o.m. så långt som att karaktärisera det som skillnaden mellan 

natur och kultur, och ser Smithson som en romantisk konstnär. Se Sandin, Modalities 
of Place; on Polarisation and Exclusion in Concepts of Place and in Site-specific Art (Lund: 
Lunds universitet, Institutionen för arkitektur, 2003) s. 175 f.
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men samtidigt sugs den reella platsen upp i sin imaginära fördubb-
ling. /… /Varje plats är en potentiell icke-plats, varje rumslig för-
ankring är instabil, och upptäckten av mening är alltid lika mycket 
en fiktion.62

Detta speglande dubbelseende gjorde Smithsons position unik. Han fjärmade 
sig från den rena konceptkonsten eftersom den avlägsnat sig från verkets fysis-
ka förutsättningar och gått in i en alltför hög ”idealitet” – för Smithson är tex-
ten samtidigt abstrakta tecken och ett konkret material. Men hans intresse för 
verklighetens fysiska materialitet ska också ses som fjärran från en fenomeno-
logisk uppfattning som inriktar sig på hur verkligheten framträder ”konkret” 
inför ett kännande, sensibelt subjekt. Den kritiska hållningen mot fenomeno-
login är avläsbar i Smithsons aktiva motstånd mot alla former av vad han 
kallar ”humanism”: att se människan så som ontologiskt skild från naturen, 
och därmed upprätthålla tron på en verklighet som motsvarar ett mänskligt 
perspektiv (genom språket, samhället, historien och kulturen) baserades enligt 
Smithson på ett filosofiskt missförstånd.63 Det skär av konsten från verklig-
heten och förfalskar förhållandet däremellan, och i polemik mot Greenbergs 
”purism” sökte Smithson en ”oren” konst som överskred alla polariseringar, 
men som samtidigt kunde tränga under ytan, närma sig de oändliga beting-
elser i tiden och rummet som fortgår oss förutan. Tiden är inte bara ett ämne 
i Smithsons konstnärskap, utan en insikt i sig, något som visar sig i hans be-

grepp om entropi där tanken om en kontinuerlig förlust, föränderlighet och 
nedbrytande har en central betydelse. Energi, tid, rum och oändlighet är åter-
kommande teman – men dessa abstraktioner och naturvetenskapliga katego-
rier är samtidigt genomlysta och framträdande i det näraliggande, kroppsliga 
och banala. I texter som den berömda ”A Tour of the Monuments of Passaic, 
New Jersey” (1967) läser Smithson vardagens triviala förortslandskap mot 
monumentets paradigm i en halsbrytande sammanställning mellan högt och 
lågt, centrum och periferi, närvarande och avlägset. Och i det audiovisuella 
verket ”Hotel Palenque” (ursprungligen en föreläsning för arkitekturstudenter 
vid University of Utah, 1972) framställer Smithson med fullkomlig mästerlig-
het denna fundamentala dubbelhet i tillvaron.64 

Det förhållningssätt Smithson utvecklar, ett slags intensiv närvaro inför 
en ständigt undflyende verklighet, fångas i hans idé om ”det kristalliska” (the 
crystalline) ett glaciärt och opersonligt begrepp som till skillnad från ”huma-
nismen” distanserar seendet från ett utsnitt av tiden och rummet. ”Det finns 
två typer av tid – organisk (modernistisk) och kristallisk (ultraistisk)”, skriver 
Smithson, där det ”ultraistiska” betecknas som ett innehåll av ”allt”, en total 
medvetenhet om det illusoriska i varje stund.65 Flam skriver att Smithsons 
starka ställningstagande mot sublimitet och romantisering paradoxalt nog 
gav upphov till handlingar och verk som framkallade just detta: sublimitet 
och romantik. Men i likhet med platsens dubbelhet som ”verklighet” – bort-
om det mänskliga – och som ”aspekt” i representationen, var det sublima, 
hos Smithson, inskrivet i ett slags glapp. Det ska enligt Flam inte förstås som 
människans ”fysiskt oansenliga men passionerade närvaro, förlorad i den 
organiska naturens oändlighet” utan snarare som ett närmast kyligt förhåll-
ningssätt inför ”de vördnadsbjudande men i princip likgiltiga (man frestas 

62.  Sven-Olov Wallenstein, ”Verk, plats, rum”, MAMA 1998:21, s. 62.
63.  Flam, op cit s. xix. Smithsons angrepp på ”humanismen” har starka 

beröringspunkter med Foucaults kritik av samma begrepp. I The Order of Things (Les 
Mots et Les Choses, 1966) beskriver Foucault det moderna tänkandet som präglat 
av den ”antropologiska kultur” vilken skapar och upprätthåller den ”Människa” 
som varande både kunskapens subjekt och objekt, men som samtidigt bortser från 
tänkandets egna begränsningar. Nicholas Gane skriver: ”This bias, Foucault argues, 
is tied to a humanist narrative of historical progress that understands and evaluates 
history according to the status of its own anthropological construct: ‘Man’. This 
narrative reconstructs history as an order of linear progress through the retrospective 
imposition of its own modern (anthropological) norm”. Därför läser man alltid 
historien utifrån nutida ideal, varmed allting reduceras till variationer av samma 
sak. Enligt Foucault visar detta på vår oförmåga att konfrontera eller beskriva verklig 
skillnad: ‘modern thought is one that moves no longer towards the never-completed 
formation of Difference, but towards the ever-to-be-accomplished unveiling of the 
Same.” Se Nicholas Gane, Max Weber and Postmodern Theory: Rationalization versus Re-
enchantment (New York: Palgrave, 2002), s. 85.

64.  Wouter Davidts har skrivit om detta verk utifrån en idé om ”operativ entropi”, 
där ödeläggelsen och uppbyggnaden av den ”omvända ruinen” Hotel Palenque 
betecknar ett slags ”de-arkitektureringens teknik”. Davidts ger en bild av Smithsons 
syn på arkitektur som, i Batailles efterföljd, ”systemens system” samtidigt som han i 
”Hotel Palenque” framkallar andra möjligheter, ett slags tillstånd av förlikning med 
tidens oövervinnerlighet. Se Wouter Davidts, ”Operativ entropi: Robert Smithsons 
Hotel Palenque (1969-72)” ur Katja Grillner et al (red.) 01. AKAD (Stockholm: 
Axl Books, 2005) För en annan läsning med arkitektonisk beröring, se Timothy 
Martin, ”De-architecturisation and The Architectural Unconscious: A Tour of 
Robert Smithson’s Chambers and Hotels” ur Alex Coles and Alexia Defert (red.) 
The Anxiety of Interdisciplinary (London: Black Dog, 1998).  

65.  Robert Smithson,”Ultramoderne”, HYPE Magazine nr 3-4, 89-90, övers. C. 
Gabrielsson och J. Åman s. 59.
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skriva ’kristalliska’) fenomenen av tidens och rummets oändlighet”.66 I ljuset 
av den undersökning Kwon bedriver kan man notera hur hennes definition 
av det ”förskingrade” platsbegreppet i hög grad distanserat sig från den ma-
teriella bundenhet Smithson inte nog kunde betona. Men kanske det är här, 
hos Smithson, som de olika metoderna att problematisera och sedermera 
mångfaldiga platsen får sin mest framträdande artikulering. 

3.2.2 
Strävan att lämna konstinstitutionerna och nå fram till det ”verkliga” rum-
met utanför, till icke-konstnärliga rum och sammanhang, framstår som ett 
kontinuerligt incitament inom konsten. Samtida platsorienterade verk kan 
utgå från så skilda platser som ett hotell, ett gathörn, ett badhus eller en mat-
affär – de kan vara lokaliserade till platser i media, utgöras av en lapp på en 
anslagstavla eller en hemsida på nätet. Samtidigt som konsten har expande-
rat mot andra områden som mode, reklam, musik och tv har den kommit att 
inkorporera metoder och frågeställningar från helt andra discipliner – som 
antropologi, sociologi, litteraturkritik, psykologi, naturhistoria, arkitektur el-
ler filosofi. Med relativiseringen av platsen har följt en relativisering av konst-
verket, till den grad att konsten idag kan utgöras av en social eller kulturell 
praktik, knappt urskiljbar från sitt sammanhang. Kwon kallar denna tredje 
och sista fas i den platsspecifika traditionen för den ”diskursiva” fasen, där 
platsen – oavsett ”var” den är och oavsett dess institutionella ramverk – är 
underställd den diskurs som definierar konsten som kunskapsområde. Den 
diskursiva platsen utgörs av kritik, diskussion, kunskap eller utbyte: den kan 
handla om estetiska bestämningar lika väl som om utanförliggande problem-
ställningar som konsten på olika sätt identifierar eller uppmärksammar.67 

Kwons bestämning av den diskursiva platsen som just en plats är emel-
lertid möjlig att ifrågasätta. Är verkligen ”platsen” i en dagstidning eller i en 

debatt liktydig med platsen i geografisk mening? Jag har tidigare framhållit 
att relationen mellan plats och begreppet ”community” – samt de efemära, 
konstnärliga praktiker detta genererat inom ramen för offentlig konst – ger 
en logisk bakgrund till Kwons distinktion. 68 Men man kan också tolka denna 
immaterialisering av platsen som att den fullständigt underordnats konsten 
och därför berövats sin tidigare betydelse av att utgöra en utanförliggande 
”verklighet”: platsen är inte längre en förutsättning. Vad som istället får en 
framskjuten betydelse är konstens förmåga att skapa platser. Konstverket 
(eller den konstnärliga handlingen) upprättar en mångfald av platser som 
inbegriper de immateriella, och platsens bestämmelse är länkad till konstens 
innebörd eller val av inplacering i en specifik diskurs. Uppfattningen om 
vad som utgör en plats har sålunda kommit att förskingras i och med denna 
utvidgning. Snarare än ”plats” i fysisk bemärkelse utgör platsen en lokalise-
ring av verkets betydelse – och eftersom denna betydelse sällan är, eller vill 
vara, låst – kan ett enstaka verk aktivera många olika ”platser” samtidigt. 
Kwon ser detta platsbegrepp som ”intertextuellt” snarare än rumsligt struk-
turerat: modellen utgörs inte av en karta utan av en färdväg, skriver hon, en 
fragmenterad sekvens av handlingar genom rum, ett slags nomadiskt nar-
rativ som bildas av konstnärens rörelser. Det korresponderar snarare med 
rörelser på internet och andra medier som byggs upp som en sekvens av 
passager, platsen blir ett slags ”topologisk plats” utan fysiskt innehåll. 

Dessa konstnärliga strategier och de innebörder de rymmer har också 
diskuterats i termer av den ”etnografiska vändningen”.69 Mot bakgrund av 
James Clifford inflytelserika bok The Predicament of Culture (1988) – där et-
nografi definieras som ”olika sätt att tänka och skriva om kulturer utifrån 
ett perspektiv av deltagande observation” – har denna disciplin kommit att 
fungera som ett slags metodologisk ”modervetenskap” i fråga om konstnä-
rens förhållande till plats och olika sociala grupperingar.70 Detta står i sin tur 
nära den inriktning som lanserats i slutet på 90-talet av den franske kritikern 
Nicolas Bourriaud med termen ”relationell estetik”, vilket han definierar 
som: ”Konstnärliga praktiker som i praktisk och teoretisk bemärkelse utgår 
från mänskliga relationer i sin helhet, i deras sociala kontext, snarare än från 

66.  Flam, op cit s. xxiii.
67.  Kwons exempel utgörs av ett projekt av Mark Dion från 1991, ”On Tropical 

Nature”. I detta fall aktiverade verket en serie av platser som alla relaterades till den 
överordnade diskurs vari verket fick sin betydelse. Konstnären tillbringade först 
flera veckor i den sydamerikanska regnskogen, där han samlade ihop olika växt- och 
djurprov. Dessa forslades sedan till en institution där delarna packade upp enligt 
ett av konstnären fastlagt schema, varefter alltsammans forslades och visades på 
ett galleri som del av en tematisk utställning. Den fjärde ”platsen” bestod av den 
övergripande diskussion som Dion åsyftade, om hur naturen representeras kulturellt 
i ljuset av globala miljöfrågor. Till detta kan fogas ytterligare en plats, nämligen den 
som verket intar i det individuella konstnärskapet. Kwon, op cit s. 28 f.

68.  Se exkurs 2, not 41 och 45.
69.  Tidigt formulerat i Hal Fosters essä ”The Artist as Ethnographer”, ur The Return of the 

Real (Cambridge, MA: The MIT Press, 1996). Man kan diskutera huruvida Kwons 
platsspecifika infallsvinkel på denna situation är klargörande eller missvisande: det 
faktum att en och samma konstnärliga inriktning kan förses med olika innebörder, 
beroende på val av fokus eller överbyggnad, är emellertid uppenbart.

70.  Se Alex Coles (red.) Site-Specificity: The Ethnographic Turn (London: Black Dog, 2000).
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det avgränsade och privata rummet”.71 Definitionen speglar Crimps be-
nämning av galleriets och konsthallen som ”privata” rum, och fångar där-
med också samtida konstnärers intresse för att uppsöka ett utanförliggande 
och mer ”offentligt” rum konsten kan utgöras av ett ingrepp, en händelse 
eller en organisation. Det innebär en fortsatt immaterialisering av konstens 
framträdelseformer med en fortsatt problematisering av dess ”värde”, en 
situation där betraktarens betydelse blir allt mer avgörande (vilket bland an-
nat visar sig i den nya benämningen ”dialogisk konst”).

Det kanske bästa exemplets på hur dessa idéer först länkats samman är 
”Free”, Rikrit Tiravanijas berömda installation på 303 Gallery i New York 
1992 där publiken stod i kö för gratis portioner av thailändsk mat, tillagad 
av konstnären. Som en drastisk utsuddning mellan konst och liv var Tira-
vanijas performance samtidigt en manifestation av skillnaden mellan olika 
platser: galleriet som institution, det avlägsna Asien och den globala kapita-
lismens förmåga att likställa dem. Det var också, skriver James Meyer, ett 
sätt att dramatisera konstnärens egen kringresande verklighet mellan olika 
länder och institutioner. Meyer använder Tiravanija som exempel på vad 
han kallar ”lyrisk nomadism”, en ”figur” i den samtida platsspecifika kon-
sten mot vilken han är extremt kritisk. Han menar att detta spel med kon-
stens ”tillgänglighet” i sociala iscensättningar bara är en skenmanöver: 

För vad är detta för slags uppvisad generositet? Exakt vad har vi 
ätit upp? Genom att engagera publiken i en personlig relation till 
konstnären/värden ersätter Tiravanijas installationer den hållbara 
och värdefulla konstvaran med en efemär ’gåva’ och bekräftar där-
med det mänskligt essentiella behovet av konsumtion. Men denna 
iscensättning av ett verkligt middagsmål är bara en vag antydan 
om den globala konstmarknadens utbytesmekanismer i vilka konst-
nären medverkar: det är ingen riktad kritik.72

Meyer är inte ensam om att ifrågasätta det förment ”kritiska” innehållet i 
samtidens socialt inriktade konstverksamhet, och hans invändningar sam-
manfaller i hög grad med Kwons. Hon diskuterar den samtida platsspeci-
ficiteten i termer av ”bortkoppling” – inte bara från den fysiska lokaliteten, 
utan även från de sociala, estetiska och politiska ideal som en gång genererat 
rörelsen bort från det institutionella rummets begränsningar. Kringresande 

konstnärer som utför ”kritiskt kontextuella verk” på beställning för olika insti-
tutioner, som samarbetar med lokala grupper, framställer flygblad eller för in 
ett ”funnet” material – t ex en radiostation – inom ramen för en konstutställ-
ning tecknar bilden av konstnären som beredvillig ”administratör”, snarare 
än som producent med ansvar och auktoritet.73 Detta förhållande speglar 
också Barthes deklaration om ”författarens död”, men inte i den mening han 
avsåg – inte i termer av ett för varje läsning ständigt förnyat verk, med förfat-
taren någonstans där bakom, utan som en förverkligad profetia: är författa-
ren död finns det ingen längre någon med ansvar för verkets produktion. 

Förskingringen av verket, i likhet med platsen, både förutsätter och be-
fäster därför förvånansvärt konventionella kriterier. För om konstverket inte 
går att urskilja från konstnärens handlingar eller intentioner, så är det inte 
verket i sig – eller upplevelsen av verket – som förmår generera en betydel-
se, utan den unika signaturen av konstnären. I Sverige är Tensta konsthall i 
Stockholm (under ny ledning) och intill nyligen Rooseum i Malmö de kanske 
tydligaste exponenterna för hur denna institutionskritiska konst i sig institu-
tionaliserats, med förebild i Bourriauds ”egen” konsthall, Palais du Tokyo 
i Paris. Istället för konsthall eller galleri kan de nya institutionerna kalla sig 
för laboratorier, ”en plats för experiment, test och sammanblandningar, eller 
plattformen, en tom, synlig yta för möjliga möten och de mest oväntade hän-
delser” som Maria Hirvi beskriver det i Statens konstråds årskatalog 2003. 
Och vidare: ”Den tilltalsform som används på denna plats är inte svaret utan 
frågan, undran, förslaget och förhandlingen. Arbetsfältet benämns inte nöd-
vändigtvis konst utan som samtida kreativitet”.74 Den senare tidens tendens 
mot en allt mer politisk och kritisk konst har därför aktualiserat viktiga frå-
gor kring konstens särart och konstnärens position i förhållande till samhället 
i övrigt. ”Hur man kan väga konstens krav på konsekvens mot samhällets 
kompromissmoral? Var hittar man balansen mellan konstnärskap och med-
borgarskap? Var finns det en gemensam botten?” frågar sig kritikern Dan 
Jönsson i en reflektion över hur samtida konstutställningar i allt högre grad 
förvandlats till en tribun för politiska frågor.75 Att blottlägga oegentlighe-
ter utan att själv ta ställning har förvandlats till en konstnärlig konformism. 

71.  Nicholas Bourriaud, Relational Aesthetics (Les presses du réel, 1998/2002), s. 113.
72.  James Meyer, ”Nomads: Figures in Travel in Contemporary Art”, ur Alex Coles 

(red.), Site-Specificity, s. 15. 

73.  Kwon har påkallat ett problem med etnografin som baserad på ”deltagande 
observation”, eftersom det gör det svårt för någon (vetenskapsmannen eller 
konstnären) att uttala sig med auktoritet. Se Miwon Kwon, ”Experience vs. 
Interpretation” ur Alex Coles (red.), Site-Specificity, s. 74 f. 

74.  Maria Hirvi, ”Om konstverkets plats och presentation”, ur Katalog 32, Statens konstråd 
2002 (Statens konstråd, Stockholm, 2003) s. 146. 

75.  Dan Jönsson, ”Att våga visa sina avsikter”, DN 050205.



296 Att göra skillnad   Kapitel 3 297

Hans svar är att konstnärer måste ta ett ansvar, ”våga visa sina avsikter” och 
delta i en offentlig debatt på ett sådant sätt att konstnärsrollen och medbor-
garskapet sammanfaller. Men om konstens uppgift idag är att ”ställa frågor”, 
snarare än att framställa ståndpunkter, så har den också trätt in i en förstärkt 
relation till arkitekturen, kanske t o m ett ökat beroende. För om konsten inte 
längre betecknar ett värde ”i sig” har det institutionella rummet istället inta-
git funktionen av att upprätthålla konstens särart. Ytterst är det rummet, som 
samtidig öppenhet och begränsning, som medger konstens frihet. 

I spåren av den platsspecifika konstens rörelser ser vi hur platsen immate-
rialiserats, mångfaldigats och förskingras – men hur den ständigt återbildats 
på andra ställen inom systemet. ”Bortkopplingen” av platsen kan därför inte 
betraktas som ett motstånd mot konstens ideologi eller mot dess funktion på 
en marknad. Snarare tvärtom: förhållandet speglar avantgardets mer än se-
kelgamla problematik, där den ständiga produktionen av nyheter medverkar 
i marknadens mekanismer som drivna av konsumtionens begär. Men med 
en expanderande global ekonomi har också platsens betydelse förändrats. 
Lokala särarter och ”det specifika” som sådant utgör inte längre ett motstånd 
till nivellering och generalitet: platsen har reducerats till marknadsföring. 
Konsten står inte skild från denna ekonomi – genom att delta i biennaler, 
utställningar, lokala konstprojekt och olika slags evenemang som fäster ”plat-
sen” på kartan är den i hög grad delaktig i att skapa platsen som en ”vara”. 

I sin avslutande diskussion ställer Kwon ytterligheterna i det platsspe-
cifikas genealogi mot varandra. Medan längtan tillbaka till platsen som en 
autentisk förankring bara kan fattas i reaktionära och nostalgiska termer, 
tjänar det ”diskursiva” immaterialiserade platsbegreppet till att upprätt-
hålla en konstnärlig ”nomadism” som rymmer en motsvarande idealisering. 
Kwon betecknar detta som ett naivt förhärligande av rotlösheten som samti-
digt tjänar till att hålla konstnären fri från ansvar, en situation där värdet av 
”permanens, kontinuitet, visshet, grundning (fysisk eller annan) antas vara 
bakåtsträvande i konstnärlig mening och därför politiskt suspekta”.76 Mot 
bakgrund av denna ”implosion” söker hon därför en alternativ förståelse av 

hur konsten trots allt kan vidmakthålla en relation till plats i dess fulla kom-
plexitet. Hon talar om det nödvändiga i att vara ”rätt” på ”fel” plats, ett slags 
metonymisk praktik där olika platser framställs i relation till varandra med 
bibehållande av deras skillnader. Och intressant nog upprättar hon denna 
position utifrån Kenneth Framptons ”kritiska regionalism”. Frampton har 
visserligen en föråldrad uppfattning om platsen som ett förefintligt faktum, 
skriver Kwon, något vars betydelse existerar före mänsklig inverkan, före de 
eventuella kulturella innebörder som skapandet av plats kan frambringa. Ur 
det perspektivet måste ”alla platsspecifika åtbörder betraktas som reaktionä-
ra kultiveringar av det som redan antas finnas på platsen, snarare än som sätt 
att framställa nya identiteter och historier.”77 Hon kritiserar även Frampton 
för att hans ”upplevande subjekt” är en varelse ”utan historia, kön, klass, ras, 
religion, etnicitet, ålder, sexualitet och begär” (till vilket kan tillfogas: men 
med en specifik disciplinär tillhörighet och erfarenhet).78 Men i tanken om 
den arkitektoniska produktionen som ett slags ”dubbel förmedling” mellan 
modernitet och nostalgi finner hon en dynamik som hon låter sammanfatta 
hela den platsspecifika konstens problematik. Så formulerar hon möjligheten 
till en ”analog” konstnärlig hållning vilken finner ett utrymme mellan mobi-
litet och specificitet. En pjäs av Don DeLillo (Valparaiso, 1999) visar hur det 
är när huvudpersonen ständigt befinner sig på fel plats – på fel plan, i fel stad 
etc. – som får honom ”själv” att framträda: ett möte med ”fel” plats blir här 
just det incitament som får den självklara ”hemhörigheten” (i familj, arbete, 
bostad etc.) att förefalla främmande och grundlös. Det som ska uppdagas av 
”platsen” är alltså inte förlusten av ett autentiskt jag eller ett återskapande av 
en sanning, utan ett slags främmandegörande av vardagen, ett blottläggande 
av de värden vi tenderar att ta för givet. 

Kwons förslag till en ”förlösning” av den platsspecifika problematiken 
är en radikalisering av Frampton som är ganska vagt formulerad. Men 
den dubbelhet hon söker fånga, den exakta avvägningen mellan bofasthet 
och rörlighet, mellan det närvarande och avlägsna, det fastställt kroppsliga 
och det abstrakta och gränslösa: är det inte exakt vad som utmärker Ro-
bert Smithson? På det mest konkreta planet handlar det om hur konstnären 
förhåller sig till den ”utanförliggande” verklighet där han eller hon har att 76.  Citatet fortsätter: ”By contrast, uncertainty, instability, ambiguity and impermanence 

are taken as desired attributes of a vangurad, politically progressive artistic practice. 
But I remain unconvinced of the ways a model of meaning and interpretation is 
called to validate, even romanticize, the material and socioeconomic realities of an 
itinerant lifestyle. I am suspicious of this analogical transposition and the seductive 
allure of nomdaism it supports, if for no other reason than the fact of my own personal 
ambivalence toward the physical and psychical experinences of mobilzation and 
destabilization that such nomadism demands.” Kwon, One Place after Another, s. 160.

77.  Ibid s.165.
78.  Denna kritik är citerad från Gunnar Sandin och härrör från Miwon Kwons 

avhandling, Site Specificity and the Problematics of Public Art: Recent Transformations at the 
Intersection of Art and Architecture (Princeton University, 1998). Se Sandin, Modalities of 
Place; on Polarisation and Exclusion in Concepts of Place and in Site-specific Art (Lund: Lunds 
universitet, Inst. för arkitektur, 2003) s. 219. 
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göra. I ett publicerat samtal med Allan Kaprow säger Smithson apropå sitt 
förhållande till New Jersey: 

Jag är så avlägsen från den världen att den verkar kuslig när jag tar 
mig dit; jag fascineras eftersom jag inte är direkt involverad i livet 
där, jag har distans till det, och jag är alltid för att lägga så mycket 
distans som möjligt.… Med distans menar jag ett medvetande i avsaknad 
av självprojektion.79 [min kurs.]

I denna förståelse av ”distans” finns ett förtätat avvisande av alla former 
av identifikation, av ”deltagande observation” eller av en konst som fung-
erar som ett emotionellt uttryck – alla tre centrala teman i den platsspecifika 
traditionen. För Smithson handlar det inte om att beskriva världen utan 
att förstå den, att få den att framträda.80 Det ligger nära vad Eva Löfdahl 
uttryckt och tillämpat i arbetet med Stortorget, och i en intervju beskriver 
hon konstnärens intryck av en plats som ofrånkomligen skild från dem som 
bor där – att vardagen framkallar en blindhet som omöjliggör förmågan att 
verka.81 Snarare än att se denna distans som ett uttryck för konstnärens tra-
ditionella utanförskap – som sanningssägare eller romantiskt geni – handlar 
det om ett visst förhållningssätt. I terapeutisk mening innebär distans både 
självkritik och självkänsla: distansen har att göra med förmågan att erfara 
”insidan” samtidigt med ”utsidan” utan att den ena ges prioritet framför det 
andra. Den är ”objektiv” i den meningen att kritiken inbegriper självkritik, 
och detta är vad som förbinder konsten med en vetenskaplig hållning – med 
den skillnaden att konstnären är medveten om sin interaktion med objektet 
och har till uppgift att ”verka”. Just i det avseendet är konstnärens position 
också identisk med arkitektens. 

Idag finns inte längre någon plats ”utanför” institutionen varifrån kon-
sten kan operera – men det finns inte heller någon ”sannare” verklighet. 
I enlighet med en av Deleuzes sista texter – ”Postskriptum om kontroll-
samhällena” – kan man konstatera hur de implicit kritiska ”flyktlinjerna”, 

Deleuze och Guattaris anti-konformistiska principer om flöden och deter-
ritorialisering, är just vad som utmärker den kapitalistiska expansionen, den 
idag fullständigt dominerande ordning om vilken det har sagts att den bara 
har en ”insida”. För konstens del inbegriper detta ett absolut beroende av 
sitt sammanhang, en ”insida” som inte bara är estetiskt och konceptuellt be-
tingad utan även organisatoriskt och ekonomiskt. Med denna kontextuella 
förankring faller också distinktionen mellan en offentlig, ”beställd” konst 
och en konst som visas på utställningar och gallerier: den ena är inte friare 
än den andra. Konstens strävan efter att riva ner sina gränser och undfly 
institutionen, marknaden och traditionen kan ses som en oförminskad och 
kontinuerlig strävan under hela 1900-talet. Men denna utopiska strävan ef-
ter att uppgå i ”verkligheten” är bunden till ett bibehållande av konsten 
som institution och begrepp – om så omformulerad och reviderad befinner 
sig konsten alltid inom sitt eget system. Frågan som ställs är därför återigen 
vilka verktyg som står till buds för att formulera alternativ, för att upprätta 
en ”plats” på insidan där alla betydelser är formade.

Beskrivningen av konsten som ett sätt att ”ställa frågor” är utmärkande för 
det samtida, utspridda och pluralistiska konstbegrepp som präglar samtiden.82 
Som utgångspunkt för en konstnärlig praktik, har platsen tjänat till att både 
belysa och skärpa inneboende problemställningar inom konsten, att både be-
fästa och ifrågasätta konstens identitet och legitimitet. Men om konsten inte 
längre är avhängig ett specifikt medium, inte låter sig definieras som ett mate-
rial eller en teknik, om den kan utgöras av ”vad som helst” – från vilken grund 
kan då konstnären arbeta? Vad kan konstnären tillföra platsen, på vilket sätt 
kan den ”omstruktureras” fysiskt och konceptuellt, utan att konstnären själv 
måste inta rollen som garant för verkets mening? Jag har pekat på närheten 
mellan Eva Hesses position och en viss arkitektonisk praktik i syfte att fram-
kalla alternativ – både till Richard Serras brutala omstrukturering av platsen 
och till efemära, förment kritiska iscensättningar. Det är att tänka det este-
tiska på ett sätt som gör konsten arkitektonisk, och arkitekturen konstnärlig, 

79.  Robert Smithson, ”What is a museum? A Dialogue Between Allan Kaprow and 
Robert Smithson” (1967), ur Jack Flam (red.) Robert Smithson: The Collected Writings, s. 45

80.  Flam, op cit s. xviii.
81.  ”När man bott länge på en plats, har man fått ett helt annat förhållande till den.… 

De första intrycken sjunker undan och andra saker blir viktigare; vem man träffar, 
vissa avstånd, små förändringar över tiden, lukter, skillnader i ljus och årstid.…Den 
kännedomen om en plats gör det också så gott som omöjligt att göra en konstnärlig 
intervention.” ”Platser – ett samtal med Eva Löfdahl”, MAMA 1998:21, s. 33.

82.  Det finns tecken som tyder på att även denna riktning håller på att bli ”uttömd”. 
En ny generation konstnärer protesterar mot konstens ”upplösning” och menar att 
postmodernismens pluralistiska konstbegrepp är ett omöjligt arv att förvalta: ”Vi vill 
helt enkelt säga nej – inte för att vi inte tror på teorier – men för att göra det möjligt 
för oss konstnärer att handla. Vi tror att arvet från postmodernismen har lett till att 
vi som arbetar med konst försvagats, förslöats och förlamats. … Vad ska vi göra 
med alla dessa delar? Vad ska vi göra med hopplösheten som en fullständigt upplöst 
värld frammanar?” ur ”Det omöjliga arvet från 80-talet; upprop om självkritik och 
limpistol” av Maja Hammarén och Fredric Gunve, Paletten, 2004:3. 



300 Att göra skillnad   Kapitel 3 301

och där platsen kan utgöra ett gemensamt medium. Men i ett sådant samar-
bete med andra professioner kan konstnärens auktoritet inte enbart upprättas 
på grundval av han eller hennes exklusiva position. Ställd inför uppgiften att 
skapa en plats räcker det inte med att ställa frågor: man måste formulera ett 
svar. Därför innebär det offentliga uppdraget en radikalisering av villkoren 
inom den platsspecifika traditionen: det är här konfrontationen sker. 

3.3 Skillnader och korrespondenser mellan konst och arkitektur

3.3.1 
Den västerländska kulturens oförmåga att tänka ”det sammansatta” är en av 
utgångspunkterna för Rosalind Krauss inflytelserika essä ”Skulptur i det ut-
vidgade fältet” (1979). Hon menar att den platsspecifika konsten betecknar 
ett verkligt paradigmskifte, eftersom den tillåter en sammanblandning mellan 
kategorierna som tidigare varit belagd med ”ett ideologiskt förbud”. Hon skri-
ver: ”att tänka det sammansatta innebär att släppa in två termer som tidigare 
varit utestängda från konsten, nämligen landskap och arkitektur”.83 ”Det sam-
mansatta” har att göra med en identitet – att någonting kan vara flera saker 
på samma gång, att dess ”substans” eller ”väsen” inte är låst till en definition 
utan kan fattas som någonting mångfaldigt. Men den utvidgning Krauss talar 
om är mindre en fråga om en sammansatt identitet, om mer om en situation 
där konsten övertar andra områden och infogar dem i konstens logik. Hon skri-
ver visserligen inom ramen för en konstdiskurs: texten befinner sig inom be-
stämda gränser, gränser som visserligen kan omförhandlas och utvidgas men 
som likväl utgår från en föreställning om konsten som en avgränsad praktik. 
Men det hindrar inte att den västerländska, kulturella ”oförmåga” Krauss på-
talar även kan vändas mot henne själv: det är genom att arkitekturen och 
landskapet infogas i konsten de tillmäts en betydelse. Konstens ”utvidgning” är 
därför inte oproblematisk, eftersom den inbegriper en kolonialisering av inne-
hållet i andra discipliner. Detta övertagande visar ofta på en provocerande 
arrogans och brist på ödmjukhet inför det faktum, att ”verkligheten” utanför 
konstens institutioner redan är befolkad, reflekterad och praktiserad inom ra-
men för andra områden. Vad som förefaller driva konsten utåt är därför inte 
bara längtan efter ett fullbordat förverkligande – utan också dess anspråk på 
att kunna förklara och blottlägga denna verklighet, dvs. att bedriva kritik. 

Miwon Kwons invändningar mot konstens marknadsanpassning och in-
stitutionalisering – den ”domesticering” av konsten som innebär att konsten 

endast ”signalerar”, inte utgör, kritik – förutsätter ett annat ideal som aldrig 
blir uttalat: föreställningen om en genuint kritisk konst, som provocerar eller på 
annat sätt upprättar sig mot (den borgerliga) publikens förväntningar. Hennes 
föreställningar om uttömda och legitima förhållningssätt, om konstnären som 
kritiker eller som del i ett kapitalistiskt system, visar hur arvet från avantgar-
det har assimilerats i disciplinens självmedvetande och förvandlats till ett slags 
naturaliserad självklarhet. Och så länge bakgrunden och villkoren för denna 
”kritiska” position är undantagen diskussion, har den sin främsta verkan som 
ett befästande av dikotomin mellan konst och arkitektur. För Richard Ser-
ras kritik mot platsen som betingad av arkitekturens förtryck motsvarar en 
närmast hegemonisk förståelse inom konstvärlden som särskilt kommer till ut-
tryck när konsten är inriktad på rumsliga fenomen. Trots det ökade intresset 
för arkitektur som finns inom den samtida konsten, och trots inriktningen mot 
det offentliga rummets problematik, finns det en gräns mellan disciplinerna, 
en gräns som ständigt bevakas och upprätthålls (i synnerhet av kritiker, och 
inom teorin). För om så reducerad till en fråga om teknik och funktion, be-
traktas arkitekturen som något väsensskilt från konst och konstnärliga insatser. 

Det uttrycks på det mest självklara sätt, inte som en specifik teoretisk po-
sition utan som ett naturaliserat antagande. Gunilla Lundahl, medverkande 
i dokumentation av Eva Löfdahls verk Sila mygg och svälja kameler på Stock-
holms universitet (1995), uttrycker det såhär: ”Inför dessa modernismens 
starka, utstrålande rum, färdigformulerade av arkitekterna, har Eva Löfdahl 
sökt sig ett nytt rum, ett rum som sätter det erbjudna, statiskt framställda 
rummet i gungning”.84 Konsten är alltså en störning av arkitekturens stabili-
tet, trots att verket i det här fallet är högst arkitektoniskt: en nedsänkt ränna 
i golvet. Motsättningen är också uppenbar i läsningen av ett annat av Löf-
dahls uttalat arkitekturrelaterade verk, hennes debut med Wallda-gruppens 
Boplats Otto (1980). ”Verket” utgjorde i det här fallet en kollektiv installation 
på Årstafältet utanför Stockholm, en kommentar till bostadsutställningen 
inne i centrum – Löfdahls bidrag bestod av tre enkla kamouflagefärgade 
skjul, bemålade på ett sätt påminde om 50-talets konkretistiska konst. Samt-
liga uttolkare ser verket som en kritisk kommentar till ett den omgivande 
höghusbebyggelsen, där Gertrud Sandqvist refererar till Le Corbusiers plan 
för Södermalm – ett genomtuggat exempel på vad som anses vara moder-
nismens omänskliga teknokratvälde.85 I samma anda skriver Anders Ols-
son: ”men Boplats Otto är inte bara en konstnärlig marginalanteckning till 

83.  Rosalind Krauss, ”Skulptur i det utvidgade fältet”, Minimalism och postmodernism, s. 166.

84.  Gunilla Lundahl, ”I rummet” ur Paletten 1995:1, s. 23.
85.  Gertrud Sandqvist, ”Oförmågans dynamik eller det vanliga i konsten” ur Eva 

Löfdahl (Norrköping: Norrköpings konstmuseum), s. 8. 
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det socialdemokratiska välfärdsbygget. Bortom ironin finns ett allvarligare 
syfte att låta konsten ’uppstå’ ur en del av stadslandskapet, som ännu inte 
ockuperats av samhällsingenjörerna”.86 Det är underförstått att konstnärens 
uppdrag är att arbeta mot den verklighet arkitekturen konstituerar.

Detta kan förefalla som en förenklad bild som borde upplösas vid en 
närmare granskning. Så låt oss studera ännu ett exempel, hämtad från 
beskrivningen av den amerikanska konstnären Gordon Matta-Clarks ar-
beten. Mest känd för sina ”sågningar” (building cuts) genom olika sorters 
byggnader (och med en bakgrund som arkitekturstudent) är Matta-Clark 
en uppenbart arkitekturrelaterad konstnär. I en bok om Matta-Clark, 
Pamela M. Lees Object to be Destroyed: the Work of Gordon Matta-Clark (2000) 
– ursprungligen en doktorsavhandling – positionerar författaren honom på 
enklast möjliga sätt i direkt relation till Bataille, inriktad på förstörelsen 
av det arkitektoniska monumentet, ”det abstrakta rummets och den arki-
tektoniska platsens ’våldsamhet”.87 Ett av de mest fascinerande av Matta-
Clarks verk är Day’s End, utförd 1975 i en övergiven lagerbyggnad på nedre 
Manhattan, där han (olagligen) sågar upp fem hål i fasaden och bjälklaget i 
den basilikaformade hallen. Hålen är gigantiska, utformade och placerade 
enligt en sofistikerad rumslig geometri – de skapar ett märkligt ljusspel inne 
i den enorma hallen som enligt vittnen gav rummet en sakral karaktär, som 
ett ”senkapitalistiskt pantheon”.88 

Lee skriver om hur ingreppet destabiliserar betraktaren visuellt och 
kroppsligt: ljusintagen förstärker det relativa i rumsupplevelsen och omöjlig-
gör varje upplevelse av helhet. Hon diskuterar Matta-Clarks konstnärskap 
i termer av en ”fenomenologisk sublimitet”, vilket ska omfatta både Mer-
leau-Pontys ”perspektivism” – det glidande förhållandet mellan objekt och 
subjekt, där tinget inte kan omfattas från en enda optisk fixpunkt – och Kants 
föreställning om det sublima, där sinnets förmåga att skapa en helhetsföre-
ställning är satt ur spel. Matta-Clarks Day’s End förefaller motsvara Merleau-
Pontys sammanflätning mellan kropp och verklighet, skriver Lee, men ”vål-
det” i hans handling för tanken mot den ”excess” av smärta och njutning 
som hör till det sublimas ordning.89 Den teoretiska samläsningen av fenome-
nologin och det sublima leder Lee till slutsatsen att Matta-Clark drar feno-
menologin till dess logiska konsekvenser där dess grundteser omkullkastas.90 

Denna beskrivning kan i lika hög grad gälla för ett arkitektoniskt verk, 
som ett konstnärligt. Men Lee är mån om att hålla rent i det avseendet: den 
rumsliga dynamik som Matta-Clark åsyftar är väsensskild (”extremely dif-
ferent”) från den som vanligtvis åsyftas inom arkitekturen.91 Användandet 
av planer, fasader och sektioner – Matta-Clarks ”arkitektoniska vokabulär” 
– är närmast ”ironisk”, menar Lee, eftersom hans arbeten i så hög grad var 
riktade mot arkitektur som fysiskt objekt. Det faktum att arkitekter intresse-
rar sig för hans arbeten är enligt Lee tecken för en ”gross pseudomorphism” 
och visar på arkitekters oförmåga att förstå sig på Matta-Clarks arbeten.92 
Men Lee bidrar inte till att klargöra hur, på vilket sätt, arkitekturen är vä-
sensskild från konsten – mer än som en funktion av upphovsmannen. Trots 
att Lee beskriver rumsliga verk och ingrepp anstränger hon sig för att defi-
niera dem som anti-arkitektoniska – även när det står i strid mot konstnä-
rens egna uttalanden.93 Arkitekturen avfärdas som med en handgest – mot 
det ”alla redan vet” – den allmänna plats betingad av vår förförståelse där 
såväl förnuft som fördomar frodas.

För en annan uttolkare vore det slående med vilken arkitektonisk sensi-
bilitet Matta-Clark utförde sina ingrepp. De olika snitten aktiverade feno-
men som skala, geometri, rum, rörelse, seende och tid vilka samtliga hör till 
arkitekturens register. Hålen i lagerbyggnaden på Pier 52 hade en funktion 
av att (bokstavligen) blotta byggnaden som konstruktion, samtidigt som de 
fick rummet att framstå som av en större, liksom omänsklig ordning. Det är 
just en sådan dubbelhet av natur och logik, ”labyrint och pyramid”, som 
Bernhard Tschumi tagit som utgångspunkt för sina undersökningar av det 
arkitektoniska rummet – arkitekturens ”mest konsistenta begrepp” – för att 
se hur det låter sig problematiseras och omformuleras.94 I likhet med ett 
annat av Matta-Clarks arbeten, Conical Intersect, utfört i de utdömda Beau-

86.  Anders Olsson, ”På kant med Eva Löfdahl”, ur Paletten 1995:1, s. 29.
87.  Pamela M. Lee, Object to be Destroyed: The Work of Gordon Matta-Clark (Cambridge, 

Massachusetts; London, England: The MIT Press, 2000) s. xix.
88.  Ibid s. 127.
89.  Ibid s. 131 ff.

90.  Ibid s. 160.
91.  Ibid s. 153 f. 
92.  Ibid. s. 215.
93.  ”The thing I would really like to express is the idea of transformning the static, 

enclosed condition of architecture on a very mundane level into this kind of 
architecture which incorporates … this sort of animated geometry or this animated, 
tenuous relationship between void and surface… [It] implies a kind of kinetic, 
internal dynamism of some sort.” ”I think that … architects would be fascinated 
… because they spend so much time being so totally frustrated by having that kind 
of stuff … in their heads … and not getting a chance to ever execute it.” Gordon 
Matta-Clark, citerad av Lee; ibid, s. 153 och s. 215. 

94.  Metaforen om arkitektur som ett samspel mellan ”pyramiden och labyrinten” 
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bourg-kvarteren i Paris strax före uppförandet av Centre Pompidou 1975, 
kan verket därför uppfattas – inte som riktat mot arkitektur – utan som en 
vidgning, fördjupning och blottläggning av arkitektur som fysisk och ideolo-
gisk konstruktion. Conical Intersect utgjordes av en sågning genom en gammal 
patricierlägenhet där det borgerliga hemmet plötsligt blev visuellt tillgäng-
ligt från gatan; det privata konfronterades med det offentliga, vilket även är 
av arkitekturteoretiskt intresse. Om Matta-Clarks ”sågningar” kan beskri-
vas som ett sätt att ”konsolidera och definiera formen samtidigt med dess 
upplösning”, som Lee skriver, är detta av betydelse även som betraktade i 
arkitektoniska termer.95 

Jag menar nu inte att Gordon Matta-Clarks arbeten ska ”tillskrivas” 
arkitektur eller beslagtas inom arkitekturens område – bara att en specifik 
handling (eller ett verk) kan vara meningsfull inom flera fält samtidigt. Därför 
är det förvånande att synen på konst som motsatt och/eller motverkande 
arkitektur måste upprätthållas med en sådan ansträngning. Vad är det i 
arkitektur som delegitimerar konstnären, ja hotar honom eller henne, blott 
och bart genom vidhäftning? För även om begreppet ”space” inom teorin 
har kommit att utgöra en ”teoretisk fetisch” (som Pamela M. Lee skriver) så 
ska det uppenbarligen inte uppfattas som arkitektoniskt definierat: rummets 
dynamik och möjligheter till tolkning antas uppstå i och med överföringen 
till konstkontexten. Inom kritiken framställs arkitektur återkommande som 
någonting statiskt, rationellt, disciplinärt och normativt, men samtidigt som 
någonting lägre stående, outvecklat och därför oförargligt; om ”det subjekt 
som lätt och avspänt strosar genom den fenomenologiska rummet”.96 Arki-
tektur framstår å ena sidan som ”givet” av samhället eller t o m som ett slags 

konstgjord ”natur”, en än större och anonym ordning – å andra sidan som 
en representation av makt, ett normativt förtryck mot vilken det tänkande, 
kännande subjektet (konstnären) måste rikta sitt motstånd. 

Detta schema går igen även i större versioner, som i den amerikanska 
kritikern Rosalyn Deutsche inflytelserika bok Evictions: Art and Spatial Politics 
(1996). I linje med den övergripande tesen att föreställningen om det offent-
liga rummets ”helhet” framkallas på bekostnad av skillnader och avvikelser 
– med en psykoanalytisk association som ett slags ”bortträngning” – argu-
menterar Deutsche för en konst som visar på sprickor och hål, som synlig-
gör det förbjudna och förskjutna. Deutsches läsning, som till lika delar utgår 
från konstteori, kulturgeografi, sociologi, politisk filosofi osv. är genomsyrad 
av en syn på arkitektur så som liktydig med förtryck. Den teoretiska utgångs-
punkten utgörs primärt av Lefebvres analys av rummets produktion, dvs. att 
rummet produceras och struktureras av samhällets dominerande ordning.97 
Arkitekturen blir därför en manifestation av samhällets disciplinering, den 
står för strävan efter ”helhet” på bekostnad av enskildheter, för kapitalistisk 
profit på bekostnad av rättvisa. Hos Deutsche är arkitekturen det starkaste 
verktyget för maktens kontroll – och konstnärens uppdrag blir följaktligen 
att motarbeta arkitekturen, att desarmera den verklighet som arkitekturen 
manifesterar och konstituerar.98 Att i enlighet med Georges Bataille betrakta 
arkitektur som ”systemens system” – och därför liktydigt med det rationella 
tänkandets förtryck och en materialisering av upplysningens och framåtskri-
dandets baksida – skapar en polariserad och moraliserad uppdelning mellan 
konst och arkitektur. Det befäster en syn där konstnären ömsom är ”offer”, 
ömsom ”sanningssägare”, och där arkitekten – i bästa fall – är ett maktens 
aningslösa verktyg. Det finns därför anledning att ifrågasätta om det ”ideo-
logiska tabu” Krauss talar om verkligen är upphävt. 

Tanken om ”det sammansatta” pekar i en riktning som ännu inte är ut-
utgår från Georges Bataille och utgör även ett tema för Manfredo Tafuri. Bernhard 
Tschumis verksamhet är i detta sammanhang särskilt intressant eftersom den präglas 
av en ”intertextuell” praktik, mest känd genom samarbetet med Jacques Derrida 
i Parc de la Villette i Paris. Se Louis Martin, ”Interdisciplinary Transpositions: 
Bernard Tschumi’s Architectural Theory” ur Alex Coles och Alexia Defert (red.), 
The Anxiety of Interdisciplinary. 

95.  Lee, op cit s. 157. Lees konstteoretiska läsning av Matta-Clark motsvarar i stort 
sett innehållet av Hal Fosters analys av minimalismen som helhet. En arkitektonisk 
tolkning av Matta-Clark förefaller i det avseendet ha en större potential att driva 
fram originaliteten i hans verk, som en destabilisering eller kris av arkitekturen 
”inifrån”. Med utgångspunkt i den gemensamma referensen till Bataille vore det 
intressant att t ex. ställa Matta-Clark i förhållande till Bernhard Tschumis sätt att 
”dekonstruera” rummet som idé och fysisk form.

96.  Ibid s. 154.

97.  Deutsche, Evictions: Art and Spatial Politics, s. xi – xxiv. 
98.  En mer nyanserad tolkning är att se arkitekturen som underställd och ianspråktagen 

av dominerande maktstrukturer, snarare än som liktydig med. Det finns spår av ett 
sådant tänkande hos Deutsche, men eftersom hon återkommande sammanblandar 
arkitektur med de maktstrukturer som står i centrum för bokens huvudangrepp har 
det mycket litet utrymme. Värden som permanens, funktion, form, monumentalitet 
och kontext kritiseras så som varande i sig förkastliga, vilket underbyggs av valet av 
konstnärliga interventioner som framställs i direkt arkitektonisk motsättning. Se t 
ex. Deutsches kritik av det skulpturala monumentet som liktydigt med arkitektur 
(s. 34-39); kritik mot ”kontextualism” (s. 44-48); kritik av den fysiska formen och 
funktioner kontra social praktik (s. 51-52).
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forskad. Eva Löfdahls bidrag till Boplats Otto kan också ses som ett närmande 
mellan konst och arkitektur. Hennes hus-liknande objekt förvandlar de för-
minskade höghusen mot fältets horisont till att också utgöra ”skulpturer”. 
De upprättar en relation till omgivningen, kanske framför allt till Årsta torg 
med sina bemålade fasader – bröderna Ahlséns allkonstverk från 50-talet. 
Dessa väggar, vällovligt utsmyckade i hela andan av folkhemmets engage-
mang, har en parafras i Löfdahls objekt – bodarna utgör ett slags invertering 
av detta ideala offentlig rum. Visst finns här ett underliggande kritiskt per-
spektiv, i bemärkelsen ”blottläggande”, men inte på ett sätt där konst och 
arkitektur konfronteras med varandra som moraliska ytterligheter. Verket 
har effekten att framhålla ett helt socialt, historiskt och arkitektoniskt sam-
manhang: det synliggör omgivningen men transformerar den också. Det var-
dagliga framstår plötsligt på ett annat sätt – allting blir potentiellt menings-
fullt. Konst, arkitektur, det medvetna och meningslösa glider fullständigt in 
i varandra. Att skapa denna ”magiska” förändring av verklighetsuppfatt-
ningen, ikonografiskt och fysiskt, har också varit en estetisk strategi i det 
gemensamma arbetet på Stortorget. 

3.3.2. 
Varje interaktion mellan konst och arkitektur verkar rymma en uttalad el-
ler outtalad dualism. Medan arkitekturen oavvisligen framstår som det som 
”är” – det som utgör och skapar betingelserna för såväl livets som samhällets 
strukturer – antas konsten antas arbeta i en motsatt kategori: det som ifrå-
gasätter detta ”varande” och visar på problemen och baksidorna. Denna 
splittring mellan konst och arkitektur – mellan kritik och bekräftelse, mellan 
motstånd och makt – är en följd av den etablerade föreställningen om rum-
met. Som Doreen Massey visat har definitionen av rummet som en sluten 
ordning skilt det från det dynamiska, skapande och rörliga i tillvaron – rum-
met fattas som representation och som ett förkroppsligande av makt och 
rationalitet. Jag menar att denna rumsuppfattning har avskärmat arkitektu-
ren från de estetiska och politiska möjligheter som utvecklats inom konsten. 
Detta pekar mot frågan om mediets betydelse – vad som antas som medium, 
och vilka egenskaper det tillskrivs – för disciplinens självförståelse. Tanken 
om mediet har varit drivande för konstens rörelser men utgör en till största 
delen oreflekterad problematik inom arkitekturen. Och om den platsspecifi-
ka rörelsen inom konsten är noga studerad och analyserad med avseende på 
dess konsekvenser för skapandet – dess mening och legitimitet, konstverkets 
status och kritiska effekter – så finns en påfallande tystnad kring alla dessa 
frågor inom arkitekturens område. 

Metoden att utgå från mediet för att befästa auktoritet ger en första an-

visning om hur disciplinerna formats. Termen disciplin är i första hand rela-
terad till de samhällsfunktioner där relationerna renodlats som dikterade av 
makt – kyrkan, militären och undervisningsväsendet – men i vidgningen av 
innebörden, som benämning för ett visst kunskapsområde eller vetenskaps-
gren, gör sig samma kontrollmekanismer gällande.99 Det rör sig om makt i 
förhållande till kunskap, begränsningen av vad som låter sig sägas och göras 
och som framför allt blivit klarlagt genom Michel Foucaults arbeten.100 I 
egenskap av att utgöra två skilda discipliner pekar det därför ut konst och 
arkitektur som konkurrerande sätt att förhålla sig till verkligheten: inte bara 
som betingade av olika medier, utan som skilda kunskapsformer med skilda 
förhållningssätt och befogenheter i förhållande till omvärlden. Jämförelsen 
av hur ”platsen” introduceras som begrepp och görs operativt inom konsten 
respektive arkitekturen i efterkrigstiden, visar hur likartade reaktioner, ut-
gående från ett likartat filosofiskt material, kommer att tilldelas diametralt 
olika betydelser inom dessa två discipliner. För konsten är uppsökandet av 
utanförliggande platser motiverad av strävan att lämna de etablerade institu-
tionerna med dess fastlagda normer och värden. Vad som står på spel i det-
ta moment är inte minst ett förnekande av konsten som varande frånskild 
verkligheten, som en form av upphöjd andlighet, och därför öppnar denna 
rörelse också upp mot en relativisering av konstbegreppet. Konfrontationen 
med platsen och dess givna betydelser – om autenticitet, mening, ursprung, 
kulturell och historisk förankring – har fungerat som ett kraftfullt incitament 
till konstens förmåga till förnyelse genom kritik och självkritik. 

Inom arkitekturen verkar förhållandena snarare vara de motsatta. Ex-
akt de värden som konfronteras inom konsten har befästs inom den plats-
specifika arkitekturteorin och arkitekturen har förklarats försvara dem. Min 
sätt att fokusera på skiftet av medium från rum till plats, betraktat som ett 
avgörande inslag i skiftet mellan modernism och postmodernism, visar hur 
uppgörelsen med modernismen är skenbar. Själva tanken om arkitektur i 
termer av återgång, en återupprättelse eller rekonstruktion av dess ”egent-
lighet” – vare sig den sen utgjordes av språket, kroppen, platsen, stilen, his-
torien eller i den renodlade representationen (som hos Peter Eisenman) – är 
något som förenar de skilda spåren som omfattas av arkitekturens ”postmo-

99.  Svenska akademiens ordbok (Lund, 1925) anger betydelserna av ”disciplin” som: 1. 
inöfning, öfning, skolning. 2. enskild vetenskap, vetenskapsgren, specialvetenskap, 
lärdomsgren; fack. 3. ordning, tukt, lydnad, subordination etc.

100. Michel Foucault, Vetandets arkeologi (Smedjebacken: Arkiv, 2002) övers. C-G. 
Bjurström; Diskursens ordning (Stockholm: Brutus Östling bokförlag, 1993) övers. M. 
Rosengren. 
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dernism”. Den innefattade inte någon uppgörelse med idén om arkitekten 
som den Förste Byggaren, unik producent av ett unikt objekt ställd utanför 
tidens dynamik. Arkitektens legitimitet är oförändrad, hans upphöjda posi-
tion är snarast förstärkt, men däremot på ett paradoxalt sätt fråntagen det 
ansvar som fanns inneboende i det modernistiska fria skapandet. Det är en 
rörelse på ytan: i all väsentlighet skedde aldrig någon ”vändning” – och i 
den mån modernismen fungerade som en negativ modell är den fortfarande 
fullständigt styrande. För arkitekturbegreppet relativiserades aldrig – jo, 
stilarna relativiseras, historien framställdes som en öppen källa, men den 
etiska, politiska dimensionen bemöts inte – den förnekas; och det sociala an-
svaret problematiseras inte – det skjuts åt sidan. Och det som lanseras som 
en radikalism i detta skede – ”det postmoderna avantgardet” – är paradox-
alt nog baserat på en överbetoning av arkitekturens oförmåga att handskas 
med verkligheten, eftersom arkitekturen reduceras till tecken och medial 
representation.101 Kenneth Framptons motstånd mot vad han ser som en 
ytlig, scenografisk, medialiserad baserad arkitektur är samtidigt ett försvar 
av arkitekturens verkliga sociala och politiska uppdrag – men hans längtan 
efter en arkitektur som ”är”, snarare än som föreställer, visar på längtan ef-
ter att undfly modernitetens splittrade, självmedvetna ifrågasättande genom 
att sjunka tillbaka i ett tillstånd av absolut förankring. Det är ett omöjligt 
tillstånd – det finns helt enkelt inte. Och det baseras på tron att arkitekturen 
är en absolut grund, just en sådan föreställning om ”grund” som både filoso-
fer och konstnärer kunnat ifrågasätta, problematisera och destabilisera till 
förmån för andra och nyskapade betydelser.

Platsen är alltså symptomatisk för arkitekturens disciplinära självmedve-
tande, och för relationen mellan konst och arkitektur, eftersom den framkal-
lar en verklig skillnad. Arkitekturen framstår som ett befästande, medan kon-
sten utför kritik. Och detta förhållande har även en rent språklig dimension, 
i skillnaden mellan hur konsten uppfattar site och hur arkitekturen relaterar 
till plats. Termerna ligger i princip så nära varandra att de kan användas 
som synonymer. Det gör dem kontextuellt känsliga, och eftersom site är utan 

motsvarighet på svenska försvinner den nyansskillnad som trots allt före-
ligger – denna att platsen i all väsentlig grad framstår som en given, kon-
kret, och kulturellt betingad verklighet medan site, som abstrakt lokalitet, 
har en mindre faktisk karaktär.102 Men det är just ur betydelsen av abstrakt 
lokalitet som site också kan uppfattas som det som föregriper platsen: termen 
rymmer en potentialitet.103 Denna potentialitet är inte bara begränsad till 
en inriktning mot det kommande – var någonting ska finnas – utan har en 
vidare räckvidd, eftersom detta utpekande är avhängigt en intention. Såväl 

101. Det som lanseras som det ”nya avantgardet” på 80-talet deklarerar arkitekturen 
som liktydigt med ritningen. ”Orthodoxy had given way to gnosis; the avant-garde 
had turned inward” skriver Terence Riley, i vad han kallar ”one of the great bursts 
of creative energy ever recorded… comprising nothing less than the last rally of 
heroic visions of prewar modernism and the very first lights of what would broadly 
be known as postmodernism”. Se Terence Riley, ”Introduction”, The Changing of the 
Avant-Garde: Visionary Architectural Drawings from the Howard Gilman Collection (New 
York: MoMA, 2003) s. 11, 13.

102. Går vi till ordböckerna uppges som första innebörd av plats ”ett öppet stadsrum” 
eller ”en marknadsplats”, medan innebörden av det engelska site anges som plats, 
position, läge (substantiv), eller att lokalisera, placera (verb). The Oxford English 
Dictionary fastställer att place förgrenas i många olika betydelser (totalt 5 sidor 
definitioner i den andra utgåvan), bl a. med innebörden av ”a material space”: ”a 
particular part of space, of defined or undefined extent, but of definite situation” 
(jfr. det latinska locus). För site anges som första betydelse lokalitet: ”The place or 
position occupied by some specific thing. Frequently implying original or fixed 
position” men också som ”The ground or area upon which a building, town, etc. 
has been built, or which is set apart from some purpose. Also, in modern use, a plot, 
or number of plots, or land intended or suitable for building purposes, and, in wider 
use, a piece of ground or an area which has been appropriated for some purpose; 
the scene of a specified activity.” I denna mening finns en direkt motsvarighet till det 
svenska ordet ”tomt”, enligt ordboken: ”(mindre) noggrant avgränsat markområde 
som är eller avses bli bebyggt” (Prismas svenska ordbok, 2003). Nationalencyklopedin har 
samma definition med tillägg att ordet kommer från fornsvenskans tompt, ett ord 
med grundbetoning på ”husgrund”, troligen identisk med grekiska dapedon ”golv, 
grund”. Betydelsen är m a o direkt relaterad till villkoren för byggandet: handlingen 
att utstaka en tomt, att markera ett stycke mark som avses att bebyggas, är förenat 
med konstruktionen av privat och offentligt och därför laddad med ideologiska 
betydelser. Mångtydigheten i den engelska motsvarigheten plot – som avgränsning, 
komplott, intrig eller plan– har utforskats av Malin Zimm, Losing the Plot (Stockholm: 
KTH, Arkitekturskolan, Axl Books, 2005).

103. Förhållandet mellan begreppen place och site utvecklas särskilt hos Gunnar Sandin. 
Utgångspunkten för Sandins analys av site hämtas hos Edward Casey, som betecknar 
site som en underordning till det abstrakta rumsbegreppet och vidhäftat med samma 
cartesianska rigiditet, dvs. motsatsen till platsens ”levda”, konkreta och sinnliga 
specificitet. Sandin är kritisk mot denna uppfattning och menar att site och plats 
inte är antitetiska storheter, utan tvärtom intimt sammanbundna: om plats är något 
skapat, så är site en potentialitet – begreppen är inskrivna i ett temporalt förhållande 
eftersom site föregriper tillkomsten av plats. Se Sandin, op cit s. 30-34, not 27. 
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utpekandet, avgränsningen och fastställandet av site rör sig om en handling 
formad av en avsikt – ett förhållande som blir tydligt genom det faktum, att 
konstnärens val av plats ibland sammansmälter med och är oskiljaktigt från 
verket. Hela detta dynamiska register är överfört till en konstnärlig kontext i 
valet av termen site – medan den essentiella, nedärvda ”platsen” är vad som 
står i fokus för arkitekturens bestämmelser och som därför föreskriver och 
determinerar verket.104 Men här finns också en annan skillnad, mellan det 
generella och det individuella: konsten görs ytterst avhängig friheten hos ett 
skapande subjekt, medan arkitekturen företräder ”systemet” – den anony-
ma ordning där alla olikheter utplånas.

Det finns en historiskt betingad bakgrund till denna situation. Den tradi-
tionella förståelsen av de ”sköna konsterna” – till vilka räknades arkitektur, 
skulptur, måleri, musik och poesi – inbegrep också en indelning av konst-
formerna, vilka som betingade av sitt medium var placerade i en hierarkisk 
ordning. Enligt Hegels Estetiska föreläsningar är arkitekturen placerad lägst i 
denna ordning, som bunden av nytta och fysisk materialitet och därför som 
minst besjälad av Anden. Som Sven-Olov Wallenstein påpekat var arkitek-
turens position i detta schema komplicerad: den är inte fullt ut konst, men 
samtidigt – som den första av konstarterna – utgör den ”själva grunden för 
konstarternas hierarki, för idén om det bestående och permanenta”.105 Arki-
tekturen är därför förbunden med ett slags ursprung i flera bemärkelser, ett 
slags konstens för-form, eftersom den till en början inte är fullständigt med-
veten om sig själv. Denna urscen är vad Hegel benämner den symboliska 
konsten, ett tillstånd som i nästa skede – i den klassiska arkitekturen – upp-

når ett högra stadium av balans mellan inre och yttre, förnuft och drift, ande 
och materia; allt det som går förlorat i det uppvaknande självmedvetandet 
han betecknar romantiken och moderniteten. Tanken om en gradvis im-
materialisering av verkligheten mot en allt högre grad av frihet och renhet 
finns cementerad i den västerländska kulturen, den kultur som vi trots vår 
förmåga till kritik och självkritik fortfarande befinner oss i, och som framträ-
der kanske i sin tydligaste form i den cartesianska substansskillnaden mellan 
själen och kroppen, mellan det tänkande och det utsträckta.106 Vi ställs där-
för inför ett schema där arkitekturen ständigt konfronteras med sitt uppdrag 
att utgöra en materiell och symbolisk ”grund” – och där konsten drivits mot 
en allt högre grad av immaterialisering vilket, i sitt extrema textberoende, 
idag på det mest pragmatiska sätt tycks bekräfta Hegels tes om ”konstens 
slut”; att dess historiska uppdrag som framträdelseform för Anden, det i his-
torien verksamma förnuftet, genom en serie passager övergår till att utgöra 
tänkande, dvs. filosofi. Men förutsättningen för Hegels indelning är att se 
rummet som skilt från tiden. Och det speglar inte bara förståelsen inom kon-
sten, utan inom arkitekturen som disciplin.

Den radikala splittringen mellan tid och rum, kropp och själ, ande och 
materia – vad Krauss kallar oförmågan att tänka det sammansatta – tycks 
därför verkligen ha impregnerat den västerländska kulturen. Tanken om 
konsten som bärare av andlighet förklarar dess märkliga dubbelhet, för ”det 
andliga” framkallar något som både är känsla och förnuft; både ett uttryck 
för upplevelser och emotioner och en översinnlig metafysik, tänkandets hög-
sta former. Det förklarar varför konsten kan uppfattas så olika, både stå som 
sinnebild för irrationalitet, subjektivitet och känslor samtidigt som den ges 
uppdraget att utöva kritik, vilket – så som vi fattat det hos Kant – är det dju-
past mening ”förnuftiga”. Det dikotomatiska schema som ständigt uppstår 
och tycks bestämma relationen mellan konst och arkitektur är alltså minst 
sagt besynnerligt. Arkitekturen antas utgöra grunden, ordningen, det mate-
riella – men också uttrycka en abstrakt rationalitet, en livlös abstraktion och 
en harmonisk helhet. Konsten antas vara andlig, fri, subjektiv – ett uttryck 
för känslor och därför också sinnlig och konkret – men också, som bedrivan-
de ”kritik”, en form av det renaste förnuft. Ömsom står arkitekturen för ”det 
mänskliga”, ömsom konsten; ömsom står arkitekturen för ”förnuftet”, öm-

104. Ett anslag till ett problematiserat platsbegrepp inom arkitekturteorin finns hos 
Colomina, som lyfter fram den mediala platsen som specifik för den moderna 
arkitekturen. I Privat och offentligt (1994) framställer hon hur den moderna arkitekturen 
uppstår till följd av de nya medierna, inte bara i byggnadsteknisk mening utan i 
lika hög grad de nya transportmedlen, fotografiet, filmen, reklamen etc. Därmed 
utpekar hon ett helt nytt fält av förutsättningar som rör rummets produktion. 
Colomina vidgar tolkningen av hur arkitektur kan förstås som representation 
och komplicerar den förhärskande konsthistoriska förståelsen av byggnaden 
som ett estetiskt autonomt, byggt objekt – men paradoxalt nog blir därmed den 
mediala platsen mera verklig och betydelsebärande än den fysiska. Hennes läsning 
omfattar därför inte hur den fysiska platsen kan tänkas annorlunda. Se Colomina, i 
synnerhet kap. ”Fotografiet” och ”Fönstret” ur Privat och offentligt: modern arkitektur som 
massmedium (Lysekil, Pontes, 1999) övers. C. Gabrielsson.  

105. Sven-Olov Wallenstein, ”Angående en viss passage hos Hegel” ur Katja Grillner et 
al. (red.) 01. AKAD (Stockholm: Axl Books, 2005) s. 184.

106. För en diskussion om villkoren att tänka annorlunda, mot bakgrund av hur filosofin 
alltid förutsatt det spatiala eller den materiella bundenheten som en ”grund” mot 
vilket det rena tänkandet kan avskilja sig, se Fredrika Spindler ”Att förlora fotfästet: 
om tänkandets territorier” ur Sten Gromark, Fredrik Nilsson (red.) Utforskande 
arkitektur: situationer i nutida arkitektur (Stockholm: Axl Books, 2006).
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som konsten; ömsom är arkitekturen den sinnliga förankringen, ömsom kon-
sten. Det innebär att alla dessa distinktioner är grundlösa. Skiftningarna visar 
hur motsatserna är relationellt betingade, dvs. de uppstår i mötet mellan konst 
och arkitektur: snarare än att avslöja något av en eventuell inre substans visar 
det disciplinerna som konkurrerande – en strid om befogenheter och medier, 
om rättigheter och praktiker, som varit drivande genom historien. 

Men inom bägge områdena finns anspråk på att framställa ”sanningen” 
om världen. För konstens del utgående från ett ständigt närvarande ideal 
med rötter i romantiken och avantgardekulturen, för arkitekturens vid-
kommande som mest påtaglig i den alltjämt livskraftiga fenomenologiska 
traditionen. Arkitekturens insisterande på att framställa ”egentlighet” visar 
hur fenomenologin övertagits i sin mest problematiska ”oskyldiga” form, 
konserverats och skyddats från intern filosofisk kritik, och därför fortfarande 
används som en källa för att befästa arkitekturens ”tidlösa” legitimitet. Plat-
sens betydelse är förvisso historiskt betingad, och den skillnad jag beskriver 
är också – givetvis – en generaliserad version av hur värdena fördelas i ett 
visst historiskt skede. Men i den mån premisserna för detta tänkande kvar-
står som naturaliserade sanningar – om de inte blir klarlagda, framdrivna 
och problematiserade, dvs. avslöjade som antaganden – kvarstår de som ett 
problem. I praktiken har också arkitekturen (som opåverkad av teoriskriv-
ningens bestämningar) på ett otal sätt skapat och utvecklat förståelsen av 
platser – att ”skapa platser” är en av de saker som arkitekturen gör. Men det 
väsentliga är att förstå betydelsen av hur detta uppdrag formuleras – hur 
teorin inte bidragit till att utforma arkitekturens möjligheter utan tvärtom, 
förhindrat dem. Eftersom det rör sig om en hel värld av föreställningar om vad 
arkitektur är för någonting och hur den verkar är konsekvenserna enorma.

Frågan är därför på vilket sätt skillnaden kan förstås på ett annat sätt, 
som gör mötet mellan konst och arkitektur till något produktivt – inte som 
en konfrontation, utan som ett utbyte? Det är en fråga om hur skillnaderna 
kan tänkas på andra sätt, än som hierarkiskt och dikotomatiskt definierade. 
Att fatta platsen som ett gemensamt medium för konst och arkitektur rymmer 
en sådan möjlighet – men betingelserna är inte utredda. För om vi insisterar 
på att kvarhålla platsen som fysisk verklighet, en verklighet som fysiskt kan 
förändras, och om vi insisterar på att denna fysiska förändring inte blott och 
bart måste fungera som ett befästande utan också kan inbegripa kritik – då 
står vi inför ett utvidgat område. Det rör inte bara en konfrontation mellan 
konst och arkitektur, utan mellan det nedärvda och nyskapade, det befint-
liga och det ännu okända som finns potentiellt i varje skapelse. I ett samhälle 
som brukar kallas för ”post-utopisk” är villkoren för en sådan förändring 
minst sagt begränsade. Men vad som hamnar i centrum för en sådan teo-

retisk problematik är alltjämt det historiska, kulturella avantgardet – det är 
härifrån konsten hämtar sin kritiska legitimitet och det är härifrån tanken 
uppstår att konsten och arkitekturen, tillsammans och var för sig, har ka-
paciteten att förändra samhället. Därför är det nödvändigt att anknyta till 
avantgardets snåriga, motsägelsefulla och sofistikerade diskurs för att se, hur 
skillnaden mellan konst och arkitektur kan tänkas annorlunda. 

3.3.3 
Som oupplösligen förenad med moderniteten kan avantgardet ses som en 
fördjupning av splittringen mellan konst och arkitektur. Det är en splitt-
ring som uppstår till följd av den allt mer specialiserade kategoriseringen 
av världen som varit förhärskande sedan upplysningstiden, en parallell till 
den oåterkalleliga fragmenteringen av erfarenheten som fick Adolf Loos 
att förkasta alla ideal om ett ”allkonstverk” där modernitetens motsägelser 
kunde försonas i harmoni.107 Denna splittring är inneboende i definitionen 
av modernitet som sådan, betraktad som ett fenomen med åtminstone två 
skilda aspekter: en objektiv aspekt som är kopplad till de socioekonomiska 
processerna, och en subjektiv som är kopplad till personliga upplevelser, 
konstnärliga aktiviteter och teoretiska reflektioner. Arkitekturens position i 
moderniteten är därför, som Hilde Heynen framhållit, dubbelt laddad ef-
tersom den förhåller sig till bägge aspekterna: som bundet till makt, teknik 
och kapital å ena sidan, och som utgörande en kulturell verksamhet å den 
andra.108 I sin undersökning av arkitektur och modernitet urskiljer hon hur 
olika arkitekter och teoretiker förhållit sig till denna splittring, och resonerar 
kring på vilket sätt arkitekturen, på samma sätt som konsten, kan sägas ut-
göra ett motstånd, eller en ”kritik” mot utvecklingen. 

Heynen baserar sin läsning på Marshall Bermans förståelse av två do-
minerande kulturella förhållningssätt till moderniteten, ”det pastorala” och 
det ”icke-pastorala”, där det första benämns som inriktat på ett harmoniskt 
helande, det andra som ett bejakande av tillvarons diskrepanser.109 Det ena 
förhållningssättet skulle utmärka merparten av den moderna arkitekturen på 
20-30-talen, medan det andra beskriver det konstnärliga avantgardet – ku-
bismen, futurismen, dadaismen – under samma period. Därmed framhåller 
hon den moderna konsten och arkitekturen så som betingade av diametralt 

107. För en diskussion om glappet i den tidiga moderniteten (mellan subjekt och objekt, 
yta och innehåll, privat och offentligt) se Colomina, op cit, kap.” Staden”.

108. Hilde Heynen, Architecture and Modernity (Cambridge, Massachusetts, London, 
England: The MIT Press,  2001) s. 10. 

109. Ibid s. 13.
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skilda förhållningssätt. Förkastandet av tidigare traditioner, liksom strävan 
efter renhet och autenticitet – framför allt i reaktion mot industrisamhäl-
lets produktion av kitsch – är visserligen något som förenar arkitekter och 
konstnärer på 20-talet, men arkitekturen har enligt Heynen ett helt annat 
program, inriktad på att återställa, ”förmänskliga” och integrera livets olika 
komponenter. Den moderna arkitekturen, så som den framställs i Giedions 
Space, Time and Architecture, framställs också mycket riktigt som den fullständiga 
syntesen – mellan förnuft och känsla, konst och teknik – och uttrycker därför 
modernitetens strävan efter universalitet; föreningen av alla kunskapsområ-
den i en enda, harmonisk helhet. Den ”stackars lille rike man” som Loos be-
klagar, vars hem i arkitektens regi förvandlats till ett allkonstverk med ”Konst 
i alla ting”, skulle alltså kunna kallas ”pastroralt” i enlighet med Heynens 
terminologi.110 Men det innebär också, i Loos läsning, att det inte längre finns 
någon plats för människan i hennes ofullständighet och längtan. 

För Heynen är skillnaden mellan helhet och diskrepans (mellan autentici-
tet och alienation, en konstruktiv och en destruktiv hållning) inte bara drivan-
de i åtskillnaden mellan konst och arkitektur, utan skiljer arkitekturen från av-
antgardet. Hon skriver: ”Om ’avantgarde’ är en position som karaktäriseras 
av negationens logik och ett kritiskt förhållningssätt till sociala villkor är det 
uppenbart, att den arkitektur som Giedion förespråkar i Space, Time and Archi-
tecture, inte kan kallas så”.111 Heynen menar att arkitekturen aldrig var ”lika 
kompromisslös” som dess motsvarigheter inom konst och litteratur, den tog 
heller inte avstånd från ”rationalismen” trots att den kunde identifieras som 
liktydig med en borgerlig kultur. Den moderna rörelsen inom arkitekturen 
var därför aldrig ett avantgarde, menar Heynen – även om det fanns många 
beröringspunkter mellan arkitektur och konst så visade arkitekturen något 
annat än det konstnärliga avantgardets ”radikalism och destruktivitet”.112 

Heynen ser alltså avantgardet drivet av en negativ logik; ”i syfte att upp-
nå målet av fullständig befrielse från alla normer och konventioner måste 
alla vanor och traditioner förintas”.113 Men betoningen på ”förintelsen” 
nedtonar samtidigt det faktum att konsten – i lika hög grad som arkitektu-
ren – siktade mot en fullständig förändring av den emotionella, sociala och 
politiska verkligheten (för konstens del kanske som mest framträdande i den 
ryska konstruktivismen, eller, för den delen, i 30-talets program för den inte-

grerade offentliga konsten). Tanken om det konstnärliga avantgardets ”de-
struktivitet” som polariserad mot arkitekturens rationella och ”konstruktiva” 
hållning skapar därför en förenklad bild av situationen.114 För avantgardet 
utgjorde långt ifrån ett enhetligt projekt: å ena sidan beskrivit som en förin-
telse av alla värden, å andra sidan som framburet av visionen om ett annat 
liv. Manfredo Tafuri framhåller strategin som dels ett sätt att blottlägga, 
destabilisera eller ”avmystifiera” verkligheten, dels som ett sätt att framkalla 
nya erfarenheter.115 Motsägelsefullheten i detta program – att blottlägga 
verkligheten och att därmed framkalla alternativ – är uppenbar, men Tafuri 
menar att en sådan inneboende motsägelse finns inom hela den moderna 
konsten och arkitekturen, en splittring mellan ”de som söker i verklighetens 
själva innanmäte för att känna och införliva dess värden och förtvivlan, och 
de som längtar efter att överskrida verkligheten, som vill skapa ex novo nya 
verkligheter, nya värden, och nya offentliga symboler”.116 Dessa två spår 
sammanfaller i avantgardet och skapar dess inneboende spänning. Tafuri 
ser avantgardet som en parallell utveckling inom konst och arkitektur, men 
karaktäriserar det också i termer av övertagande: det konstnärliga avant-
gardet producerar de estetiska strategier som absorberas och nivelleras av 
arkitekturen. Och där rationaliteten och kapitalismen utgör de omvälvande 
krafter som tillintetgör både motstånd och harmoni, kommer bägge att ned-
göras i sina försök att i grunden omskapa samhället. 

Men vad som ytterst ligger till grund för Heynens distinktion, och vad 
som möjliggör konstens ”destruktivitet”, är att konsten äger en större autonomi 
än arkitekturen. Det är också genom att tilldela arkitekturen en viss, begrän-

110. Adolf Loos, ”The Poor Little Rich Man” (1900), Spoken Into the Void: Collected Essays 
1897-1900 (Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT Press, 1982).

111. Heynen, op cit s. 43; om autenticitet kontra alienation, s. 174.
112. Ibid. s. 29.
113. Ibid. s. 172.

114. Jämför med en konventionell föreställning om den avantgardistiske konstnären 
eller arkitekten som provokatör: ”He saps the edges of taste, undermines the 
conventional boundaries, assaults the threshholds of respectability and shocks the 
psychic stability of the past by introducing the new, the strange, and the exotic”. 
Charles Jencks, Modern Movements in Architecture (Penguin Books, 1985) s. 239. 

115. Avantgardets program var att ”att frigöra upplevelsen av chock [i metropolis] från 
varje automatism; att på grundval av denna upplevelse skapa visuella koder och 
koder för handling … att reducera den konstnärliga upplevelsen till ett rent objekt 
(som uppenbarligen är en metafor för varuobjektet); att involvera publiken, som 
förenas i en uttryckligt klassöverskridande och därmed anti-borgerlig ideologi.” 
Manfredo Tafuri, Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development (Cambridge, 
Massachusetts, London, England: The MIT Press,1985) s. 84 – här citerad i 
övers. av S-O Wallenstein, Den moderna arkitekturens filosofier (Stockholm: Alfabeta/
Anamma, 2004) s. 265.

116. Tafuri, Architecture and Utopia, s. 24.
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sad autonomi som estetisk konstart Heynen ser möjligheten till en kritisk arki-
tektur. Det är i den estetiska gestaltningen av rummet – alltså bortsett från dess 
politiska och ekonomiska avhängighet,– arkitekturen besitter en frihet och 
därför en potentiell kritisk förmåga, något som Heynen härleder filosofiskt 
ur Theodor Adornos mimesis-begrepp.117 För Adorno, liksom för så många 
andra, finns ett inneboende trauma i hur upplysningens ideal om förnuft 
och kritik, i sin operationalisering, omvandlas till förtryck och reducering. 
Förnuftets begränsningar och tvetydighet kan sägas vara Adornos centrala 
tema vilket bl a innebär att ”det utopiska” aldrig kan uttryckas direkt, i posi-
tiv form, utan enbart i termer av negationer, dvs. genom att framhålla tillva-
rons oegentligheter. Det specifika med konsten (Adorno talar framför allt om 
musik) är att den, om än socialt betingad och integrerad, äger en frihet eller 
autonomi som ger möjligheten att konfrontera ”glappet” i verkligheten, dess 
bortvända sida som undgår våra bestämningar. Denna förmåga tillskrivs det 
mimetiska hos Adorno och bidrar till konstens kritiska dimension. Som en 
fundamentalt ”onyttig” kategori motsätter den sig de drivande krafterna i 
samhället, den utgör en form av ”sanning” som inte hör till det logiskt-ratio-
nella tänkandet. I likhet med Greenberg insisterar Adorno på den moderna 
konstens särart i förhållande till populär- och masskulturen, och i likhet med 
denne har han övertygelsen om att konstens sprängkraft vilar i dess renhet 
och självtillräcklighet, och upphör med social eller politisk integrering. 

Uppenbarligen föreligger ett komplicerat förhållande i att det mimetiska 
inte bara kan uppfattas som konstens förmåga att skapa igenkännelse och 
bekräftelse, utan här blir vad som medger kritik. Det visar på produktiviteten 
i det mimetiska begreppet, inte längre fattat som ett samvetsgrant avbildande 
utan snarare något som förhåller sig till skillnader och korrespondenser, till 
likheter och olikheter. Heynens resonemang kring den arkitektoniska gestalt-
ningen är viktig i detta avseende. Men vad som framför allt slår en är hur 
begränsad denna kritik är, i ljuset av vad som en gång utgjorde den moderna 
arkitekturens program: att skapa en bättre värld. Det är alltså endast som 
gestaltning, som representation, arkitekturen tilldelas möjligheten att verka kri-
tiskt: inte genom att skapa, omstrukturera eller förnya livets former på ett sätt 
som motsätter sig samhällsutvecklingen. Heynens läsning måste ses mot bak-
grund av Tafuris förkastande av arkitekturens möjligheter att verka kritiskt, 
dvs. att utgöra en form av motstånd, där den enda återstående möjligheten 
är att försjunka i ”sublim oanvändbarhet”. Det är just i denna ”sublimt oan-
vändbara” dimension som Heynen förlägger arkitekturens kritiska potential. 

Men är inte detta en bekräftelse av Tafuris dystra proklamationer, ef-

tersom det räknar bort arkitekturen som en möjlighet på ett socialt och po-
litiskt plan? Är det inte snarare ur arkitekturens dubbla identitet – som både 
en estetisk och politisk konstruktion, som representation och som fysisk form 
– den kritiska kraften måste hämtas? Det är att fatta rummet på det sätt jag 
diskuterat tidigare (2.5.4) med stöd hos Doreen Massey. Hennes kritik visar 
hur problemen i både Adornos och Tafuris positioner uppstår till följd av 
deras egna argument: om utvecklingen är determinerad är projektet redan 
förlorat och kritiken kan bara vara marginell. Också Heynen erkänner att 
den kritiska effekten av en estetisk gestaltning är uppenbart begränsad, men 
föreslår att arkitekturens sociala och politiska omständigheter också kan in-
förlivas i utformningen för att ”ge mera tyngd” till arkitekturens kritik.118 
Som slutformulering i ett projekt som syftar till att återinstallera arkitektu-
rens kritiska verkan är det närmast parodiskt. Jag står också mycket kluven 
inför detta resonemang. Å ena sidan är det uppenbart att arkitekturen som 
estetisk konstart rymmer förbisedda potential som förbinder den med bety-
delser och problemställningar som bearbetas inom andra kulturområden. 
Det mimetiska kan läsas in i alla kulturformer och i den mån film, littera-
tur och andra konstformer kan ges en kritisk innebörd kan arkitekturen det 
med. Å andra sidan baseras resonemanget på hypotesen att arkitekturen i 
all väsentlighet uttrycker ”makt och pengar” – och att dessa utgörs av givna 
och monolitiska storheter, som väder- eller klimatförhållanden, eller kanske 
snarare naturlagar (eftersom vi numera vet att klimatet delvis är mänskligt 
skapat). Hennes förslag till en kritisk arkitektur är närmast en bekräftelse av 
arkitektur som ett determinerat och hopplöst projekt. 

Dikotomin mellan konst och arkitektur kvarstår därför i Heynens läsning, 
även om hon upprättar beröringspunkter. Men hon blundar för det faktum 
att även konsten, i minst lika hög grad som arkitekturen, hade anspråk på 
att skapa en ny och skönare värld. Relationen är fortfarande betingad av 
den hegelianska indelningen av konsten och arkitekturen som hierarkiskt 
strukturerade betingade av graden av autonomi. Också i det avseendet är 
det en förvånansvärt traditionell läsning som kan motsägas av det enkla fak-
tum, att konsten inte äger en sådan autonomi och heller aldrig gjort det. Den 
”frihet” som ständigt tas i intäkt och legitimerar konstens kritik är en fiktion 
i den mån den fattas ”absolut”; den är inte en frihet från ”makt och pengar” 
men en relativ frihet, vilken idag framför allt är upprätthållen av institutio-
nerna och ett töjbart konstbegrepp. Det är en frihet som upprättas faktiskt 
och symboliskt av institutionernas väggar, till vilka även konstbegreppet kan 
räknas – en frihet som uppstår inom ett verkligt eller imaginärt rum. Därför 

117. Heynen, op cit. s 198 f; om Adorno, s. 174 - 192. 118. Ibid. s. 200.
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är arkitekturen en förutsättning för konstens autonomi (och/eller – om man 
så vill –”makt och pengar”). Den franska filosofen Jacques Rancière, som 
jag snart ska återkomma till, definierar konst i spatiala termer. Han menar 
att begreppet ”konst” i singularis inte kan antas som beteckning för något 
gemensamt, något som förenar alla de skilda former och uttryck med vilka 
konstnärer arbetar. ”Konst” är snarare ”det dispositiv som gör dem synliga”, 
och det som framställs som ”konst” är baserat på ”särskiljandet av ett rum 
för presentation genom vilket konstnärliga ting identifieras som sådana”.119 
Det fördjupar synen på konstens autonomi som rumsligt betingad; konsten 
i sig är vad som framträder i ett specifikt rum (verkligt eller imaginärt, fy-
siskt eller diskursivt). Därför kan inte autonomi vara ett kriterium som skiljer 
konst från arkitektur. Det ena är inte mindre kulturellt, ekonomiskt och kon-
textuellt betingad än det andra, vilket innebär att kritiken måste tänkas på 
andra sätt – kanske så att den också upphör att vara konstens privilegium. 

Redan motsägelsefullheten i avantgardets program rymmer sådana möj-
ligheter. Men det inbegriper ett ifrågasättande av stabiliteten i avantgardet – 
som entydigt, historiskt bundet, baserat på autonomi etc; ett ifrågasättande 
av tiden som linjär, historien som determinerad och skapandet som avskilt 
från omvärlden. Detta finns redan implicit hos Tafuri, eftersom strategin 
att ”avmystifiera” verkligheten – avantgardets kritiska blottläggande och 
destabilisering av alla givna värden – är exakt vad han gör till sitt program 
som historiker: den ”historiska kritik” som har till uppgift att avtäcka och 
kritisera den arkitektoniska ideologin. Den kritiska texten – i likhet med hos 
Frankfurtskolan – kan visserligen inte ge några förslag till lösningar: det finns 
ingen överensstämmelse mellan tänkandets och handlandets villkor. Men 
genom att tänka om avantgardet utifrån en insikt om dess begränsningar – att 
omformulera och rikta energin på ett annat sätt – frigörs dess strategier på 
ett sätt som låter dem bli verksamma på andra områden. 

Hal Foster hör till dem som försökt utveckla idén om avantgardet i syfte 
att vidmakthålla konstens radikalitet. Han menar att arvet från det historiska 
avantgardet måste hållas levande eftersom det utgör ”en viktig gemensam 
artikulering av konstnärliga och politiska former” som den nuvarande ut-
vecklingen gör allt för att utplåna.120 Bortfallet av en avantgarde-diskussion 
är en förlust av det gemensamma, av artikulerandet av gemensamma värden, och 

det speglar också den amerikanska filosofens Paul Manns påstående, att te-
sen om avantgardets ”död” också i förlängningen är ett ifrågasättande av 
kritisk teori som sådan.121 Foster menar nu inte att det är möjligt att anknyta 
till det historiska avantgardet som ett ideal; dess omöjliga anspråk och de 
många inneboende paradoxerna i avantgardets program gör det inte längre 
till något giltigt.122 Men genom att ersätta den avantgardistiska idén om ”det 
absolut nya” – anspråken på att framställa en fullständigt ny verklighet, en 
skapelse ur intet – med tanken om ”repetition” menar Foster att avantgar-
dets radikalism kan frigöras. Foster tar framför allt fäste i en passage Michel 
Foucaults ”Vad är en författare?” (1969), där han framhåller det radikala (i 
den bokstavliga innebörden av radix: intill roten) i ”omläsningen” av Marx 
och Freud – inte på ett sätt som blottlägger ”kärnan” utan som visar hur 
tanken om en sådan ”kärna” alltid är kontextuell och skiftar med nya läs-
ningar. En sådan återgång handlar inte om ”att göra anspråk på en slutgiltig 
sanning”, skriver Foster, utan om en rörelse tillbaka i syfte att motsätta sig 
det som upplevs som missriktat, förflackat eller begränsat i samtiden. Denna 
dubbla rörelse är för honom liktydigt med att ”öppna en ny plats för verket” 
där konsten, i betoning av sitt kontextuella och historiska beroende, ständigt 
förmår omskapa sina betingelser genom att bemöta dem igen. 

Hal Fosters läsning av avantgardet är en problematisering av föreställ-
ningarna om både skapande och tid. Han pekar ut en strategi som inbegriper 
en förmåga att ge sig i kast med den etablerade ordningen, att problematisera 
dess normer, snarare än att inta en diametralt motsatt position. Det giltiga i 
avantgardet ska alltså inte ses som bundet till ett historiskt förflutet, utan utgör 
en strategi, inriktat på en destabilisering av alla fixpunkter. Det avgörande i 
avantgardet är inte dess nyhetsproduktion, utan dess förmåga att bryta med 
den dominerande kulturen.123 Foster menar att den postmoderna konsten 

119. Jacques Rancière, ”Estetiken som politik” ur Texter om politik och estetik (Stockholm: 
Site edition 2, 2006) övers. K. West, s. 95.

120. Hal Foster, ”Det verkligas återkomst – avantgardet inför sekelslutet” ur Tom 
Sandqvist (red.) Avantgardet (Göteborg: Paletten, 2000), övers. E. van der Heeg, s. 
159 f. Texten föreligger i engelskt original som ”Who’s Afraid of the Neo-Avant-

Garde?”, The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century (Cambridge, 
Massachusetts, London, England: The MIT Press, 1996).

121. Se Nilsson, Clement Greenberg och hans kritiker, s 61; om avantgardet som en kritisk 
diskurs, s. 48-50.

122. Till paradoxerna i det historiska avantgardets program hör dess anspråk att med 
varje –ism framställa en absolut sanning, vilken omedelbart ersattes av en ny i och 
med nästa konstriktning. Föreställningen om avantgardet som ett kritiskt motstånd 
till utvecklingen är likaså paradoxal, eftersom moderniteten som sådan var inskrivet 
i en paradigm baserad på rörelse och förändring. Avantgardets ständiga produktion 
av nyheter kan snarare ses som fullständigt integrerad i modernitetens och den 
kommersiella marknadens logik. Se Tom Sandqvist, ”Det omöjliga Avantgardet” 
ur Tom Sanqvist (red.) op cit.
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gör sina ”brott” i form av återhämtningar, men det är inte totala brott som 
åsyftas – inte ”massiva omkastningar” – utan subtila förskjutningar inom ett 
etablerat regelverk. Som ett slags aktivering av den poststrukturalistiska fi-
losofins fokus på ”skillnad” blir detta en praktik som ifrågasätter det givna, 
som blottlägger konsekvenser och motsägelser, dvs. den rörelse ”inifrån” det 
modernistiska paradigmet han menar att minimalismen betecknade.124 

Denna förståelse av kritiken som en produktion av skillnad skapar en öpp-
ning i tänkandet. Det ger möjligheten att tänka om det stelnade motsatsför-
hållandet mellan bekräftelse och kritik, som två skilda positioner ”med” och 
”mot” verkligheten (och vi ska senare se hur Cornelius Castoriadis upplöser 
denna skillnad ytterligare). Analogt med hur minimalismens brott med mo-
dernitets estetiska paradigm skedde genom en extrem radikalisering av dess 
premisser, pekar det ut en riktning som handlar att förhålla sig till befintligt 
material, en förefintlig verklighet eller en given uppsättning normer. Den 
postmoderna konsten som inriktad på ”citat” har sedermera genererat en 
strategi inriktad på att omarbeta, återta, låna, eller på andra sätt förändra 
givna betydelser – vad Bourriaud kallat ”post-production”, en praktik som 
kan härledas till situationisternas détournement.125 I ljuset av begärets logik 
och konsumtionssamhällets produktion av ständigt nyheter rymmer denna 

”omarbetningens” strategi en verklig form av motstånd – mera verklighets-
anknutet, tillgängligt och engagerat än hur det framstår hos Adorno (även 
om det är möjligt att upprätta samband här). Med denna läsning försvinner 
också distinktionen mellan en materiell och en immateriell konst: i båda fal-
len är det en fråga om att generera en ”skillnad” i förhållande till en den 
etablerade världen av fenomen, normer och koder. 

Denna estetiska förståelse av att ”skapa skillnad” ser jag som väsentlig för 
arkitektur, och det pekar i samma riktning som den jag framfört tidigare. 
Eva Hesses position på gränsen mellan det generella och det personliga, 
mellan det abstrakta och det figurativa, mellan verk och icke-verk, är också 
en strategi som medvetet förhåller sig till det ”givna” i traditioner och kon-
ventioner, det betingande i historiska, programmatiska och estetiska pro-
gram, den oavvisliga fakticiteten i material och konstruktioner. Inte i syfte 
att återskapa dessa värden, att befästa dem eller framkalla deras ”egentliga” 
betydelse – men inte heller genom att förneka eller bortse från dem. Det 
är att betona verket som en kontextuellt betingad och en därför tillfällig 
konstruktion, avhängig en värld av betydelser men också i stånd att omskapa 
dessa betydelser. Liksom hos Hesse inbegriper en sådan position en pro-
blematisering av konstnären (eller arkitekten) som ”skapare” av verket, en 
revidering av vad som utgör konstens (eller arkitekturens) ”objekt” och vari 
dess betydelser ligger. Den subtila förskjutningen inbegriper med andra ord 
en förmåga att ge sig i kast med monumentet och dess givna produktions-
förhållanden – inte att förkasta dem. Det är en prövning av hur idéer om 
avsändare och mottagare, mening och permanens, kan ges andra former 
för att producera flera och mer sammansatta betydelser. För dessa ständigt 
närvarande betingelser utgör inte ett hinder, utan en förutsättning – och 
inte bara för skapandet, utan för all produktion av kunskap. 

3.4 Estetikens effekter: Jacques Rancière 

3.4.1 
Det finns en grundfråga i dessa utläggningar som aldrig tycks bli uttalad, 
den om syftet med konstens kritik – dess egentliga ”nytta”. I själva verket är 
det frågan om relationen mellan det estetiska och det politiska. Jag nämnde 
tidigare kravet att en kritisk konst – som producerad av konstnären, cura-
torn eller institutionen – också måste vara beredd att ta ett ansvar och delta 
i en offentlig diskussion. Det är den mest direkta slutsatsen och den förefal-
ler rimlig, men den innebär ett likställande mellan konst och andra sätt att 
kommunicera. Frågan om konstens särart berörs inte av denna förståelse, 

 
123. Fosters förståelse ger avantgardet vad Nilsson kallar ett ”kontra-diskursivt” uppdrag, 

till skillnad från den traditionella tolkningen där avantgardet ses fortsätta traditionen 
(”rädda konsten”) genom att ständigt uppfinna och etablera nya konstformer. Den 
anti-traditionella förståelsen betonar istället avantgardets förmåga att bryta, vilket 
ger det en mer politisk betydelse eftersom brottet med de etablerade konstformerna 
motiveras av deras ideologiska belastning. Med denna tolkning kommer avantgardet 
och modernismen att stå i ett motsatsförhållande, eftersom modernismen är del av 
den tradition som i sitt ständiga frambringande av nya stilar bevarar konsten som en 
estetisk, formell och ”inomkonstnärlig” angelägenhet. Se Nilsson, op cit., s. 31-39.

124. Foster hänvisar härvidlag till Lacans omläsningar av Freud, kausalitetskritiken 
hos Althusser, diskursgenealogierna hos Foucault, repetitionsförståelsen hos 
Gilles Deleuze, problematiseringen av feministisk temporalitet hos Kristeva och 
begreppet différance hos Derrida. Foster, op cit s. 168-173.

125. Simon Sadler förklarar betydelsen som att kasta om, beslagta, korrumpera eller ändra 

riktning; en metod att ur revolutionära syften återanvända och förvränga betydelsen 

av ”samhällets befintliga estetiska inslag” (s. 17). Med ett situationistiskt citat: ”Words 

Take on a New Sense” (s. 19). Sadler: ”Détournement would permit anyone to take 

part in the raids on official culture, weakening the polarization between ’author’ and 

’reader’, nullifying the importance of attribution, originality, and intellectual property”. 

Se Sadler, The Situationist City (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1998) s. 44.
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men den speglar en föreställning om den ”politiska” konsten som varande 
icke-estetisk och den ”estetiska” som icke-politisk – en motsättning som finns 
inneboende i avantgardets problematik.126 Denna motsättning speglas i för-
hållandet mellan konst och arkitektur, eftersom konsten – som utgörande 
”estetik” – placeras i en annan kategori än arkitekturen som socialt och funk-
tionellt betingad.127 Termen ”estetik” (från grekiskan aiesthesis, den kunskap 
som kommer genom sinnena) uppges enligt gängse ordboksdefinition som 
”vetenskapen om det sköna”, där konsten fattas som liktydig med skönhet. 
I den mest populära meningen är konstens syfte därför att ge ”ögonfröjd” 
och att fungera som ”balsam för själen” (citat ur auktionsfirman Bukowskis 
Revue, hösten 2006). Intimt sammanlänkad med konstvarans ekonomiska 
värde, å ena sidan, och monumentets normativitet, å den andra, är det inte 
konstigt att begreppet estetik tabubelagts inom den progressiva konsten. De 
filosofiska innebörderna av det estetiska (så som de tolkats i hela den väster-
ländska traditionen, från Aristoteles till Lyotard) är givetvis mer komplexa, 
och jag ska inte gå in på det här. Men godtar man Jacques Rancières defini-
tion av (”den idag misstrodda”) termen estetik som ”den upplösta alliansen 
mellan en konstnärlig radikalitet och politisk radikalitet”, betyder det att 
konsten alltid är politisk och har en samhällelig funktion – även när den är 
”rent estetisk”.128 Jag ska använda mig av Rancières förståelse av konstens 
samtida positioner för att resonera kring hur även arkitekturen kan fattas som 
kritisk – en fråga som tycks sammanfalla med dess relation till utopin. 

På ett sätt som är ovanligt inom konstteorin har frågan om konstens ”nyt-
ta” en framträdande plats hos Jacques Rancière. Han framhåller att idén om 
en kritisk eller politisk konst förutsätter en idé om ”verkan” – att konsten, i 
kraft av sitt innehåll eller material framkallar insikter som kan överföras till 
andra områden, t ex ge upphov till en offentlig debatt eller en direkt, politisk 
handling.129 Denna kausala logik förblir nästan alltid outtalad, vilket visar 
hur den etablerade konstvärlden till varje pris söker undvika en diskussion 
där konstens ”syfte” är satt i fråga. Genom att upprätthålla konsten som 
en institutionellt betingad ”frizon” fungerar den visserligen som ett forum 
för produktionen av åsikter – konsten är i den meningen i sig ett offentligt 
rum – men det sker på konstens villkor, inte på det omgivande samhällets. 
Denna avskildhet – vad Rancière kallar konstens förmåga att skapa en sus-
pension av tid och rum – ser han som utmärkande för konstbegreppet. Det 
spatialt definierade konstbegreppet är därför en gemensam förutsättning för 
både den sk. ”estetiska” (objektsbaserade) och den ”politiska” (idébaserade) 
konsten, de två spår han ser som dominerande i den post-utopiska samtiden 
och benämner den sublima respektive den relationella estetiken. 

Den sublima estetiken, konst-för-konstens-skull, är enligt Rancière inrik-
tad på ”närvaro, framträdande och inskription” – en kategori till vilket han 
räknar både minimalismens objekt och det senmoderna, abstrakta måleriet 
(om än på grundval av en viss distinktion av det singulära verkets kraft).130 
Den innebär ett fortsatt vidmakthållande av konstens renhet, autonomi och 
principiella ”onytta”. Men även i idén om konstens ”onytta” finns en före-
ställning om dess kritiska funktionalitet. Vi kan påminna om Trotskijs tanke 
om konstens nödvändiga frihet för att kunna utöva radikal påverkan, vil-
ket får Greenbergs begrepp om purity att laddas med politiska dimensioner. 
Liksom hos Adorno är detta tanken om att konsten i sig utgör ett motstånd 
eftersom den undandrar sig systemets logik (kapitalism och teknologi) – att 
den handlar om något annat, besitter en annan form av sanning, är organi-
serad på ett annorlunda sätt. Det avancerade estetiska objektet eller konst-
verket är tänkt att tvinga betraktaren att tänka självständigt, att dra egna 
slutsatser utifrån det estetiska ”innehåll” det autonoma verket besitter i sin 
slutna inåtvändhet. Det utgår från föreställningen att verket har en djup-
gående påverkan på sinnesförnimmelsen, att den som unikt objekt ”sliter 
isär den vardagliga erfarenheten” som Rancière säger, där den subjektiva 
erfarenhet är tänkt att generera en känsla av djup gemensamhet, skapa ”en 

126. Nilsson påpekar att den traditionella förståelsen av avantgardet som en 
inomkonstnärlig, rent estetisk angelägenhet ofta antas som liktydigt med att 
det undandrar sig social och politisk betydelse, som utgående från den klassiska 
beskrivningen i Peter Bürgers Theory of the Avantgarde (1984). Se Nilsson, op cit, s. 57-
60. 

127. Ur ett allmänt perspektiv kan ”estetiseringen” av vardagen – av kroppen, av 
hemmet, av stadsrummet, av media och programmen på tv – betraktas som just en 
blockering eller förträngning av politiskt eller socialt innehåll, en verklighetsflykt eller 
en förnekelse av samhällets realiteter. Man kan emellertid invända att just denna 
estetisering är ytterligt politisk laddad, eftersom undandragandet från det politiska 
i sig är ett politiskt fenomen. För en framställning av den gängse förståelsen av hur 
”estetiseringen” är motsatt ett socialt eller politiskt medvetande, se Björn Klarqvist 
och Sven Thiberg, Acceptera inte: om arkitektyrkenas marginalisering och om behovet av en 
motståndsrörelse (Göteborg: Bokskogen, 2003). För en problematisering av begreppet, 
se Maria Hellström, Steal This Place: the Aesthetics of Tactical Formlessness and “The Free 
Town of Christiania” (Alnarp: SLU, Inst. för landskapsplanering, 2006) s. 14f.

128. Jacques Rancière, ”Estetiken som politik”, s. 94.

129. Framfört vid ett seminarium arrangerat av tidskriften Site i samarbete med Franska 
institutet, Stockholm 060518.

130. Rancière, op cit. s. 92.
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samvaro som föregår varje politisk form”.131 Även i denna ”estetiska”, sär-
skilda objektsbaserade konst finns alltså en idé om verkan – men indirekt, 
som en fråga om effekter. Det gäller alltså även i det fall när objektets verkan 
utvidgas till att omfatta en total rumslig upplevelse – som i minimalismen. 

I sin avskilda isolering sammanfaller denna position med hur arkitektu-
ren har tolkats som ”kritisk”, framför allt som formulerad av Peter Eisen-
man inom ramen för det sena 80-talets ”dekonstruktivism”.132 Den kritiska 
dimensionen har, liksom i Heynens läsning, framför allt förlagts till en fråga 
om representation – men inte bara i termer av en mimetisk gestaltning utan 
som ett undandragande från den politiska och sociala verkligheten (som 
Baird påpekar har detta amerikanska ”avantgarde” huvudsakligen produ-
cerat sig teoretiskt, på utställningar och i publiceringar). ”Motståndet” upp-
rättas genom en negation av de värden som traditionellt förknippats med 
arkitekturen: hos Tschumi genom att ifrågasätta byggnaden som funktion 
och ”nytta”; hos Eisenman genom att upprätta ett tillstånd av ”ren auto-
nomi” där arkitekturen utgörs av enbart representation och framställs som 
ett konstobjekt.133 Det ”post-utopiska” i denna position kan diskuteras, om 
man med detta menar en uppgörelse med modernismen: trots att både Ei-
senman och Tschumi hämtat sin legitimitet hos Derrida, står grundvalarna 
snarare att finna i Greenbergs insisterande på konstverkets avskildhet och i 
Adornos tanke om att det ”utopiska” bara kan uttryckas i negation. Mer än 
någonting annat rör det sig om en arkitektur som ”gett upp de långsiktiga 

målen utanför sig själv”, som Sanford Kwinter har påpekat (dock avseende 
en helt annan träffyta).134 Det kan också ses som ett bejakande av Tafuris 
dödförklaring av arkitekturens ”projekt” inför kapitalismens överväldigande 
dominans, eftersom denna ”kritiska” arkitektur – i sin ”oanvändbarhet” och 
därför långt drivna exklusivitet – avsagt sig vardagslivets program. 

Den relationella estetiken, i Rancières läsning, skiljer sig från denna 
sublima hållning genom att avsäga sig kraven på autonomi. Han karaktä-
riserar den som ett skapande av ”mikro-situationer, knappt förskjutna från 
den vardagliga tillvarons situationer” vilka syftar till att ”skapa eller om-
skapa kopplingar mellan individer, att framkalla nya konfrontations- och 
deltagandeformer”.135 Trots att Rancière karaktäriserar båda hållningarna 
som post-utopiska ligger denna tveklöst närmre ett totalt avståndstagande 
från ”idén om konstens radikalitet och dess förmåga att verka för en ab-
solut transformation av de kollektiva levnadsvillkoren”.136 Den relationella 
estetiken är inriktad mot en förskjutning av det befintliga, den är ”ironisk 
och lekfull” snarare än ”kritisk och anklagande”. Och därmed förefaller den 
också likna positionen inom den sk. nederländska pragmatismen, företrädd 
av kontor som MVRDV i Rem Koolhaas efterföljd, vilken är uttalat post-
utopisk i sitt sätt att delta i de politiska och ekonomiska makternas spel. I 
grunden ligger Koolhaas många gånger uttalade övertygelse att arkitektu-
ren inte kan vara kritisk, dvs. utgöra ett motstånd till utvecklingen – inte bara 
för att den är integrerad i ekonomi- och maktförhållanden, utan för att den i 
grunden betecknar en rationell strävan efter ordning och konstruktion. 

Det är en position som utgår direkt från Tafuri, och därför är det in-131. Ibid. s. 91. 
132. För en sammanfattning av positionerna kring möjligheten av en kritisk arkitektur, 

se Georg Baird, ”‘Criticality’ and Its Discontents” (Harvard Design Magazine 2004:21) 
där den amerikanska akademiska ”avantgardet” ställs mot den nederländska 
”pragmatiska” eller ”post-utopiska” hållningen i Rem Koolhaas efterfölj. 

133. För en beskrivning av Eisenman och Tschumi i förhållande till Derrida, se Sven-
Olov Wallenstein, ”Tecknens och formernas fragmentering: Derrida, Eisenman och 
dekonstruktionen” ur Den moderna arkitekturens filosofier (Stockholm, Alfabeta/Anamma, 
2004) s. 170-188. Neil Leach har emellertid påpekat att den s.k. dekonstruktivismen 
inom arkitektur kan betraktas som missförstånd eftersom Derridas arbeten berör 
tänkandet som genererar form, inte formen i sig. Se Neil Leach, ”Arvet från Derrida” 
ur Sten Gromark, Fredrik Nilsson (red.) Utforskande arkitektur: situationer i nutida arkitektur 
(Stockholm: Axl Books, 2006). Det är också symptomatiskt att Peter Eisenman, i 
samband med sitt nyligen färdigställda monumentet i Berlin, radikalt skiftat position 
och framhåller en arkitektur ”utan representation”, ”utan poäng”, en icke-hierakisk 
och icke-auktoritär struktur som inbjuder till olika slags sociala användningar och 
tolkningar (K:special: ”Eisenman i Berlin”, SVT aug. 2006).

134. Sanford Kwinter, ”La trahison des clercs” ur MAMA 2000:27, övers. av M. Geigant, 
s. 6. Titeln på Kwinters artikel, ”Klerkernas förräderi”, anspelar på Julien Bendas 
bok från 1928 där de intellektuella ses svika sin oppositionella roll genom att låta sig 
enrolleras i samhällets högsta beslutsnivåer. Kwinter syftar här på den nederländska 
arkitekturen vilken han ser som ”resignationens och vilsenhetens arkitektur förklädd 
till upplysning”, präglad av ”osentimental byråkratlogik” och ”naiv determinism”. 
Angreppet sker utifrån en klassisk idealistisk-kritisk position som vidmakthåller 
tron på arkitekturens avantgardistiska uppdrag. Artikeln är publicerad med ett 
genmälde av den nederländske kritikern Bart Lootsma (”Smutsiga händer”), 
som argumenterar för att MVRDV’s pragmatiska verksamhet ska ses som kritisk 
på samma sätt som Daniel Burens och Hans Haackes, eftersom det rör sig om ett 
blottläggande av verkets sociala och politiska kontext. Deras skilda positioner är en 
direkt illustration av Georg Bairds distinktioner (ovan). 

135. Rancière, op cit s. 93.
136. Ibid. s. 91.
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tressant att se hur denna förståelse kan nyanseras. Sven-Olov Wallenstein 
framhåller t ex möjligheten av ett substitut för den kritiska arkitektur som 
enligt Tafuri inte kan finnas, en möjlighet som finns inneboende i hans egen 
argumentation. Det skulle vara ”en arkitektur som i en helt medveten rö-
relse av främmandegörig upplöser de operativa myterna och inte erbjuder 
någon försoning, som ställer fram motsägelserna som de är och överlåter 
åt betraktaren att dra slutsatsen”.137 En sådan beskrivning överensstämmer 
med hur Bart Lootsma hävdat den nederländska pragmatismen som ”kri-
tisk”, genom sitt sätt att driva systemets villkor till sin ytterlighet och ”kon-
frontera oss … med de rumsliga konsekvenserna av olika avgörande beslut” 
– men det motsvarar också den ”sublima oanvändbarheten” hos Peter Ei-
senman.138 Paradoxalt nog kan alltså båda positionerna finna stöd för sin 
argumentation hos Tafuri. Båda gör anspråk på att verka för vad Tafuri kal-
lar en ”avförtrollning” av verkligheten, att ”blottlägga” den i enlighet med 
en avantgardistiskt strategi: men frågan är om de därmed också framkallar 
alternativ?139 I praktiken rör det sig om gränspositioner mellan kritik, cynism 
eller helt enkelt opportunism – i praktisk eller akademisk bemärkelse – där 
skillnaden mellan de olika hållningarna framstår som försumbar. 

I sin analys av den post-utopiska konsten och dess två dominerande 
riktningar – den ”relationella” och den ”sublima” estetiken – finner också 
Jacques Rancière att skillnaden dem emellan är skenbar. Det finns ingen 
konflikt mellan en ”estetisk” konst och en uttalad ”politisk”, eftersom bägge 
utgår från samma logik: att konsten upprättar ett avstånd eller en ”suspen-
sion” i förhållande till vardagen. Själva konstbegreppet medför ju enligt 
hans läsning särskiljandet av ett rum – materiellt och symboliskt, verkligt 
och imaginärt – inom vars gränser är konst. Han skriver: 

Konsten är inte framför allt politisk genom de meddelanden och 
känslor den förmedlar angående världens ordning. Den är inte 
heller politisk genom det sätt den återger samhällets strukturer, 
de sociala gruppernas konflikter eller idéer. Den är politisk genom 
själva det avstånd den tar från dessa funktioner, genom den typ av 
tid och rum den inrättar, genom det sätt på vilket den delar upp 
och befolkar detta rum.140

Konsten är alltså politisk redan som begrepp, i sin spatiala funktionalitet 
som inbegriper ”delandet av det sinnliga”. För denna idé om ”delandet av 
det sinnliga” sammanfaller med hur Rancière definierar det politiska, fat-
tat som en ”distribution och omdistribution av platser och identiteter, [en] 
uppdelning och omfördelning av platser och tider, av det synliga och det 
osynliga, av lätet och yttrandet” – de politiska som en ständig omarbetning 
av detta ”delande av det sinnliga som definierar det gemensamma i ett sam-
hälle”.141 Konsten och politiken är därför lika, kanske t o m (som hos Platons 
Staten) konkurrerande former av verklighet: båda berör formerna för det ge-
mensamma livet, den samtidigt materiella och symboliska konstitutionen av 
en viss rumstid, särskiljandet av ett ”erfarenhetsfält” och produktionen av 
nya ”sensibiliteter” (en term som ska fattas som övergripande för hur verk-
ligheten kan tänkas, kännas och erfaras).

3.4.2 
Vad ger nu detta för fortsatta arkitektoniska implikationer? Och hur kan 
Rancières resonemang om konstens ”subversiva” förmåga vara till hjälp 
för att tänka vidare om en kritisk arkitektur? De två positioner som hittills 
framträtt betecknar, som Christopher Hight påpekat, ett dödläge: å ena si-
dan en teoretisk-kritisk inriktning mot att definiera arkitekturen som enbart 
representation, å andra sidan en praktik som avsagt sig ansvaret för att söka 
förändra verkligheten.142 Det finns, som jag ser det, tre öppningar i Ranciè-137. Wallenstein, op cit. s.260. 

138. Bart Lootsma, ”Smutsiga händer”, ur MAMA 2000:27, övers. av M. Geigant, s. 9. 
139. Om också Koolhaas olika projekt och teoretiska positioner uppfattas som kritiska är 

emellertid den långt drivna ”pragmatismen” hos många av hans efterföljare, enligt 
min mening, snarare en glorifiering av oförmågan att ta ställning. Tendensen att låta 
informationsbehandlingen och den digitala kalkyleringen av godtyckliga faktorer ta 
platsen av ett estetiskt och förnuftigt omdöme är inte ens cyniskt, utan naivt. Som 
Christopher Hight nämner inbegriper det också ett paradoxalt bevarande av den 
kontroll man säger sig avyttra: ”man påstår att man har en auktoritet och expertis 
man kan överge”. Christopher Hight, ”Förord till mångfalden; återgången till 
nätverkspraktiken i arkitekturen” ur Katja Grillner et al. (red.), 01.AKAD, s. 21.

140. Rancière, op cit s. 95.
141. Ibid. s. 97.
142. Hight op cit s. 17f.  Hight identifierar oförenligheten mellan teori och praktik som en 

orsak till detta dödläge: teorin – så som den dominerat inom en anglo-amerikansk 
kontext – är i huvudsak baserad på arkitektur som språk och representation, 
medan den som praktik reduceras till ”enbart en konstnärlig praktik” eller ett 
pragmatiskt yrke. Han skriver: ”Situationen förvärras av att alla försök att förnya 
arkitekturen hittills har genomförts i syfte att bevara arkitektens och hans expertis 
förmenta stabilitet, samtidigt som ansatserna till att skapa en kritisk redogörelse 
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res resonemang som pekar ut en annan riktning. På det mest direkta planet 
rör det konstens spatiala avhängighet och – mer specifikt – förekomsten av 
offentliga rum, framför allt i form av museer och institutioner. När Hannah 
Arendt i Människans villkor insisterar på behovet att ”säkerställa ett rum … 
för dessa i sig flyktiga och förgängliga verksamheter”, likställer hon konsten 
med det politiska som fundamentalt ”onyttiga” och därför livsnödvändiga 
mänskliga aktiviteter.143 Hos Arendt är det offentliga rummet, som vi redan 
vet, en garanti och en förutsättning för existensen av det politiska. Uppdra-
get utvidgas därmed till att även ge rum för konsten, en konst som – i enlighet 
med Rancières definition – i sig har en politisk karaktär. Därmed framstår 
produktionen av offentliga rum (med eller utan konst) som arkitekturens i 
djupast mening viktigaste demokratiska funktion. Produktionen av ett så-
dant rum blir extremt signifikativt, eftersom politiken – i Rancières läsning 
– rör ”själva konflikten av existensen av detta rum” (min kurs.) dvs. konflik-
ten huruvida detta (symboliska och materiella) gemensamma rum ska fin-
nas överhuvudtaget.144 Han talar om en ”solidaritet” mellan den moderna 
demokratin och existensen av ett sådant rum – vilket är belysande för det 
faktum att frånvaron av offentliga rum i sig är talande för ett samhälle. Att 
producera offentliga rum är därför i sig kritiskt, men bara i så mån att det 
genererar ett ifrågasättande av verkligheten som ”given” – ett ifrågasättande 
som framför äger rum inom en konstnärlig diskurs. 

Det andra är att se hur arkitekturen i sig kan fattas som kritisk. Det rör 
återigen frågan om autonomi, där konstens autonomi – fattad som avstån-
det från det vardagliga livets erfarenheter – rör förmågan att framkalla ett 
tidsrum. En sådan suspension av den vardagliga erfarenheten – att saker och 

ting har en betydelse som just ”konst”, och inte som något annat – framstår 
därmed som en skillnad mellan konst och arkitektur, om vi med begrep-
pet ”arkitektur” avser något som på intet sätt är skilt från vardagen, utan 
tvärtom på ett genomgripande plan är integrerat i alla dess former. Det är 
en vanlig uppfattning att arkitekturens brist på autonomi – dess ”varken 
eller”, dess förmedling mellan oförenliga positioner, arkitektur som ett mel-
lanting eller en kompromiss (som i Framptons utläggningar) – är det som 
förhindrar arkitekturen att inta ett kritiskt förhållningssätt till verkligheten. 
Men är det verkligen så? Är inte denna skillnad i autonomi avhängig hur 
arkitekturen definieras, ett begrepp som, i likhet med konstbegreppet, på 
intet sätt är självklart? Givet att både konst och arkitektur är kulturellt be-
tingade begrepp (dvs. att termen inte motsvaras av ett faktiskt objekt som 
går att identifiera som sådant) kan i själva verket Rancières definition även 
tillämpas på arkitektur. För om begreppet ”konst” är ”ett dispositiv som gör 
[skilda konstpraktiker] synliga”, är begreppet arkitektur på samma sätt en 
övergripande term som gör det möjligt att producera, tala och tänka om 
arkitektur. Vi kan inte peka på något och säga: där är arkitektur, som om 
det vore en hund eller ett bord, och anta att alla är överens om det. Precis 
som konstens olika praktiker sammanförs under konstbegreppet, är ”arki-
tektur” avhängigt ett rum i diskursiv mening, och det är genom att införas i 
ett sådant ”rum” som t ex en byggnad, en digital organisationsform eller en 
filosofisk idé transformeras och blir begriplig som arkitektur. 

I det avseendet finns alltså ingen skillnad mellan konstens och arkitektu-
rens autonomi. Att hävda något som ”arkitektur” är liktydigt med att föra in 
”något” – en byggnad, en plan, en metod, en föreställning eller en situation 
– i ett sammanhang där det i kraft av denna benämning opponerar mot de 
rådande tingens ordning; mot det som inte är arkitektur. Fattad som något 
skilt från det ”vardagliga byggandet” blir därför arkitekturbegreppet som 
sådant kritiskt. Problemet är att detta ”andra” som arkitekturen betecknar 
kan fyllas med innehåll vilket som helst: autonomin kan tolkas som en fråga 
om representation (som hos Eisenman), eller som ett blottläggande av Varat 
(som hos Norberg-Schulz). Därför är det så oerhört centralt hur vi formu-
lerar innehållet i arkitektur, vad som formar betydelsen i dess autonoma 
”suspension” – vad som utgör dess kunskap och strategier, vilka värden som 
tillmäts praktiken, och hur teorin utformar dess möjlighetsbetingelser.

Godtar man denna definition av arkitekturbegreppet följer att den kri-
tiska eller subversiva ”verkan” som Rancière tillskriver konsten även är 
tillämpbar på arkitektur. För Rancière är denna förmåga förbunden med 
något grundläggande ”främmande”, en produktion av andra ”erfaren-
hetsformer”. På grundval av romantiken för han ett resonemang om att 

för arkitekturen genomgående har avlägsnat teoretikern från designens problem” 
(s. 17 f.) Hight ser andra möjligheter uppstå genom att tänka arkitektur som en 
nätverkspraktik, en praktik vars premisser kan härledas ur teorin, inriktad på en 
problematisering av arkitekturens traditionella kunskapsobjekt och därmed även 
på arkitektens auktoritet som producent av ”verket”. Jag instämmer fullständigt i 
Hights problembeskrivning men invänder starkt mot att arkitekturen, fattad som 
konstnärlig praktik, inte skulle rymma möjligheter. Tvärtom kan hans eget förslag 
tas i intäkt för just detta, eftersom det närmast är en parallell till vad som skett 
inom konsten. ”Poängen är varken att representera ’världen’ eller förändra den” 
skriver Hight, ”utan att mångfaldiga arkitekturens möjliga världar” (s. 36). Men är 
inte detta ”mångfaldigande” av världar just att förändra den? Och varför ska inte 
arkitekturen försöka förändra världen? 

143. Hannah Arendt, Människans villkor, s. 209.
144. Rancière, op cit. s, 96.



330 Att göra skillnad   Kapitel 3 331

konsten ytterst ska ses som ett ”spel” eller en ”lek”, vilket i sin fundamen-
tala oanvändbarhet framstår som det ytterst ”mänskliga”. Det innebär ett 
upphävande av motsättningen mellan känsla och förnuft, mellan form och 
innehåll, där konsten framträder som ett löfte om en försonad ”helhet”. 
Därmed förefaller han bekräfta positionen inom den sublima estetiken, 
med den skillnad att han tillskriver den relationella estetiken – dvs. den 
”politiska” konsten – exakt samma innebörder.145 Men det centrala, för 
vårt avseende, är hur Rancière framställer det estetiska som ett slags för-
måga, snarare än en kunskapsform eller egenskap. Konstnärens medium har 
aldrig utgjorts av det material han eller hon arbetar med, skriver Rancière, 
utan av hela den sinnliga miljön kring ett konstverks framträdande och 
förståelse, vad han kallar ett ”sensorium” som är främmande för den sinn-
liga erfarenhetens vanliga former. Inom det ”rum” som utgörs av konsten 
finns förmågan att destabilisera föreställningar om världen som ”given”, 
som betingad av en ordning, ett förnuft, en allmän sanning (vad Rancière 
kallar ”konsensus”). Därmed framkallar den nya områden för erfarenhet, 
nya former för en delad sinnlig verklighet – bokstavligen av annan ”sens 
commun” (den franska termen för ”allmän mening”, där den mångtydiga 
termen ”sens” också omfattar förnuftet och sinneserfarenheten). Det är just 
genom sitt avyttrande av dominans och anspråk på att utöva en direkt på-
verkan som konsten ytterst rymmer fröet till ”en ny mänsklighet, till en ny 

individuell och kollektiv livsform”.146 Detta inslag hos Rancière fördjupar 
och komplicerar hans definition av konstbegreppets spatiala betingelse. 
Konstens frihet – dess autonomi – inom rummets väggar framstår därmed 
som mindre avhängigt ett faktiskt rum och mera som producerad av verket. 
Konsten upprättar en autonomi, ett särskiljande av ett specifikt tidsrum, i 
kraft av sitt sensorium – sin estetiska verkan. Därmed framstår konstens 
autonomi som en kvalitet i verket, inte som något ”givet” av institutionen 
eller som en följd av konstbegreppet. Rancières definition av konstbegrep-
pet kan alltså uppfattas i en märkligt dubbel mening; den ger en samtidigt 
pragmatisk och en ytterst idealistisk syn på konst. 

Det måste betyda att konstens ”kritik” är en följd av dess sensorium, dvs. 
vilka impulser den ger upphov till, vilka erfarenheter och ”sensibiliteter”. 
Rancière talar inte om effekter, men jag tror att det är möjligt att tolka ho-
nom på det sättet.147 Att tänka i termer av effekter, snarare än ”verkan”, 
innebär nämligen ett brott med det kausala tänkandets logik, och i än högre 
grad är det är också ett brott med tanken om konstens ”mening”. Det rör 
sig istället om ett system av innebörder, vilka utgående från en situation – en 
specifik rumstid konstituerad av konstens framträdande – har kapacitet att 
förmedla en kraft i många olika riktningar, där avsändare och mottagare 
inte är givna och där slutpunkten inte kan fastställas. Konsten är sina ef-
fekter, eftersom det är effekterna som upprättar verkets kvalitet (liktydigt med 
dess autonomi) – vad som ska fattas som konst kan bara bedömas utifrån 
dess kapacitet att generera tankar, impulser, känslor, betydelser, diskus-
sioner, handlingar etc. Det är möjligt att diskutera halten av detta innehåll 
i estetisk eller etisk mening. Det betyder, som jag ser det, att konsten ska 
uppfattas som sådan utifrån dess ”grad av verklighet”, dvs. på grundval av 
hur många aspekter av verkligheten den rymmer och förmår avge.148 Och 

145. Man kan notera vad som förefaller vara motsägelser i detta resonemang (ibid. s. 
103-117). Rancière beskriver avantgardets konflikt mellan, å ena sidan, den estetiska 
revolutionens projekt där konsten förvandlas till liv och därmed avskaffa sig själv, å 
andra sidan tanken om verket som ett motstånd, vilket likaså rymmer det politiska 
löftet om ett utopiskt alternativ. Denna konflikt förlägger han inneboende i den 
”estetiska regim” han menar utgörs av den samtida konstbegreppet. Men exakt hur 
kan konsten som motstånd utgöra ett frö till ”en ny mänsklighet, till en ny individuell 
och kollektiv livsform”? Därför att, säger Rancière, det ”spel” som konsten utgör 
inte utgår från dominansförhållanden. Konsten ”vill ingenting”, den söker inte makt 
och påverkan – den äger en ”egalitet” som upphäver alla preferenser och hierarkier. 
Konsten söker inte dela upp olika former för det mänskliga, säger Rancière, den 
söker ingen uppdelning av skillnader, utan utgör ett löfte om ett slags helhet där det 
inte finns några splittringar mellan konst, religion, politik och vetenskap. Denna 
föreställning står nära Adornos och ”den sublima estetiken”. Men idén om konst 
som försoning förefaller stå i direkt strid med definitionen av konstbegreppet som ett 
upprättande av specifika rum med en specifik befolkning: dvs. dess identifikation med 
det politiska. Och konsten fattad som ”delandet av det sinnliga” är i sig dubbeltydigt, 
eftersom ”delande” både inbegriper separering och gemenskap. 

146. Ibid. s. 99-105.
147. Visserligen är det en poäng hos Rancière att den ”post-utopiska” konsten gjort sig 

fri från denna tanke om påverkan; han menar att den samtida konsten inte längre 
styrs av en kausalitet och inte syftar till att generera någon påvisbar förändring. Men 
uppgivandet av tron på en direkt påverkan utesluter inte möjligheten av indirekta, 
spridda och okontrollerbara effekter. Tror man inte på denna konstens förmåga 
förefaller det konstigt att överhuvudtaget tillmäta den en betydelse utöver den 
privata upplevelsen. 

148. Jag anspelar här på Spinoza, Etiken: del 1 teorem 9: ”Ju mer verklighet eller vara ett 
ting har, desto fler attribut tillkommer det”. Även om det givetvis är lösryckt ur sitt 
sammanhang tror jag att det är möjligt att etablera en utvecklad förståelse av konst 
på grundval av Spinoza, så som jag antyder här. Det skulle därmed också inbegripa 
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det ger också upphov till tanken att konsten utgör ett motstånd till entropin, 
dvs. termodynamikens andra lag, som säger att varje omvandling av energi 
från ett tillstånd till ett annat alltid måste inbegripa en förlust. Verket både 
innehåller och avger energi, eftersom texten, objektet, rummet, byggnaden, 
händelsen (till och med som dokumentation) vid varje ny tillägnad har för-
mågan av avge energi i form av tolkningar upplevelser, betydelser, hand-
lingar, användningar, impulser – utan att det i sig förändras. 

Enligt min mening äger också arkitekturen exakt denna förmåga. Även 
arkitekturen erövrar sin autonomi i kraft av sin påverkan; sin förmåga att 
generera praktiker, vanor, betydelser, handlingar, tankar, känslor etc. Det 
verkar återföra oss direkt till fenomenologins centrum, till förståelsen av hur 
arkitekturen skapas och upplevs på grundval av den sinnliga upplevelsen – 
men det är just i hur denna upplevelse förklaras som det uppstår en skillnad 
mellan diametralt olika positioner. Att tänka i termer av arkitekturens effek-
ter har en historisk länk till idén om ”atmosfär” och begreppet ”karaktär”, 
så som det formulerades redan på 1500-talet. Institutionaliserad genom fr a 
Jacques-François Blondel läror i 1700-talets Paris kom idén om karaktär att 
kristalliseras i vad som brukar kallas ”revolutionsarkitekturen” hos Boullée 
och Ledoux, den sk. architecture parlante. Idén om ”karaktär” fungerade 
enligt Anthony Vidler som ett verktyg för att befästa den sociala hierarkin 
med en motsvarande estetisk ordning; på en gång konstituerande och kom-
municerande föreskrev karaktären ett helt semiotiskt system som länkade 
samman byggnadens uttryck med dess funktion.149 Karaktären var ett språk, 
ett system för representation och retoriska uttryck, men därför också avsett 
att väcka känslor. Influerad av idén om det sublima, så som den formule-
rades av Edmund Burke under samma period, kom hela detta idékomplex 
att vara förenat med konstruktionen av en offentlig arkitektur.150 Det sena 

1700-talets spänning mellan mörker och ljus, rationalitet och mysticism, 
kom så småningom att planas ut i moderniteten till förmån för en övervä-
gande ”upplysning”– men idén om arkitekturens emotionella påverkan stod 
fortfarande i centrum hos Adolf Loos. För Loos var arkitektur en funda-
mentalt stämningsskapande verksamhet. I sin berömda ”beklädnadsteori”, 
en radikalisering av Sempers teori om väven som väggens ursprung, slår 
han fast att ”arkitektens generella uppgift är att skapa ett varm och bebo-
eligt rum”. Han skriver:

först känner han [arkitekten] efter vilken effekt han vill uppnå och 
ser rummen han vill skapa för sitt inre öga. Han känner effekten 
som han vill utöva på betraktaren: rädsla och fasa om det är en 
fängelsehåla, vördnad om det är en kyrka, respekt för statsmakten 
om det är ett regeringspalats, fromhet om det är ett gravmonu-
ment, hemtrevnad om det är en bostad, glädje om det är en krog. 
Dessa effekter produceras både av materialet och genom rummets 
form.151 

Det är en position som tycks hämta sin argumentation direkt ur 1700-talet. 
Effekterna är avsiktliga och kontrollerade, de är formgivna av arkitekten. Där-
för tjänar de till att upprätthålla arkitekturen som ett estetiskt objekt, ett ar-
kitektoniskt verk, vilket kastar ett motsägelsefullt drag över Loos insisterande 
på att husets interiör ”tillhör” invånaren och inte ska utgöra ett konstverk.152 
Men denna idé om Stimmung – rummets ”atmosfär” – är också exakt vad 
Norberg-Schulz benämner ”karaktär”. Som kopplad till platsens oavvisliga 
”närvaro” ligger den till och med till grund för distinktionen mellan plats och 
rum: den konkreta, sensibla platsen har ”karaktär” – det abstrakta rummet 
har det inte. Liksom Loos menar Norberg-Schulz att karaktären beror på hur 
saker är gjorda – och som jag tidigare nämnt finns här också verkligen en rela-
tion till den minimalistiska skulpturens undersökningar av den fysiska for-
mens påverkan.153 Men den kritiska effekten av denna upplevelse – minimalis-
mens destabilisering av alla de villkor som rör konstens ”sensorium” – uteblir 

Gilles Deleuze förståelse av en konst som gör, snarare än som representerar och 
återger (se kap 2:5). Se Baruch Spinoza, Etiken (Stockholm: Thales, 2001) övers. D. 
Lagerberg, s. 12.

149. Anthony Vidler, ”The Languages of Character”, Claude-Nicolas Ledoux: Architecture 
and Social Reform at the End of the Ancien Régime (Cambridge, Massachusetts, London, 
England: the MIT Press, 1990) s. 19 f. Om arkitekturens emotionella kapacitet och 
relationen till psykoanalys, se även hans The Architectural Uncanny: Essays in the Modern 
Unhomely (Cambridge, Massachusetts, London, England: the MIT Press, 1992).    

150. Edmund Burkes Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful 
publicerades 1757 och 1759 och hade en stark påverkan på Ledoux föreställningar 
om en förstärkning av arkitekturens retorik till ”en offentlig sublimitet”. Se Vidler, 
Claude-Nicolas Ledoux, s. 147 f.

151. Adolf Loos, ”The Principle of Cladding” (1898), Spoken Into the Void: collected essays 
1897-1900 (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1982), s.66. 

152. Colomina har framgångsrikt argumenterat för hur Loos interiörer är noga 
regisserade och föreskriver blickpunkter, hierarkier och subjektets olika positioner. 
Se Colomina, op cit, kap. ”Interiören”. 

153. Christian Norberg-Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture (New 
York: Rizzoli, 1980) s. 11-18.
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hos Norberg-Schulz. Skillnaden i förhållande till Loos position – och den 
är verklig och viktig – är att stämningen är liktydig med Genius Loci. Den ut-
går alltså från essentiella förhållanden och är på en gång determinerad, över-
mänsklig och oföränderlig. Det finns inga glidningar i stämningens betydelse 
– ingen insikt om hur den i sig utgör ett spänningsfält, utlöst av tekniska, ma-
teriella och kulturella betingelser; ingen insikt om hur könsladdad den är, hur 
den bidrar till att utpeka positioner och funktioner. Allt detta är avgörande 
för Loos definitioner och hans begränsningar av arkitekturens uppdrag, vilka 
så tydligt härrör ur upplevelsen av en oåterkalleligen splittrad verklighet. Det 
offentliga, hos Loos, har blivit blankt: uttrycket förläggs till insidan. 

Intresset för Loos ”beklädnadsprincip” har utgjort en gemensam näm-
nare hos de ”materialbaserade” arkitekter jag tidigare lyft fram – betoningen 
på arkitekturens emotionella påverkan är inte minst karaktäriserande för Ca-
ruso St. Johns arbeten.154 Stämningen är relevant för förståelsen av Stortor-
get, men som ytterst utgörande en subjektiv upplevelse kan den inte fångas 
i essentiella termer, den kan varken kontrolleras eller definieras med någon 
entydighet. Arkitekturens stämning hör till de mysterier som tycks undfly 
teorins bestämningar. Stämningen skiftar med tiden, med minnen, dofter 
och ljusförhållanden (vilket gör den omöjlig att representera), men den är 
samtidigt distinkt och kan verkligen ha en oavvislig karaktär – vilket innebär 
att den också utgör grunden för en delad erfarenhet. Att tala om ”stämning” 
i arkitektur är därför att söka gränssnittet mellan den subjektiva och den ge-
mensamma erfarenheten: stämningen är ett medium. Den är en del av arki-
tekturens påverkan, ja en del av dess funktioner – framför allt i ekonomiskt 
hänseende, i termer av en upplevelseindustri – men om den ska höja sig över 
nivån av lättfattliga koder (som talar om ”lyx” eller ”billigt”) är den ytterst 
svår att förutsäga, ytterst svår att uppnå och ytterst svår att bearbeta. För den 
uppstår inte bara ur materialet och formen – hur saker är gjorda – utan ur 
relationen mellan människor.155 Ett annat sätt att fråga efter hur en stämningen 

ska uppnås, är därför att undersöka vilka relationer arkitekturen producerar. 
Om stämningen ska ha en kritisk verkan kan den emellertid inte begrän-

sas till en fråga om hemtrevnad, att ingjuta respekt inför staten eller en räds-
la för straff. Hos Rancière är konstens ”sensorium” hela den sfär av upp-
levelser och innebörder som konsten genererar: det är ett förfrämligande 
som inbegriper nya erfarenheter och sensibiliteter. Effekten producerar en 
skillnad. Därför kom minimalismen undersökningar av objektets påverkan 
att utvidgas – ”hela situationen” kom även att omfatta de institutionella be-
tingelserna, villkoren för konstens produktion och representation och till sist 
ett ifrågasättande av själva konstbegreppet. Den var ”minimal” eftersom 
den tangerade ett utelämnande: driven av ett slags intellektuell ekonomi 
handlade det om att göra det befogade, men inte mer – i syfte att generera 
effekter. Inriktad på att skärpa och förhöja uppmärksamheten av relatio-
nen mellan objekt, rum och betraktare var minimalismen ”sublim”, lika väl 
som ”relationell” – och liksom i det mediala grälet om en kritisk arkitektur 
verkar skillnaden till slut vara försumbar. Den kritiska implikationerna av 
arkitekturens effekter förutsätter därför en motsvarande vidgning av vad som 
omfattas i begreppet arkitektur. Inte längre som bundet till ”formen” – arki-
tekturens estetiska objekt – utan till villkoren för skapandet och skapandets 
effekter; för produktionen av rum och vad rummet i sin tur genererar. 

Vi kan påminna om att arkitekturens bundenhet till form, hos Tafuri, 
också är dess orsaken till dess predikament: formen kan inte lösa de samhäl-
leliga motsägelserna. Arkitekturens självpåtagna sociala uppdrag och uto-
piska ambitioner är falska, eftersom formen inte kan erbjuda något svar på 
den alienering och fragmentering av erfarenheten som karaktäriserar det 
moderna samhället. Och uppenbarligen är arkitekturens bundenheten till 
form, som ett estetiskt objekt, fortfarande ett problem i hur kritiken fram-
ställts. Om vi istället för direkt påverkan tänker i termer av ”effekter”, och 
istället för ”form” tänker oss hela den situation som omfattas av produktio-
nen och upplevelsen av form, vidgas sfären av möjligheter på ett sätt som 
är analogt med vad som skett inom konsten. Effekterna uppstår i allt från 
hur teorin utformar praktikens möjlighetsvillkor till hur praktikens skilda 
komponenter värderas och utformas. Det rör allt från begreppsbildning och 
problemställningar – vilka jag utforskat här, med grundval i platsens pro-
blematik i teoriskrivningen – till arkitektur som plan, program, process och 
byggnad. Det omfattar produktionen av strukturer och former, betydelser i 
fråga om användning och bruk, men även i fråga om tolkningar, läsningar 
och konsekvenser. Och ytterst rör det rummet som ett friläggande av möj-
ligheter till vilka arkitekturen bidrar. Produktionen av rum är alltid att ge 
plats för det ännu inte existerande; rummet är – som Doreen Massey hävdat 

154. Så till vida har den schweiziske arkitekten Peter Zumthor nyligen publicerat en 
föreläsning från 2003 kring detta ämne: Atmospheres: Architectural Environments, 
Surrounding Objects (Basel: Birkhäuser, 2006).

155. Jag menar att stämningen är ett nyckelbegrepp för att förstå det specifika i Gunnar 
Asplunds produktion. Merparten av hans verk utgörs av offentliga rum, laddade 
med kvaliteter som på ett exakt sätt ”stämmer” upplevelsen och funktionen, 
formen och innehållet, till en helhet. Genom sin rumsform, disposition, detaljering, 
möblering, materialverkan etc. skapar t ex. tillbyggnaden av rådhuset i Göteborg 
en stämning av respekt inför rättsväsendet och tillit inför dess utövning som på ett 
enastående sätt hör till byggnadens funktionalitet.
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– förbundet med tiden och därför i sig politisk företeelse. Enligt Rancière är 
konsten ”ett sätt att inta en plats för att där omfördela relationerna mellan 
kroppar, bilder, rum och tider”; att ”konstruera rum och relationer för att 
materiellt och symboliskt omkonfigurera det gemensammas territorium”.156 
Enligt min mening är också detta exakt vad arkitekturen gör.

3.5 Hela situationen belyst: Cornelius Castoriadis

3.5.1 
Det som skiljer arkitekturen från konsten är inte en skillnad i autonomi, inte 
mellan det estetiska och det politiska, inte en skillnad betingad av medier eller 
av förmågan att generera effekter: skillnaden ligger ytterst, som jag ser det, 
i konstens förmåga till förnyelse genom att ifrågasätta sina egna grundvalar. 
Det framgår redan genom innebörden av det platsspecifika (om vi återgår till 
Nick Kayes formulering) vilken är att verket, lika lite som jaget, kan existera 
oberoende sin kontext. Men denna inbäddade situation är samtidigt karak-
täriserad av uteslutande, för världen når oss aldrig direkt: den silas genom 
sinnena, filtreras genom det omedvetna och framträder slutligen i en forma-
terad form. Insikten om den kulturella bundenheten av varje ting eller förete-
else, av varje utsaga eller upplevelse, inbegriper – eller borde inbegripa – en 
kritik av vetenskapens antagande om perceptionen som en neutral källa till 
kunskap; ett ifrågasättande av det fenomenologiska ”väsensskådandet” lik-
som överhuvudtaget av filosofins anspråk att utöva ”rent tänkande”.157 Insik-

ten om kunskapens kulturella bundenhet medför kort sagt ett ifrågasättande 
av varje ”grund” för lagen, vetenskapen och förnuftet, och i all sin enkelhet 
inbegriper den därför en kunskapsteoretisk revolution.158 Men om nu denna 
insikt om kunskapens villkor och begränsningar har haft svårt att göra sig 
gällande inom filosofin och vetenskapen, så är den praktiserad inom konsten. 
Vanskligheten i våra bestämmelser och villkor att verka är ett konstnärligt 
erfaret, bearbetat och återkommande tema – och det är uppenbart på det 
mest direkta planet, eftersom upplevelsen av ett konstverk inbegriper alltid 
en förefintlig föreställning om konst. Oavsett om det rör sig om en bekräftelse 
eller en utmaning så är denna föreställning något som hindrar, förskjuter 
eller fördjupar perceptionen av verket. Konstens kritik eller destabilisering av 
verkligheten utgår därför från en inre instabilitet kring disciplinens kärna: en 
insikt om att meningen produceras – och att ingenting därför kan tas för givet. 

Denna självkritiska förmåga verkar saknas inom arkitekturen. I förordet 
till Rethinking Architecture (1997) menar Neil Leach att den postmoderna arki-
tekturteorin, sitt radikala omvärldsperspektiv till trots, varit oförmögen att 
bedriva någon egentlig kritik av disciplinens grunder. Och som Christopher 
Hight påpekar har ”alla försök att förnya arkitekturen hittills … genomförts 
i syfte att bevara arkitektens och hans expertis förmenta stabilitet”.159 Situa-
tionen förvärras, som han säger, av att ansatserna till ett kritiskt tänkande 
inom teorin innebär ett fjärmande från praktikens problem. Jag skulle sna-
rare säga, att teorin medvetet avskärmat sig från praktiken och i de fall man 
försökt anknyta till arkitekturens realiteter – företrädesvis via fenomenologin 
– har det bedrivits på ett sätt som förhindrat praktikens möjligheter. Frågan är 
därför inte hur teorin kan kritisera praktiken, eller ens hur teorin kan kritisera 
teorin, utan hur en teoretisk kritik kan generera praktiska möjligheter. Detta är 
kanske den svåraste frågan i samtida arkitektur och jag erbjuder inte någon 
lösning. Men jag vill avslutningsvis resonera kring relationen mellan kritik 
och skapande så som de länkas samman hos den grekisk-franske filosofen 

156. Rancière, op cit s. 94 f. 
157. Att observationen av ett objekt också förändrar objektet låg till grund för 

kvantmekaniken på 20-talet och formulerades av Werner Heisenberg som 
”osäkerhetsprincipen”. För en diskussion om vetenskapliga antaganden och 
perceptionens mekanismer, se Gregory Bateson, ”Every Schoolboy Knows…’” 
ur Mind and Nature: A Necessary Unity (Cresskill, New Jersey: Hampton Press, 2002). 
Diskursanalytikern Iver B. Neumann påpekar att verkligheten når oss i form av 
representationer, dvs. som ”ting och fenomen i den gestalt de framträder för oss” 
(s.33). Det finns inte några ”rena” sinnesintryck eftersom upplevelsen förmedlas 
genom socialt betingade och reproducerade förebilder: ”Perceptionen är beroende 
av ett modus, som exempelvis kan vara estetiskt, sexualiserat, moraliskt eller 
nyttomaximerande” (s. 31). Han citerar Thomas Kuhn: ”Någonting liknande 
ett paradigm är en nödvändig förutsättning för perceptionen i sig” (1970) Se 
Iver B. Neumann, Mening, materialitet, makt: en introduktion till diskursanalys (Lund: 
Studentlitteratur, 2003), övers. P. Dückler, s. 29-35.

158. Detta är innebörden av Mats Rosengren utforskat i termer av ”doxologi”, framför 
allt med förankring i Ludwik Flecks arbeten vilka, föregripande Kuhn, framhåller 
kunskapen som socialt producerad. Rosengren beskriver det doxologiska synssättet 
som en fråga om att vinda med ögonen: att se verkligheten ur ett dubbelt perspektiv, 
där det inte längre finns några skiljelinjer mellan förnuft och känsla, kropp och 
medvetande, subjekt och objekt, tanke och materia, vetenskap, ideologi och 
maktpolitik. ”Inledning – om att vinda med ögonen” ur För en dödlig som ni vet är största 
faran säkerhet (Åstorp: Rhetor, 2006) s. 11.

159. Christopher Hight, op cit s. 17; Neil Leach, (red.), Rethinking Architecture: a Reader in 
Cultural Theory (London och New York: Routledge, 1997) s. xiv.
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Cornelius Castoriadis (1922-1997). Han skriver: ”Kritik förutsätter distans 
i förhållande till objektet; om filosofin skall vara någonting mer än ren jour-
nalism, förutsätter denna kritik att det skapas nya idéer, nya normer och nya 
tankeformer som upprättar denna distans”. Och vidare: ”Detta tänkande 
[det kritiska] kan, som sagt, bara existera i och med att det upprättas en dis-
tans till det som är, vilket innebär att man måste erövra en ståndpunkt bort-
om det givna, det vill säga ägna sig åt en skapande verksamhet”.160 [min kurs.] 

Många av de trådar jag hittills försökt spänna löper samman hos Casto-
riadis. ”Verkligheten har inget som helst privilegium, varken filosofiskt eller norma-
tivt, det förflutna är inte mera värt än nuet och utgör inte en modell utan 
ett material”, skriver han161 – vilket betyder att det offentliga rummet, inte 
minst, måste skapas utifrån ett nu, på grundval av vår vilja och våra intentio-
ner. Centralt i Castoriadis tänkande är föreställningen om människans för-
måga till radikalt nyskapande, vilket – i en postmodern eller om man så vill 
post-postmodern kontext – gör honom ytterst säregen. Produktionen av det 
”nya” har snarare rört sig om förmågan att omta, omtolka och att föra in sa-
ker i ett annat sammanhang, snarare än att vidmakthålla vad som förefaller 
vara det omöjliga och ytterst komprometterade anspråket på att skapa det 
absolut nya. Som vi snart ska se är detta inte heller Castoridis mening, men 
hans tänkande medger ett sätt att bibehålla tron på människans skapande 
förmåga men med insikt om våra begränsningar. Jag menar att Castrioriadis 
tänkande erbjuder ett slags förlösning av dikotomin mellan konst och arki-
tektur där fokus slutligen förskjuts till en övergripande fråga om ansvar. 

Det centrala för Castoriadis är förståelsen av den västerländska kulturen 
som en strävan efter frihet och autonomi. Autonomi (auto nomos) ska, som 
Mats Rosengren påpekar, både fattas i dess etymologiska mening – ”alltså 
att det är vi själva som ger vår värld dess lagar, de har sitt ursprung hos oss, 
vi finner dem inte ‘där ute’ eller mottar dem från något slags auktoritet” 

– och i dess politiska; ”vi kan inte, genom att skylla på tvingande socialhisto-
riska lagar, genetisk determinism, naturgivna tvång eller gudomliga påbud, 
undslippa vårt moraliska och politiska ansvar för den värld och de samhäl-
len vi ständigt skapar, här och nu.”162 Autonomins motsats utgörs av hete-
ronomin (hetero nomos – utifrån kommande lagar), vilket Castoriadis menar 
varit normen för det västerländska tänkandet och grunden för samhällets 
sociala hierarkier och orättvisor. Föreställningen att det finns en utanförlig-
gande orsak – Lagen, Förnuftet, Gud, människans eller samhällets ”natur” 
– fungerar som styrande principer för samhället, de motiverar lagar och 
förkroppsligas i institutioner. Det är en tanke vi redan mött hos Claude Le-
fort, men om denne betonade det socialas ”grundlöshet” så får tanken en 
annan inriktning hos Castoriadis. Han betonar att frihet, som självstyre och 
autonomi, förutsätter en annan form av tänkande och handlande ”där den 
heteronoma meningskällan ersätts av medborgarnas individuella och kol-
lektiva vilja, sådan den utformas och förändras genom deras egen reflexiva 
och överläggande verksamhet”.163 

Poängen med det grekiska polis är – som vi redan vet – att det är instituerat 
av människor, dvs. att det är uppfunnet. Demokratin är en uppfinning: den 
är inte en naturgiven ordning, den uttrycker inte en principiell transcendent 
Rättvisa eller ett abstrakt Förnuft som är verksamt genom historien. Denna 
uppfinning är enligt Castoriadis uttryck för människans förmåga att skapa 
ur intet (ex nihilo), varmed han avser en skapelse som inte har en orsak – dvs. 
som inte kan härledas ur direkta, kausala relationer. Det innebär emellertid 
inte att han menar att denna skapelse, som vore den skapad av en Gud, 
uppstår ur tomma intet. Den tar alltid ett stöd i det som redan existerar, 
men med ”stöd” menas då inte ”orsak” utan snarare nödvändiga men inte 
tillräckliga ”möjlighetsvillkor”. Castoriadis talar om ”betingelse”, conditionner 
(precis som Hannah Arendt), betingelser som utgår från socialt konstruera-
de områden för det synliga och sägbara inom varje samhälle vilket han sam-
manför i begreppet magma. Beskrivningen av samhällets olika ”skikt” eller 
kunskapsområden – t ex det fysiska, det bilogiska eller det socialhistoriska – i 
termer av magma är inte vald av en slump: den pekar mot någonting glödan-
de trögflytande, tungt men ändå rörligt. Hos Castoriadis tjänar begreppet 
också som en förvisning av det heteronoma kausalitetsbegreppet: magman 
pekar mot en annan förståelse av ”grunden” eller ”ursprunget” till världen. 
En magma ska förstås som en socialt producerad enhet som betingar en viss 
förståelse av världen, ett slags kringgärdat, diskursivt fält. Inom varje mag-

160. Cornelius Castoriadis, ”Den allmänna konformismens epok” ur Filosofi, politik och 
autonomi: texter i urval av Mats Olin (Stockholm/Stehag: Symposion, 1995) övers. G. 
Gimdal och S. Jordebrant, s. 18, 26. Cornelius Castoriadis, filosof och politisk skribent, 
kan ses som en parallellgestalt till Claude Lefort och Henri Lefebvre – liksom så 
många andra av Frankrikes ledande filosofer var han verksam i efterkrigstidens Paris 
och formade den teoretiska plattformen till studentupproret 1968. Min återgivning 
av Castoriadis idéer är en sammanställning av delar av innehållet i denna svenska 
översättning, med stöd i tidskriften Res Publicas temanummer (2003:58) samt Mats 
Rosengrens två böcker, Doxologi: en essä om kunskap (2002) samt För en dödlig som ni vet är 
största faran säkerhet (2006), båda utgivna på Rhetor förlag. 

161. Castoriadis, ”De intellektuella och historien”, op cit s. 36.
162. Rosengren, För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet, s. 18. 
163. Fotis Theodoridis, ”Belysningens och autonomins filosof” Res Publica 2003:58, s. 5.
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ma upprättas regler och normer, kausala kedjor och orsakssamband – men 
de olika skikten är inte beroende av varandra och kan inte reduceras till ett 
och samma innehåll. ”De samexisterar, påverkar varandra … ömsesidigt 
och bildar just den värld som är vår, men de kan inte alla förklaras av en 
enda gemensam logik, inte alla återföras till ett enda gemensamt ursprung 
eller sägas sträva mot ett enda gemensamt, i fjärran hägrande mål”, skriver 
Rosengren.164 Samhället består sammantaget av dessa skikt eller magmor 
vilka ger upphov till de skilda betydelser som är unika för varje samhälle: 
lagar, normer, beteenderegler och diskursiva domäner. Problemet är, som 
Castoriadis säger, att samhället nästan aldrig erkänner dessa betydelser och 
institutioner som sina egna: allt sedan Platon har man istället tillskrivit ”me-
ningen” en universell, materiell eller andlig essens, varmed man försätter 
man sig i ett tillstånd av heteronomi.

Vad som sker i polis är att samhället konstituerar sig självt genom att ska-
pa en unik magma; en social värld av betydelser som Castoriadis kallar ima-
ginär eftersom den inte har någon ”verklig” eller ”rationell” referent. Som 
grund för institutionerna, men också som källa till allt nytt; som uttryck för 
det specifikt mänskliga och som förbundet med skapandet och meningsska-
pandet, är det imaginära och ”människans radikala föreställningsförmåga” 
(imagination radicale) kärnan i Castoriadis tänkande. Skapelse är för honom 
att frambringa något annat, inte bara något som skiljer sig – är olikt – från 
allt det andra. Han skriver: 

Skapelse: förmågan att frambringa det som inte är givet eller möj-
ligt att kombinatoriskt eller på annat sätt härleda ur de givna.… 
L’imagination är inte bara förmågan att kombinera redan givna ele-
ment för att producera en annan variant av en redan given form 
– l’imagination är förmågan att framställa nya former.165 

Det är genom förmågan att framställa – föreställa sig – något annat som 
vi skapar vår värld, det vill säga visar fram något som vi annars inte skulle 
känna till eller kunna säga något om. Den tar sin början i sinnena, menar 
Castoriadis, i sättet på vilket vi samtidigt uppfattar färger och föreställer oss 
dem som specifika kvaliteter. Det radikalt imaginära härrör ytterst ur med-
vetandets förmåga att skapa bilder, modeller, figurer eller relationer som 
”former” för verkligheten vilka inte är givna i perceptionen. Theodoridis 
skriver entusiastiskt: ”Det radikalt imaginära uppstår ur ingenting. Det 

frambringar ’något’ där tidigare ingenting har existerat. Det skapar en värld 
av mening ur den totala meningslösheten. Det skapar därmed en verklighet 
som är imaginär, men som samtidigt är människans verklighet och villkoret 
för att någonting överhuvudtaget – från sjöjungfrur till elementarpartiklar 
– ska kunna existera för henne”.166 Och denna verklighet konfronteras stän-
digt mot den grundlöshet och ”overklighet” som vore världen utanför män-
niskan. I denna konfrontation finner vi, enligt Theodoridis, det konstnärliga 
skapandet: ”Konstnären skapar inte, som Platon trodde, en dålig kopia (mi-
mesis) av sanningen, utan snarare en konfrontation eller ett möte mellan en 
subjektiv och social värld av mening och de yttersta gränserna för denna 
värld, där en sanning ständigt gör sig gällande och därför ständigt måste av-
slöjas eller, framför allt, döljas: nämligen att det inte finns någon grund för 
denna värld, att den i sin själva essens är meningslös, och att den slutligen 
bara vilar på en instituerad magma av sociala imaginära betydelser”.167 Det 
är, enligt min mening, en läsning som överensstämmer men också fördjupar 
förståelsen av konsten så som jag försökt framlägga den, framför allt med 
exempel hos Eva Hesse. 

Mats Rosengren har emellertid utvecklat och nyanserat förståelsen av 
Castoriadis idé om skapandet, att det – som något radikalt nytt, framsprung-
et ur det imaginära – också inbegriper begränsning. Givet att vi själva bär an-
svar för produktionen av mening, lagar och normer – ja, för hela vår kunskap 
om världen – innebär inte att betydelser kan uppstå hur som helst, att vi 
befinner oss i en fullständigt relativiserad, fritt flytande värld där nihilismen 
står hotande nära. Den kulturella och sociala bundenhet som betingar vår 
kunskapsproduktion medför att den också är ytterligt svår att förändra – med 
grundval i retorikens teoribildning menar han att den ytterst är avhängig 
uppfattningen av ”det universella auditoriet”, dvs. kan liknas vid den allmän-
na opinionen.168 I essän ”Analogt skapande: en metafor” gör Rosengren en 
annan läsning av skapandet, där han betonar hur det ”nya” hos Castoriadis 
inte bara kan utgöras av formen, utan av formen och innehållet som en hel-
het.169 Vad gäller formen finns redan de skilda komponenterna där, men den 
specifika sammansättningen kan inte härledas kausalt ur det som redan exis-
terar – lika lite som de sociala imaginära betydelserna av t ex en mobiltelefon 
är möjliga att förutse. Skapandet handlar om att föra över något från en sfär 
– en form, ett material, en funktion – till en annan, där det genererar helt 

164. Rosengren, op cit s. 22.
165. Citerat från Rosengren, ”Skapelse ur intet”, Res Publica 2003:58, s. 74.

166. Theodoridis, op cit s. 16.
167. Ibid s. 16.
168. Rosengren, För en dödlig som ni vet är största faran säkerhet, s. 83 f.
169. Ibid. s. 43-60.
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nya effekter. Det är därför metaforiskt i bokstavlig bemärkelse, menar Ro-
sengren – inte som en återgivning eller avbildning av det befintliga, utan just 
i betydelsen av att ”föra över”. På samma sätt som språket är uppbyggt av 
en uppsättning regler, som betydelsen av vad vi säger alltid är historiskt och 
kontextuellt betingat och som orden i sig bär spår av tidigare användning, är 
därför också skapandet begränsat. Ytterst av den förefintliga, trögflytande 
verklighet som är förkroppsligade i samhällets institutioner och som utgör 
samhällets ”grund”. Skapandet är alltså kringskuret, begränsat och betingat 
– men det är inte determinerat, förutbestämt och reducerbart. 

Därmed närmar vi oss en förståelse av det radikala nyskapandet med be-
röring till tanken om ”att göra skillnad”. Rosengren påpekar att idén om det 
imaginära och den radikala föreställningsförmågan betonas hos Castoriadis 
i ett strategiskt syfte, för att utmana föreställningen om en universellt giltig 
kausalitet med en enda, tvingande lag: ”myten om varat som bestämt”, som 
han säger.170 För Castoriadis, liksom för många av de filosofer jag tidigare 
referat – kanske framför allt Hannah Arendt (men även Jean-Luc Nancy, 
vars tänkande jag endast berört perifert) är tanken om verklighetens mång-
fald fullständigt avgörande.171 Att det filosofiska ”varat” är fundamentalt 
mångfaldigt innebär att dess olika framträdelseformer inte kan återföras till 
en gemensam källa: det finns ingen kausal logik, som i Guds skapelse eller 
i utvecklingsläran – som ytterst kan ligga till grund för dess olikartade ka-
raktär. Vi ställs helt enkelt inför en mångfald av företeelser som framträder 
immanent, inför våra ögon och sinnen, och som är utan orsak i en utanför-
liggande verklighet – denna mångfald är inte bara ett socialt faktum, utan 
ett ”kristallinskt”. Italo Calvino beskriver denna mångfald som ”ett nät av 
relationer mellan händelserna, människorna och tingen i världen”. I litterär 
form är den ett ”’system av system’, i vilket varje enskilt system betingar de 
andra och betingas av dem”.172 Dessa föreställningar om ”mångfald” har 
djupgående implikationer för hur det offentliga rummet ska förstås som en 
politisk verklighet. 

Men på vilket sätt kan detta verka för en förlösning av dikotomin mellan 
konst och arkitektur? Med Castoriadis kastas vi tillbaka ut i en verklighet där 
vi inte kan skylla på någon annan. Kritiken är för honom meningslös om 
den inte också frambringar alternativ. För det är vi själva, i vårt sätt att tänka 
och handla, i våra sätt att söka och producera meningar och betydelser, la-
gar och normer, som är ansvariga för den verklighet vi skapar. Det försätter 
konsten och arkitekturen, som två skilda kunskapsområden och praktiker, i 
ett jämbördigt förhållande. I sin betoning på skapande och kritik kan kon-
sten tyckas stå närmre ett slags instituerande kraft medan arkitekturen härrör 
från institutionen; dvs. det stadium när instiftandet förkroppsligats i samhäl-
let och blivit del av dess trögflytande massa. Men det vore en kortslutning av 
Castoriadis tänkande. Det vore heller inte en ”kritik” i hans mening utan ett 
bevarande av det heteronoma tänkande som upprättat konst och arkitektur 
som motsatser. Vad som bör lyftas fram istället är likheten i de villkor, som 
styr skapandet i båda fallen. Och eftersom kritiken inte ska fattas som en 
antitetisk motposition – en protest – utan utgör ett sätt att distansera sig från 
en omgivande värld av förefintlighet i syfte att framställa något annat, är varje 
produktion av konst eller arkitektur en potentiell kritisk verksamhet. 

För Castoriadis är kritiken förbundet med skapandet, men också med för-
nuftet. Därför är det viktigt att se hur han formulerar detta ”förnuft”; den ra-
tionalitet som är drivande i tanken om modernitet, upplysning och en kritisk 
offentlighet, och vad som hos Tafuri ligger till grund för arkitekturens ideolo-
gi och därför också orsakar dess ”slut”. För Castoriadis är förnuftet en kritisk, 
överläggande och reflekterande praktik – snarare än en reducerande, logiskt-
instrumentell ”rationalism”. Castoriadis är angelägen om att inte ”uppge” 
projektet att försöka förstå och förklara världen – på så sätt skulle han därför 
kunna betecknas som sentida upplysningsfilosof, inte minst genom hans för-
kastande av ”postmodernismen” och ”dekonstruktionen”, som han (något 
onyanserat) håller för ”konformism” och utan förmåga att skapa.173 Men han 
förkastar också den modernistiska tron på ett universellt och enhetligt förnuft. 
Misstaget i ”postmodernismen” är, menar han, att man likställer förnuftet 
med ”det rationella” (en föreställning han spårar till Hegel, som i idén om 170. Ibid. s. 58.

171. För Jean-Luc Nancy är detta utgångspunkten för att tänka om ”den första filosofin” 
och ompröva grunderna för subjektet och tänkandet – vilket har återbäring för hans 
föreställningar om samhället och konsten; inte som ett samhälle, en konst, utan som 
tillstånd av fundamental mångfald. Se Being Singular Plural (Stanford, California: 
California University Press, 2000); och The Muses (Stanford, California: California 
University Press, 1996).  

172 Italo Calvino, Sex punkter inför nästa årtusende (Smedjebacken: Bonnier, 1999) övers. 
Sven Åke Heed, s. 126.

173. Castoriadis menar att ”förkastandet av föreställningen om ett enhetligt och 
universellt förnuft” inte innebär att tänkandet som sådant inte är giltigt: det faktum att 
”historien inte är en stor berättelse” innebär inte att allt är ekvivalent. Han förklarar 
vidare den ”dekonstruktivistiska kritiken” som ett symptom på den kris han menar 
präglar västerlandet; det är ett ”svagt”, ”sterilt” och ”impotent” tänkande som inte 
utgör någon verklig kritik, eftersom den inte inbegriper skapande. Se Castoriadis, 
”Den allmänna konformismens epok”, ur Filosofi, politik och autonomi, s. 23 f.
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Anden tillskriver det rationella förnuftets verkningar som en i historien ver-
kande princip). I termer som påminner om Tafuri beskriver Castoriadis hur 
moderniteten uppstår i förhoppningen om förnuftets frigörande kraft, men 
där Tafuri på hegelskt/marxistiskt manér verkar tillskriva detta förnuft en 
oberoende existens – förverkligat i Kapitalismen och Staten – ser Castoriadis 
hur det rör sig om en reducering av förnuftet vilken håller människans fången i 
”det reduktionistiska tänkandets och handlandets heteronomi”.174 Castoria-
dis skriver om förnuftets omvandling från ”en öppen, kritisk och klargörande 
process” till ”en mekanisk och likriktande beräkning” och ”ett universellt och 
föregivet allomfattande system”. Kapitalismens rationalitet – och tänkandets 
”ödesdigra och uppenbarligen nästan oundvikliga tendens att söka absoluta 
grunder, absoluta vissheter, uttömmande synsätt” – innebär en grundmurad 
föreställning om att Förnuftet ”förverkligas” i människans historia, antingen 
lineärt eller dialektiskt. Därför framstår kapitalismen, som han säger, som ett 
absolut förverkligande, ”ett totalt socialt faktum”. 175

Castoriadis kritik av ”postmodernismen” är visserligen förenklad men 
ganska träffsäker. Uppgivenheten och konformismen i framför allt dess ar-
kitektoniska former har jag redan berört. Men det kan heller inte vara frå-
gan om en återgång till ett förlorat modernistiskt projekt, att återupprätta 
tanken om Upplysning med dess idag erkänt förintande effekter – stället 
verkar Castoriadis för vad han kallar ”belysning”. Denna idé om ”belys-
ning” sätter fingret på något viktigt. Vad han gör, skriver Theodoridos, är 
att han ”återinstallerar förnuftets frigörande kraft, men han gör det genom 
att förtydliga dess gränser och belysa dess rötter i det imaginära”: förnuftet är 
för Castoriadis inte det kalkylerande, rationalistiska och reducerande för-
nuftet utan det reflexiva och överläggande.176 Det måste inriktas på att förstå 
verkligheten som ett mångfacetterat och irreducibelt fenomen, begränsat 
och betingat av oss själva genom de magma vi skapat. Om Castoriadis insis-
terar på vår förmåga till radikalt nyskapande, så är denna förmåga samtidigt 
betingad av begränsningar. Tanken om ”belysning” är formulerad i analogi 
med detta: det avgörande blir här förmågan att tänka, att inte upphöra att 
försöka förstå, men med insikt om tänkandets begräsningar. I förhållande 
till arkitektur som en skapande praktik, betingad av ”rationalism”, är detta 
ytterst väsentligt. Det kan återigen illustreras med hänvisning till Tafuri – ja 
det finns inneboende som en möjlighet i hans förnuftskritik (en aspekt som 

ofta brukar förbises, kanske för att den marxistiska determineringen står i 
vägen). För Tafuri är arkitekturens utopiska projekt detsamma som upp-
lysningsprojektet: arkitekturen är bärare av förnuftet som vidmakthållande 
idealen om ordning, helhet och universalitet.177 Det är ett förlorat projekt, 
inte bara för att arkitekturens program övertas och nivelleras av kapitalis-
men och teknologin, utan för att förnuftet i sig bär på sin motsats. 

Tafuri finner bilden av förnuftets sammanbrott hos 1700-talskonstnären 
Giovanni Battista Piranesi, där arkitekturen förvandlas till en jättelik menings-
lös maskin, framför allt i sviten Carceri d’Invenzione från 1760 där Piransei fram-
ställer ett fängelse som utgörande ett oändligt tomrum.178 Tafuri skriver att 
vad som förintats i bilden är rummets centrum – ”tecken för de gamla värdenas 
kollaps, av den gamla ordningens kollaps, och oordingens totalitet” – och vi-
sar hur förnuftet, som orsaken till denna kollaps, också vänts till sin irrationella 
motsats.179 Upplysningstanken om förnuftet som räddning inför kaos, som en 
metod att kontrollera och behärska naturen, har med andra ord vänts till sin 
motsats och utgör nu själva ångestens orsak: vi ställs inför ett universum fyllt 
av stumma ting och tomma tecken – kaos’ totala meningslöshet. Detta är av-
görande för hur Tafuri framställer arkitekturen som uttryck för tron på en 
omöjlig försoning, en omöjlig harmoni.180 Och det är talande att det är tom-
rummet som används som metafor för denna fullständiga kollaps: det tomrum 
som hos Claude Lefort är demokratins väsen, på en gång krisen och hoppet.

Tafuris föreställning om förnuftet är uppenbarligen komplex: det är både 
en förgörande kraft som likt Kronos slukar sina barn, men det är samtidigt 
integrerat i arkitekturens utopiska strävan att skapa verkligheten som en har-
monisk helhet. Förnuftets implosion där ordning vänds till kaos, rationalitet 
till irrationalitet, måste därför med nödvändighet även drabba arkitekturen. 
Men – det är ett totalitärt förnuft: kontentan av den västerländska kulturens 
rationalitet.181 Tänker man förnuftet på det sättet som Castoriadis föreslår, 

174. Theodoridis, op cit s. 22.
175. Castoriadis, ”Den allmänna konformismens epok” ur Filosofi, politik och autonomi, s. 

20 f.  
176. Theodoridis, ibid.

177. Manfredo Tafuri, Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development (Cambridge, 
Massachusetts, London, England: The MIT Press, 1985) s. 1f., 78 f. 

178. Ibid. s.14 ff. 
179. Ibid. s. 18.
180. Ibid s. 19.
181. Tafuris föreställningar om det rationella förnuftet har uppenbara kopplingar 

till Max Weber, inte bara i form av det underliggande temat om samhällets 
rationalisering (vilket i Tafuris marxistiska läsning får ett något annat innehåll), 
utan även i fråga om ideologi och utopi. Han analyserar t ex. Webers uppfattning 
om rationalitetens utbredning och nödvändiga begränsningar i samband med en 
diskussion om avantgardets ideologi om ”verket”. (Tafuri, op cit s. 50 – 56.) En 
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som en reflekterande och överläggande verksamhet och inte en logisk-in-
strumentell rationalitet, uppstår andra möjligheter. Det skapar ett utrymme 
för ett praktiskt ”verkande” där det inte längre rör sig om en total ordning, 
utgående från en universell rationalitet, utan en lokal ordning som är för-
nuftig i relation till de givna betingelserna. Det kan, som hos Rem Kool-
haas, bemötas konceptuellt genom att planeringens kontroll medvetet ställs 
mot områden utanför denna kontroll: vad han kallar ett tomrum (void).182 El-
ler genom att på andra sätt skapa definierade rum där tiden på ett medvetet 
sätt tänks in i arkitekturens register: tiden som den verkliga och metaforiska 
dimension som trotsar varje slutgiltig bestämmelse, som i sig utgör den to-
tala öppningen – liksom det totala slutet. 

Castoriadis tänkande bidrar därför till att framställa möjligheter för arki-
tektur: en självkritisk prövning av disciplinens grunder måste inte inbegripa 
att göra avkall på anspråken att framställa nya värden, nya former av verk-
lighet. Det ”utopiska” i arkitektur måste, som vi fattat det hos Claude Le-
fort, uppfattas som en generativ kraft, vars idealitet utgörs av det faktum att 
den inte kan – eller får – förverkligas: utopin som ett ständigt närvarande, 
men ständigt uppskjutet ideal. Det är att arbeta med det befintliga, men på 
ett sätt som innebär att tolkningen, förankringen, infogandet, integrering-
en, strävan efter att skapa en helhet av motstridiga krav och fragment; allt 
detta som innebär skapandet av arkitektur – att allt detta också är liktydigt 
med produktionen av ny verklighet, med konstruktionen av nya värden och 
meningar. Det är vad jag menar med att ”göra skillnad”. Fokus hamnar 
därmed – återigen – i vår egen förmåga att skapa betydelser i överensstäm-
melse med vår individuella och kollektiva vilja; att skapa den värld vi vill ha 
och som vi bär ensamt ansvar för. Som Rosengren skriver är den underlig-
gande, genuint radiala frågan därför frågan om ansvar. Det är en fråga som 
Castrodiadis själv ställer: ”vad kan vara måttet på samhället om det inte finns 

någon utomsocial måttstock?”183 Det måste röra en etisk diskussion, en fråga 
om solidaritet och rättvisa, och därför förbinds både konsten och arkitektu-
ren återigen, ofrånkomligen, med det politiska. 

3.5.2
Utgångspunkten redan för Heideggers resonemang i Konstverkets ursprung 
(1956) är att konsten inte motsvaras av sitt objekt, utan utgörs av konstbegrep-
pet. Det är också sant för arkitekturen – varje försök att definiera arkitektu-
ren som en form av ”ontologi” har medfört paradoxer och återvändsgrän-
der. Varken konst eller arkitektur är i besittning av en absolut autonomi, 
varken i förhållande till sitt objekt, sitt medium eller till andra former av 
verksamheter eller kunskapsområden. Men grundlösheten i disciplinernas 
uppbyggnad utgör en väl bevarad hemlighet, en grundlöshet som ständigt 
aktiveras, eftersom både konst och arkitektur är marginella praktiker som 
måste försvaras, förnyas och konstrueras. Därför kan vi inte göra oss fria 
från funderingar kring vad som utgör en disciplin, vad som bildar dess kun-
skap och förhållningssätt – men det finns ingen ”egentlighet” att hänföra till, 
bara mer eller mindre fruktbara sätt att verka i en omvärld. 

Föreställningen om disciplinens slutenhet, autonomi och gränser har en 
påfallande rumslig metaforik. En rumslighet är också vad som framkallas i 
tanken om det tvärdisciplinära; intresset för mellan- och blandformer, för 
kunskapsutbyten mellan institutioner och kunskapsområden. Men hur ser 
detta utrymme ut, teoretiskt och praktiskt? Formas det av material utifrån 
som inordnas, överförs och ges en betydelse inom den egna disciplinen? El-
ler handlar det om att skapa ett ingenmansland mellan de olika områdena? 
Oklarheten framkommer i växlingen mellan prefixen trans- och inter-, där 
det ”transdisciplinära” fattas som ett överskridande av gränser, medan det ”in-
terdisciplinära” som ett utrymme mellan. Neil Leach har insisterat på nöd-
vändigheten att tänka om arkitekturen från ”utsidan”: ”det är inte bara att 
det traditionella tänkandet om arkitektur radikalt måste tänkas om, utan 
själva gränserna varmed den ’avgränsats’ som ett särskilt område, måste i 
sig omdefinieras”.184 För Leach är överskridandet av arkitekturens gränser 
det enda som kan ge ”distans”: arkitektur kan således inte utveckla någon 
ny kunskap inom sitt eget område. Varje form av överskridande förhåller sig 
till en gräns, säger Leach, men snarare än att utplåna eller nivellera denna 
gräns innebär ”transgressionen” mellan arkitektur och andra kunskapsom-
råden en förstärkning av gränsen. 

nyanserad jämförelse skulle vara fruktbar för att destabilisera det totalitära draget 
hos Tafuri, inte minst med avseende på hur Weber nyanserar och differentierar 
förnuftets olika former och hans utpekande av ”ansvar” inom ramen för det 
subjektiva värdeomdömet. Nicholas Gane har även visat hur Webers kunskaps- 
och samhällskritik återupptas och vidareutvecklas i det postmoderna tänkandet (hos 
Foucault, Baudrillard och Lyotard). Se Nicholas Gane, Max Weber and Postmodern 
Theory: Rationalization versus Re-enchantment (New York, Palgrave, 2002). 

182. Se Rem Koolhaas, ”Strategy of the Void”, ”Elegy for the Vacant Lot”  samt 
”Typical plan” ur Rem Koolhaas och Bruce Mau, S, M, L, XL (Köln: Benedikt 
Taschen, 1997). Om betydelsen av tomrummet i stadsplanering, se Rem Koolhaas 
/ OMA ”Att föreställa sig tomrummet”, MAMA 1992:2, övers. V. Knocke.

183. Citerat från Rosengren, ”Skapelse ur intet”, Res Publica 2003:58, s. 82.
184. Leach (red.) Rethinking Architecture, s. xviii.
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Disciplinen fattas därmed inte som en ”egentlighet”, som definierat av en 
kärna, en kunskap eller ett medium, utan av gränsen till näraliggande om-
råden, vilken bara kan framträda i sin specificitet genom att ifrågasättas och 
förhandlas. Men förutsätter inte en sådan förhandling en djup förtrogenhet 
med innehållet? Som Hal Foster påpekat måste man först vara hemmastadd 
inom disciplinen för att kunna ha ett utbyte med utsidan, ”vara grundad i en 
disciplin, helst två, och känna till historiciteten bakom dessa olika diskurser 
innan man prövar dem mot varandra”.185 Han definierar disciplinen som 
summan av sitt innehåll (historisk, teoretiskt, praktiskt), och frågan är om 
inte en sådan heltäckande kunskap är nödvändig för att utrymmet mellan 
disciplinerna ska kunna förses med ett innehåll. Vad som står på spel är 
alltså frågan om vad disciplinen utgör, frågan om dess substans och identitet. 
Gränserna antas inrama ett givet ämne och baseras såväl på ett historiskt, 
epistemologiskt arv som på en serie maktstrider, där verkligheten styckats 
upp mellan stridande skolor eller verksamhetsområden. Men om moder-
nismen anslog konstarternas specificitet som garanti för deras uppbyggnad 
och autonomi, är detta exakt vad som brutits ned av en poststrukturalistisk 
kritik. Dekonstruktionens avslöjande av autonomin som en chimär, en fråga 
om makt snarare än en naturgiven storhet, motsvarar Foucaults kritik av 
diskursens ordning – en kritik som kan överföras på alla de områden där 
skillnaden framställs som absolut och normerande. Den har också – som 
Krauss påpekar – utgjort ett starkt argument för att riva ner gränserna mel-
lan disciplinerna i den post-mediala tiden.186 Därmed står konsten också in-
för en situation där autonomin inte bara avslöjats som en fiktion, utan där 
också frågan om konstens särart och – för att tala med Greenberg – ”kom-
petensområde”, ersatts av en serie frågetecken.

Men synen på identitet som någonting stabilt och oföränderligt äger fort-
farande kraft över tankeförmågan. Mot bakgrund av en feministisk kritik 
föreslår Doreen Massey att istället tänka identitet ur ett relationellt perspek-
tiv, att urskilja specificiteten inte som en skillnad från utan i förhållande till 
ens specifika position i ett komplext nät av olika relationer.187 Här finns en 
parallell till disciplinernas uppbyggnad, formulerade som naturgivna olik-

heter – en skillnad som mellan t ex historia och geografi, trots att allt är både 
tidsligt och rumsligt, och trots att det finns politiska, sociala och kulturella 
implikationer inom alla ämnesområden. Tendensen att se disciplinerna som 
autonoma och självskrivna är en farlig naturalisering, menar Massey – det 
får den ekonomiska globaliseringen att framstå som ett faktum, snarare än 
som ett ideologiskt projekt.188 Det viktiga är att bibringa en ökad medvetenhet 
om gränserna, deras labilitet och olika betingelser, och de verkliga maktför-
hållanden som döljs då en disciplin framställs som ”given”. Det innebär inte 
att gränserna ska rivas ner – vem vill, som Hal Foster säger, att institutioner 
för konst, arkitektur, litteratur, historia etc. ska sammanfattas i ”det stora 
monstret” media studies? 189 Att fullständigt uppge tanken på disciplinernas 
substans, särart och identitet öppnar inte bara fältet fritt för exploatering 
och nivellering – framför allt genom det idag populära designbegreppets 
utbredning; det innebär också en radering av den historicitet och de lagrade 
erfarenheter som finns förborgade i de specifika områdena. 

Därför kan det heller inte vara mitt syfte att reducera konst och arkitek-
tur till samma sak. Syftet är att se dem som icke-hierarkiska storheter, som 
utgörande olika fält för kunskap, metoder och förhållningssätt – men där 
överföringen av erfarenheter förhindrats av till sanning naturaliserade anta-
ganden. En av de invändningar Castoriadis har mot ”postmodernismen” är 
just dess nedbrytande av skillnader – han menar att de skilda disciplinerna 
utgör en del av samhällets mångfald som varken kan försvaras eller förkastas 
i abstrakt mening: ”alla sfärerna förkroppsligar, var och en på sitt sätt och 
i själva deras differentieringssätt, samma kärna av imaginära betydelser i 
samhället i fråga”.190 Det transdisciplinära perspektivet ska därför inte inne-
bära ett förnekande av substansen inom respektive område – en substans 
som formad av magma, av traditioner, praktiker och en särskild diskurs 
– utan måste syfta till att frigöra en del av denna bundna energi för att göra 
skillnaden produktiv. Med ”distans” menar Castoriadis inte bara avstånd 
eller ”objektivitet”, utan ”en oupphörlig ansträngning att gå ut över sitt eget 
specialområde, att förbli intresserad av allt som rör människan”.191 Den 
historiskt, filosofiskt, socialt och professionellt betingade skillnaden mellan 
konst och arkitektur har emellertid förhindrat en sådan rörelse. Den har 
förbjudit tanken om det sammansatta och genererat ett konkurrensförhål-
lande. Genom de olika vägar som platsen genererat har konsten väsentligen 

185. Hal Foster, ”Trauma Studies and the Interdisciplinary: An Interview” Alex Coles 
och Alexia Defert (red.), The Anxiety of the Interdisciplinary (London: Black Dog 
Publishing, 1998) s. 162.

186. Rosalind Krauss, A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition 
(London: Thames and Hudson, 1999) s. 5-7.

187. Doreen Massey, ”Negotiating Disciplinary Boundaries”, Current Sociology, vol. 47 
(4), s. 6.

188. Ibid. s. 7.
189. Foster, op cit. s. 163.
190. Castoriadis, ”Den allmänna konformismens epok” ur Filosofi, politik, autonomi, s. 25.
191. Ibid. s. 36.
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ställt frågor, medan arkitekturen givit svar – och denna skillnad framstår som 
djupt förborgad i disciplinernas självmedvetande. Men i den mån konstens 
uttalat kritiska perspektiv har reducerats till en gest, är det en kritik utan 
ansvar – och i den mån arkitekturens ansvar upprättats ontologiskt, har det 
också skilt arkitekturen från dess kritiskt skapande betydelse i formandet av 
en politisk och social verklighet. Skapandet inbegriper hos Castoriadis både ansvar 
och kritik. Och därför måste en överföring mellan konst och arkitektur ytterst 
vara en fråga om att förmedla mellan dessa två skilda, lika ofullkomliga po-
sitioner: mellan kritik och ansvar. 

Blicken från utsidan ger en distans som avslöjar varje antagande som en 
konvention. Genom att bearbetas från andra utgångspunkter kan även de 
mest traditionella kriterier göras operativa till förmån för en ny verkan, och 
därför är likställandet mellan konstens och arkitekturens arbetsformer det 
första villkoret för att generera ett produktivt möte. Både konst och arkitek-
tur är väsentligen inbegripna i en produktion av ny verklighet, symbolisk 
eller materiell, fysisk eller imaginär – inte ”ny” i meningen av osedd, okänd, 
utan referens till det befintliga – utan ”ny” i sin förmåga att göra skillnad. 
I en tid då giltigheten i varje tradition måste prövas i förhållande till nya 
svårigheter – politiska, ekonomiska, sociala, filosofiska, ekologiska – och där 
nyheten framställs som ett egenvärde inom kapitalismens skenande logik, 
måste fokus förskjutas i riktning mot ett större kritiskt ansvarstagande. Möj-
ligheterna kan frambringas ur ett visst tänkande, ur ett visst sätt att förstå 
och förhålla sig till och föreställa sig världen, men för att uppnå sin fulla 
giltighet måste detta arbete äga rum i praktiken. 
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Exkurs 3
Implikationer av en helhet
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Stortorgets omvandling 

När Stortorget invigdes i april 2003 framstod hela den process som föregick 
verket som ett monument av strävan. Det var ett immateriellt verk som vila-
de osynligt över platsen, ett verk som bara var påtagligt för oss som deltagit 
i arbetet. Processen hade med varierande intensitet fortgått under mer än 
fyra års tid, en tid präglad av möten, korrespondenser, överenskommelser, 
konflikter, beslut, förhandlingar, resor, övernattningar, telefonsamtal. Den 
hade inbegripit ett stort antal myndigheter, organisationer och professioner 
vilka var och en företrädde sina specifika infallsvinklar, kunskaper och syn-
sätt. Projektet utgör ett exempel på den vardagliga demokratiska hantering 
som alltför sällan beskrivs och som är osynlig för de flesta, men den var 
samtidigt ett särfall eftersom arbetet, i det här fallet, utgick från konstnärliga 
överväganden. Vägledande för hela denna process var att utforma rummet 
som en helhet. 

Vad ligger i idén om det offentliga rummet ”som en helhet”? Med hel-
het menar vi ofta något harmoniskt och spänningsfritt, men med den post-
moderna kritiken har begreppet förlorat sin moraliska oskuld. Helhet är 
numera ett komprometterat begrepp. Den antas förutsätta en förträngning 
av olikheter och skillnader, ett systematiskt förnekande av allt det som hotar 
denna helhet. Helheten förutsätter inkludering och exkludering – under alla 
omständigheter inbegriper den val vilka inte alltid är medvetna. Det räcker 
med att besinna hur aspekter av vår personlighet vanemässigt väljs bort för 
att vi ska kunna uppleva oss själva som ”hela”, ja kanske misstänkliggöran-
det tar sin början just hos Freud och dekonstruktionen av vårt vakna jag. 
Därför finns ett inneboende våld i helheten som sådan. Det framstår tydligt i 
implikationerna av totalitära samhällen, men föreligger även på en basal nivå 
i skapandet som sådant; baserat på förmågan att urskilja och prioritera, att 
framställa något på bekostnad av allting annat. Det har sagts att konsten inte 
är demokratisk – som utgående från subjektets val och preferenser låter den 
sig inte inordnas i de villkor som gäller i samhället för övrigt. Helhet i konst-
närlig mening har att göra med integritet, med verkets förmåga att vara sant 
gentemot sina egna premisser. Samhällets helhet, å andra sidan, utgörs i 
praktiken av ett helt institutionaliserat system där kompromissen antas vara det 
autentiska demokratiska uttrycket. Det visar på en grundläggande ofören-
lighet mellan konsten och samhället som utgående från två skilda föreställ-
ningar om helhet: en exkluderande helhet baserad på konsekvens, respek-
tive en inkluderande baserad på kompromisser. Erfarenheten visar också att 
rumslig enhetlighet är kännetecknande för envälde, snarare än demokrati, 
och att stora rum kan alltid ses som utstrålande från ett absolut maktcen-
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trum. Det småskaliga, tillfälliga, fragmenterade och organiskt framvuxna är 
bilden av det civila samhället, medan det stora, styrda, rätlinjiga och mo-
numentala är centralmaktens uttryck – så beskriver till exempel Steen Eiler 
Rasmussen skillnaden mellan London och Paris stadsplaner.1

Därför är tanken om det offentliga rummet som en helhet politiskt och 
filosofiskt laddad. Rosalyn Deutsche skriver om det offentliga rummet som 
en falsk symbolisering av det allmänna intresse som antas förena män-
niskorna i en demokrati.2 Varje framställning av det som harmoniskt och 
helt förutsätter en utvisning av samhällets oönskade element – de fattiga, 
hemlösa och smutsiga, det ekonomiska systemets avskräde. Det förutsätter 
en förträngning av följderna av kapitalismen, det faktum att det borgerliga 
samhällets välstånd förutsätter en ojämlik fördelning av makt och kapital. 
Denna förträngning kan ses som analog med mekanismerna i psyket, där 
motstridiga känslor och erfarenheter undanhålls från medvetandet för att 
jaget ska framstå som helt. Perspektivet formas genom en integrering av 
marxism och psykoanalys, där det som framträder i offentligheten – dvs. 
blir synligt och medvetet – uppfattas som determinerat av borgerskapets/
liberalismens/kapitalismens hegemoni. Därför måste konsten, i Deutsches 
läsning, vara att ifrågasätta och utöva motstånd till varje sådan helhetsfram-
ställning, ”att avslöja de undertryckta motsägelserna” i urbana processer 
och att destabilisera produktionen av fastlagda betydelser, funktioner och 
former.3 Det är ett kritiskt uppdrag som kan liknas vid den undersökande 
journalistikens (avlöjandet av filippinska barnflickor i källaren, av arbetsför-
hållanden i kinesiska fabriker, av snabbmatskulturens konsekvenser etc.). 
Men det är också ett terapeutiskt, eftersom konsten blir ett verktyg till insikt 
om (samhällets) glömda, gömda, och osynliga element. Deutsches förståelse 
ger därför konsten en högst funktionell dimension. 

Kritiken mot det offentliga rummet som helhet är i grunden anti-kapi-
talistisk. Den utgår från tanken att det som framträder i ljuset också har en 
dold och avlägsen undersida. Det motsvarar uppdelningen mellan polis och 
oikia – med den avgörande skillnad att oikonomika (ekonomin) sedan länge 
sprängt hushållets gränser och är oskiljaktig från samhällsstrukturen. Den 

hegemoniska ekonomin har övertagit rätten att bestämma vad det innebär att 
vara människa; det ekonomiska värdet har blivit normen för hur identiteter 
och relationer formas. Men det är också en kritik av det moderna projektet, 
vars ideal om rättvisa, universalitet och jämlikhet visat sig förutsätta ett ”vi”, 
till skillnad från ”de” – den förvisade och osynliggjorde ”Andre”. Vad hän-
der då om man godtar denna analys men ser problemen annorlunda? Vad 
händer om man motsätter sig dualismen i detta tänkande, om så bara av 
den anledningen att varken makten eller konsten är möjliga att utskilja som 
autonoma, absoluta storheter? Märkligt nog kvarstår laddningen i tanken 
om det offentliga rummet som en helhet, men i radikalt omkastad form. För 
”helheten” handlar om det gemensamma; den talar om behovet att upprät-
ta en ny idé om det gemensamma – inte som en förträngning av skillnader 
och olikheter, utan skillnader och olikheter till trots. Det är att tänka i termer 
om det som förenar – inte om det som åtskiljer; det är att motverka den 
splittring som sönderdelar samhället ner till dess atomära nivå. Att skapa 
det offentliga rummet som en helhet kan därför också uppfattas som ett kri-
tiskt åtagande, om så bara av det faktum att det är bland det svåraste och 
mest kontroversiella att genomdriva i en kommunal process. 

En poäng med ett konstnärligt arbete är att det inte behöver legitimeras; 
det behöver inte svara mot ett analytiskt tänkande som dikteras av medel 
och mål. Att införliva konsten i utformningen av stadsrum inbegriper därför 
en principiell konfrontation. Inte bara mellan två olika föreställningar om 
helhet, utan mellan det som står fritt från nytta och det som betingas av nytta 
– mellan det som kan förankras med förnuftsmässiga argument, och det som 
inte kan det. I Människans villkor beskriver Hannah Arendt kategorin ”tillverk-
ning” som något vilket med nödvändighet inbegriper våld över materien 
– det kan bara legitimeras genom att ställas mot ett syfte. Konsten, däremot, 
ser hon som en specifik och egen kategori: till skillnad från andra verksam-
heter (men i likhet med det politiska) framhåller hon den som utan syfte.4 Ur 
det perspektivet skulle skapandets våld inte behöva legitimeras – lika lite 
som statens makt behöver legitimeras, så som utgående från det politiska. 
Både stadsplanering och konst äger, i detta perspektiv, en självklar och oin-
skränkt rätt att omforma världen. Men i praktiken finns ingenting sådant 
som ”statens makt” – lika lite som en fri och utanförstående konst. Arendts 
definitioner är i det här avseendet användbara för att visa på diskrepansen 
mellan ideal och verklighet. 

Hur kan man då karaktärisera den verklighet som vanlig planering ut-

1.  Steen Eiler Rasmussen, London: The Unique City (Cambridge, Massachusetts: The 
MIT Press, 1967).

2.  Rosalyn Deutsche, ”Homeless Projection and the Site of Urban ’Revitalization’” ur 
Evictions: Art and Spatial Politics (Cambridge, Massachusetts, London, England: The 
MIT Press, 2002).

3.  Ibid. s. 56. Observera att Deutsche, i detta stycke, även tillskriver arkitektur och 
planering möjligheten att vara inriktade på denna typ av störning.

4.  Hannah Arendt, Människans villkor: Vita Activa (Eslöv: Röda bokförlaget, 1986) övers. 
J. Retzlaff, s. 184 f., 201 f.
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gör? Planeringen av samhällets fysiska form utövas utifrån en fördelning 
av ansvar och befogenheter, mellan skilda viljor och intentioner; det är en 
sammanvägning av synsätt, normer och värden som ofta är inriktade mot 
oförenliga mål. Det rör sig om en förhandling mellan olika instanser, där eko-
nomiska och tekniska överväganden besitter en självklar legitimitet medan 
estetiska frågor antingen dominerar på ett orimligt sätt eller är fullständigt 
underordnade.5 Det betyder att ”estetik” uppfattas som ett separat värde, en 
specifik egenskap hos tingen, istället för – vilket är det korrekta – ett särskilt 
perspektiv på helheten. Snarare än sammanvägning kan därför planeringen 
hemfalla åt en addering, där en sak hanteras efter den andra, utan övergri-
pande logik. Den kan betraktas som en rationell verksamhet, eftersom den 
är styrd av lagar och förordningar; mätbara, kvantifierbara storheter tende-
rar också att dominera eftersom de är lättast att enas kring. Men den är i lika 
hög grad irrationell, eftersom argument kan slå igenom på ett oförutsäg-
bart sätt och personliga aspekter ofta är avgörande. Bindande beslut fattas 
på de mest godtyckliga grunder, plötsliga förskjutningar och slumpmässiga 
förändringar kan ge lika permanenta spår i utformningen som oändligt nog-
granna utredningar. Planering varken utgör eller uttrycker någon absolut 
makt, lika lite som ett absolut förnuft – det rör sig om en förmedling mellan 
olika krafter som materialiseras i samhällets fysiska form. Det är en insta-
bil och fluktuerande verksamhet med vacklande legitimitet, avhängig den 
likaså vacklande politiska maktens legitimitet. Men i bägge fallen har legiti-
miteten en avgörande betydelse, eftersom den bestämmer för vem, hur och 
varför samhället formas. Konstens legitimitet i detta system måste betraktas 
som låg, eftersom den offentliga konsten ständigt fordrar ett berättigande 
– långt ifrån att utgöra ett självändamål är ”syftet” det avgörande. 

Allt detta var märkbart i fråga om Stortorgets omdaning. Motiverat av 
brist – av tomrummet efter centralmaktens tillbakadragande, av de konkreta 
funktionernas försvinnande, av utplånandet av symboliska värden (allt det 
som förvandlat Stortorget till ett monument med utsuddade inskriptioner, 
eller snarare som sockeln till ett sådant monument) – var projektets övergri-
pande syfte att återge Stortorget en betydelse. Det var ett principiellt es-
tetiskt uppdrag, en fråga om att gestalta det offentliga rummet per se som 
en symbolisk och materiell verklighet. Men den lokala politiska ambitionen 
(förstod vi först senare) var i första hand inriktad på att återuppliva torghan-
deln. Det var ett symboliskt motiv, snarare än ett kommersiellt, eftersom 
torghandeln utgjorde den historiskt betingade sinnebilden för Stortorgets 
kollektiva värde. När resultatet inte blev det förväntade bidrog det till att 
diskreditera projektet. Att omforma platsen av arkitektoniska, konstnärliga 
eller principiellt ”samhälleliga” skäl var aldrig politiskt uttalat, och det för-
föll också som obegripligt ur allmänhetens perspektiv. ”Låt torget vara som 
det är …det kostar bara pengar i onödan … för Guds skull låt oss slippa 
…Allt måste inte moderniseras …det finns betydligt viktigare saker att lägga 
pengar på, till exempel barn och vuxna som svälter i andra länder… Rör 
inte Stortorget. Det är harmoni från svunna da’r som vi aldrig i vår tid kan 
skapa!” är några av de synpunkter som nedtecknades under arbetsproces-
sen och framfördes till Gatu- och parkkontoret. Opinionen var färgad av 
indignation över vad man såg som ett slöseri med kommunala skattepengar, 
ett perspektiv som fortfarande verkar dominera uppfattningen i Kalmar. En 
lokal bedömare kallar omvandlingen av Stortorget ”ett elitprojekt av konst-
närliga makthavare med miljonresurser till sitt förfogande” och menar att 
”aldrig har den rena makten och tvånget över enkelt folks smak varit tydli-
gare än i detta projekt”.6 Var då projektet ett övergrepp? Skulle vi ha låtit 
bli? Var det fel att gestalta rummet i strid mot den allmänna opinionen? 
Men gjorde vi egentligen det? Dessa oklarheter kvarstår i det faktum, att 

5.  I enlighet med det s k. arkitekturpolitiska handlingsprogrammet i sent 90-tal 
kom plan- och bygglagen (PBL 1987:10) att förses med tillägg där bebyggelsens 
och planeringens estetiska värden infogades och gavs ett prioriterat utrymme 
i lagtexten. Till de ”allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och 
vid lokalisering av bebyggelse” under 2 kap. §2 anges ”beaktande av natur- och 
kulturvärden …en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av 
bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar”. Under 
”krav på byggnader ” 3 kap. §1 anges att  ”byggnader skall ha en yttre form och färg 
som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en 
god helhetsverkan” (lag 1998:805). Den svårdefinierade termen ”estetiskt” ställer 
emellertid krav på en kvalificerad bedömning. Bristen på kompetens hos tjänstemän 
och politiker (liksom en svag relation mellan dessa aktörer) skapar därför en situation 
där fältet lämnas fritt för godtyckliga preferenser om ”skönhet” eller ”trivsel”.

6.  Kurt Lundgren, ”276 sidor obegriplig text om Stortorget”, Kalmar Läns Tidning 
060512. Artikeln är en recension av Statens konstråds dokumentation och 
en förkastelse av hela projektet. ”Aldrig har så få åstadkommit så mycket om så 
lite”, ”Kejsarens Nya Kläder” och ”folkförakt” skriver recensenten utifrån 
övertygelsen att ”ett levande Stortorg skall ha handel, det är dess ursprungliga 
syfte, en marknadsplats där köpare och säljare möts”. Här kan påpekas att orsaken 
till torghandelns borttynande på Stortorget måste ha att göra med övergripande 
kommersiella och infrastrukturella faktorer. Det har uppenbarligen inte att göra 
med platsens fysiska skick, eftersom rensningen av torgytan och förbättringen av de 
tekniska installationerna inte medfört någon skillnad. 
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processen i lika mån kan beskrivas som ett långt drivet samarbete mellan 
olika instanser, ett exceptionellt exempel på demokratisk samordning och 
förankring, som en i full skala genomförd konstnärlig kritik. 
 Eva Löfdahls och Caruso St. Johns förslag var en av tre utkomster av 
den s.k. parallella skissomgången som arrangerades inför Stortorgets upp-
rustning. Till skillnad från de övriga två förslagen fanns inga territoriella 
uppdelningar avläsbara i utformningen: gränsen var utsuddad mellan konst 
och arkitektur.7 Platsen utgjorde ett gemensamt medium, där uppgiften – så 
som den formulerades i programmet – också var att upprätta en specifik 
relation mellan disciplinerna. Skissperioden hade pågått från juni till ok-
tober 1999 och förslagen bedömdes av en fristående grupp, bestående av 
representanter för arrangörerna och externa sakkunniga. Att valet föll på 
Löfdahls och Caruso St Johns förslag var ganska förvånande, för det var 
svårtolkat, inte bildmässigt eller ens ”vackert” i gängse mening – det krävdes 
kunskap och föreställningsförmåga för att förstå vad det skulle göra med 
Stortorget. Genom att arbeta med återanvänt, befintligt och beprövat mate-
rial var det inte ens tydligt vad som var ”nytt” i detta förslag: det undandrog 
sig alla enkla bedömningskriterier. Juryn uttalade sig i termer av ”mjukhet 
och raffinemang i sin underfundiga lågmäldhet, ett lekfullt allvar i sin ton” 
vilket vittnar om en känslig läsning, då förslaget saknade den sortens objekt 
eller funktioner som låter sig sorteras och identifieras.8 

Utmärkande för förslaget var betoningen på Stortorgets fältstensbelägg-
ning. Under rubriken ”Field of stones” liknade man Stortorget med en bru-
kad natur, en yta som uppstått genom förflyttningen av stenar från de om-
kringläggande fälten till den nyanlagda stadens centralplats. Läsningen var 
en metafor, en uppfunnen genealogi som fångade det väsentliga i platsens ka-
raktär, snarare än dess faktiska historia. Man såg framför sig hur människors 

rörelser givit upphov till stigar över platsen, urskiljbara stråk i ytan där de 
största stenarna nötts bort. Andra ställen kallade man gläntor – markerade ut-
rymmen för samlingar och vistelse som man ville ge en slätare yta. I praktiken 
innebar det att partierna med fältsten skulle kompletteras och utökas så att 
marken utgjorde ett jämnt och sammanhängande golv, ett slags matta av sten. 
Sentida tillägg i form av 18-1900-talets trafikanordningar och gatudragningar 
över och längs med torget skulle tas bort. Belysningen skulle anordnas med 
en omplacering av befintliga armaturer och man förslog en rad pollare för att 
avskilja torget från den längsgående trafiken runt sidorna. Ambitionen var att 
skapa ett starkt och enhetligt rum: som ett fält – eller en allmänning. ”Man 
skapar mindre förändringar, för bekvämlighet, estetik eller av praktiska skäl” 
menade bedömningsgruppen, ”men inom ramen för samma tekniktradition, 
med samma noggrannhet i hantverk och val av material”. De såg förslaget 
som en direkt förhöjning av torgets inneboende värden.

Marken var uppenbarligen det viktigaste. Men för att vidga rymden i 
detta redan öppna och tomma rum föreslog man ytterligare två tillägg: ett 
underliggande system av strömmande vatten, täckt av ett antal nedfällda 
brunnslock, samt ett övre skikt av röda, lysande ljuspunkter. Ljudet från det 
strömmande vattnet var tänkt att sippra upp genom brunnslockens galler 
och utgöra en subtil akustisk installation. De röda ljusen föreslogs monte-
rade på tunna master, till synes slumpvis utplacerade på torgytan, och dess-
utom strödda som fristående punkter på några av de omgivande hustaken. 
Därmed etablerades tre skilda, rumsliga nivåer: den underjordiska världen 
av strömmande vatten, det jordiska skiktet av sten och en himmelsk sfär av 
ljus. För bedömningsgruppen var master och brunnar ”de fjäderlätta tillägg 
som vår tid tillåter sig”, och även om de visade sig vara känsliga för yttre 
påverkan och svåra att förankra i en demokratisk förhandlingskultur så kom 
masterna och brunnarna att bli det verkligt specifika för projektet. Det starkt 
essentiella anslaget i förslaget både befästes och liksom vek sig kring dessa 
element. De kom att utformas med samma precision som konstobjekt, de är 
också möjliga att tolka som konstobjekt – men de är obegripliga utanför sin 
rumsliga kontext och de utgör inte konst i vanlig bemärkelse. 

Från detta första skede, intill det sista, föreföll det osannolikt att projek-
tet skulle vara möjligt att genomföra. Utförandekostnaderna för Stortorgets 
ombyggnad var initialt beräknade till 3 miljoner kr, inklusive arvoden – en 
summa baserad på tillgängliga medel som naturligtvis var alltför låg. Ge-
nomförandet av en parallell skissomgång var på sätt och vis ett mål i sig: 
processen hade skötts med högt ställda ambitioner, och insikten om att pro-
jektet skulle bli dyrare att genomföra än man tänkt kunde ha skruvat ner 
målsättningarna. Men det fanns ett slags naiv entusiasm kring hela projek-

7.  Denna disciplinära skillnad var tydligast i Per Axelssons och Bengt Islings förslag i 
samarbete med Helena Hietanen, där en arkitektonisk utformning av platsen med 
funktionella inslag även inbegrep ett konstnärligt objekt. I Jeppe Aagrad Andersen 
och Liam Gillicks förslag verkade den konstnärliga medverkan snarare vara 
undertryckt till förmån för en ”estetiserad” rumsutformning. Förslag är publicerade 
i Catharina Gabrielsson (red,) Den stora skalan (Stockholm: Statens konstråd, 2000). 

8.  Ur ”Förnyelse och konstnärlig gestaltning av Stortorget i Kalmar: bedömningsgruppens 
utlåtande över parallella uppdrag” (991115). Gruppen utgjordes av Elizabeth Hatz, 
arkitekt SAR, prof. (ordf.); Anders Jönsson, arkitekt LAR (fristående expert); Päivi 
Ernkvist, konstnär (Statens konstråd); Bengt O. H. Johansson, prof. (Kulturdep.); 
Kyrre Dahl, utvecklingschef (Kalmar kommun); Åke Andersson, centrumledare 
(Centrumföreningen) samt Bengt Runemo (Sällskapet Nya Dryaden). 
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tet som visade sig vara bärande även för fortsättningen. Man tog ett pro-
blem i taget och löste situationen vart eftersom – och därför kanske denna 
”naiva entusiasm” var den enda realistiska hållningen. Min egen strategi, 
i den mån jag hade någon, var uteslutande inriktad på att försöka handla 
rätt i varje moment; att göra vad jag kunde för att projektet skulle fortsätta. 
Det är en förhållandevis enkel strategi, ställd inför en verklighet man aldrig 
fullständigt kan överblicka eller kontrollera. Uthållighet är att låta tiden ha 
sin gång; saker händer man inte räknat med, omständigheterna kan spela 
både med och mot varje vilja och intention. Att ”fortsätta” är därför inte det-
samma som att vara ”pådrivande”. Det liknar mera hur jag föreställer mig 
bergsklättring, som en oändlig sekvens av små, strategiskt sammanbundna 
rörelser, vagt riktade mot ett hägrande och kanske ouppnåeligt mål. Rätt 
praktiserat ger det ett distanserat perspektiv, där det också blir intressant att 
notera hur och när ett projekt tar stopp, om det blir av giltiga eller ogiltiga 
anledningar. Att ”fortsätta” är ytterst att konfrontera den tröghet som finns 
i tillvaron – den är vad som skyddar verkligheten från att förändras alltför 
snabbt och egenmäktigt, men den verkar också nivellerande. I praktiken 
finns det alltid fler och starkare anledningar att ge upp och låta bli. 

Trafikfrågan och tillgången till parkeringsplatser utgjorde vad som kunde 
ha blivit den första och sista stötestenen: utan att ha fått bort denna låsning 
hade en helhetsgestaltning varit omöjlig. Kvarnholmens centrumförening 
vidhöll i det längsta att parkeringen var omöjlig att flytta och att en decime-
ring av antalet platser skulle vara detsamma som att dödförklara handeln i 
området. Bedömningsgruppens ordförande, arkitekten Elizabeth Hatz, tog 
en aktiv del i denna argumentation genom att framhålla Stortorget ur ett ar-
kitekturhistoriskt perspektiv. Syftet var att vidga det lokala synsättet, att lyfta 
frågan från särintressets låsningar och rikta uppmärksamheten mot platsens 
värden – något som visade sig vara minst lika svårt som att tala om konst som 
ett egenvärde. Att förankra detta synsätt var ett enormt arbete som fördes 
på alla plan samtidigt. Men även om det första mötet mellan förslagsstäl-
larna och referensgruppen upplöstes under tumultartade former, stod det så 
småningom klart för samtliga att den övergripande målsättningen – att skapa 
ett mångsidigt användbart rum – inte var förenligt med kravet på parkerings-
platser. Efter ett antal kupper och stridshandlingar föll också frågan så små-
ningom bort, och man lyckades med gemensamma krafter och utan större 
åthävor skapa nya och flera parkeringsplatser några kvarter bort.9 Idag tillåts 

korttidsparkering på vissa ställen vid Stortorget och i större omfattning under 
särskilda tillfällen, vilket verkar fungera. Men laddningen och intensiteten i 
fenomenet parkeringsplatser är inte specifik för Stortorget. Bilens symboliska 
och faktiska värde är så starkt i vår kultur, att en inskränkning av friheten 
uppfattas som en kränkning av grundläggande demokratiska rättigheter. 

Den andra svårigheten rörde den antikvariska bedömningen – kanske den 
mest kontroversiella delen av projektet. Att radikalt omdana Stortorget var 
enligt en saklig bedömning omotiverat: platsen hade visserligen försummats 
under årtionden men behövde i princip bara lagas och tvättas. Vid projek-
tets inledning hade Kalmar länsmuseum redan författat en skrivelse där man 
noggrant beskrev Stortorgets historia och kvaliteter – syftet var helt uppen-
bart att mana till besinning.10 Fokus låg vid Stortorgets fältstensbeläggning 
vars äldsta delar härrörde från 1600-talet, men man uppmärksammade ock-
så 1900-talets stensättningsarbete i gatorna där de ursprungliga stråken bred-
dats och permanentas. Länsmuseet förespråkade en stor varsamhet: ”Några 
rispor och ärr, i form av olika stenläggningar som inte alltid stämmer, är 
företeelser vi kan leva med.… Det finns några få torg i Sverige som på en och 
samma plats visar prov på bevarad fältsten, storgatsten och smågatsten i den 
’lapptäcksstil’ som vårt Stortorg visar prov på”. Man betonade Stortorgets 
enkelhet och prestigelöshet: ”Vår barockkyrka, unik i landet, har aldrig haft 
en genomförd gestaltad platsbildning, med barocka eller renässansmässiga 
former i stensättningen. Förnyelse får inte sikta mot att skapa något ’histo-
riskt’ som vi aldrig haft. Enkel stensättning kontra artikulerade fasader på 
kyrka och rådhus, så lät receptet på torgets utformning, låt oss fortsätta på 
den linjen”. Skriften vittnade om projektets bakgrund: många djärva förslag 
till Stortorgets omdaning hade redan sett ljuset och förkastats. 

Ställd inför en samtidskultur präglad av historielöshet, å ena sidan, och 
som inriktad mot spektakulära effekter å den andra, var det inte svårt att sym-
patisera med Länsmuseets hållning. Argumentation utgick emellertid från 
den problematiska principen om ”årsringar”, vilken används frekvent inom 
bebyggelsevård och –analys och även tillämpas som ett redskap i stadsplane-
ring. Principen om årsringar innebär att särarten i olika tidsepokers byggna-
der eller ”spår av tid” identifieras och tilldelas ett egenvärde. Den medverkar 
till ett synsätt där staden klassificeras och uppfattas som form, och inte pri-
märt som ett social och ekonomiskt system i samspel med formens villkor. 
Principen kan fungera som en förmedling mellan bevarande och förnyelse 
– den ger mandat att införa förändringar på villkor att inget befintligt sud-

9.  Mats Haglund redovisar bakgrunden till parkeringsproblematiken i ”Stortorgets 
förnyelse – om en plats och ett samarbetsprojekt”, ur Helena Mattsson (red.), Kalmar 
Stortorg: konst/arkitektur i stadsrummet (Stockholm: Statens konstråd, 2006). 

10.  Richard Edlund & Örjan Molander, Stortorget: Från brunn till p-mätare (Kalmar, 
Kalmar Läns Museum, 1998).
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das bort – men den har effekten att förhindra uppkomsten av en dynamisk, 
nyanserad helhet. Ytterst är principen om årsringar en taktik för att minska 
skadeverkan, inte ett redskap till förnyelse: som uttryck för reaktionen på 70-
talets rivningar vittnar den om en djupt känd misstänksamhet. Tillämpad på 
Stortorget hade principen om årsringar medgett ett begränsat införande av 
helt nya material och formspråk. Det hade föranlett en kontrastverkan mel-
lan gammalt och nytt, en hierarkisk delning, ett upphöjande av det historiska 
som mer autentiskt än det nutida – eller tvärtom: det nya som självändamål, 
speglande ett narcissistiskt självmedvetande. Det hade varit det konventio-
nella sättet att arbeta, men kanske också det mest banala. Och i förhållande 
till alla de tanklösa och ovarsamma förändringar som skett på platsen hade 
tanken om årsringar varit paradoxal. Det hade varit absurt att bevara spåren 
av trafikens inverkan på Stortorget, eftersom de betecknade den förvansk-
ning som reducerade platsens värde och förhindrade annan användning. 

Länsmuseets redovisning av Stortorgets stenbeläggning fick ett stort ge-
nomslag i Löfdahls och Caruso St Johns förslag. Omvandlingen av Stortor-
get har också medfört att platsen kan användas som ett ”neutralt scengolv” 
med tillfällig rekvisita, just som Länsmuseet förespråkade. Men projektet 
handlade inte om ett bevarande – både programmet och finansieringen var 
knutna till målsättningen att införliva Stortorget i samtiden. Tidigare sam-
verkan med de länsantikvariska myndigheterna hade inte inneburit några 
konflikter. När turen stod vid Stortorget hade kommunen i samarbete med 
de lokala fastighetsägarna redan genomfört sex mindre ombyggnadsprojekt 
på Kvarnholmen, trots att hela stadsdelen utgjorde s.k. riksintresse. Detta 
samförstånd mellan stadens bevarande- och förnyelsekrafter fick emellertid 
ett avbrott i projektets inledning, då den tidigare länsantikvarien gick i pen-
sion. När projektet började ta form fanns således ingen antikvarisk expertis 
med beslutanderätt inkopplad – Länsmuseet utgjorde bara en remitterande 
instans, om än en stridbar sådan. Men genom hela processen, så långt det 
var möjligt, motsatte sig Länsmuseet förslagets genomförande. Det fak-
tum att projektet tvingade fram en konfrontation mellan olika antikvariska 
ståndpunkter visar på Stortorgets laddning. 

Efter bedömningen vidtog arbetet med att förankra Löfdahls och Caruso 
St. Johns förslag. Det skedde i samråd med Statens konstråd vars stöd ditin-
tills enbart varit knutet till ett genomförande av skissomgången. I de otaliga 
förhandlingar som kom att följa – med handikapporganisationer, kommu-
nala bussbolag, tekniker, politiker, allmänhet; liktydigt med ett oändligt antal 
möten, presskonferenser, svar på insändare, visningar – fungerade idén om 
rummet som helhet som ett slags överordnat paradigm. Det innebar att alla 
dessa skilda aspekter, intressen och krav skulle underordna sig eller inordnas 

i helheten. Processen väckte starka reaktioner – allmänheten reagerade med 
en störtskur av insändare när resultatet av skissomgången ställdes ut. Många 
av dessa röster visade en stor förvirring och blandade ihop inslag från olika 
förslag: man motsade sig häftigt tillförseln av dammar, lysande stenar, pro-
jicerade bilder, brunnar etc. Hela denna storm av protester var en direkt 
följd av att myndigheterna i Kalmar lade ner ett stort arbete på öppenhet 
och information – varje moment följdes av pressträffar, presentationer och 
inhämtning av synpunkter. Allmänhetens reaktioner var övervägande nega-
tiva, vilket i sig är talande: protesten är alltid ljudligare än uppmuntran och 
tillit. Det kunde ibland ta sig parodiska uttryck; som när rubriken ”Lämna 
Stortorget ifred!” infördes över ett fotografi på en trasig parkeringsmätare. 
Uppenbarligen fanns en direkt blindhet inför platsens verkliga betingelser 
och en oförmåga att föreställa sig något bättre; vad Adorno kallat Verblen-
dungzusammenhang – att människor är förblindade av världen som den är och 
inte förmår tänka sig något annat. Förankringen försvårades också av att 
det rörde sig om ett konstprojekt, och därför egentligen inte fanns att tala 
om förrän i förverkligad form. Likväl var protesterna starkast från de mest 
avlägsna källorna, från dem som inte satt sig in i detaljerna eller deltagit vid 
något presentationstillfälle. Här som annars var det märkbart hur direkt fel-
aktiga uppfattningar lätt kunde få gehör och blåsas upp av medierna, stän-
digt på jakt efter skandaler och exempel på maktmissbruk. 

Men reaktionerna visade också på ett engagemang för platsen, en plöts-
ligt uppvaknad insikt om vad man hade och kunde förlora. Vid sidan om lo-
kalpressens entydiga åsiktsspridning fanns även andra röster; enstaka jour-
nalister och personer i förvaltningen, externa personer som gav sig känna 
direkt. De utgjorde ett tyst och osynligt inslag i den allmänna opinionen, de 
deltog inte i en offentlig diskussion – vilket pekar på villkoren för det offent-
liga samtalet och vilka åsikter som tilldelas legitimitet. Mats Haglund, som 
var ansvarig för projektet i Kalmar och som personligen höll i varje visning 
och instans, skriver: ”Argumentet ‘vad alla/allmänheten/medborgarna/
folket vill ha’ kom att kännas ganska meningslöst när jag upplevde en så stor 
spridning av åsikter”.11 Han såg som det väsentliga inflödet av synpunkter 
på olika sakfrågor som kunde infogas på ett meningsfullt sätt. Omdaning-
en av Stortorget var med andra ord ett arbete riktat mot två skilda sfärer: 
den fysiska platsen med dess betingelser, och den allmänna debatten med 
sina. De utgjorde sammantaget det offentliga rummets dubbla identitet: två 
skilda rum som existerade parallellt med otydliga kopplingar däremellan. 
Samma höst vände sig någon till Länsstyrelsen i Kalmar och yrkade på att 

11.  Mats Haglund, op cit s. 123.
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Stortorget skulle skyddas. Därmed avstannade arbetet under nästan ett år, 
under det att länsstyrelsen inväntade en utredning. 

Analysen av Stortorgets kulturhistoriska värde utfördes av byggnadshis-
torikern Christina Thunwall på Uppsala universitet. Vid offentliggörandet i 
augusti 2000 anordnade vi omedelbart ett öppet seminarium i Kalmar med 
den försiktigt provokativa titeln: ”Lagd sten ligger?”. Syftet var att diskutera 
de nya förutsättningarna och låta argumenten mötas offentligt. För det av-
görande med det offentliga rummet är inte besluten i sig, utan förutsättning-
arna för beslut, skriver Castoriadis: därför måste ”allting av betydelse … upp 
på den offentliga scenen”.12 När diskussionen rör det offentliga rummet i sig 
uppstår en märklig introspektion, som uteslutande knuten till värden. Ditin-
tills hade det inte funnits någon formell instans som slog fast Stortorgets kul-
turhistoriska status. Statens konstråd hade bjudits in på praktiska och idea-
listiska grunder, frågan om ett bevarande hade aldrig gjorts gällande – ändå 
visade det vinnande förslaget en stor hörsamhet inför Stortorgets historiska 
värde, ja aktualiserade och gjorde det allmänt medvetet. Men märkligt nog 
hade förslagets betoning av platsens negligerade kvaliteter fått en sådan ef-
fekt, att projektet nu hotades av nedläggning. 

Thunwall visade sig emellertid inta en position som nära anslöt till vår 
egen. I rapporten påpekade hon hur markytan på Stortorget förvanskats 
under 1900-talet: ”Trots att fästningsstadens utrymme var dyrbart, skapa-
des från början det stora utrymmet som ett uttryck för värdighet och skön-
het, utan att för den skull nyttan behövde tänkas bort. Idag är det nyttan 
som härskar, den stora ytan ger begärliga parkeringsplatser. Med Manne 
Hofréns ord: ’det sedvanliga ödet för våra städers öppna rum’”.13 Hon slog 
fast att Stortorgets värde framför allt stod att finna som representant för 
1600-talets stormaktstid, utläsbar i plan, i torgets utsträckning och samman-
hållna karaktär. Det innebar att trafikens intrång var en förminskning av 
detta värde – och Thunwall påpekade att förfallet delvis hade sin orsak i att 
Stortorget förvandlats till en lokal angelägenhet, från att ursprungligen ha 
skapats som uttryck för nationella intressen. Det gav en viss relief till våra, 
dvs. Statens konstråds, befogenheter i Stortorgets omdaning, och kanske 
våra motiv inte stod alltför avlägsna de ursprungliga men med ett väsentli-
gen otydligare mandat. Med rapporten blev det också tydligt att Stortorgets 

värde inte kunde bedömas som skilt från sin kontext, som ett slags autentiskt 
och autonomt historiskt objekt. Stenbeläggningen hade lagts om och flyt-
tats under århundraden – marken hade formats och omformats av olika an-
ledningar och aldrig varit särskilt beaktad. Den knivskarpa gränsen mellan 
bevarande och förnyelse framstod därför som fiktiv, men som bild var inte 
desto mindre kraftfull i praktiken. 

På grundval av rapporten och med Riksantikvarieämbetets bifall fattade 
länsstyrelsen i februari 2002 beslut om att Stortorget skulle byggnadsmin-
nesförklaras. Därmed skedde en omsvängning av alla positioner. Under den 
långa remitteringsperioden hade Löfdahl och Caruso St. John åter aktive-
rats i projektet – deras reviderade och fördjupade förslag inkom i januari 
2001. Gestaltningen hade bearbetats, drivits vidare och blivit mer nyanse-
rad – ”stigarna” skulle nu utgöras av prefabricerade betongelement, av sam-
ma typ som brunnslocken, medan ”gläntorna” skulle formas av återanvänd 
huggen sten från de upprivna gatorna på torget. Mängder av tekniska och 
funktionella krav från olika instanser hade beaktas och fogats in i gestalt-
ningen. Hit hörde placeringen av nya busshållplatser, vibrationsmätningar, 
tillgodoseendet av tillgänglighets- och handikappkrav, nedmontering av be-
fintliga flaggstänger, utformningen av trottoarkanter, utformning av cykel-
banor, skyltars utformning och läge, villkoren för omsättning av stenar, be-
hovet av el- och teleuttag för försörjning av aktiviteter – liksom placeringen 
av julgran. Arbetet bedrevs i Stockholm, London och på möten i Kalmar 
med täta telefon- och mailkontakter. Men i och med byggnadsminnesmärk-
ningen uppstod en märklig situation: Stortorget var nu skyddat av lag, med 
stöd i samma bedömning som låg till grund för omdaningen. Fastighetsä-
garna (kommunen och Svenska kyrkan) hade godkänt lagskyddet under för-
utsättning att arbetet kunde fortsätta och de lokala aktörerna var vid det här 
laget angelägna om att projektet skulle bli klart. Länsstyrelsen hade också 
klargjort att det fanns en ”principiell enighet” i synen på Stortorget och 
ställde sig bakom förslagets genomförande. Men i och med byggnadsmin-
nesförklaringen blev Länsstyrelsen plötsligt en överordnad instans – varje 
detalj i den redan långt drivna projekteringen fordrade nu myndighetens 
godkännande. Det innebar att alla förändringar av platsens befintliga skick 
krävde särskilda dispenser från skyddsbestämmelserna, etappbundna till-
stånd vilka länsstyrelsen motiverade som följer: 

Den cirka 100 år gamla ’årsring’ som utgörs av bilismens anlägg-
ningar på Stortorget tas nu till största delen bort. Torgytan återfår 
till stora delar en fältstensbeläggning och dess karaktär blir mer sam-
manhållen och lik ursprunget än vad nu är fallet. Ingreppet innebär 

12.  Cornelius Castoriadis, ”Den grekiska polis och skapandet av demokratin”, ur 
Filosofi, politik, autonomi (Stockholm/Stehag, Symposion, 1995) övers. G. Gimdal och 
S. Jordebrant, s. 60.

13.  Stortorget i Kalmar: arkitektoniska och stadsbyggnadshistoriska värden (Kalmar: Länsstyrelsen 
i Kalmar län, 2001) s. 22.



368 Att göra skillnad   Exkurs 3 369

visserligen ett avsteg från en viktig antikvarisk princip; att olika ’års-
ringar’, som tillsammans skapar en miljö, har lika värde; men kan 
ändå accepteras eftersom motivet för byggnadsminnesskyddet är 
torgets barockkaraktär och inte torget som exponent för bilismens 
epok. Förändringsförslaget bedöms dessutom tillföra torget arkitek-
toniska och konstnärliga värden sedda i ett framtidsperspektiv.14

Med stöd hos Thunwall tillbakavisade man alltså principen om årsringar 
vilket, i enlighet med Länsmuseets argumentation, hade ogiltigförklarat 
projektet. Ändå röjde den fortsatta förhandlingen mellan oss och länsantik-
varien djupt liggande konflikter. Även om man formellt kunde kalla arbetet 
en ”varsam förnyelse” var det ur Statens konstråds perspektiv – som ”konst” 
betraktat – frågan om ett radikalt nyskapande. Nu skulle två skilda statli-
ga myndigheter, företrädande olika erfarenheter och direktiv, samsas om 
samma utrymme – bägge med anspråk på tolkningsföreträde. Länsstyrelsen 
ägde visserligen de lagliga befogenheterna, men ekonomin var knuten till 
Statens konstråd. Det innebar att förslaget (i likhet med ett konstverk) inte 
fick förvanskas i sitt konstnärliga uttryck, och i praktiken var det ”fjäder-
lätta” anslaget väldigt skört – när väl de tekniska och funktionella kraven 
vägts in fanns mycket små utrymmen för ändringar. Eftersom kommunen 
inte ensam kunde bekosta ett ”bevarande” fanns inga möjligheter för oss att 
dra oss ur – den sent uppkomna förhandlingssituationen var därför ound-
viklig. Men den försvårades av att Länsstyrelsen intog en position där det 
historiska värdet framställdes som distinkt och överordnat de andra. Man 
agerade som om den antikvariska bedömningen var saklig och baserad på 
fakta, medan de konstnärliga och arkitektoniska bedömningarna var styrda 
av smak och därför godtyckliga och irrationella. Trots att man tillbakavisat 
principen om årsringar framställdes nu nya krav på bevarande – värdet av 
enstaka stenar, betingade av sin ålder och sin ”orörda” position, ställdes mot 
övergripande estetiska premisser. Men om det ”autentiska” är liktydigt med 
det som aldrig rörts fanns inget autentiskt på Stortorget.

Förhandlingarna var knutna till enstaka detaljer och bedrevs under stark 
tidspress – stensättarna stod bokstavligen nere och väntade på torget medan 
vi hade möten i kommunhuset. Att föra upp diskussionen på en övergripan-
de nivå som rörde projektets syfte var därför frustrerande svårt. Vid ett till-
fälle gjorde Mats Haglund en snabb rekapitulering och redovisade några av 
förslagen till Stortorgets omdaning som lagts fram under åren – allt ifrån att 

färdigställa domkyrkan med en kupol till omfattande trädplanteringar och 
terrasseringar. I det perspektivet föreföll det pågående arbetet som oändligt 
varsamt och diskret. Och trots att projektet inte var motiverat av ambitio-
nen att ”återställa” Stortorget var ändå förslaget möjligt att läsa in i en res-
taureringstradition. I strävan att renodla fanns ett släktdrag med Viollet-le-
Ducs numera förkastade ideologi, vad som i Sverige framför allt praktiserats 
av Helgo Zetterwall i slutet på 1800-talet ( t ex i restaureringen av Uppsala 
domkyrka). Tanken att en byggnad ska förstärkas i sin ursprungliga stil – att 
med ny teknik ”återställas till det fullbordade tillstånd som aldrig tidigare 
existerat”15 – är just den sortens historisering som Länsmuseet fasade för. 
Förslagets resoluta, anti-ideologiska förhållningssätt kan verkligen jämföras 
med Viollet-le-Ducs pragmatiska syn på restaurering som ett ovillkorligen 
modernt fenomen – ett sätt att ”göra nytt”. Men gestaltningen av Stortorget 
inbegrep ingen föreställning om ”stil” eller teknisk fullbordan. Stenens be-
tydelse var laddad ur andra hänseenden: som ett geologiskt faktum, format 
under oändliga tidsrymder, stod den för ett slags fysisk närvaro – men den 
var också en symbol för mänsklig strävan, det mödosamma och anonyma 
arbetet förenat med omvandlingen av land till stad. Betoningen av stenen 
på Stortorget var därför ett kritiskt ställningstagande, riktat mot en historie-
lös samtid, präglad av snabba utbyten med en extrem fokus på individen. 
Men gestaltningen inbegrep en rättframhet som före restaureringskonstens 
uppkomst, före vår tids ängsliga självupptagenhet. Stortorgets skala och 
material hade etablerats som en regel som var bestämmande för platsens 
omdaning: det var en arkitektonisk princip, snarare än en antikvarisk, som 
utformningen följde. Det är samma pragmatiska förhållningssätt som styrt 
omvandlingen av de flesta äldre byggnader, när man fogat ännu ett rum till 
den ursprungliga stugan eller byggt på med ytterligare en våning.

En del justeringar infördes dock som följd av förhandlingarna med läns-
styrelsen. De släta ytorna framför domkyrkans entréer reducerades i storlek 
för att bevara mera av den gamla fältstenen. Det fanns emellertid en gräns 
för hur mycket ytorna kunde krympas: för att det överhuvudtaget skulle vara 
motiverat att differentiera marken på detta sätt måste de ha en viss form och 
utsträckning. Att avstå helt (så som villkoret ställdes) hade varit att tillintet-

14.  Motivering ur delbeslut för dispens från skyddsbestämmelser, med stöd av 2 kap 12§ 
och 3 kap 14§ kulturminneslagen (KML), Länsstyrelsen Kalmar län, 2002-07-26.

15.  Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, ”Defining the Nature of Restoration” ur 
M. F. Hearn (red.), The Architectural Theory of Viollet-le-Duc: Readings and Commentary 
(Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1990) s. 269. Det fullständiga citatet 
lyder: ”The term restoration and the thing itself are both modern. To restore a 
building is not to preserve it, to repair, or rebuild it; it is to reinstate it in a condition 
of completeness that could never have existed at any given time”. 
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göra ett bärande inslag i gestaltningen. De svåraste stridigheterna uppstod 
emellertid sent i processen och rörde placeringen av master och brunnar. 
Men det var också här, i de områden som var svårast att motivera med 
rationella eller sedvanliga ”estetiska” argument, som gestaltningen hade sin 
särart. Placeringen av master och brunnar var i djupast mening konstnär-
ligt förankrade. De var omöjliga att flytta på, omöjliga att placera på ”näst 
bästa stället” bara för att uppnå konsensus. Fel placering hade gjort dem 
irrelevanta, överflödiga; det hade gjort Stortorget till ett dåligt projekt – vil-
ket enligt min bedömning varit värre än inget projekt alls. Att göra ingenting 
på Stortorget var ett sedan länge passerat alternativ, och ett bristfälligt ut-
förande, söndrat av kompromisser, hade gjort samtliga åtgärder illegitima. 
Både brunnarnas och masternas placering kalkylerades noga med hjälp av 
fullskaleprov – de vittnade om en sensibilitet inför rummets osynliga attribut 
som sällan materialiseras i ett utförande. Det krävs helt andra mätinstru-
ment, en annan form av måttstock, för att precisera flöden och kalibrera 
vibrationer vi normalt inte ens är varse. Men hur argumentera för övervä-
ganden som saknar legitimitet i vår kultur, som inte låter sig ”mätas”? Vi 
lyckades aldrig förankra masterna i ett formellt beslut: de kom att utföras 
med en provisorisk dispens. Idag är de i praktiken laglösa. 

Trots att vi gjorde så lite på platsen var detta lilla oändligt ifrågasatt. Para-
doxalt nog tror jag att större, tydligare, formbundna åthävor hade varit lätt-
tare att genomföra, både med avseende på det antikvariska perspektivet och 
utifrån allmänhetens synpunkter. Konflikten med Länsstyrelsen var förvisso 
en följd av specifika omständigheter, men den var framför allt betingad av 
det historiska monumentets betydelse. Från att ha utgjort ett självklart värde, 
bilden av permanens och helhet, har det förvandlats till något i behov av 
vård, något som måste skyddas från omvärlden. ”Autenticitet i vår tid identi-
fieras inte längre med en ideal historisk form, utan med en byggnads faktiska 
materialitet” skriver Thordis Arrhenius i sin avhandling.16 Det är antagligen 
därför principen om årsringar står så nära ett sk. noli-me-tangere-perspektiv: 
ingenting får röras, varmed tiden på ett paradoxalt sätt blir fryst. Arrhenius 
framställer byggnadsvården som betingad av förlust, av en kult kring det 
gamla, som i sitt sökande efter ursprung hamnar i konflikt med arkitektu-
rens lika oklara grunder. Men om skörheten i disciplinens konstruktion är 
formulerad på en hög teoretisk nivå inom arkitekturen är den omedelbart 
framträdande inom byggnadsvården. En inblick i den svenska restaurerings-
traditionen – framburen av namn som Sigurd Curman och Erik Lundberg 

– visar hur verksamheten alltid bedrivits i gränszonen mellan arkitektur och 
arkeologi.17 Hur en byggnad ska förmås framträda ”i sin särart” är aldrig en 
lätt sak att avgöra, och därför har den konstnärligt ”tolkande” hållningen 
länge haft ett övertag framför förenklade antikvariska principer. Balansen 
har tydligen förändras till följd av att byggnadsvården fått ett bredare ge-
nomslag – den är också lättare att få gehör för i en orolig och föränderlig tid. 
Idag anses det utmärkande för byggnadsvården vara avsaknaden av principiel-
la riktlinjer, vilket har framhållits som något positivt eftersom det ställer krav 
på specifika ställningstaganden inför varje enskild uppgift.18 Den relevanta 
frågan är vilken ”historia” man berättar – med vilken behörighet och grad av 
medvetenhet, och på vilka etiska och estetiska grunder. Det innebär att varje 
situation är unik och måste bemötas som sådan. 

Men det också fanns en annan generell premiss som försvårade förhand-
lingarna med Länsstyrelsen; en föreställning om att ”förlusten skulle delas 
lika”. Det man förlorat i årsringar skulle tas igen någon annanstans: striden 
var territoriell, räknad i kvadratmeter stenyta. Tanken om rättvisa fungerade 
med andra ord som ett slags överordnat värde, viktigare än kvaliteten på det 
uppnådda resultatet. Inställningen har en förankring i den svenska förhand-
lingskulturen, där kompromissen uppfattas som ett mål i sig, oavsett följder 
och syfte – och häri framträder skillnaden mellan konstens och demokratins 
premisser. Förhandlingar och kompromisser är nödvändiga och giltiga när 
det handlar om förutsättningar och programarbete – men inte i fråga om 
gestaltning. Estetisk integritet kan inte uppnås genom tillämpning av konsen-
sus, för det är motsatt de konstnärliga produktionsvillkoren, det ogiltigförkla-
rar verket som sådant och gör det irrelevant.19 Som Rancière beskriver det 

16.  Thordis Arrhenius, The Fragile Monument: on Conservation and Modernity (Stockholm: 
KTH  Arkitekturskolan, 2003) s. 6.

17.  Victor Edman, En svensk restaureringstradition (Stockholm: Byggförlaget, 1999).
18.  Frånvaron av ideologier inom byggnadsvården var temat för en undersökning 

inom Konsthögskolans arkitekturskola, avd. för restaureringskonst läsåret 2004-
05, vilken finns redovisad i Statens fastighetsverks tidskrift Kulturvärden 2006:2. För 
en diskussion kring samma ämne, se Fredric Bedoire, ”Anarki eller sunt förnuft” i 
samma publikation. Materialet finns tillgängligt på Statens fastighetsverks hemsida 
som även innehåller en klargörande beskrivning av byggnadsvårdens begrepp och 
problematik (”kulturarvsarbete” under www.sfv.se).

19.  Här kan invändas att detta förutsätter en traditionell förståelse av konst som 
utgörande ett autonomt objekt, ett formbaserat ”konstverk”. En immateriell, 
idébaserad produktion (som t ex förutsätter social interaktion eller medverkan) skulle 
därför stå fri från dessa villkor och mycket väl kunna inbegripa en inkluderande 
hållning baserad på konsensus. Med stöd i Rancières argumentation (se 3.4.1) 
menar jag att denna invändning är felaktig: även en sk relationell estetik förutsätter 
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är konstens uppgift tvärtom att motverka le sens commun, att ifrågasätta och 
problematisera de allmänna antagandena till förmån för nya och andra erfa-
renheter. Därför måste förhandlingarna med länsstyrelsen beskrivas som en 
kollision mellan två helt olika världar. Det slutgiltiga resultatet kom mera att 
baseras på idoghet och uthållighet än om i grunden delade värderingar. 

Hela situationen kan betraktas som en motsättning mellan byråkrati och 
konst, mellan det kollektiva, anonyma systemet av lagar och förordningar 
och individens vilja och uttryck. Men det är en förenkling, för i praktiken var 
byråkratin i detta fall företrädd av en person, medan konsten var en hybrid 
rumslig helhetsgestaltning, en integrering mellan bildkonst och arkitektur. 
Situationen var därför väsensskild från andra, jämförbara sammanhang där 
det uppstår konflikt kring ett konstverk – och då som objekt, en solitär form 
med symboliska eller personliga innebörder. Själva upphovsmannaskapet 
var i sig diffust; dels eftersom det rörde sig om ett långt gående samarbete 
mellan flera olika personer, dels för att utformningen som sådan förutsatte 
ett kraftfullt projektledarskap vilket utfördes av Mats Haglund och mig själv. 
Därför menar jag att konflikten ytterst vittnade om en skillnad i synen på det 
offentliga rummet som sådant. Denna skillnad består i en syn på rummet så som 
varande historiskt definierat, motsvarande en ideal form, respektive så som 
konstruerat utifrån ett nu, utifrån vår tids ansvar och förståelse. Det motsva-
ras av synen på historien som absolut, som ett givet värde, respektive arki-
tektur och konst som möjligheter att tolka, om- och nyskapa detta värde. 
Och denna skillnad har en återklang i hela den berättelse jag redan återgivit 
– i föreställningen om det offentliga rummets förlust, i längtan tillbaka till 
ett ursprung, i den metafysiska tron på platsens förmåga att härbärgera en 
inneboende sanning. Den motsatta hållningen kan formuleras med Casto-
riadis ord: ”Verkligheten har inget som helst privilegium, varken filosofiskt eller nor-
mativt, det förflutna är inte mera värt än nuet och utgör inte en modell utan 
ett material”.20 Och i politisk mening, hos Claude Lefort: ”En återgång till 
det förflutna låter sig inte tänkas inom demokratins ramverk”.21 

Med det slutliga färdigställandet har alla senkomna tillägg och anord-
ningar skalats bort på Stortorget. Gatstenen har rivits upp, fältstensparti-
erna har utökats och kompletterats så att marken återigen sträcker sig från 
fasad till fasad. Genom att använda samma material i samma teknik, genom 
att återanvända material, genom att skapa material som visuellt förhåller 
sig till det befintliga, betonar gestaltningen Stortorgets kontinuitet – inte dess 
sköra avvikelse. Gestaltningen utför ett slags böjningsschema som skriver in 
monumentet i presens, där det infogas i en samtida verklighet och blir en del 
av det offentliga rummets problematik. Men det märkliga med gestaltningen 
av Stortorget var att den företrädde båda synsätt samtidigt, vad vi kan kalla 
ett fundamentalistiskt ”slutande” och ett kritiskt ”öppnande” perspektiv. 
Det fundamentalistiska anslaget visade sig i tanken om platsens renodlade 
identitet och karaktär, i betoningen på markens knaggliga yta som en arka-
isk åker – vad som hos Husserl förklaras som geometrins fenomenologiska 
ursprung. Det är uppenbart i Adam Carusos benämning av Stortorget som 
”tomhetens och ursprungets rum”. Men samtidigt inbegrep utformningen 
andra innebörder med en radikalt annan riktningsanvisning: en vidgning 
av ett redan överstort rum, en förskingring av platsbegreppet med dess inåt-
vända territorialitet, en öppning mot det imaginära. Det är ett kritiskt aktivt 
skapande. På samma sätt som det både kan betraktas som bevarande och 
förnyande var projektets natur dubbel. Jag ska snart återkomma till det. 

Om Stortorget uppfattades som präglat av ”brist”, var denna brist tyd-
lig även med avseende på beställarfunktionen. Skillnaden mellan våra olika 
positioner hade kunnat underställas ett politiskt direktiv där det ena gavs fö-
reträde framför det andra. Men kanske fanns det en poäng i denna frånvaro 
av styrning – allt kom att avgöras av oss själva. Vi var tvungna att lösa alla 
motsättningar genom personliga investeringar, i kraft av våra argument och 
vår övertygelse. Principiellt kan man säga att makten var fördelad mellan 
de skilda direktiv som ålades Länsstyrelsen respektive Statens konstråd, med 
den kommunala hanteringen av funktioner och teknik som ett nödvändigt 
mellanled. När genomförandet väl kom att knytas till en politisk dimension 
var det uteslutande en fråga om pengar. Hösten 2001 inträdde ytterligare 
ett avbrott i processen eftersom medel saknades för genomförandet. Kostna-
derna för att renovera Stortorget ställdes mot budgetunderskott och kostna-
der för vård, skola och omsorg – oppositionen beskyllde kommunledningen 
för att vara slösaktig, ärendet bordlades under stor tumult och vi inväntade 
det oundvikliga slutet. Några veckor senare, en dag i november, gjorde kom-
munledningen ett plötsligt utspel och beslutade tillföra de återstående med-
len. Det var ett oväntat modigt beslut, men hade sin grund i att man annars 
riskerade att gå miste om konstrådets finansieringsbidrag, nästan en tredjedel 

konstbegreppets auktoritet och utför samma typ av estetiskt arbete. Villkoren skärps 
i offentlig miljö, där resultatet av ett konstnärligt arbete måste kunna hävda sig 
utanför den institutionella inramningen (i synnerhet som det rör sig om ett slags 
hybridverksamhet, som här).  Därför kommer frågan om integritet, helhet och 
konsekvens – oavsett om verket är ”socialt” eller ej – ur något hänseende alltid att 
vara avgörande.

20.  Cornelius Castoriadis, ”De intellektuella och historien”, op cit. s. 36.
21.  Claude Lefort, ”Human Rights and the Welfare State”, ur Democracy and Political 

Theory (Cambridge, Oxford: Polity Press, 1986) s. 42. 
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av utförandekostnaderna.22 I denna kontext, med täta kontakter mellan po-
litiker och privata intressen, hade det också varit problematiskt att stöta sig 
med det lokala näringslivet och fastighetsägarna på Kvarnholmen. Jag vet 
inte med vilka argument, och med vilka kontakter och påtryckningar, som 
det slutliga beslutet fattades. Men jag tror inte att man någonsin förde en 
politisk diskussion om det offentliga rummets värde och betydelse som nå-
gonting i sig samhällsbärande.23 Det är oerhört symtomatiskt att även denna 
aspekt – frågan om det politiska – skulle aktiveras och framträda i projektet. 
Det fanns knappast någon aspekt av det offentliga rummet som inte, vid en 
eller annan tidpunkt, revs upp och gjorde sig gällande på Stortorget. 

Eva Löfdahl och Caruso St. John

Även i ett internationellt perspektiv var projektet ovanligt i sitt långt drivna 
samarbete mellan konstnär och arkitekter. En förutsättning till Eva Löf-
dahl och Caruso St. Johns arbetsrelation var deras gemensamma referens-
system, ett visst förhållningssätt till världen. Intresset för ett slags primär 
tingslighet har alltid funnits hos Löfdahl, och den motsvaras av arkitek-
terna Adam Carusos och Peter St. Johns betoning av rummets fysiska och 
sensuella kvaliteter. Hos bägge rör det sig om ett slags dubbelseende, i lika 
mån riktad mot materialet och formens fakticitet som mot dess emotionella 
och associativa effekter. 

Om det postmoderna paradigmet kan beskrivas som en rörelse bort från 
objektet så har Eva Löfdahl (f. 1953) envist kvarhållit sig vid det faktiska fö-
remålet för att undersöka dess villkor och betydelser. I ett samtal från 1990 
säger hon: ”Mycken uppmärksamhet har riktats mot subjektet och subjek-
tets status, men det är kanske så att objektet har förändrats ännu mer. Ob-

jektet, det passiva, det som kan utsättas för åtgärder har inte försvunnit, men 
kanske det finns en smygande aning om att föreställningen om objektet kan 
försvinna”.24 Alltsedan debuten med Wallda-gruppen i början på 80-talet 
kan Löfdahls verksamhet betraktas som en undersökning av framträdandet, 
den gemensamma utgångspunkten för fenomenologi och estetik. Det berör 
i lika mån föreställningar om vad något ”är” som hur det påverkar oss, vårt 
sätt att uppfatta och begreppsliga den omgivande verkligheten. I en tidig 
dokumentation från 1984 återges ett textfragment av Löfdahl under rubri-
ken ”Om utseendets betydelse och efterhand ändrade betydelse”: 

Om problem, ibland skapade av media, som efter ett tag upphörde 
att vara ett problem, engagemang som lika gärna kunde överflyttas 
till något annat. Hur samtal och debatt dras till poler, inmutade 
områden, eller tolkas i förhållande till dessa poler, medan andra 
områden av verkligheten lämnas ogenomkorsad. Idéer som lång-
samt trängts in i det allmänna medvetandet, urvaskade till skal och 
oigenkännlighet. Tankar som snabbt nått sin förenkling som slag-
ord och moden. Sammanblandningar och misstag som leder till 
något oväntat nytt, allt från stora upptäckter till rena sörjan.25

Denna insikt om vanskligheten i varje fastlagd betydelse – en vansklighet 
som omfattar både produktionen och tolkningen av verket – fångar på ett 
slående sätt problemen i arbetet med Stortorget. Språkets inverkan över 
föreställningsförmågan, dess bestämmande och samtidigt okontrollerbara 
karaktär, är kanske aldrig mera påtaglig som i mötet mellan konst och of-
fentlighet. Frågor om ett konstverks mening, funktion och form uppstår 
ständigt och pockar på svar i ett system baserat på konsensus – men vad 
Löfdahl visar är att villkoren för samtalet alltid är osäkra. Det finns inget 
absolut förnuftigt kritiskt resonemang, men kanske det är i just missförstån-
den och glappen mellan olika utsagor som nya möjligheter kan uppstå.26 
Denna språkliga medvetenhet hos Löfdahl har ofta uppfattats som det cen-
trala i hennes verk. Många har i enlighet med en postmodern kodex velat se 
hennes arbeten som rent språkliga laborationer, som manifesta glapp över 

22.  Stortorgets ombyggnad finansierades av Staten konstråd med 2 milj.; av Kalmar 
kommun 2,8 milj.; av ”Stadsförnyelsen” (dvs. i samarbete med fastighetsägare 
på Kvarnholmen) 1,5 milj. samt mindre belopp ur fonder. Den total kostnaden 
beräknades till 6,8 milj., ej inräknat det förberedande arbetet vilket konstrådet 
också bidrog till att finansiera. 

23.  Jag minns ordförandens kommentar (uttalad på kalmaritiska) vid en tidig 
redovisning av det förordade förslaget inför kommunledningen: ”Jag förstår 
ingenting av detta men det är kanon, vi kör på det”. Den andra sidan av saken 
är därför hur ett projekt som detta överlämnas till kompetenta tjänstemän i en 
kommunal förvaltning. Den tillitsfulla relationen mellan tjänstemän och politiker, 
baserad på ömsesidig respekt, är nyckeln till ett framgångsrikt stadsbyggande.

24.  Eva Löfdahl och Carina Héden, ”Konversation om konst sommaren 1990” ur 
Carina Héden (red.), Eva Löfdahl (Göteborg, Hong Kong Press, 1991) s. 18.

25.  Lakun (Lund: Lunds konsthall, 1984) s. 17. 
26.  Det var också denna problematik som Eva Löfdahl valde att beröra inför invigningen 

av Stortorget; med anförandet ”Reflexioner över språket kring Stortorget” vid 
seminariet ”Under ytan”, Kalmar 26 april 2003. 
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ordens otillräcklighet och det fåfånga i vårt sökande efter mening.27 Men 
det finns en spänning mellan verkens konkreta och samtidigt obestämbara 
karaktär, som snarare än att handla om frånvaron av mening tycks upprätta 
tingens integritet – deras motstånd inför varje tolkningsakt. Det direkta, näs-
tan brutala inslaget i hennes bilder och objekt ska närmast uppfattas som en 
attack på begreppet problematisering, som Mats B. formulerat det – genom 
att fästa uppmärksamheten på Löfdahls etnologiska inriktning fångar han 
också det ”folkliga” i hennes arbeten som för det mesta förbises.28 Det hand-
lar om ett handgripligt inslag, mot det överbestämt sofistikerade, som lyser 
igenom både i Löfdahls språk och förhållningssätt. 

En av de få som försökt fånga Löfdahls konstnärskap i ett estetiskt para-
digm är konstkritikern Gertrud Sandqvist. Från ett citat av Löfdahl häm-
tar hon termen ”oförmågans dynamik”, en konstnärlig strategi hon ser som 
motsatt den traditionella konsten så som präglad av vilja, styrka och manlig 
potens.29 ”Oförmågans dynamik” är att peka på tillkortakommanden och 
misstolkningar, på skevheten i ett system man inte tillhör och att därmed 
verka för ett underminerande. Hon skriver in Löfdahl i en tradition i War-
hols, Beuys och Smithsons efterföljd, en konst som tillvaratar det vardagliga 
och lågmälda och är inriktad på processer och sociala relationer. Hon skri-
ver: ”det är ”detta ’låga’, ’brutna’ perspektiv, komikens och oförmågans, som 
är kreativitetens möjlighet eftersom det utgår ur en faktisk, upplevd situation. 
Med nödvändighet är det också ett periferiperspektiv”.30 Men med denna 
överordnade betoning på oförmågan, det ”brutna” och ”låga” perspektivet 
– komikens och kvinnans (!) – undgår Sandqvist att ta fasta på det specifika 
i Löfdahls konst: den språkliga medvetenheten, de noga avvägda estetiska 
bestämningarna, liksom det faktum att hon i högsta grad förhåller sig till 
konsten som ansvarig producent. Sandqvist förbinder det ”vanliga” och var-
dagliga” temat med föreställningar om oförmåga, kvinnlighet och periferi 
– snarare än att se det som en medveten undersökning av koder och kom-
munikation, vanans och språkets inverkan på perceptionen. Det är med an-
dra ord en likartad situation som Eva Hesse konfronterades med när hennes 
”icke-verk” uppfattades som symboler för en biologiskt betingad, kvinnlig 
bildvärld. I bägge fallen skjuts frågan om konstnärlig kunskap åt sidan till för-

mån för en tolkning av en förringad kvinnlig erfarenhet. Och liksom Hesses 
är Löfdahls konst inriktad på att skapa en situation där meningen framkallas, 
bortvisas men aldrig förnekas. Den berör ett ambivalent och svårfångat om-
råde som bara kan frambringas genom ytterst exakta, avvägda positioner. 

För det finns ingenting frågande över Löfdahls arbeten. I sin exakthet 
och märkliga integritet framstår verken som ting, lika oavvisligt påtagliga 
som omöjliga att fånga in med en entydig definition. De framstår som ut-
sagor, som svar, men uttalade som på ett främmande språk. I kombination 
med titlar som Korallöar till 30-åriga kriget, Fix Eye eller Modell H ger verken en 
känsla av att motsvara något faktiskt, att föreställa något vi inte känner igen. 
Skisserna kan ta formen av modeller eller diagram, som om de kartlade lo-
giska strukturer i en okänd, objektiv verklighet. 1993 utför Löfdahl vad hon 
kallar en serie ”modellskulpturer”. Ett platsspecifikt verk, Kommentera, utförs 
för en plats i Åhus samma år: det består av tre halva, överstora glasflaskor 
som är nedsänkta i gräset vid en vägkant, innehållande gipsbollar på smala 
stänger. Sandqvist associerar till en fälla, där djuret lockas in av ett bete utan 
att kunna ta sig ut – spår av fångstverktyg och föreställningar om jakt är för 
övrigt ett ofta framträdande element i Löfdahls konstnärskap.31 För Sand-
qvist är verket en effektiv kommentar till ”de psykologiska mekanismer som 
möjliggör Åhus välstånd” och menar att det är ”en modell för ’offentlighet’” 
– här finns en intressant idé om en inkapslad offentlighet som skulle behövt 
preciseras ytterligare.32 Med ett rakare förhållningssätt uppstår en annan 
tolkning, för gipsbollarna ser ut som blommor och glaset fungerar som ett 
skydd. Man kan se det som att verket upprättar en ”lokal” plats – ”lokal” i 
den botaniska meningen av ”växtplats”. På samma sätt som botaniken iden-
tifierar, särskiljer och upphöjer till synes meningslösa ställen som lokaler för 
sällsynta växter, så har även konsten förmågan att skapa platser genom att 
införa dem i en specifik kontext. Konsten blir här ett fastställande av plats, 
en detaljering och artikulering av platsens innehåll och därför också av dess 
”mening”. Som så ofta i Löfdahls konst är det konstnärliga objektet länkat 
direkt till en metanivå, utan förmedlande mellanled. 

I beskrivningar av Eva Löfdahls arbeten används ord som ”svårfångad” 
och ”mångbottnad” – hennes konst har sagts vara något som ”oupphörligen 
underminerar det säkra och ständigt försöker skapa nya tankebanor och in-
stabila situationer”.33 Men det undanglidande i Löfdahls konst tar spjärn mot 27.  Se t ex Lars O Eriksson, ”Skavsår i medvetandet: Eva Löfdahls konst är en frizon för 

tanken”, DN 22/11-03.
28.  Mats B., ”Seismografiska aladåber”, Paletten 1995:1. 
29.  Gertrud Sandqvist, ”Oförmågans dynamik eller det vanliga i konsten”, ur Eva 

Löfdahl (Norrköping: Norrköpings konstmuseum, 1993) s. 7. 
30.  Ibid. 

31.  Om jaktmotivet i fotografering, seendet som uttryck för strävan att fånga, fastställa 
och kontrollera verkligheten, se Eva Löfdahl (Düsseldorf, Stockholm: 1999) s. 20 f.

32.  Sanqvist, op cit s. 16.
33.  Birgitta Flensburg, Eva Löfdahl (Norrköping: Norrköpings konstmuseum,1993).
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dess exakthet: hennes objekt är obestämbara, inte obestämda. Det ger dem 
en mystisk prägel, för det mystiska är inte suddigt eller diffust – det uppstår i 
glappet mellan en oavvislig erfarenhet och en okänd orsak: det är ett brott i det 
kausala tänkandets logik. I en essä om konstnären Hilma af Klint skriver Löf-
dahl om det ”potentiella meddelandet”, om förmedlingen av information.34 
Konstens kommunikativa verkan sätts här uttryckligen i samband med ”det 
mediala” i bemärkelsen av att få kontakt med en översinnlig verklighet. Löf-
dahls diagram har också en slående likhet med Hilma av Klints bilder med 
ord och tecken över en andligt förmedlad, inre verklighetsstruktur – men i 
Löfdahls fall handlar det om att ringa in villkoren för meningens förmedling. 
Att arbeta med en reducering av det konstnärliga uttrycket är bara möjligt 
när mottagaren är väl införstådd, påpekar hon. När konventionerna ännu 
inte etablerats – när det som ska förmedlas inte är allmänt känt – uttrycker 
man sig gärna överflödigt för att göra sig förstådd. Det nya och okända kan 
inte ha en konventionell karaktär: ”den ultimata abstraktionen är krullig”.35 

Sättet att angripa vardagliga betingelser med ett slags vetenskapligt perspe-
ktiv är karaktäristiskt för Löfdahl. Liksom Robert Smithson undersöker hon 
en verklighet som är fullständigt immanent, där geologiska stenformationer, 
stämningar och energiförhållanden är lika påtagliga och tillmäts samma be-
tydelse som, säg, en hårtofs, ett cykelhjul eller fläckar av färg. På senare tid 
har botaniska, geologiska och arkeologiska frågeställningar bildat grund för 
hennes arbeten. Citat från skilda källor, teckningar och fotografisk dokumen-
tation används för att gestalta en problematik och visuellt representera fak-
torer som överföring av information, koder, slump och ordning, metamor-
foser av former och innehåll. Botanikens klassifikationssystem, evolutionära 

processer och övergivna militäranläggningar sammanförs i en undersökning 
av morfologins betingelser; öknens logistik och det specifika medvetande det 
ger upphov till sammanförs med en läsning av klippmålningar.36 Införelsen 
av vetenskapliga frågeställningar i ett konstnärligt sammanhang handlar inte 
om att hävda värdet av den personliga gesten, eller att återställa den subjek-
tiva blickens prioritet: Löfdahl sysslar inte med något slags enkel förnuftskritik. 
Vad hon söker är snarare likartade frågeställningar inom skilda ämnesom-
råden som, betingade av disciplinernas specifika metoder och historier, hål-
lits åtskilda från varandra. Men genom att behandla materialet som på ett 
utsträckt plan, där ingenting ges prioritet framför det andra, blir även det till-
synes generella och objektiva i vetenskapliga analyser genomlysta. De framstår 
som betingade av personlig närvaro och av kroppens förmåga att uthärda.

I den verklighet som Löfdahl undersöker uppstår ständigt korrespondens-
er. Frågor om proportion, uttryck, skala, gräns, material, energi och seende 
uppstår i förhållande till objektet likaväl som till rummet, och även i Löfdahls 
mest utpräglade objektsbaserade verk finns en rumslig medvetenhet. Det gör 
henne särskilt intressant betraktad i förhållande till arkitektur.37 1995 utför 
Löfdahl på beställning av Statens konstråd ett platsspecifikt verk för Kemiska 
övningslaboratoriet i Stockholms universitet, kallat Sila mygg och svälja kameler. 
Verket består av ett nedsänkt dike i golvet, övertäckt med glas och invändigt 
fodrat med sträckmetall vilket ger optiska moiré-effekter. Skåran löper exakt i 
gränsen mellan den tidigare byggnaden och den tillkommande förlängningen, 
bägge ritade med 20 års mellanrum av Nyréns arkitekter. Det är ett oansenligt 
verk ur många aspekter men med omfattande implikationer. Inte bara ifråga 
om den offentliga konstens förutsättningar och problematik, konstnärens roll 
och kapacitet i ett stort och komplicerat byggprojekt.38 Inte heller enbart i 
fråga om den plats som upprättas av verket, där det med ett skalpellvasst snitt 34.  Eva Löfdahl, ”Waiting to be sent”, ur Hilma af Klint, målningarna till templet (Stockholm: 

Liljevalchs konsthall, 2000).  
35.  Ibid. s. 26. Det ”överflödiga” betecknas inom semiotiken med termen ”redundans” 

– Löfdahl hänvisar här till Gunnar Sandins Det dolda protokollet: om konventioner i estetisk 
handling. En studie i ord/bildombinat (Lund: Lunds universitet, 1999) Redundant kan 
förklaras som ”det som kan uteslutas utan att det väsentliga går förlorat”; det som 
inte behövs för att säkra meddelandet, innebörden eller meningen (se s. 63-69). 
Begreppet är intressant i förhållande till minimalismen eftersom det komplicerar 
betydelsen av strävan att reducera det konstnärliga uttrycket. Snarare än att ha en 
direkt fysisk påverkan fordrar det minimalistiska objektet – enligt denna förståelse – 
en högst införstådd betraktare. Men Donald Judds uttalande (anfört av Hal Foster): 
”I object to the whole reduction idea” visar också hur minimalismen missförstås 
och förvanskas genom att enbart betraktas som en ”reducering”: den ska snarare 
uppfattas som en förtätning.

36.  ”Interbreeding Classified”, utställning på Moderna museet 2003 samt 
”Circumnavigating av Pancake”; Krognoshuset, Lund samt SAK, Stockholm 2005. 

37.  Se min egen ”I kontakt med verkligheten: om relationen mellan konst och arkitektur” 
ur Sten Gromark och Fredrik Nilsson (red.) Utforskande arkitektur: situationer i nutida 
arkitektur (Stockholm: Axl Books, 2006), där jag analyserar Eva Löfdahls installation 
Prinsessan på ärten eller I kontakt med verkligheten (1995) i förhållande till dess ”plats”, 
Sverre Fehns nordiska paviljong i Venedig. Texten innehåller material som 
föreligger här i omarbetat skick. 

38.  Dokumentationen av verket ger en bra inblick i svårigheterna kring ett offentligt 
konstverks produktion. Se Gunilla Lundahl & Eva Löfdahl, Byggnadsintegrerad konst 
på Kemiska övningslaboratoriet, Stockholms universitet, Frescati. Eva Löfdahl: Sila mygg och 
svälja kameler & Utskjutning (Stockholm: Statens konstråd, 1996).
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definierar och fördjupar den rumsliga situationen. Utan också i förhållande 
till relationen mellan konst och arkitektur, där verket fungerar som en akti-
vering av gränsen däremellan. På ett ställe i rännan finns nämligen en liten 
trådbur av metall nedsänkt som innehåller en sked. Det liknar en djurfälla, 
ett fångstredskap, där skeden är ett bete. Vad är det för bete, och vad är det 
som ska fångas in? Den nedsänkta buren är det enda tydliga tecknet för att 
installationen i golvet är avsiktlig, det vill säga avsiktligt förbryllande – att det 
rör sig om konst, i en miljö där konsten ständigt måste identifieras och etiket-
teras för att inte utplånas. Risken är stor att man inte lägger märke till skåran 
eller tar den för en teknisk anordning. Konstens ”vara” både utpekas och 
problematiseras genom dessa tillägg – buren och skeden redovisar och under-
stryker förekomsten av ingångar, möjligheten till tolkningar och betydelser. 
De fungerar som en kod för att fastställa verkets existens, men de är samtidigt 
kod för en kod, eftersom de bara pekar tillbaka mot sig själva. Det är som om 
konsten ”i sig” är infångad buren, avhängig vår benägenhet att bestämma, 
inordna och tolka. För verket i sin helhet överskrider buren. Skåran vidgar 
det befintliga rummet, skapar som ett imaginärt utrymme under golvet vars 
gränser inte går att fastställa. Det visuella är drivet till en punkt där det börjar 
svikta, där vi inte längre kan vara säkra på vad det är vi ser. I dokumenta-
tionen av verket skriver Löfdahl: ”Idén om ’ett annat rum’ är ett uttryck för 
en otillfredsställd önskan om rum. Ett rum där inte varje ansats avleds och 
förflyktigas, utan där människor och ting kan behålla och uppfylla utrymmet 
omkring sig, ett rum där man kan upprätta relationer”.39 Hennes installation 
på KÖL visar hur detta ”andra rum” alltid är imaginärt, och att det kanske 
endast därför kan bevara drömmen intakt. 

Utmaningen när vi står inför Löfdahls konst är därför att verkligen försö-
ka se den. Det är att bli varse den process, där information mottas av ögat för 
att sedan filtreras och bearbetas av hjärnan; där ”tusen hjälpsamma händer” 
(som Proust skriver) genast håller fram förslag ur medvetandets arkiv för att 
hjälpa oss fastställa vad det är vi ”ser”. Denna process leder oss ofta vilse, för 
medvetandet fungerar som ett filter – men det är samtidigt i denna filtre-
rade verklighet hela vår meningsproduktion äger rum. Den epistemologiska 
problematik som Mats Rosengren beskrivit och kallat ”doxologi” är vad som 
ytterst kommer till uttryck i Löfdahls produktion. Han skriver:” Vi måste ge-
nomföra en kunskapsteoretisk vändning bort från den föregivna epistemiska 
säkerheten, acceptera att vi inte kan dra en klar och skarp gräns mellan sant 
vetande och rena trosföreställningar och därigenom också överge episte-
mologin till förmån för en lära om den mänskliga, antagna och fördomsfyll-

da kunskapen”.40 Men om denna insikt om kunskapens kulturella betingelser 
har svårt att få fäste inom vetenskapen och filosofin, så är den praktiserad inom 
konsten. Hos Löfdahl, liksom före henne hos Eva Hesse och Robert Smith-
son, är den förenad med en insikt om verklighetens bortvända sida: allt det 
osedda, ordlösa, språklösa som sållas bort och försvinner i filtret. 

Den faktiska verkligheten står också i centrum för arkitekterna Adam Ca-
ruso (f 1962) och Peter St. Johns (f 1959) arbeten. Löfdahls undersökningar 
av det triviala och oansenliga har en motsvarighet i deras arkitektoniska 
praktik, där föreställningar om ”vardaglighet” förenas med en betoning av 
det konventionella, anonyma och traditionella i arkitekturens formspråk. 
Men det rör sig inte om en återgång till förmoderna former. Den betydelse 
de tillmäter material och konstruktion ska inte heller misstas som uttryck 
för ett slags modernistisk sanningssträvan – en renodling eller förenkling av 
byggandets logik – utan utgår från deras verkan i estetisk mening. Man skulle 
kunna kalla det för en ”skulptural” förståelse, om inte termen bär på sådana 
formalistiska övertoner – men deras upptagenhet vid materialets uttryck 
och möjligheter till manipulation har stora likheter med en skulptörs sätt att 
arbeta. ”Vi är intresserade av byggandets emotionella påverkan” anför de 
som ett slags övergripande motto inför publikationen av sina senaste projekt, 
Knitting Weaving Wrapping Pressing: Caruso St. John Architects (2002) – där titel är 
en direkt referens till Richard Serra.41 Skapandet av specifika rum med olika 
slags atmosfär förklaras vara det centrala i deras produktion, inriktat mot 
”dynamiken mellan konstruktion och upplevelsen av konstruktion” – vad 
som kan beskrivas som fältet mellan objekt och subjekt.42 Det rör sig med 

39.  Eva Löfdahl, ”Kommentar”, ibid. s. 72.

40.  Mats Rosengren, Doxologi: en essä om kunskap (Åstorp: Rhetor förlag, 2002) s. 9.
41.  Knitting Weaving Wrapping Pressing: Caruso St John Architects (Basel, Boston, Berlin: 

Birkhäuser, 2002).
42.  Paul Vermeulen, ”A Conversation with Adam Caruso and Peter St John”, ibid. 

s. 74. Paul Vermeulen, flamländsk arkitekt och teoretiker (tidigare medlem i 
redaktionen för Achis) bedriver tillsammans med kollegan Henk de Smet ett kontor 
i Gent med stark beröring till Caruso St Johns verksamhet. Kontakten etablerades 
genom bägges medverkan i tidskriften OASE på temat ”konvention” (OASE 
1998: 49/50), där Paul Vermeulen och Henk de Smet bidrog med en artikel om 
”karaktär”. Man kan tala om en samsyn mellan dessa skilda kontor (snarare än en 
gemensam ”stil”) som gör dem specifika och etablerar en skillnad – framför allt i 
förhållande till den förhärskande holländska produktionen, men också till den 
schweiziska. Denna hållning har i Sverige sin närmsta motsvarighet hos Johan 
Celsing och det yngre arkitektkontoret Spetz & Holz. Roger Spetz är även verksam 
som skribent (se ”Om vardaglighet”, Varje dags arkitektur, Arkitekturmuseets årsbok 2004; 
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andra ord om en lägesförskjutning från den arkitektoniska formen ”i sig”, i 
en funktionalistisk eller essentiell bemärkelse, till en vidgad situation som yt-
terst syftar till att forma emotionella och konceptuella effekter. 

Denna betoning på det byggdas ”emotionella förmåga” utgör ett åter-
kommande tema i Caruso St Johns praktik. Man hänvisar till aspekter och 
förhållningssätt hos föregångare som Cedric Price, Buckminister Fuller, Ali-
son och Peter Smithson – men också till konstnärer som Donald Judd och 
Joseph Beuys. I ett samtida perspektiv finns en uppenbar affinitet med den 
schweiziska konstnärsduons Fischli & Weiss arbeten, vars användning av 
triviala ”funna” objekt (som i den numera kanoniserade filmen Der Lauf der 
Dinge från 1987, en fantastisk installation på temat orsak och verkan) uppvi-
sar ett uppenbart släktskap med Caruso St Johns lågteknologiska inriktning. 
Och verket Sichtbare Welt från 2000 – en dokumentation av ”hela världen” 
genom ett oräkneligt antal fotografier i småbildformat, sorterade enligt ett 
färgschema – motsvaras av arkitekternas fascination inför ytans komplexitet, 
deras utforskande av ornamentik och visuella effekter. Liksom hos Fischli & 
Weiss rör det sig om ett återupprättande av den skamfilade och tabube-
lagda idén om skönhet – en kategori av det synliga som här blivit subversiv, 
på gränsen mellan det banala och det sofistikerade. 

Caruso St. Johns praktik utgår från en position som tar fasta på det som 
finns. Snarare än att hemfalla åt nya material, medier och tekniker företrä-
der man ett slags eftertänksamhet som med sällsynt känslighet registrerar 
kvaliteter i det förbisedda. Liksom hos Löfdahl rör arbetet ett synliggörande, 
vilket i arkitektonisk mening blir att utforma villkoren för de sätt på vilka 
formen och rummet framträder. Detta framträdande har kapacitet att ge-
nerera ett oändligt antal effekter: dels i form av konkreta användningar, dels 
i form av förändrade förhållningssätt och sinnestämningar. I polemik mot 
en samtid man ser som besatt av ”det nya” (ett snabbt förskingrat värde) ta-
lar man om det specifika i arkitekturens kultur, där byggandet från skilda his-
toriska epoker uppfattas som en outtömlig källa till kunskap. Kravet att den 
samtida arkitekturen ständigt måste erbjuda sensationer, ”överskrida våra 
förväntningar”, blir här en fråga om att radikalisera traditionella material 
och metoder genom att införa dem i en ny kulturell kontext.43 Adam Caruso 
och Peter St. John framhåller hur konstruktionen och materialet måste vara 
underordnade det övergripande arkitektoniska syftet, dvs. den konstnärliga 

intentionen. Deras estetiska bedömning handlar i hög grad om avvägningar, 
en förmåga att kunna bedöma och kontrollera vilka inslag som kommer att 
dominera i rumsupplevelsen. En alltför stark materialverkan eller en över-
tydlig konstruktion har en tendens att ”ta över”, där känslan blir en av tekni-
kens triumf eller det doktrinära tänkandets herravälde. Vad de eftersträvar i 
utformningen är en förunderlig tvetydighet, snarare än klarhet – en position 
med direkt relation till Robert Venturis Complexity and Contradictions in Archi-
tecture (1977). Därför kan de välja tekniskt sett motsägelsefulla lösningar där t 
ex en balk, en valvslagning eller en murad vägg överdrivs eller manipuleras 
för att uppnå en enigmatisk effekt. Caruso talar om väggens betydelse, om 
den arkitektoniska kalibreringen av mörker och ljus, i en samtid där idén om 
en utslätad och allomfattande genomsiktlighet förvandlats till en norm. 

Adam Caruso har upprepade gånger påpekat hur konstnärer är inför-
stådda med tingens ”känslomässiga möjligheter” medan arkitekter är full-
ständigt omedvetna om dem, trots att arkitekturens verkningsområde är 
oändligt mycket större.44 I sitt bidrag till dokumentationen av arbetet på 
Stortorget, ”Energi och materia”, resonerar han kring begreppet miljö på 
ett sätt som bryter med en snäv, materialistisk och teknisk förståelse till för-
mån för ett vidgat, emotionellt register. Därmed anknyter han också till 
vad han kallar ett konstnärligt privilegium, ”att göra ingenting, eller väldigt 
lite”: det vill säga att med minimala åtgärder säkerställa, ställa om eller jus-
tera vad som kan sägas vara energibalansen på en plats eller i en byggnad. 
Eftersom det inte med nödvändighet inbegriper fysiskt och visuellt framträ-
dande ingrepp är det i sig en subversiv strategi, i konflikt med de krafter i 
samtiden som premierar de höga produktionskostnadernas symbolik. Vil-
jan ”att bygga” som en manifestation av styrka och makt – snarare än att 
städa, laga, ställa om och fördela användningar och funktioner – utgör ett 
påtagligt hinder inför vad som många gånger är mer effektiva, diskreta och 
skonsamma sätt att förnya stadsrummet.45 Hos Caruso St. John är denna 

Stockholm: Arkitekturmuseet, 2004) och har introducerat bl. a. Carsuo St. John i en 
svensk kontext (MAMA 1994:8). Om den flamländska arkitekturens specificitet, se 
min egen ”Flamländsk arkitektur: en nostalgisk betraktelse”, MAMA 1999:24.

43.  Ibid. s. 74.

44.  Se t ex Adam Caruso, ”Energi och materia”, ur Helena Mattsson (red,) Kalmar 
Stortorg: konst/arkitektur i stadsrummet (Stockholm: Statens konstråd, 2006) s. 69; 
Catharina Gabrielsson (red.), ”Samarbetets former”, Den stora skalan (Stockholm: 
Statens konstråd, 2000) s. 48.

45.  Detta är ett förhållande som var påtagligt i fråga om förnyelsen av Sergels torg, 
framför allt i samband med maktskiftet i Stockholm 1998 och i den debatt som 
följde. Trots påpekanden om hur platsens värde och användande står i proportion 
till dess skötseln och verksamheten i de omgivande byggnaderna (framför allt 
Kulturhuset) mobiliserades ändå enorma politiska krafter för att genomföra en 
kraftfull ”ombyggnad”. Om den symboliska betydelsen av detta, se min egen ”Nu 
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idé om Beineihe Nichts – att ett rätt utfört arbete inte ska märkas – upprättad 
i direkt förbindelse med arvet från den konstnärliga minimalismen. Här 
finns samma strävan efter en konceptuell och fysisk lätthet, vilket – omsatt i 
praktiken – förutsätter en utvecklad kunskap om fysiska betingelser i kom-
bination med en extrem känslighet.46 Strategin har framför allt praktise-
rats i deras ombyggnadsprojekt, både i mindre format (som för Gargosian 
Gallerys olika lokaler i London) och i större (omfattande insatser för att 
förbättra belysningen och akustiken i Barbicans konsertsal, 2000). Den var 
fullt uttalad i planerna för att omvandla ett f d. magasin till en nytt kultur-
centrum i Cardiff (”Depot 2008”), där det arkitektoniska arbetet var inrik-
tat på att, som Caruso säger, ”blottlägga och intensifiera de existerande 
villkoren”, ”att göra byggnaden offentlig” genom en att framkalla dess inne-
boende potential.47 

Mest kända för konstmuseet i Walsall, färdigställt 1999-2000, bedriver 
kontoret idag en omfattande praktik med flera internationella uppdrag.48 
Byggnaden i Walsall, en nedgången industriort utanför Birmingham i cen-
trala England, var något så sällsynt som en kritisk och publik succé. Den 
etablerade kontorets position som en av de mest framgångsrika utövarna 
av en specifik engelsk ”realism”, på gränsen till (som Adam Caruso säger) 
”tråkighet” (dullness). Platsen har spelat en stor betydelse för utformningen 
av konsthallen. Placeringen i det kommersiella stråkets utkant upprättar en 
aktiv relation till det vardagliga utbudet på High Street, medan den mo-
nolitiska formen – liknande en industribyggnad – tillför omgivningen en 
monumental karaktär. Anknytningen förstärks av markbehandlingen (en 
beläggning av svart-vit randig asfaltmassa) som skapar en formlös helhet 
av den öppna platsen framför konsthallen, för att sedan likt ett måttband 
löpa ut hundratals meter längs den gamla kanalen, ut i det övergivna indu-
strilandskapet. Det är en byggnad utan ”mellanskala”, dvs. den nivå som 
karaktäriserar merparten av samtida byggnadsproduktion. Mellanskalan är 

det utrymme där totalentreprenaden verkar, den rymmer alla de formin-
slag som går att överföra direkt från ritning till byggnad – utan medverkan 
av arkitekten. Den är vad som medger ett system där föreställningar om 
”arkitektur” transformeras till byggnad – som symboler eller bilder. Där-
för är frånvaron av en sådan mellanskala i sig ett ställningstagande till de 
samtida villkoren för arkitekturens produktion. För Caruso St. John är de 
arkitektoniska kvaliteterna avhängiga precisionen i det fysiska utförandet. Det 
är ett perspektiv som alldeles uppenbart är förbundet med en fenomenolo-
gisk tradition, men som också kan betraktas som uttryck för ett pragmatiskt 
konstnärligt förhållningssätt. 

I Walsall ställs byggnadens storskaliga massivitet mot en noggrann kom-
plexitet när man befinner sig nära inpå. Fasaden är täckt av terrakottaplat-
tor som gradvis avtar i storlek för att förstärka byggandens höjdverkan, och 
fönstersättningen upprättar en märklig balans mellan ordning och skenbar 
slumpmässighet. Byggnadens insida består av en intrikat sekvens rum och 
passager, komplicerad i plan och sektion, där den privat donerade konstsam-
lingen – incitamentet till konsthallens tillblivelse – infogats i ett slags ”infälld” 
privatbostad. Varje del av programmet (lokaler för permanenta och tillfäl-
liga utställningar, undervisning, konferenser och servering) har givits olika 
rum med olika karaktär genom skillnader i storlek, rörelsemönster och ljus-
behandling. Den rumsliga organisationen visar en påverkan av Adolf Loos 
”Raumplan”, väsensskilt från den förhärskande modernistiska ”fria planen” 
i Le Corbusiers efterföljd. Det är ett rumstänkande som tar fasta på grän-
sen, snarare än på gränslöshet, som utgår från rummets kulturella betydelser 
snarare än dess tekniska funktion – där varje rum utformas för sig och fogas 
ihop i en intrikat tredimensionell struktur. Rummen har en återkommande 
inklädnad av träpanel som ger dem en levande, nästan organisk karaktär. 
Det skapar en märklig hemkänsla och ger en intimitet åt denna struktur, men 
transformerad till ett offentligt register genom subtila skalförskjutningar. 

Arkitekturkritikern Irénée Scalbert har påpekat släktskapet mellan Caru-
so St John och Alison och Peter Smithson på 50-talet, i tanken om en arki-
tektur som osökt ”knyter an” till staden och vardagslivet.49 Han identifierar 
också influenser från bl a Sigurd Lewerentz och Hans Scharoun, vilket posi-
tionerar kontoret som arvtagare till en sorts modernism där en återhållsam 
fysisk intensitet förenas med en rumslig dynamik. Det specifika med Caruso 
St John, menar Schalbert, är deras ”ovanliga och övertygande förmåga att 
’göra rum’”; generösa, avslappnade, offentliga och öppna rum som de be-

faller bomberna över Sergels torg”, SvD 990109.
46.  För en läsning av ”lättheten” som en estetisk (litterär) kvalitet, se Italo Calvino, 

Sex punkter inför nästa årtusende (Stockholm: Bonnier, 1999) övers. S. Å. Heed. 
Calvinos utveckling av lättheten, liksom av punkterna ”exakthet”, ”synlighet” 
och ”mångfald”, innehåller idéer som står mycket nära de kvaliteter jag finner i 
utformningen av Stortorget.  

47.  Adam Caruso, ”Text 4”, Gordon Dalton (red.), Depot (Caruso St. John Architects & 
Cardiff 2008 Ltd.).

48.  En fullständig verkförteckning och biografi finns på hemsidan, http://www.
carusostjohn.com.

49.  Irénée Scalbert, ”Caruso St. John and the Art of Action Building”, Architecture and 
Urbanism 1999:04, s. 70.
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skriver med ”en viss metafysisk överton”.50 Utan att Scalbert uttalar det kan 
man alltså betrakta konsthallen i Walsall som inriktad på en gestaltning av 
det offentliga rummet per se, fattad som en sekvens specifika rum. Relationen 
mellan byggnaden och staden sker på omgivningens villkor; med asfalt, inte 
parkett. Utformningen av området närmast konsthallen (i samarbete med 
den brittiske skulptören Richard Wentworth) binder ihop situationer av vitt 
skilda karaktär och skapar en sömlös förbindelse mellan omgivningen och 
den kulturellt ”upphöjda” institutionen. Med sin sofistikerade prestigelöshet 
är det ett mästerligt exempel på hur det arkitektoniska värdet inte är det-
samma som den ekonomiska kostnaden. Med detta anslag leds rörelsen in i 
byggnaden där rummen får en allt intimare karaktär, så att ”det offentliga” 
till sist bara består av mötet med det enskilda konstverket. 

När jag besökte konsthallen tillsammans med Eva Löfdahl, i juni 2000, 
var det starkaste intrycket upplevelsen av en specifik atmosfär. Det fanns ett 
slags avslappnad råhet som uppenbart var avsiktlig (Adam Caruso har i en 
intervju beskrivit ambitionen att skapa en generös, robust karaktär som tål 
slitage och som öppnar sig mot en spontan, social användning).51 Den över-
stora entréhallen med sina breda betongbalkar och trapporna, som med någ-
ra steg visade vägen vidare upp genom huset, påminde om en medeltida hall. 
Men den utstrålade något annat, lika distinkt som en doft eller smak och lika 
svår att identifiera. Serveringen högst upp i huset, med sina (som jag trodde) 
laminattäckta bordsskivor, platsstolar och höga takhöjd var detaljer som 
fogades in i upplevelsen. Jag associerade först till det offentliga byggandets 
kanske förnämsta epok, det svenska 70-talet – där Peter Celsings Kulturhu-
set i Stockholm är den givna referensen.52 Massproducerade föremål i enkelt 
utförande, avsedda att brukas och slitas, kan utstråla en stark idealitet som 
knuten till offentligheten som sådan. Men om en sådan idealitet framför allt 
kommer till uttryck i det generella (och där de intima, historiska och specifika 
preferenserna endast svårligen låter sig urskiljas) hade byggnaden i Walsall 
en helt annan karaktär. Stämningen hade uppenbarligen att göra med bygg-
nadens komposition, där ”hemlika” och igenkännbara inslag (i plan, rörelse-
mönster, material) ställdes mot en större och anonymare ordning. Känslan 
av att stå inför något igenkännbart men ändå främmande, effekten av Ver-
fremdung, hade en distinkt egenart som jag till sist identifierade som rysk.

Det distinkta i denna känsla (som en smak eller doft) står mot dess kom-
plexa innehåll. ”Det ryska” är för mig en blandning av avantgarde och fattig-
dom, av otyglad fantasi och utopisk kollektivism. Idén om the strangely familiar 
(i kulturellt omlopp i slutet av 90-talet och starkt förknippad med ”vardaglig-
heten” hos Caruso St. John) har sammansatta implikationer. Det är som att 
återse en förlorad släkting, eller att plötsligt möta reflektionen av sig själv ur 
en oväntad vinkel.53 Känslan av ”det ryska” blir därför upplevelsen av den 
europeiska moderniteten men konfigurerad på ett annat sätt – precis som ”det 
amerikanska” kan ses som en annan spegelbild av detta historiska europeiska 
”frö”. Något i Walsall påminde mig om de jättelika restaurangerna från kom-
munisttiden i Moskva, som med sina överstora trappor, utsträckta lokaler och 
billiga möblemang betecknar en intimitet för massan. Något gav mig samma 
känsla av en principiell offentlighet – men inte som en kategori motsatt det pri-
vata, utan som en utvidgning av individens gränser. Om så färgad av mitt 
personliga minnesregister var denna stämning mångbottnad och specifik.

I en övermättad visuell kultur är det mycket svårt att framkalla associatio-
ner på detta sätt utan att de direkt går att knyta till fastlagda betydelser. Va-
ruprodukter, material och formspråk är alla kodade, och stämningen måste 
överskrida denna kodning för vara kritisk – dvs. framkalla nya tankar och 
erfarenheter. För stämningen ger upphov till ett imaginärt rum, en vilja att 
tolka och förstå arkitekturen på ett mera sammansatt plan – idén om ”det 
ryska” är härvidlag ovanligt effektiv, eftersom den ger en teoretisk bakgrund 
till det specifika för just denna arkitektur. Verfremdung (”förfrämligande”, eg. 
”främmandegöra”) etablerades som en estetisk strategi hos den ryske litte-
raturteoretikern Shklovksy i början på 1900-talet – genom att tillämpa olika 
kompositionstekniker i ett litterärt verk kunde det framkalla en insikt hos 
läsaren om de faktiska omständigheterna i skrivandet eller berättandet, dvs. 
få verket att framträda i sig, som en konstruktion. Syftet var att skapa en för-
höjd medvetenhet hos läsaren, en skärpning av uppmärksamheten. För Sh-
klovsky var effekten att förfrämliga verket ett estetiskt kriterium med stora 
likheter till hur Greenberg fastställde måleriets regler som kognitivt objekt.54 

50.  Ibid.
51.  Mikael Bergqvist, ”Arkitektur – modebranschens motsats”, Arkitektur 2000:5
52.  Intrycket är för övrigt också tydligt i Herzog & de Meurons arbete i Tate Modern, 

där detaljer som trappräcken, belysning och möblering har en distinkt ”celsingsk” 
karaktär. 

53.  Föreställningen om det ”igenkännbara främmande” är ett rikt idékomplex; det 
kan relateras till mimesis-begreppet och Freuds föreställning om die Heimliche 
(det kusliga). Jag har tidigare skrivit om vardagens ”förfrämligande” i relation till 
Deleuzes förståelse av Mötet som konfrontationen med en skillnad; det försvinnande 
ögonblick då vi besitter förmågan att tänka. Se ”Hemkomst”, Aiolos 24 + Glänta 
2003:04-2004:01, s. 161. 

54.  Rosalind Krauss har påpekat likheten mellan Shklovskys ”förfrämligande” och 
Clement Greenbergs insisterande på mediumspecificitet, vilket hon diskuterar i 
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Det faktum att en strategi ämnad att understryka det specifika med litteratur 
kunnat bli lika produktiv inom andra konstformer (framför allt i Berthold 
Brechts s.k. episka teater), visar på det paradoxalt gemensamma i konstarter-
nas betingelser. I Caruso St Johns praktik är föreställningen om den magiskt 
”förfrämligade” vardagen alldeles uppenbart förbunden med viljan att ”hit-
ta hem till sin [arkitekturens] teknologi, till kunskapen om byggnadsmate-
rialen och fysikens lagar”.55 Det visar på det uppenbart konstruerade i idén 
om mediumspecificitet, eftersom man kan använda samma metoder för att 
framkalla specificitet inom alla konstformer. Betraktat som material eller 
teknik blir också mediet det enda som skiljer. 

Min känsla av ”det ryska” i konsthallen i Walsall är ett exempel på arki-
tekturens effekter, där atmosfären är en sådan effekt som i sin tur genererar 
andra. Stämningen gav upphov till associationer och relationer: den skapade 
ett ”sensorium”, för att tala med Rancière. Det jag upplevde som ”billigt” i 
byggnaden i Walsall var visserligen dyrt, föremål för enorma ansträngningar 
för uppnå den exakt rätta, nedtonade nivån. (Adam Caruso kommenterade 
i ett brev: ”Ditt påpekande om likheten med en östeuropeisk offentlighet 
var tankeväckande. Walsall har vissa paralleller med de omgivningarna … 
Och förresten, alla polerade träbord är gjorda av massivt 44 mm tjockt val-
nötsträ, att du trodde det var laminat är kanske den ultimata postmoderna 
läsningen”). Men huruvida ”sensoriet” motsvarar arkitekternas intentioner 
är inte relevant: vad som står på spel är arkitekturens kapacitet att gene-
rera mångtydbarhet, ett slags emotionell och konceptuell täthet som upprät-
tar en estetisk autonomi. Det rör byggnadens auktoritet, inte arkitektens. Men 
som Caruso noterade fanns också en annan, och mycket påtaglig, grund för 
min upplevelse som färgad av stämningen i omgivningen. I Walsall (liksom 
i Ryssland) ställs man inför resterna av ett gigantiskt, sönderfallet system 
med svindlande ideologiska djup. Detta område i mellersta England är ett 
slags epicentrum för industrisamhällets uppgång och fall och den brittiska 
imperialismens vagga. Idag är det en plats där den samtida postkoloniala 

verkligheten är fullständigt immanent – ett område präglat av naturförstö-
relse, etnisk och social segregering, arbetslöshet och industrinedläggningar. 
Vad som framträder ur denna söndring, i de sociala och fysiska resterna av 
en idag obsolet produktionsordning, är ett annat system – eller rättare sagt 
en annan modalitet av den västerländska kulturen. Den manifesteras genom 
den fattiga tillvaron på High Street. 

Därför hade byggnaden i Walsall en djupt symbolisk laddning: den be-
tecknade framför allt hopp. I ett samtal kring planeringen av konsthallen 
i Cardiff talar Charles Esche, tidigare intendent för (numera avvecklade) 
Rooseum i Malmö, om idén om ”det möjliga”: 

Det möjliga, i den bemärkelsen, är helt enkelt att tänka annorlunda 
eller att föreställa sig saker på ett annat sätt. Inom den globala kapi-
talismens totalitära struktur måste ett sådant tänkande, och sådana 
projekt, äga rum på insidan av de befintliga systemen. Vi måste an-
vända de material, redskap och språk som finns tillhanda på ett me-
ningsfyllt sätt som samtidigt motsätter sig en omedelbar förståelse.56

Det är en beskrivning som på en gång fångar konstens position, institutioner-
nas uppgift och det specifika i Caruso St Johns arbetsmetoder. Esche menar 
att institutionen måste öppna sig inför omvärlden, den måste vara fullkom-
ligt gästfri inför det okända och annorlunda. Institutionen skapar offentlighet, 
den betecknar offentlighet, och ”ansvaret för det offentliga” är därför liktydigt 
med ansvaret för vad Esche kallar ”processen av dess tillblivelse” – institu-
tionens ständigt skiftande verksamhet. Konsthallen i Walsall anses också ha 
haft en stor betydelse i formandet av en lokal självkänsla. Caféet högst upp 
fungerade som en mötesplats med hänförande utsikt, kanske mera lockande 
för många än de ambitiösa konstutställningarna. Det pekar på arkitekturens 
betydelse för produktionen av offentligheten som sådan – men också på den 
extrema skörheten i detta system. Vad jag förstår har verksamheten idag av-
klingat och delar av byggnaden står oanvända – den ursprungliga konsthalls-
chefen och initiativtagaren till projektet, Peter Jenkinson, är inte heller kvar. 
Värdet av en offentlig byggnad är alltid avhängig värdet av dess användande: 
offentligheten kan aldrig vara starkare än vad vi gemensamt gör den.

Den estetiska strategin hos Caruso St John har därför även en politisk 
dimension. Positionen med betoning på det befintliga, det vardagliga och 
oansenliga – på upplevelsen av ”verklighet” och det fysiska rummets påver-

relation till Peter Eisenman. Som verksam princip i den sk. formalismen har den 
stor beröring till arkitektur, även i den form som söker ett mer aktivt förhållningssätt 
till det vardagliga. Se Rosalind Krauss, ”Death of a Hermeneutic Phantom: 
Materialisation of the Sign in the Work of Peter Eisenman”, Alex Coles och Alexia 
Defert (red..) The Anxiety of Interdisciplinary, (London: Black Dog Publishing, 1998). 

55.  Ur ledartexten ”Teknologi och precision” ur MAMA1994:8, ett temanummer 
om den nya ”pragmatiska” eller ”realistiska” arkitekturen. Numret innehåller 
presentationer av Caruso St. John, Florian Beigel Architects, Tony Fretton, Johan 
Celsing m. fl. 

56.  Charles Esche, ”Text 3”, Gordon Dalton (red.) Depot (Caruso St John Architects & 
Cardiff 2008 Ltd.).
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kan – är upprättad i motsättning till konsumtionssamhällets drivkrafter och 
en bildbaserad samtidskultur. Adam Caruso menar att arkitekturen måste 
utöva ett motstånd – den måste avsäga sig vissa typer av uppdrag, vägra ”in-
ordna sig i” eller ”företräda den ekonomiska hegemonin” (med uppenbar 
hänvisning till Rem Koolhaas).57 I en text om stadens ”emotionella bety-
delse” sammanfattar han kontorets position: 

En kritisk arkitektur kan uppstå genom att bortse från det stora och 
generella och arbeta med det lilla och högst specifika. Arkitekturen 
måste ha ett känsligt förhållningssätt till de emotionella kvaliteter 
som definierar staden: melankoli, förväntan, patos, hopp. Om vi 
godtar att arkitektur är en fråga om att förändra och utvidga det 
som redan finns, är det möjligt att arbeta med verklighetens kraft-
fulla närvaro så att urbanitetens aura förstärks och sträcks ut, på 
den plats där vi verkar. Sådana tillfällen av djupgående intervention 
upprätthåller stadens komplexitet och inneboende sammanhang.58 

Det kritiska i arkitektur ska här förstås på två sätt: dels som ett direkt motstånd 
mot de krafter i samtiden som strävar mot en totalitär abstraktion, en nivelle-
ring och utjämning av skillnader. Dels i form av en prövning av arkitekturens 
begrepp och primära verkningsmedel: form, material, skala, helhet, symme-
tri, ordning, del och helhet. Det är inte en fråga om att överge arkitekturens 
nedärvda grunder till förmån för nya och fritt uppfunna, utan att pröva giltig-
heten av ett arkitektoniskt register i ständigt nya situationer. Staden, i deras 
läsning, är inte en helhet som kan kontrolleras, genomskådas och planeras: 
den är en fragmentarisk, tvetydig och mångfaldig verklighet där olikheter för-
sonas och konfronteras. Den är också, omisskänneligen, London. 

Ett symptomatiskt exempel på detta förhållningssätt är Caruso St Johns 
skyltsystem för ett område i södra London, utfört 1998-1999.59 Southwark 
borough är en av Londons största, äldsta och mest eftersatta stadsdelar – en 
komplex och överlappande struktur karaktäriserad av ömsom slum, ömsom 
ett intensivt kommersiellt utnyttjande, genomskuret av järnväg och motorle-
der. Den enorma konsthallsatsningen Tate Modern, inhyst i den monumen-

tala forna kraftverksstationen (utformat av Herzog & de Meuron och invigt 
2000) manifesterar hela stadsdelens transformation mot ett högintensivt ut-
nyttjande. Som framvuxet ur privata initiativ och under epoker kännetecknat 
av ett hoplänkande fanns mycket lite av planerad kontinuitet i området. Upp-
draget bestod i att utforma ett genomgående skyltsystem för att underlätta 
orienteringen i Southwark och förstärka dess offentliga karaktär. Vägarna och 
destinationerna mellan angörningspunkter och besöksmål utmärktes av en 
mängd olika rumsliga förhållanden, utan tydliga axlar och referenspunkter. 
Men istället för att skapa ordning genom att tillföra en uniform helhet, utfor-
made Caruso St. John ett system som tog fasta på splittringen och mångfalden 
– som egentligen gjorde situationen mer komplicerad än vad den redan var. 

Systemet utgick från ett antal definierade strategiska punkter för oriente-
ring – fasader, gatukorsningar, olika typer av rum eller situationer – längs 
områdets sex centrala rörelsestråk. För att möta dessa situationer utforma-
des olika typer av anordningar eller markeringar, vilka medgav en exakt 
anpassning till de platsspecifika förhållandena – t ex vid en järnvägsviadukt, 
en gatukorsning eller längs floden. Samtliga anordningar utnyttjade eller 
återanvände existerande inslag i stadsrummet (gatuskyltar, målad text på 
murar och stängsel, brunnslock och lyktstolpar) genom att återanvända 
och/eller förstärka deras estetiska uttryck. Varje markering var unikt anpas-
sad till platsen, inte bara avseende information utan också i storlek och ut-
förande. Projektet är ett exempel på hur problemet ”plats” och ”vilsenhet” 
kan bemötas i en arkitektonisk praktik, bägge begrepp som varit traumati-
serade i den tidiga postmoderna teoribildningen. ”Platsen” upprättas här 
som mångfaldig och skapad – varje markering upprättar en ”plats” – och 
som länkad till rörelse. ”Vilsenheten” bemöts genom en lustfyllt sökande 
efter ledtrådar vilket uppmärksammar detaljerna i stadsbilden. Att gå vilse 
är inte ”katastrofalt” utan utgör en möjlighet till oväntade upptäckter. Skylt-
programmet kastade som ett nät över området och infogade ett oändligt 
antal variabler i en lätt och mjuk helhet. Varje markering krävde intensiva 
och långtgående förberedelser, inte bara i arkitektoniskt avseende utan även 
i sociala och administrativa termer. Det visar på Caruso St Johns förmåga 
att upprätta en struktur baserad på det singulära; det är inte en nivellerande 
ordning utan en ordning baserad på skillnader.

Rummets återförtrollning

Det finns en spänning i Stortorgets tomhet som inte kan registreras utan sär-
skilda instrument – den är inte fysiskt förnimbar. Betydelsen av Stortorget 

57.  Paul Vermeulen, ”A Conversation with Adam Caruso and Peter St. John”, op cit. s. 
86.

58.  Adam Caruso, ”The emotional city”, Quaderns: Urban landscapes 2001:228, s. 13.
59.  Caruso St. John Architects, Bankside Signage System, publicerat i Lotus 106 

samt i Peter Allison och Arno Ritter (red.), Outside In: London Architecture (Salzburg, 
München, Pustet, 2000).
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– som en historisk plats, som ett offentligt rum och som en integrering av 
konst och arkitektur – framgår bara delvis av det som är ”givet”: en stor del 
av innehållet ryms i den immateriella sfär som omger ett konstnärligt arbete. 
Det är i och för sig inget konstigt. Platser är bara delvis synliga; som upprät-
tade av lagliga förordningar, ekonomiska förhållanden, symboliska betydel-
ser och sociala praktiker är deras fysiska företräden endast en liten del av 
deras faktiska existens. Formade av föreställningar, längtan och begär är 
de också en produktion av medvetandet. Men i fråga om Stortorget får allt 
detta en särskild betydelse, eftersom det rör sig om ett konstverk – konsten 
har inte tillförts platsen, som en skulptur eller installation, utan konstverket 
utgör platsen och fungerar som ett ytterligare identitetsskick. Det innebär att 
allting blir potentiellt meningsbärande. Platsen utvidgas på ett exceptionellt 
sätt – det redan undflyende och mångskiftande i platsbegreppet förstärks 
i och med att Stortorget skrivs in i sammanhang som berör andra platser, 
andra verk, och tillförs den diskursiva laddningen i konstbegreppet. Men 
det märkliga med Stortorget är att denna utvidgning inte enbart äger rum 
på ett teoretiskt plan – som i den här texten till exempel. Den är en del av 
själva gestaltningen. Redan i skissbeskrivningen från 1999 skriver Löfdahl 
och Caruso St John: ”Genom betoningen på torgets markyta vill vi under-
stryka potentialen hos de imaginära nivåerna, inte genom att överbetona 
dem utan genom att ge dem en starkare närvaro”. Gestaltningen syftade till 
att skapa ett större rum, ett rum för upplevelser och tolkning. 

Man kan se gestaltningen som ett sätt att bereda plats, att ge rum för 
praktiker och betydelser. Uppdraget, så som det formulerades av Kalmar 
kommun, var att skapa en representativ eller ceremoniell plats var värde inte var 
betingat av kommersiella faktorer. Avsikten var att frigöra ytan för vilken 
potentiell användning som helst – som en reserv, en excess, som den oupp-
värmda salen i bondesamhället. Att ”frilägga” eller ”röja” rummet var egent-
ligen allt vi gjorde, men redan här försätts också Stortorget i centrum för det 
offentliga rummets problematik. För Stortorget kan fattas som det tomrum 
Claude Lefort talar om: ett tomrum betingat av frånvarande garantier, av 
meningens instabilitet och föränderlighet. Det är det tomrum som betecknar 
maktens spridning, det tomrum som aldrig får ockuperas med mindre än 
att demokratin sätts ur spel. I det perspektivet blir upplevelsen av brist på 
Stortorget liktydigt med oförmågan att uthärda demokratins grundlöshet, att 
uthärda meningens frånvaro – vilket har en diametralt annan innebörd än 
hur meningen formuleras i den fenomenologiska förståelsen av platsen. Fö-
reställningen om det offentliga rummet som ett tomrum understryker också 
dess neutralitet och öppenhet, en plats där inga intressen eller funktioner 
tillåts dominera på bekostnad av alla andra. Den fanns implicit i förslagets 

liknelse av platsen som ett ”fält”, en öppen yta avsedd att brukas för olika 
ändamål vid olika tidpunkter.60 Tomrummet betecknar därmed en öppning 
inför det okända, oväntade och oplanerade: allt det som rummet ger plats för, 
det mänskliga handlandet som för Hannah Arendt är politikens väsen. 

Det finns därför en laddning i Stortorgets tomrum som är förbunden med 
makt. Stortorget var en gång anlagt för att tillgodose nationens militära intres-
sen, för att etablera kyrkans och lagens närvaro, för att skapa rumslig kontroll 
och symboliskt representera statsmakten. Hela detta system kristalliserades i 
en sammanhållen arkitektonisk helhet, vad kritiker kallar ”det monumentala 
offentliga rummet” – en ideologisk, normativ representation av makt med 
syfte att bevara en stabil ordning. Det intressanta är att samma enhetliga form 
kan tjäna det motsatta syftet: ”makten” agerade här för att förstärka och upp-
rätthålla rummet som en helhet, till förmån för mångfaldiga, icke-planerade 
och okontrollerbara praktiker. Den ordning som rummet bevarar är demokra-
tins stabilitet, som avhängig ett tomrum där betydelser kan uppstå och ifråga-
sättas. Maktens agerande på Stortorget betecknar därför ett skifte: ett skifte i 
synen på rummet som en sluten till en öppen ordning. Rummets dubbelhet, 
samtidigt öppning och begränsning, motsvarar maktens dubbelhet som för-
tryck eller dominans och som möjlighet eller förmåga; skillnaden mellan (lat.) 
potestas (makt) och potentia (kraft). Det märkliga är att dessa skillnader är sam-
manflätade i varandra och omöjliga att skilja åt. Därför var arbetet med att 
vidmakthålla Stortorgets radikala tomhet förenat med inslag av våld. 

Men gestaltningen inbegrep också en estetisk artikulering av Stortorget 
som plats och det offentliga rummets problematik. En signifikant detalj i 
det avseendet var utformningen av gränsen mellan Stortorget och det omgi-

60.  Detta förhållande kan relateras till Mattias Kärrholms undersökning av begreppet 
begreppet ”territorialitet”, fr territorium (lat.), stadens omland, från torium (tillhöra) 
och terra (jord, land), alternativt även med beröring till terrere (att skrämmas) eller 
terere (att trampa på). Den enklaste betydelsen är att förstå territorialiteten som en 
markering av ”revir”, upprättandet av fysiska eller immateriella gränser på en plats 
som fastställer vem och vad som kan bruka det. Kärrholm diskuterar begreppet 
i relation till det offentliga rummet. Han skiljer mellan projekterade och icke-
projekterade territorier, stabila och instabila, så som producerade genom planerade, 
fysiska åtgärder respektive spontant eller befäst socialt bruk. Territorialiteten anges 
som ett viktigt instrument för att förstå samspelet mellan en plats användning 
och form, där den fysiska utformningen både kan förbjuda och ge stöd åt olika 
sorters användanden. Se Mattias Kärrholm, ”Den territoriella vardagen: om 
territoriell makt och gestaltning på stadens gator och torg”, ur Varje dags arkitektur, 
Arkitekturmuseets årsbok 2004 (Stockholm: Arkitekturmuseet, 2005).
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vande gatunätet. Kantsättningen vid trottoarerna var en praktisk och este-
tisk svårighet som diskuterades utförligt, och betraktad som ”ramen” för ett 
konstverk blir intensiteten i frågan begriplig. Minimalismen var besatt vid 
gränsen; vid gränsen mellan golv och vägg, mellan insida och utsida, mellan 
olika discipliner och medier. Utan någon form av begränsning blir upple-
velsen av ”hela situationen” meningslös: den betecknar ett tillstånd där kon-
sten hotas av utplåning. I den offentliga miljön, i avsaknad av institutionella 
ramverk, måste därför det fysiska verket i sig inbegripa ett gränsförhållande. 
Men denna gräns för konstverket utgör också ett grundläggande rumsligt 
förhållande: gränsen är arkitektur, eftersom den gestaltar skillnaden mellan 
det oändliga och begränsade rummet. Och i denna tanke om öppning och 
begränsning finns en direkt politisk koppling. Tanken om polis som frihetens 
sfär, omgärdad av bevakade stadsmurar, har en direkt analogi med friheten 
i samhället, som villkorad och upprätthållen av lagar, ja hur ”lagstiftaren 
och arkitekten tillhörde … samma yrkeskategori”, som Hannah Arendt 
skriver.61 Det innebär att den frihet som det offentliga rummet betecknar är 
en villkorad frihet: den förutsätter regler, villkor och lagar – liksom en rums-
lig begränsning. Intensiteten som uppstod kring trottoarkanternas utform-
ning visar därför hur konstnärliga, arkitektoniska och demokratiska villkor 
kan sammansmälta i en och samma form. Detaljen var symptomatisk för 
hela gestaltningen, eftersom den var inriktad på att omvandla Stortorget 
till ett nutida offentligt rum. Därför upprättades skillnader i förhållande till 
den befintliga platsen, det ideologiska monument som transformerats under 
århundraden till ett förvanskat och kvarglömt skick. Jag ska avslutningsvis 
resonera kring hur dessa skillnader kan tolkas i olika avseenden och försöka 
urskilja nyanserna i det som framställdes på Stortorget. 

Den första skillnaden berör den mellan en konstnärlig och en arkitektonisk 
position. Integreringen av konst och arkitektur innebar ett likställande – men 
också ett ömsesidigt beroende. Projektet hade inte varit möjligt att genomföra 
utan arkitektonisk kunskap och metodik, men arbetet var fullständigt avhän-
gigt dess legitimitet som ett offentligt konstprojekt. Det gjorde det skilt från 
vanliga projekt, vilket var en förutsättning för de högt drivna ambitionerna 
och utformningens noggrannhet. Som konst betraktad innebar uppdraget en 
enormt vidgad kontext – medan det, i termer av arkitektur, var infogat i en 
problematik som normalt sett inte projiceras på stadsmiljöer. Projektet hade 
aldrig kunnat drivas så långt, och få ett sådant exakt och avvikande utfö-
rande, med mindre än denna integrering. Stortorget är en hybrid, som verk 
betraktat, och som sådant karaktäriserat av en fundamental obestämbarhet: 

mellan konst och arkitektur, historia och nutid, bevarande och nyskapande. 
På ett djupgående sätt berör projektet villkoren att tänka det sammansatta, 
och om vår kultur är präglad av en oförmåga att tänka det sammansatta, så är 
det för att en tanken utgör ett hot för varje fastlagd identitet. 

Det framgår i det faktum att projektet uppmärksammats som arkitektur, 
men inte alls kommenterats i den inomkonstnärliga diskursen.62 Utform-
ningen av stadsrum är uppenbarligen en uppgift som är inskriven i arkitek-
turen och som inte hör till konsten. Men Caruso St. John har i efterhand 
själva varit benägna att framställa projektet som en renodlad arkitektur-
uppgift, där de själva rollen intagit rollen av den traditionella, auktoritära 
arkitekten. Det visar på problemen i arkitekturens profession, en skörhet 
i disciplinen som sådan, eftersom denna upphöjda position uppenbarligen 
måste upprätthållas på ett orättmätigt sätt.63 Enligt Adam Caruso var arbe-
tet med Stortorget en fråga om återställande. Han beskriver projektet som 
att ”utveckla torgets potentialer genom att återföra Stortorget till ett slags 
ursprung och en tomhet som en gång fanns hos åkerfältets odifferentierade 
rymd” – en ”formmässig upprensning av den urbana ytan” som paradox-
alt nog hamnade i konflikt med det samtida bevarandepolitiken.64 Här som 
annars ska betoningen av ”verklighetens kraftfulla närvaro” förstås som en 
kritisk handling, i första hand riktad mot de utslätande effekterna i en glo-
bal ekonomisk hegemoni. Men det inbegriper därmed ett konservativt ”be-
fästande”, en definition av arkitekturen som ett bevarande av värden vilka 
annars hotas av utplåning. Det är en hållning med uppenbar affinitet till 
Kenneth Framptons position, och de ”metafysiska övertoner” som Scalbert 
noterade har sin upprinnelse i samma fenomenologiska tradition.65 Vad 
som uteblir med en sådan förståelse är en insikt om vad arkitekturen faktiskt 
gör: att detta ”återhämtande” också är en omstrukturering, en omläsning, 
en subtil förskjutning av givna betydelser och därför en form av nyskapande. 
Den arkitektoniska praktiken skapar – medvetet eller ej – nya värden och be-
tydelser. Och som Castoriadis visat så inbegriper varje sådan nyskapelse ett 

61.  Hannah Arendt, Människans villkor, s. 236.

62.  Gestaltningen av Stortorget är flerfaldigt prisbelönad i arkitektoniska sammanhang: 
RIBA Awards 2004, Sveriges Arkitekters Sienapris 2004, European Prize for Urban 
Public Space (hedersomnämnande) 2004. 

63.  Eva Löfdahls medverkan har upprepade gånger tonats ner av Caruso St. John vid 
ansökningar och nomineringar av projektet. På utställningen ”Caruso St. John: 
Cover Versions” (A.A. Gallery, London, 8 okt. –13 nov. 2005) nämndes inte ens 
Löfdahls namn, vilket är i strid med upphovsrättslig lagstiftning. 

64.  Adam Caruso, ”Energi och materia”, op cit s. 75.
65.  I en tidig presentation av kontorets arbeten förklarar man (under rubriken 
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”stöd” i det befintliga på ett sätt som överskrider dess former, frambringad ur 
den radikalt imaginära förmågan att föreställa sig något annat. Caruso St Johns 
uttalade positionering mot en samtidskultur, mot samtida kolleger, mot en för-
skingring av alla värden, avslöjar hur denna förment kritiska position be-
tecknar en bekräftad (och därför frivilligt antagen) marginalisering.66 Därför 
visade Stortorget som projekt möjligheterna i en arkitektonisk produktion 
– men också problemen.

Den fenomenologiskt färgade retoriken – om urbanitetens ”aura”, verklig-
hetens ”kraftfulla närvaro” och ”tomhetens och ursprungets” rum – kan inte 
fånga den fulla komplexiteten i Stortorgets gestaltning. Men utformningen 
är samtidigt förbunden med en fenomenologisk problematik. Strategin att 
renodla och förtäta; att göra ”det minsta möjliga” för att förstärka platsens 
integritet och karaktär; den extrema tonvikten på detaljer och utförande, är 
hämtad direkt ur den första fasen av platsspecificitet, dvs. vad Miwon Kwon 
kallar den fenomenologiska, ”oskyldiga” minimalismen. Men en ”kritisk” 
förståelse, där platsen ifrågasätts och problematiseras, relateras till systemet 
för konstens produktion och representation – en process i vilken platsen vid-
gas till en rent diskursiv nivå – är lika giltig för Stortorget. Det innebär att de 
fenomenologiska antagandena drivs fram till ytan på verket, där de konfron-
teras med motståndet inför varje föreställning om en ontologisk grund. Sam-
arbetet mellan disciplinerna medförde alltså en prövning av formerna för det 
platsspecifika och av idékomplexen inom varje tradition – det genererade ett 
slags överlagring av betydelser och gav tillgång till ett mycket rikare regis-
ter för hur platser kan utformas och tolkas. Med nödvändighet innebar det 
också en upplösning av den konstlade skillnaden mellan ”störning” och ”be-
kräftelse”, mellan ett ”oskyldigt” och ett ”kritiskt” skapande. Vad som ytterst 
aktualiserades på Stortorget var därför det antagande, som ligger till grund 
för fenomenologin som sådan: idén om att verkligheten, genom sitt fysiska 

framträdande, har djupgående betydelser i förhållande till ”det mänskliga”. 
Men vad är detta ”mänskliga”? Och vad är det för betydelser? Överfört till 
det offentliga rummets problematik är det detsamma som att undersöka vil-
ken betydelse rummets utformning har för att aktivera dess emotionella, intel-
lektuella och diskursiva innehåll. Och det är detsamma, menar jag, som att 
söka förhållandet mellan det estetiska och det politiska. 

Den andra skillnaden berör kompositionen, materialet och formerna på 
Stortorget. Betoningen av marken på Stortorget är en ”grundning”, symbo-
liskt och materiellt – ett villkor för att verket ska kunna behålla sin energi och 
inte omedelbart förbrukas. Men denna grundning är uttunnad och komplice-
rad genom tillförseln av ytterligare två skikt, det underjordiska och det him-
melska. Det etablerar Stortorget som en mytisk helhet, impregnerad med en 
kristen metafysik eller – om man går längre – en shamanistisk, eftersom idén 
om ett tredelat kosmos har djupa kulturhistoriska rötter.67 Därmed uppstår 
en märklig laddning, eftersom denna ”antropologiska” dimension är upprät-
tad med stöd i de mest triviala och oansenliga inslag i stadsrummet: gatsten, 
dagvattenbrunnar och flaggstänger. Effekten är en vidgning av denna redan 
stora plats: platsens tillförs en imaginär dimension som är ägnad att upplösa 
det platsbundnas inskränkthet. Men etableringen av dessa skikt fyller också 
funktionen att differentiera och nyansera platsens yta. Formandet av ”stigar” 
(med Carusos ord, ”likt spår i sand eller nyfallen snö” ) och ”gläntor” som 
symboliska markeringer bemöter samtidigt funktionella krav: de gör det lätt-
tare att röra sig och vistas på torget, som i övrigt är belagd med fältsten. På rit-
ningarna bildade gläntorna ett slags spiralformat mönster, en antydan om ett 
gyllene snitt – de kom att utföras med återanvänt material, av gatstenen från 

”fenomenologi”) att ”byggnader är tolkningar av och uttryck för vad som redan finns 
på platsen … arkitektens främsta insats blir hans förmåga att finna och förstärka det 
som är värdefullt på platsen”. Caruso St. John, ”Issues”, MAMA 1994:8, s. 28.

66.  Jag menar att giltigheten i Caruso St. Johns arkitekturuppfattning och -praktik 
motarbetas av ogiltigheten i deras argumentation, dvs. i deras sätt att söka 
legitimering på fenomenologiska grunder. Och det är en ogiltighet som framträder 
i varje position som hävdar essentiella värden, dvs. som hänskjuter ansvaret för 
verklighetens konstruktion åt (med Castoriadis begrepp) heteronoma kategorier. 
Paradoxalt nog innebär det ett förnekande av det faktum att man faktiskt skapar 
verklighet i samma stund som man uttolkar den, vilket är ett särskilt problem när det 
rör sig om arkitektur.

67.  Föreställningen om att den fysiska, synliga världen omges av en under- och 
överliggande värld är så vanligt förekommande i skilda kulturer att den kan 
uppfattas som biologiskt betingad. Enligt David Lewis-Williams motsvarar den 
shamanistiska bildvärlden – som (hävdar han) i de afrikanska klippmålningarna, 
eller i den europeiska paleolitiska grottkonsten – hjärnans fysiologiska processer 
under olika tillstånd av trans. Inom shamanistiska kulturer används olika metoder 
(droger, dans, sång etc.) för att försätta sig i sk. alternativa medvetandetillstånd 
(altered consciousness) varmed man upplever sig tränga igenom den synliga, fysiska 
världen och få kontakt med en hinsides, över eller underliggande sfär. Enligt Lewis-
Williams ligger denna praktik till grund för alla religioner och motsvaras av t ex 
de kristna helgonuppenbarelserna. Se David Lewis-Williams, The Mind in the Cave 
(London: Thames & Hudson, 2002) s. 101-162; Jean Clottes och David Lewis-
Williams, The Shamans of Prehistory: Trance and Magic in the Painted Caves (New York: 
Harry N. Abrahms Inc.,1998). 
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de tidigare körbanorna. ”Stigarna” är utformade av förtillverkade betongele-
ment med ett frilagt aggregat av småsten, avsedda att överensstämma med 
fältstenarnas rundning och färgspektrum i förminskad skala. Elementens di-
mensioner är exakt så stora (3 x 4 meter) som maximalt går att tillverka för att 
klara transport och hantering – ytans likhet med 70-talets betongstenar skapar 
återigen effekten av ett ”förfrämligande” till följd av skalförskjutningen. 

Mötet mellan fältsten, betong och gatsten på Stortorget utfördes utan kan-
ter eller förmedlande friser, vilket ställde stora krav på stensättningens tek-
niska precision. De infogade brunnslocken är likaså tillverkade med extrem 
noggrannhet, gjutna av samma betongmaterial som användes för stigarna 
men avslipat och polerat – uttrycket är ett slags fotografisk ”avbild” av fältste-
nen, en något blankare och mer abstrakt yta. Varje brunnslock är försett med 
infällda galler bestående av vertikala plåtar i polerat rostfritt stål – gallren silar 
skimret av vattnets reflexer och låter ljudet nå upp till ytan. Det geometriska 
mönstret på ytan av brunnslocken påminner om ett stort tassavtryck, som om 
ett monster klivit över platsen; monster som ur (lat.) monere att visa, uppmana 
eller erinra, den etymologiska roten till monumentet.68 Varje brunn utgör ett 
slags underjordisk fontän, där olika munstycken och föremål (plåtar, träkulor, 
hinkar) påverkar vattnets rörelser och ger upphov till en orkestrering av olika 
ljud. När allting är tyst och stilla på Stortorget ger ljudet av vatten upphov till 
en känsla av diskret intimitet. Det finns en antydan om ett system mellan de 
olika kamrarna, en historia om en källa som springer fram och korsar en an-
nan under marken – men svagt, bara antytt. Ljudet påminner om närheten 
till hamnen, den en gång livaktiga handeln med tjära och beck, kol- och göd-
ningsämnen, trafiken med blodlakad sill. Men det försätter också Stortorget i 
relation till ett större sammanhang, eftersom vattnet markerar ett flöde – det 
bildar en rörelse och ett sammanhang som vidgar tiden och rummet. På nat-
ten tränger ett svagt ljus upp ur marken genom gallren. 

Också masterna är där av en orsak – de markerar punkter i rummet som 
gör det möjligt att ta i besittning. De betecknar en fiktiv närvaro, ett slags 
symbolisk befolkning av platsen som bestrider idealet om en fullständig fri-
het. Nio meter höga och tunna, svagt vajande i vinden, står de nedstuckna 
som akupunkturnålar i platsens nervsystem. Det till synes tillfälliga i place-

ringen av master och brunnar är skenbar, eftersom minsta förskjutning av 
deras lägen skulle innebära ofrivilliga linjeringar eller överensstämmelser – 
placeringen aktiverar medvetandets drift att söka system, men den bekräftar 
den inte. Masternas yta av polerat stål speglar marken och omgivningen. Det 
skapar en optisk oklarhet, de syns knappast – men illusionen bryts genom de 
blästrade partierna: jo, de finns. Skillnaden mellan reflekterande och matta 
ytor förändras och kastas om med tiden på dagen, det mörka blir ljust och 
vice versa. Med masterna etableras det himmelska planet av högt sittande 
ljuspunkter, infattade i kupor av rött handblåst glas. Samma ljus är strödda 
som med en handgest över de omgivande hustaken – färre än vad som först 
avsågs, men tillräckligt många för att subtilt sudda ut rummets gränser. Den-
na typ av ljus verkar mera höra hemma på landningsfält och körbanor. De 
ger en oväntad förbindelse med rationalitet och teknologi: ett slags signalsys-
tem med okänd programmering. Upplevelsen är motsägelsefull – kanske är 
detta det märkligaste inslaget i Stortorgets gestaltning. De förstärker instabili-
teten i Stortorget betydelse, den fundamentala öppenheten i tolkningen. 

Gestaltningen av Stortorget handlar om att förstärka upplevelsen av plat-
sen i en konkret, fysisk mening – den ”närvaro” som uppstår befäster platsen 
som en immanent form av verklighet. Men tanken om ”närvaro” som för-
bundet med fakticitet förstärker det mystiska draget i verket. Närvaron har 
likheter med tillståndet i meditation, där en extrem fokusering på kroppen 
och andningen framkallar en medvetenhet om medvetandet som sådant. 
Genom att tömma sinnet på innehåll uppstår till slut ett slags icke-hierar-
kiskt tillstånd, en nedbrytning av jagets gränser där medvetandet samtidigt 
tycks befinna sig innanför och utanför kroppen. Den intensiva betoningen 
på det fysiska implicerar alltså andra sätt att tänka – andra sätt att forma och 
uppfatta världen – än vad som är etablerat i den moderna, västerländska 
epistemologin. Det har beröring till alkemin, en praktisk och teoretisk kun-
skapstradition som anses ha förträngts ut ur offentligheten på 1700-talet ef-
tersom den utgjorde ett hot mot maktens etablering (dvs. staten och kyrkan) 
och den frambrytande mekanistiska vetenskapens dominans.69 Praktiken att 
upplösa, destillera och till sist transmutera olika ämnen till ett förädlat till-
stånd – dvs. att skapa guld – var baserad på den aristoteliska föreställningen 
om en formande kraft inneboende i materien, inte som utgående från en av-
lägsen transcendent källa. Morris Berman karaktäriserar alkemin som ”ve-
tenskapen om materien, ett försök att utröna naturens hemligheter; en upp-
sättning procedurer som användes i gruvdrift, färgning, glasstillverkning och 

68.  Den etymologiska kopplingen mellan ”monster” och ”monument” är intressant. 
Termen (lat.) monstrum betyder vidunder eller järtecken, eg. medel att mana eller 
erinra, genom sammanställningen av monere och capistrum: snara (capio: att fånga). 
Monere ligger likaså till grund för monumentet; alltså ett medel för att snärja 
(uppmärksamheten), att uppmana. Se Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok 
(Malmö: Gleerup, 1980).

69.  Se Carl-Michael Edenborg, Alkemins skam: den alkemiska traditionens utstötning ur 
offentligheten (Stockholm: Caudex, 2002).
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medicinframställning; och samtidigt ett slags yoga, en vetenskap om psykisk 
tranformation”.70 Han menar att den alkemiska epistemologin utgick från en 
helt annan förståelse av ”jaget”; inte ett ”subjekt” skilt från ett ”objekt”, utan 
som delaktigt i en levande organisk helhet som omfattade all materia – vad 
han kallar ett ”deltagande medvetande”. Det är ett perspektiv som inte gör 
någon skillnad mellan insida och utsida, ett förhållande som kan ställas mot 
Italo Calvinos paradoxala notering i den intrikata romanen Palomar: 

Men hur bär man sig åt för att titta på något och lämna jaget där-
hän? Vem tillhör ögonen som tittar? Vanligtvis tänker man sig att 
jaget är någon som står och tittar ut från de egna ögonen liksom 
lutad över ett fönsterbräde och ser världen som breder ut sig i sin 
helhet där framför sig. Med andra ord: det finns ett fönster som 
vetter mot världen. På andra sidan finns världen; och på den här 
sidan? Fortfarande världen: vad skulle det annars vara?71

Den intensiva betoningen av Stortorget som en fysiskt fenomen kan därför 
ses som ett ifrågasättande av den cartesianska dualismen. Den filosofiska 
referensen ska snarare sökas hos Spinoza, till den filosofi som inte talar om 
skilda världar, om skilda substanser, utan om immanensen av en enda sub-
stans i vilken allting finns nedlagt och tillgängligt. Det betyder att det inte 
finns någon annan verklighet, ingen ytterligare dimension, än den materiella 
– men också att denna materiella verklighet har en obegränsad kapacitet att 
framkalla innebörd. 

Om utformningen av Stortorget ger upphov till spekulationer – om 
tantrisk meditationsteknik (Antar Mauna), om en alkemisk eller shamanistisk 
kosmologi, om betydelsen av det immanenta – så är allt detta implicit i be-
greppet ”subjektivitet”, dvs. hur ”jaget” konstrueras och framträder i t ex. 
ett konstverk. Det står på spel i konsten som sådan, och det är en dimension av 
skapandet med djup arkitektonisk relevans. Idén om det ”imaginära rum-
met” praktiserades i den tidiga modernismen som en integrering mellan 
konst och arkitektur – hos El Lissitzky var det ett försök att spränga grän-
serna för den euklidiska geometrin och upprätta ett dynamisk och intensiv 
verklighetsuppfattning. Men dessa experiment att ”splittra sönder syncen-
trum” utgick fortfarande (som Panofsky konstaterar) från en fixerad blick-
punkt – om än en rörlig sådan. Inom andra bildkulturer, utanför Europa 

och före centralperspektivets etablering på 1400-talet, fanns andra metoder 
att framställa rummet som samtidigt och på många platser. Föreställningar om 
ett mångfaldigt, diskontinuerligt och skiktat rum antas därför vara relate-
rade till en annan föreställning om subjektet.72 Det implicerar att idén om 
de imaginära nivåerna på Stortorget på ett djupgående sätt involverar en 
problematisering av relationen mellan jaget och rummet. 

Undersökningar inom hjärnforskningen visar hur ”jaget” är kopplat till 
rumsuppfattningen, eftersom upplevelsen av det egna jagets gränser uppstår 
ur förmågan att orientera sig rumsligt och särskilja sig från omvärlden.73 Det 
är en förmåga som försvagas under viss stimulans, där följden blir en känsla 
av ”uppgående” i en större verklighet. Metoder för att framkalla en sådan 
förändring av medvetandet (som droger, fasta, rytmisk dans, sång, medita-
tion, alkohol och sex) finns inom alla kulturer. Det intressanta är att denna 
upplösning av jagets gränser också är förknippad med mimesis: det finns 
inneboende i tanken om empati, igenkännande och bekräftelse – förmågan 
att se sig själv i andra, att bli ”tilltalad” av tingen. I konstteoretisk mening har 
det att göra med en total identifikation, där upplevelsen av ett konstverk el-
ler en berättelse är så stark att den inbegriper en känsla av ”uppgående” i en 
gränslös gemenskap.74 Det mimetiska inbegriper en relation mellan subjektet 
och objektet; det har att göra med bekräftelse, men också med avstånd och 
skillnad (mellan bilden och det avbildade, mellan det upplevande subjektet 
som subjektets utsläckning i total identifikation). Det finns alltså en spänning 
i mimesisbegreppet som gör det produktivt, och det ger ytterligare en infalls-
vinkel på gestaltningen av Stortorget. För tre nivåerna upprättas med mime-

70.  Morris Berman, The Reenchantment of the World (Ithaca, London: Cornell University 
Press, 1981) s. 92.

71.  Italo Calvino, Palomar (Stockholm: Bonniers, 1985) övers. V. Melander, s. 122.

72 .  Jag lånar denna infallsvinkel direkt från Gunnar Sandin, Det dolda protokollet: om 
konventioner i estetisk handling, s. 36.

73.  Ämnet hör till Eva Löfdahls material i utställningen ”To circumnavigate a Pancake” 
(Krognoshuset, Lund samt SAK, Stockholm, 2005), ett slags dokumentation av 
hennes deltagande i en expedition i libyska öknen (se http://www.fjexpeditions.
com/frameset/past.htm. Hon refererar här till ”Why God Won’t Go Away: Brain, 
Science and the Biology of Belief” av hjärnforskarna Andrew Newberg och Eugene 
D’Aquili, Rause (2001).

74.  Mimesis, det grekiska ordet för ”avbildning”, förklaras av idéhistorikern Morris 
Berman som ”submitting to the spell of a performer, or becoming immersed in 
events; the state of consciousness in which the subject/object dichotomy breaks 
down and the person feels identified with what he or she is perceiving” (op cit. s. 346). 
Denna förståelse av mimesis som ”deltagande medvetande” är central i Bermans 
framställning av hur det västerländska subjektet konstrueras genom en legering av 
filosofi, vetenskap och kapitalism och därmed utplånar tidigare epistemologier, 
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tiska metoder – de etableras med element som liknar det mesta vardagliga i 
stadsbilden men som också utgör en skillnad i förhållande till dem. 

Den intensiva betoningen på Stortorgets stenbeläggning berör ”marken” 
i hela dess associationsregister: som grundning, stabilitet och konkretion. Ste-
nen fungerar med andra ord som en verksam, estetisk komponent: som ett me-
dium för en retorisk utsaga. ”Tunga och oviga media, som t ex sten, binder tiden” 
skriver Marshall McLuhan: ”När de används för skrift är det verkligen i hög-
sta grad svala, och fungerar som, en föreningslänk mellan olika tidevarv”.75 
Med ”svala” menar han medier med en ”låg definition”, dvs. som innehåller 
förhållandevis lite information och där mycket överlämnas åt mottagaren att 
komplettera och tolka. Till skillnad från ”heta” medier med hög definition 
(han exemplifierar med fotografiet) inbjuder de svala till en hög grad av aktivt 
medverkande. I det avseendet kan konsten i alla dess former betraktas som ett 
svala medier, eftersom ”meningen” (budskapet) alltid inbegriper läsaren, be-
traktaren eller brukaren. Även om tiden sprungit ifrån McLuhans definitioner 
(ingen skulle idag påstå att fotografiet inte lämnar en del osagt och osett) pekar 
han ut stenen som ett medium på ett intressant sätt. Fältstenen på Stortorget 
kan verkligen betraktas som ett ”skrift” som vittnar om hur torget uppkom-
mit och använts. Det finns fortfarande synliga markeringar för torghandeln, 
och de släta fragmenten av kalksten har uppenbarligen en historia som skiljer 
sig från den omgivande graniten. Men det mest säregna på Stortorget, enligt 
Länsmuseets bedömning, är ett alltjämnt synligt system med sk. radstenar, 
parallella diagonala ränder av större stenar med mindre fyllnadsstenar där-
emellan. Radstenarna fungerade som riktmärken för att sättningen emellan 
skulle bli rak och jämn, vilket vittnar om den hantverksmässiga precisionen 
i läggningen av torget.76 Radstenarnas mönster och indelning av ytan fick en 
kraftfull förstärkning på Caruso St. Johns ritningar, och kompletteringen och 

utökningen av fältsstensytan upprätthöll denna logik.
Betraktat som ett semiologiskt tecken kan stenbeläggningens utseende 

hänföras till ”index”. Till skillnad från ”symbolen” och ”ikonen” (tecken 
som är kodade genom konventionen respektive igenkännande) registrerar 
index processen av sin egen tillverkning – bilden är bara ett avtryck av sin 
egen, fysiska orsak.77 Fingeravtrycket är det klassiska exemplet på hur en 
sådan ”bild” inte betyder någonting, men att den just därför har en kuslig 
förmåga att framkalla en känsla av närvaro. De berömda handavtrycken i 
de paleolitiska grottorna framkallar en svindlande känsla av att någon har 
faktiskt stått precis här, för tiotusentals år sedan, och lämnat ett avtryck 
av sin hand.78 Index är ett spår, en ledtråd, men det pekar bara tillbaka 
mot sig själv: de betydelser vi tillför denna ”bild” uppstår till följd av vår 
egen inlevelse och meningsproduktion. Därför har det också använts inom 
konstnärliga praktiker som varit inriktade på estetiska strategier bortom 
mimesis och representation. Rosalind Krauss har skrivit om den indexikala 
logiken i 70-talets konst. Hon menar att det som förbinder de vitt skilda 
konstnärliga uttrycken i tidig postmodernism – den ”avsiktliga eklekticism” 
(willful eclecticism) som uppstår till följd av minimalismens överskridande av 
mediumspecificitet – är strävan att framställa verklighet, inte att represente-
ra. Genom att utgå från Roland Barthes förståelse av (just) fotografiet som 
”ett meddelande utan kod”, ett avtryck utan avsikt, framhåller hon hur en 
konstnär som Gordon Matta-Clark arbetar utifrån ett fotografiskt, snarare 
än ett måleriskt, register: 

Ambitionen är att fånga byggnadens närvaro, att finna strategier 
som tvingar fram den till ytan på verket. Men när denna närvaro 
framträder fyller den verket med en märklig känsla av förfluten tid. 
Även om de skapats av en fysisk orsak innesluter det givna tecknet 
– spåret, avtrycket eller ledtråden – den orsak som i sig inte längre 
är närvarande. De ”spårlika” verk jag beskrivit [på utställningen 

  baserade på ett annat medvetande (fr a som etablerad i alkemin). På ett idéhistoriskt 
plan är denna individualiseringsprocess sammanflätad med vad Max Weber kallar 
”avförtrollningen” av samhället – dvs. religionernas gradvisa ”rationalisering” 
och avskiljande från en ursprungligen mytisk världsbild. För Berman betecknar 
mimesis empati och identifikation, som han menar livsavgörande egenskaper för att 
människan ska nå insikt om sin existentiella delaktighet med allt levande på jorden. 

75.  Marshall McLuhan, Media (Pocky, 2001) övers. R. Matz, s. 37.
76.  Se Richard Edlund & Örjan Molander, Stortorget: från brunn till p-mätare (Kalmar: 

Kalmar Läns Museum, 1998). Man ger här en detaljerad redovisning av Stortorgets 
beläggning och hänvisar till en beskrivning från 1849 om gators underhåll och 
läggning: ”Vid denna tid hade fältstenen använts under flera hundra år och man 
hade då samlat den kunskap som gick att få på detta område”.   

77.  Se C. S. Peirce, ”Logic as Semiotic: The Theory of Signs”, Philosophic Writings of 
Pierce (New York: Dover, 1955).

78.  För Mats Rosengren betecknar denna upplevelse vår egen förmåga att skapa en 
berättelse genom att ”upprepa, repetera, ta om och ge en innebörd”. Bilderna i 
grottan ska alltså inte fattas som ett absolut Ursprung med en fastlagd betydelse utan 
är i allra högsta grad ett ”svalt” medium. I detta sammanhang visar handavtrycket 
på glidningen mellan index, symbol och ikon: det är ett index men betydelserna 
aktiveras genom konvention och igenkännande. Se Mats Rosengren. För en dödlig 
som ni vet är största faran säkerhet: doxologiska essäer (Åstorp, Rhetor, 2006) s. 39.
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”Rooms”, PS 1, maj 1976] visar byggnaden på ett paradoxalt sätt, 
som fysiskt närvarande men tidsligt avlägsen.79

Genom att framkalla upplevelsen av byggandens fakticitet, genom att betona 
spåren från dess tillkomst, bruk och existens genom historien, framträder den 
som ett spöke: en oavvislig närvaro av något som inte längre existerar. Det 
konstnärliga tilltaget är alltså något som tvingar verkligheten att framträda, 
som framkallar de fysikaliska omständigheterna kring olika sorters visuell in-
formation. Det har en direkt relation till hur Caruso St. John lämnat kvar spår 
av tillverkningsprocessen i den platsgjutna betongen i konsthallen: byggnaden 
öppnar inte bara upp för nya praktiker och möjligheter, utan härbärgerar ock-
så ögonblicket för dess tillblivelse. Konsten, liksom arkitekturen, är praktiker 
som framkallar den ”givna” verkligheten och som därmed – på ett paradoxalt 
sätt – sammanbinder historien med framtiden; som tvingar det förflutna ”till 
ytan på verket” och som därmed öppnar upp inför ständigt nya upplevelser. 
De indexikala spåren på Stortorget är del av den regel som gestaltningen eta-
blerar och fullföljer – med samma sten, samma teknik i stenläggningen – i 
syfte att låta platsen framträda i nuet, som ett samtida offentligt rum. 

Index har anknytning till begreppet faktura, ett centralt begrepp hos de 
ryska sk. konstruktivisterna och den experimentella typografin i början av 
1900-talet. Det kan beskrivas som en fokusering på görandet och produktio-
nens spår i arbetet, dvs. vilket intryck ytans kvaliteter ger för kvaliteten och 
betydelserna av ett verk. På svenska förklaras termen faktur som 

spår av redskapets hantering i ytstruktur eller komposition. Kon-
struktivisterna använde begreppet mera som del i en aktivitet: dels 
var det en av tre kompositionsprinciper (tektonika, konstruktsija, fak-
tura) dels förknippades det med ändamålsenlighet som också inne-
fattade förmågan att uttrycka politisk, dvs kommunistisk, ideologi. 
Faktura implicerade, vidare, ett arbete med verket som helhet, ej 
en aspekt av det, samt att i skapandeprocessen successivt och med-
vetet välja material.80 

Gunnar Sandin har diskuterat fakturans betydelse i en avhandling om ”ver-

kets retorik”, där han undersöker de semiotiskt betingade villkoren för visu-
ell information. Han skriver: ”Varje bild är, liksom varje text, en utsaga. På 
utsagans plan finns ingen essentiell skillnad mellan en teckning, en roman, 
eller ett teoretiskt påstående. Som yttranden riktar de sig alla i en handling 
från någon till någon. Yttrandet artikulerar en position.” 81 Sandin visar hur 
fakturan är ett centralt begrepp för att förstå texten som samtidigt ”ren infor-
mation” och fysiskt material – exakt på det sätt som Robert Smithson förstod 
den. Fakturan understryker det faktum att varje utsaga är historiskt, fysiskt 
och socialt betingad – den pekar ut subjektet i en situerad position, dvs. inte 
som ett generellt, neutralt och allmän subjekt (Människan), utan ett specifikt. 
Fakturan är spåren efter görandet, handavtrycket – i överförd bemärkelse 
”tonfallet” i berättelsen, ”det personliga” i en generell struktur. Allt detta är 
relevant i förhållande till Stortorget, eftersom utformningen var baserad på 
hantverksmässiga kvaliteter, en precision i görandet. Implikationerna av fak-
tura visar hur ett sådant verk kan tolkas som en problematisering av subjek-
tivitet, men inte som ett absolut bortvisande. Kombinationen av index och 
faktura upprättar en länk mellan den som formar verket och den som upp-
lever det, inte som en rak överföring av nedlagda och uppfattade betydelser, 
utan genom att etablera den fysiska platsen som skapad och skapande. 

Den indexikala logiken på Stortorget betecknar också ett viktigt avsteg 
från hur platsbegreppet vanligtvis tolkas. Enligt den fenomenologiska för-
ståelsen, framför allt så som den definieras hos Norberg-Schulz, är platsen 
en symbolisk återgivning av ”alltet”. Att skapa en plats är enligt honom att 
”samla” den totala upplevelsen i en ”symbolisering” av platsens egenska-
per; att skapa ett imago mundi som ”konkretiserar” Människans värld.82 Men 
enligt en semiotisk definition fungerar symbolen enligt konventionens logik. 
Den ” åkallar en traditionell organisation av världen” och utgör – som San-
din skriver – det mest stabila och samtidigt mest emotionella elementet i 
varje kommunikation, eftersom konventionen är en bekräftelse på grupptill-
hörighet.83 Att upprätta platsen i en ”symbolisk” mening tjänar därför som 
en förstärkning av de territoriella och utestängande effekterna i den gängse 
förståelsen av platsen. Konventionen är givetvis en förutsättning för varje form 
av kommunikation (språket, för det första, är baserat på det), men utsagan, 
verket – vad Sandin kallar ”det retoriska momentet” – uppstår i brottet med 
konventionen, med alla de faktorer som (enbart) verkar stabiliserande. 

79.  Rosalind E. Krauss, ”Notes on the Index: Part 2”, The Originality of the Avant-Garde 
and Other Modernist Myths (Cambridge, Massachusetts, London, England: The MIT 
Press, 1986) s. 217.

80.  Citerat från Gunnar Sandin, Det dolda protokollet: om konventioner i estetisk handling. En 
studie i ord/bildombinat (Lund: Lunds universitet, 1999) s. 25, not 25.

81.  Ibid. s. 18.
82.  Christian Norberg-Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture (New 

York: Rizzoli, 1980) s. 17.
83.  Sandin, op cit s. 53.



Från: Eva Löfdahl
Ämne:
Datum: tisdag 6 maj 2003
Till: Adam Caruso
--------------------------------------------------------

Dear Adam,
I didnʼt talk much to you at the opening.

I was rather exhausted from staying so much outside.  
There were many last minute concerns. Somehow the in-
formation that the mast were different and should be in 
their specific place had not come through or they were 
in such a hurry that they hadnʼt noticed. I had been out 
both at night and in the morning making adjustments with 
Jørgen. My mind was literally gone with the wind and I 
was a bit nervous that I wouldnʼt be able to keep my own 
line of thought together at the seminar. I would be glad 
if you repeated some of what you said.

From your talk and the photos of works by Smithson/ Matta 
Clark/ Oldenburg I understood that you wanted to make a 
wide reference to the “index discourse” and the whole set 
of related issues including entropy.

Not overtly pronounced but implied was: The “row stones” 
are a powerful pattern. First I thought that the lines 
were there to check the level, one put a plank between 
the rows and moved it back and forth. When I looked at 
them now I realised that some of the old ones were quite 
big and that they probably also can have a function of 
grounding the surface, to keep if from moving.

Next was why you didnʼt arrive at the same position as 
the County Museum, which have a straight from the 70ʼs 
view on index, or at least the moral part that everything 
is equally interesting and important. 

Over not doing anything, to, letting a site lay fallow 
for a while, to pragmatic ways of putting things togeth-
er, “the whole earth catalogue”. Did you mean that?

Energy is certainly required to move the stones around 
but compared to most other material the loss of order is 
less. The emphasis on ”shifting stones” becomes a bit 
absurd if one doesnʼt understand it as a statement also 
referring to a context. The dialogue between the two ”cut 
stones”, a feature from the local Sylvester cabaret, 
added that insight. 

The photos of ”Models, H, F, S” etc. I showed were in-
tended as a communication with you. Not as Peter thought 
the one with the back paper still there. Catharina and I 
talked a while ago about the your title “knitting weaving 
wrapping pressing” and about connections and differences 
between your work and mine.

I could have given another example, which relates more 
exactly to the works you showed.

It is an early work and might have been apprehended as an 
ego out of control, so it is better told this way. In the 
winter 1977-78 I walked along the curb in London and took 
long series of photos, documenting gravel and trash in 
the gutter. The photos were put together in a long strip. 
Some years ago I saw a work that looked almost identi-
cal I donʼt remember by whom Gordon Matta Clark or possi-
bly Richard Serra. It was probably an obvious thing to do 
then. The similarity is only in the reproduction, I was 
not really into traces of “Reality”. In my work titled 
“Probability Current”(the concept taken from Physics) the 
“traces” were retouched. They were slightly unreal, not 
really existing only potentially there.

I have always thought works about random a little tire-
some. Now in “Triploids and Others” I explored it for the 
first time. What I found interesting was that words picked 
at random become awkwardly meaningful and quite often 
overstrung or pretentious. When something appears casual 
or at random it is a narrow and well-balanced category.

I am glad that you thought that the masts looked like a 
probe. The first interpretation is probably to see the ob-



jects, masts and wells, as a use of familiar functional 
objects, which are slightly altered to give them another 
presence. The poster for the museum was also intended as 
some sort of communication about the Stortorget. (The 
whole inner room is in a very wide sense telling about 
that too, about levels, spaces and dynamics.) But the im-
age of circular irrigation have aspects, packed into each 
other or inverted, in common with our work I think. The 
structure in the middle of the desert of southern Libya 
just looked so amazing that I had to take the photo. Lat-
er I learned that it was a favourite on ”Kidsat”, a NASA 
program for children.

”This centre-pivot irrigation system uses ground water 
that is pumped under pressure into a gantry or tubular 
arm from a central source. Anchored by a central pivot, 
the gantry slowly rotates over the area to be irrigated, 
thereby producing the circular patterns. Although the 
field diameters vary, these fields are approximately 0.6 
mile (1 kilometre) in diameter.”

A probe lifts a structure, surfaces a paleo-lanscape:

”The ability of a sophisticated radar instrument to image 
large regions of the world from space, using different 
frequencies the can penetrate dry sand cover, produced 
the discovery in this image: a previously unknown branch 
of an ancient river, buried under thousands of years of 
windblown sand in a region of the Sahara Desert in North 
Africa. 
The paleodrainage pern unveiled by SIR-C suggests that 
the location of productive wells at the confluence of the 
old river valleys is no accident. Quite likely, the Water 
supply for the Kufra Oasis has been recharged by episodic 
runoff and by ground Water that moved northward in the 
alluvial fill of the old stream channels.”

At the seminar I talked about the difference of talking 
about an existing work and a non-existing, planned. As 
soon as something is there it provides an evident resis-
tance and one can circle out and around it much as you 

like. While presenting something is an act balance, a 
rash metaphor can start a chain of associations, or as 
the well meaning ecological concern to reuse water in the 
wells became sewer and Hell. I also said it was out of in-
nocence that I picked the topic about language.

Unfortunately it is still too early to reflect on ones 
self-censorship regarding the masts in public. How they 
became so quivering and subtle, populating just a little. 
In the beginning I also thought of them as a stick in the 
skin, flesh/ stone surface, ground to activate stagnated 
energy. One canʼt leave the brutality of Stortorget out 
of account. The “power shovel ballet” was a god interpre-
tation of the baroque setting. The imprints of a four-
toed monster passing by can be imagined in the well cov-
ers.

Best wishes,
Eva
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Betraktad ur ett semiotiskt perspektiv är detta en mycket nyanserad po-
sition i förhållande till de problematiken kring plats, konst och arkitektur. 
Index framkallar en känsla av ett närvarande förflutet – det aktiverar plat-
sen som fysisk verklighet men därmed också vår egen förmåga att framkalla 
betydelser. Meningen frigörs, mångfaldigas och sprids som en av verkets 
effekter. Men för att innebörden ska fungera retoriskt fordras en rigorös be-
handling av varje detalj. Det fordrar en personlig blick, en personlig vilja 
och stora personliga ansträngningar – och detta förhållande bidrar till den 
paradoxala dubbelheten på Stortorget. När masterna vajar en stormig höst-
kväll uppstår en dramatik på Stortorget som liknar naturens. Stenfältet utför 
ett slags utplåning av alla betydelser: det är som att stå inför havet. 

Den tredje skillnaden som etableras på Stortorget har slutligen att göra med 
det offentliga rummet som upplevelse, fakticitet och betydelse. I första hand 
inbegriper gestaltningen en destabilisering av de fasta värden som vanligtvis 
förknippas med det offentliga rummet; med torget i synnerhet. Tanken på 
identitet som någonting föränderligt, skapat och därför möjligt att ständigt 
omskapa, är diametralt motsatt föreställningen om en essentiell verklighet. 
Edward Said hör till dem som motverkat tanken om en ”monolitisk” iden-
titet – dvs. att vi skapas och betingas, en gång för alla, av vårt nationella och 
etniska ursprung. Mot den ställde han jaget i exil – den sammansatta och 
skiktade identitet som inte är bunden till platsen. Det har en motsvarighet 
i den skiktade identitet som gestaltningen etablerat på Stortorget, eftersom 
de tre olika instanser som samverkade i projektet – Kalmar kommun, Läns-
styrelsen och Statens konstråd – var och en kan hävda en giltig definition 
av vad Stortorget ”är” för något. Det är lika sant att påstå, att det rör sig 
om en numera kulturminnesmärkt och historiskt skyddad plats försedd med 
särskilda föreskrifter – som att det utgör en allmän plats, ägd och förvaltad 
av kommunen. Till detta kommer Stortorgets identitet som arkitektur och 
som ett nutida offentligt konstverk – var och en av dessa identiteter överlap-
par varandra och existerar samtidigt på platsen. Denna vidgning av platsens 
identitet motsvaras av instabiliteten i idén om platsens mening.

Likväl kan man säga att gestaltningen framhåller det väsentliga i ”det 
som är” på Stortorget. Det berör det offentliga rummets historiska och po-
litiska dimensioner, dess symboliska och monumentala innebörder – men 
också frågan om rummets sensoriska påverkan. Stämningen förändras på 
Stortorget beroende på om det är tomt eller använt. När platsen används 
och är fylld av verksamheter fungerar den som ett tillskott, ett tillhandahål-
let utrymme utan föreskriven användning. Men det oansenliga intrycket på 
dagen förändras på natten, när rummet transformeras till en magisk och 
monumental upplevelse. Stortorget har tillförts en laddning, en diskret men 

märklig stämning av någonting uråldrigt men ändå vardagligt. Det prag-
matiska draget i platsens utformning – ambitionen att tillföra det som har 
ansetts befogat för att förstärka känslan av närvaro – har samtidigt beröring 
med shamanism, med folkloristiska och alkemiska världsbilder. Stortorget 
har samma slags råa magi som utmärker en folksaga. Och om den väster-
ländska samhället ska betraktas i termer av ”avförtrollning” – en tilltagande 
rationalisering som omöjliggör varje längtan och fantasi, vad Max Weber 
kallade Die Entzaubering der Welt – kan man därför tala om detta som en åter-
förtrollning av rummet. I denna enda tanke om ”återförtrollning” framträder 
slutligen hela den dubbelhet som är utmärkande för projektet. 

Enligt Hannah Arendt är det offentliga rummets ”förtrollning” tecken 
på dess förfall. Endast det relevanta har sin plats i offentligheten, det som tål 
framträdandet i dess ”skoningslöst bländande ljus”. När offentligheten fylls av 
”de små kära ting” som förtjusar och förtrollar (”en vattenkanna, en harv som 
lämnats kvar på fältet, en hund i solen, en oansenlig kyrkogård, en krympling, 
en liten bondgård”) så visar det redan hur offentligheten förlorat sin mening 
och invaderats av det privata.84 Industrialiseringen medverkar till förintelsen 
av dessa ting och fyller utrymmet med ständigt nya, massproducerade trivia-
liteter. Utvidgningen av det privata som liktydigt med ”förtrollning” visar sig 
också i hur massmedia fascineras av personliga berättelser och perspektiv (där 
”det intima” sedan länge upphört att vara ett skydd från det socialas insyn). I 
sitt bidrag till dokumentationen av Stortorget ansluter Löfdahl till detta stycke 
hos Arendt: hon kallar det ”charm” och förbinder det med önskan att göra 
offentliga platser mer ”hemlika”.85 Det offentliga rummets privatisering fram-
träder i uppfattningen om det som ett trivsamt vardagsrum. 

Men även om ”förtrollningen” är förbunden med det privata har den 
även andra innebörder. Med tillägg av prefixet åter-, på engelska reenechant-
ment, har termen en exceptionell dubbelhet: den framkallar strategier som 
både förstärker den nuvarande utvecklingen och som utgör ett motstånd 
till den. Termen är spridd inom de mest disparata områden – den används 
inom miljörörelsen, inom ”new age” med sina alternativa medicinska och 
psykologiskt ”holistiska” läror, men också inom reklam- och företagsvärl-
den.86 ”Återförtrollningen” har uppenbarligen att göra med skapandet av 

84.  Hannah Arendt, Människans villkor, s. 76. Hon citerar här Hoffmansthal ”men 
hade naturligtvis lika gärna kunnat citera Rilke”. Poängen är att det är dessa små 
pittoreska ting som skapar mening och sammanhang, en känsla av tillhörighet och 
gemenskap – inte ”storhet” och ”dygder”.

85.  Eva Löfdahl, ”Energi – ett utdrag”, ur Helena Mattson (red.) Kalmar Stortorg, s. 51.
86.  Min källa utgörs här av sökningar på internet (”reechantment” alt. ”re-
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myter och ”magiska” upplevelser för att tillfredsställa människans behov av 
en (verklig eller simulerad) mening – en vändning mot mythos sedan logos 
tycks ha spelat ut. Inom företagsvärlden betecknar termen en fokus på le-
darskapets karismatiska och entusiasmerande kvaliteter, men den fungerar 
också som ett sammanfattande begrepp för systemet att skapa varumär-
ken, att marknadsföra och producera immateriella kvaliteter. Som länkad 
till produktionen av varans ”aura” eller sken, kan denna ”återförtrollning” 
därför ses som liktydig med vad Guy Debord menade med ”skådespelsam-
hället”, kapitalismens utplåning av skillnaden mellan verklighet och simule-
ring. Den hallucinatoriska miljön i samtidens ”konsumtionskatedraler” har 
många gånger teoretiserats och satts i samband med utplåningen av det of-
fentliga rummet i enlighet med senkapitalismens logik.87 

Idén om ”återförtrollning” förekommer emellertid också i religiösa och 
konstnärliga sammanhang. Inom den s k. postmoderna teologin används 
termen för att verka för ett ekologiskt ansvarstagande genom en legering 
av kristna trosföreställningar och naturvetenskap. Man föreslår en ”återför-
trollning” av naturen, en nyväckt förundran inför den som skapad av Gud – 
föreställningen är direkt länkad till idén om ”intelligent design”. Genom att 
återgå till den medeltida synen på naturen som ”Guds bok” tydliggörs den 
till synes oundvikliga kopplingen mellan det skapade som avhängigt intention 
och därför förbundet med en fastlagd mening.88 Den teologiska kritiken av 

vetenskap och rationalitet bildar också utgångspunkt för hur idén om ”åter-
förtrollning” framställs inom konsten. Den amerikanska konstvetaren Guzi 
Gablik argumenterar för en mer ansvarstagande konst som medverkar vid 
uppkomsten av ett nytt, holistiskt medvetande vilket ska rädda jorden från 
en social och ekologisk katastrof. ”Återförtrollning, som jag ser det” skriver 
Gablik, ”betyder att gå bortom de moderna traditionerna av mekanisering, 
positivism, empiricism, rationalism, materialism, sekularisering och veten-
skaplighet – hela det objektifierande medvetandet i Upplysningen – på ett 
sätt som medger själens återkomst”.89 Positionen upprättas i lika mån mot 
modernismens förnuftstro som mot en ”destruktiv” och ”nihilistisk” post-
modernism. I konstnärlig mening är den en direkt följd av brottet med den 
”kulturella fångenskapen” på insidan av galleriet och en konsekvens av den 
platsspecifika traditionen. Den nya, anti-estetiska och handlingsinriktade 
konst som Gablik förespråkar utgörs av olika slags sociala verk inom ”new 
genre public art”, arbete med skolbarn och hemlösa etc., men med en stark 
betoning på konstens rituella funktion. Gablik menar att konstnärens upp-
gift är att praktisera uråldriga magiska ritualer (eller uppfinna nya) för att 
synliggöra ekologiska problem och verka för social sammanhållning. Men 
det är ovisst vad som motiverar dessa praktiker som ”konst”, om inte konst-
nären i sig ska definieras som ett heligt medium. 

Gemensamt för dessa appeller är att de söker etablera en holistisk världs-
åskådning för att söka bot på förlusten av mening. Trots att de sociala di-
mensionerna betraktas som avgörande omfattar kritiken sällan ett politiskt 
ställningstagande eller en kritik av kapitalismen som system. ”Återförtroll-
ningen” ska förstås i termer av en tillbakagång, en rekonstruktion av ett slags 
naturligt tillstånd som före modernitetens uppkomst. Endast Morris Ber-
man, en av ”genrens” första uttolkare, noterar det faktum att en förändring 
av medvetandet måste ske på förnuftig grund – och att det som han kallar ett 

  enchantment”) som framkallar ett mycket stort och varierat utbud med referenser 
till akademiska texter (inom ekonomi, sociologi, konst etc.), konferenser, new-age 
konvents, parapsykologiska konsulter etc. Termen används vanligtvis med prefixet 
åter-, även i ekonomiska sammanhang där det inte förefaller motiverat. Den enda 
orsaken som jag ser är att det indirekt hänvisar till Webers begrepp, alternativt pekar 
mot en återgång till en förhistorisk mytisk förankring som anses ha gått förlorad i 
samtiden.

87.  Se George Ritzer, Enchanting a Disenchanted World: Revolutionizing the Means of 
Consumption (California, London, New Dehli: Pine Forge, Sage, 2005) Ritzer 
bedriver en kritisk undersökning av kapitalismens dominans och kommersialismens 
manipulering av tids- och rumsuppfattningen. Produktionen av ”sken” och 
”förtrollningen” av rummet ses som en inneboende kraft i kapitalismen som sådan 
med början i Walter Benjamins Paris-passager. Hans kritik mot ”disneyfieringen” 
av staden har en direkt motsvarighet i Margaret Crawfords ”The World in a 
Shopping Mall” ur Michael Sorkin (red.) Variations on a Theme Park: the New American 
City and the End of Public Space (New York: Hill and Wang, 1992).

88.  Se t ex David Ray Griffin, The Reenchantment of Science: Postmodern Proposals (Albany: 
State University of New York Press, 1988) m fl böcker av samma författare; Alister 

McGrath The Re-Enchantment of Nature: Science, Religion and the Human Sense of Wonder, 
(London: Hodder & Stoughton, 2002). På ett intressant sätt återger McGrath den 
mest konventionella förståelsen av skillnaden mellan konst och arkitektur. Gud kan 
liknas vid en arkitekt, en ”master builder” som avsiktligt skapar en värld av ordning 
och skönhet: ”The genius and wisdom of the architect can be seen in what he built” 
(s. 12). Men naturen är också ett uttryck för Guds personlighet: ”The image of God 
as artist conveys the idea of a personal expression in the creation of something 
beautiful …We might speak of an artist ‘putting a lot of herself into’ a picture or 
music, meaning that the artistic creation in some way mirrors the nature and genius 
of the artist.” (s. 13). 

89.  Suzi Gablik, The Reenchantment of Art (London, Thames and Hudson, 1991) s. 11.



414 Att göra skillnad   Exkurs 3 415

”deltagande medvetande” kan förklaras med stöd i vetenskaplig forskning. 
Han ansluter starkt till kulturantropologen Gregory Batesons teorier om 
Mind, ett slags organisationsprincip i allt levande, och de olika teorier om 
inlärning och cybernetik som denne utvecklat.90 Det finns inga möjligheter 
här att uttömma detta ämne, men Bateson framstår som en högst relevant 
och kanske allmänt förbisedd tänkare. Han ger en vetenskaplig kontext till 
ungefär samma tankegångar som Gilles Deleuze formulerat inom filosofin 
– en inriktning mot det som gör skillnad. 

Sammanfattningsvis vittnar alltså termen återförtrollning om en kris i det 
västerländska samhället. Den betecknar både motstånd och makt, är sam-
tidigt orsak och verkan. Den talar om längtan efter en helad värld och är på 
samma gång en fullt utvecklad plan för dess fortsatta splittring. Därför är 
det symptomatiskt att författarna till Imperiet identifierar den postmoderna 
s k. skillnads- och identitetspolitiken (så som vi möter den hos bland annat 
Rosalyn Deutsche) som följdriktig med kapitalismens ordning: ”Marknads-
föringen är i sig en praktik baserad på skillnader, och ju fler skillnader, desto 
fler marknadsstrategier kan utvecklas … varje skillnad utgör en möjlighet”.91 
Postmodernismen, så som inriktad på ”skillnad” – det tänkande ”som ar-
betar för att blottlägga och överskrida den moderna ordningens gränser, ge-
nom det aporetiska återuppståndelsen av skillnadens eller olikhetens former 
vilka är undertryckta eller dolda inom denna ordning” – framställs av Hardt 
och Negri som en integrerad del av kapitalismens logik.92 Krisen berör 
därför också villkoren att tänka – att framkalla alternativ som gör en verklig 
skillnad möjlig. För hur naivt den än formuleras, hur svepande kritiken än 
är, så visar längtan efter en ”återförtrollad” värld på problemen i det post-
moderna tänkandet. Försök att framkalla motståndspositioner hos dem som 
blottlagt modernitetens mekanismer visar hur det rör sig om just motstånd, 
och inte om nya program eller strategier för att skapa en bättre värld: därav 
termen ”post-utopisk”.93 

Det är mot denna bakgrund ”återförtrollningen” av Stortorget måste ur-
skiljas. Utformningen av platsen och implikationerna av det som verk akti-
verar den fulla motsättningen i återförtrollningens innebörder. Idag är varje 
utformad ”upplevelse” någonstans också ett ”spektakel”, och betraktat som 
en estetisering av stadsrummet var projektet ofrånkomligen indraget i kom-
munens marknadstänkande. Man kan se det som ”ett elitprojekt av konst-
närliga makthavare med miljonresurser till sitt förfogande”, ett bisarrt ex-
empel på hur makt är pengar och hur allting är infogat i en ekonomisk logik. 
Men det finns en poäng i Lefebvres huvudverk, Production de l’espace, vilken 
framgår av titeln men som ofta brukar förbises: rummet produceras – men 
det producerar också. Det finns en process som föregår verket och andra som 
tar vid efteråt. Omedelbart efter färdigställandet tycks också den entropiska 
nedbrytningen ha börjat: ansvaret för Stortorget faller mellan olika kom-
munala instanser – är det park, mark eller kultur? – vilket skapar problem 
kring skötseln. Nya och andra territorier uppstår, saker tillkommer och förs-
vinner. Därför blir denna skildring av Stortorget ett fasthållande vid ett kort 
moment i platsens existens, just i det tidsspann där energin materialiserades 
i rummets produktion för att därefter omedelbart omvandlas – i andra verk, 
andra platser, och i den här avhandlingen. Fortfarande väcker projektet lo-
kal indignation: man hade väntat sig så mycket mera, så mycket mer av liv 
och rörelse – kanske ett annat klimat, ett helt annat samhälle. Men man fick 
den plats man hade. Och därför tror jag att man kan betrakta ”återförtroll-
ningen” på ytterligare ett annat sätt. ”Förtrollningen” talar om någonting 
vars identitet vi inte kan vara säkra på: det talar om oförklarliga skiften och 
en oförklarlig förmåga, ett överskridande av tiden och rummet. På sätt och 
vis är detta verkliga aspekter av det offentliga rummet. Det rör inte bara 
Stortorget i Kalmar, utan varje plats som fortfarande fungerar som en insti-
tutionaliserad ”öppning” i samhället. Det offentliga rummet har förmågan 
att framkalla nya betydelser och erfarenheter, att försätta oss i kontakt med 
det vi inte känner till. ”Återförtrollningen” av det offentliga rummet är att 
med estetiska medel förstärka dess existens som någonting i sig förunderligt. 
Det är att verka för en medvetenhet om det som en ytterst märklig, mänsklig 
konstruktion – en motsvarighet till idén om den ”återförtrollade” naturen, 
men med en diametral motsatt innebörd. För meningen är inte fastslagen, 
och boken är inte skriven, utan alla dessa innebörder måste produceras vid 

90.  Berman, op cit s. 191-264, med hänvisning till Gregory Bateson, Mind and Nature: 
A Necessary Unity (New Jersey: Hampton Press 2002) och Steps to an Ecology of Mind 
(Chicago: The University of Chicago Press, 2000).

91.  Michael Hardt och Antonio Negri, Imperiet (Göteborg/Stockholm: Glänta/Vertigo, 
2003) övers. H. Gudenäs et al., s. 136.

92.  Denna definition av det postmoderna tänkandet är hämtad från Nicholas Gane, 
Max Weber and Postmodern Theory: Rationalization versus Re-enchantment (New York, 
Palgrave, 2002) s. 10. 

93.  Nicholas Gane menar att Max Webers kritik av det västerländska samhället 
återupptas och utvecklas i det postmoderna tänkandet. Han finner ”motståndet” 

i tre positioner: i det estetiska hos Lyotard, det politiska hos Foucault, och i det 
erotiska hos Baudrillard. Det är emellertid knappast tal om någon ”återförtrollning” 
hos någon av dessa utan just metoder att ”undfly” eller uthärda ordningen, eller 
strategier för att vägra delta. 



416 Att göra skillnad

varje användning, tolkning eller betraktelse. Prefixet åter- kan här bara an-
tas som en hänvisning till polis – inte som en förlorad ordning, ett autentiskt 
demokratiskt ideal, utan i dess egenskap av uppfinning. Det betyder att vi har 
ett gemensamt ansvar för det offentliga rummets produktion och för att fast-
ställa dess betydelser.

 

Nästa uppslag:
Stortorget. Foto: Hélène Binet, 2003.
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I
Föreställningarna om samhället har inom den akademiska diskursen rört 
sig mot en dekonstruktion av varje föreställning om ”helhet” med fokus på 
det singulära, den icke reducerbara skillnaden. Det sker på grundval av in-
sikten om ”omöjligheten av fullständig konsolidering, helhet och samman-
hållning – i en individ, i en kollektiv social kropp som en ”community”, eller i 
en institution eller disciplin”, med Miwon Kwons formulering.1 Samhället 
kan inte fattas som en samling kring gemensamma värden, inte ens som 
”gemenskap” – om så bara av det skälet att gemenskapen har en baksida: 
den förutsätter ett ”vi”, till skillnad från ”dem”. I termer av mänskliga rätt-
tigheter, med förbindelser till postkolonial teori och rättvisefrågor på en glo-
bal nivå, har detta perspektiv en obestridlig legitimitet. Problemet är att det 
inte omfattar en idé om följden av denna radikala demokrati: det faktum att 
samhället disintegreras. För att kritiken ska ha en politisk effekt förutsätter 
den i själva verket en annan föreställning om ”helhet”, en annan förbindelse 
mellan människor som man kanske kan kalla ”solidaritet”. Det förefaller 
alltså som om kritiken mot det västerländska samhället som patriarkalt defi-
nierat, imperialistiskt etc. har blottlagt behovet att skapa en ny föreställning 
om helhet. I det avseendet är det symptomatiskt att Jacques Derrida ägnade 
sina sista verk, inte åt det som åtskiljer, utan åt det som förenar: vänskap, 
gästfrihet och förlåtelse.2 Att skapa en ideologi kring det som förenar fram-
står som den verkliga utmaningen idag, för det måste med nödvändighet 
innebära att tänka vidare – bortom kritiken mot modernitetens ”stora be-
rättelser” och dess imperialistiska universalitet. Det intressanta är att hela 
denna problematik har en rumslig motsvarighet. För det offentliga rummet 
är både den sfär där samhällets skillnader och konflikter framträder – där de 
är ägnade att framträda, enligt Claude Lefort – men det är också ett sam-
manbindande element, en förutsättning för en delad verklighet. I det offent-
liga rummet framträder samhället så som det är: ett mysterium. Men i ljuset 
av det offentliga rummets ”försvinnande”; i första instansen på grundval 
av dess ideala betydelser, sedan på grundval av kritiken mot denna idealitet, 
är det angeläget att undersöka hur, och varför, det är möjligt att formulera 
dess försvar. Ett grundvillkor för att utforska det offentliga rummets syfte 
i en demokrati är att se det som en socialt producerad och producerande 
kategori. Men det måste också inbegripa ett perspektiv på de överordnade 

1.  Miwon Kwon, One Place after Another: Site-Specific Art and Locational Identity (Cambridge, 
Massachusetts, London, Englnad: The MIT Press, 2002) s. 154.

2.  Jacques Derrida, Politics of Friendship (London: Verso, 1997); On Cosmopolitanism and 
Forgiveness (London: Routledge, 2001).
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betydelser som det offentliga rummet har tillskrivits: frihet och ljus, det vill 
säga öppenhet och synlighet.

II
Idén om det offentliga rummet som frihetens rum har en laglig grund. Frihe-
ten utgörs av de grundläggande demokratiska rättigheter som är inskrivna i 
grundlagen (Regeringsformen, 2 kap. 1 §), vilken fastslår att ”varje medbor-
gare gentemot det allmänna” är tillförsäkrad yttrande-, informations-, mötes-
, demonstrations-, förenings- och religionsfrihet. Man kan därför omedelbart 
konstatera att det är en principiellt allvarlig sak när det offentliga rummet 
övergår till privat ägande, när det upphör att utgöra en garant för dessa en 
gång erövrade friheter och rättigheter. Men den frihet som rummet utlovar 
är samtidigt begränsad. Friheten är omgärdad av regler och förbud, av olika 
slags villkor som är nödvändiga för att man ska kunna leva tillsammans i ett 
samhälle. Att friheten måste upprätthållas till priset av ofrihet utgör ett grund-
läggande dilemma i den liberala ideologin, och därför kan det inte betraktas 
som en avvikelse att det offentliga rummet, i tilltagande omfattning, förses 
med mekanismer för övervakning och kontroll.3 Denna spänning mellan fri-
het och ofrihet motsvarar rummet som samtidigt öppenhet och begränsning. 
Idén om det offentliga rummet som ett öppet tomrum förutsätter regler och la-
gar, på exakt samma sätt som friheten inte kan tänkas som ett tillstånd utanför 
lagen: friheten skapas av lagen, den är formad och garanterad av samhället. 
Men det finns också en annan svårighet som inte framgår av lagtexten. La-
gen är skriven på grundval av föreställningen om individen som ett autonomt 
subjekt, ett subjekt som tilldelas ett antal rättigheter och som i princip ska 
skyddas från omgivningen. Den frihet som det offentliga rummet garanterar 
är individens frihet, i enlighet med den traditionella liberalism som ligger till 
grund för demokratin. Vad som förblir outtalat och inte avspeglas i lagtexten 
är det faktum att lagen är en gemensam överenskommelse, på samma sätt som 
det offentliga rummet också är en kollektiv angelägenhet. Denna dimension är 
inte uttryckt. Som en fördelning av makt, baserad på föreställningen om ett 
autonomt politiskt subjekt, säger det demokratiska styrelseskicket egentligen 
ingenting om samhället. Det innebär att vad vi överhuvudtaget ska ha med 
varandra att göra är en öppen fråga.

Hur visar sig denna frihet i praktiken? I det vardagliga livet är det påfal-
lande hur allmänna platser tycks sakna betydelse. Då syftar jag inte i första 

hand på skadegörelse, nedskräpning och andra exempel på asociala beteen-
den som så uppenbart manifestar hur det ”allmänna” uppfattas som ”ing-
ens”.4 Vad jag vill peka på är ett beteende som tyder på en utbredd uppfatt-
ning: att idén med det offentliga rummet är att man har rätt att vara ifred. 
Så är det inte på alla ställen – det skiftar enormt i olika städer och kulturer 
– men i den svenska (relativt svagt utvecklade offentligheten) förefaller det 
vara så. Som om andra människor, och i förlängningen samhället i stort, inte 
angår oss. Det innebär att det offentliga rummet är fullständigt likgiltigt – det 
fungerar bara som en passage mellan mera värdeladdade, privata zoner. Om 
man talar om Internet som en teknologisk ersättning av det materiella rum-
met är det i sig ingenting nytt: moderniteten som sådan kan betraktas som 
en immaterialisering av det verkliga. Ny teknologi har alltid inneburit en 
förändring av relationen mellan privat och offentligt: Beatriz Colomina har 
visat hur nya transportmedel och reproduktionstekniker i början på 1900-
talet drastiskt förändrar arkitekturens villkor.5 Men idag är det tydligt hur 
teknologin även medför en förändring av beteendet i det materiella rummet. 
Den nya bärbara tekniken (mobiltelefoner, i-pods, laptops etc.) har skapat en 
förstärkning av den okränkbara zonen kring varje individ som har effekten 
att utestänga interaktionen med omgivningen. Denna mobila ”privatisering” 
kan läggas till de andra privatiserande inslagen i det offentliga rummet, i ter-
mer av ägandeskap, kommersialisering och domesticering. Men om friheten 
i praktiken reducerats till rätten att vara ifred kan vi lämna det offentliga rum-
met därhän. Då kan vi förklara det som ett föråldrad historisk figur och bara 
bevara det av nostalgiska skäl. Ett försvar av det offentliga rummet i samti-
dens samhälle måste därför ha en annan idé om dess betydelse. 

För var och en som använder allmänna platser, som har skäl att utnyttja 
dem – i egenskap av småbarnsförälder, tonåring, hemlös, uteätare, arbets-
lös, alkoholist, narkoman, joggare, hundägare, cyklist, skateboardåkare 
etc.– är det uppenbart att det råder konkurrens om dessa utrymmen. En 
individ eller grupps rättigheter och behov konfronteras ständigt med andras 
(det vill säga, med andras rätt att ”vara ifred”). Doreen Massey understryker 
denna antagonistiska karaktär som det offentliga rummets centrala funktion. 
Hon ägnar det bara uppmärksamhet i förbigående, men konstaterar att den 
idealiserade föreställningen om dess tillgänglighet och öppenhet – en förut-

3.  Samma dilemma avspeglas för övrigt i det svenska folkpartiets omvandling från att 
verka för frihet till att yrka på förbud, att tala om skyldigheter istället för rättigheter. 
Se Fronesis, nr 22-23.

4.  Graffitins extrema manifesterande av det egna ”jaget” kan visserligen tolkas in i 
detta register, men har också andra innebörder – inte minst att detta provokativa, till 
synes genuint radikala uttryck för motstånd idag utnyttjas av företag som reklam.

5.  Beatriz Colomina, Privat och offentligt: modern arkitektur som massmedium (Lysekil: Pontes, 
1999), övers. C. Gabrielsson.
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sättning för jämlikhet, kritik och yttrandefrihet – bortser från det faktum att 
rummet, som en socialt producerad konstruktion, också medför ojämlikhe-
ter och konflikter. Med hänvisning till Rosalyn Deutsche framhåller hon det 
offentliga rummets ”grundlösa” karaktär, men identifierar också möjligheten 
i denna osäkerhet. Grundlösheten genererar impulser att tänka sig andra so-
ciala praktiker, en annan produktion av rum – det är i sig en öppning mot 
utopiska föreställningar om ett annat samhälle. Det offentliga rummet är en 
utmaning för den demokratiska föreställningsförmågan, enligt Masseys sätt 
att se.6 Men kritiken mot idén om frihet och öppenhet har också andra, mer 
vardagliga, implikationer. Massey menar att det inte kan vara tillgängligt för 
alla eftersom rummets gränser är förhandlade ur en viss grupps intressen. 

Med denna förståelse försvinner det offentliga rummet som en generell 
ordning: det utgörs i praktiken av specifika och olika rum. Man kan enkelt 
konstatera att det finns mängder av rum som på olika sätt kan kallas ”of-
fentliga”: klubblokaler, tvättstugor, lekplatser, skolor, lunarstorm, tränings-
lokaler etc. – där vart och ett är försett med sociala koder som fastställer 
villkoren för att vistas där. Det som är tillgängligt för några är förbjudet 
för andra; ”gemenskap” för några är för andra ”segregation”. För att förstå 
denna mångfald av rum, olikartade och med varierande grad av tillgänglig-
het, som fortsatt offentliga måste emellertid något läggas till. För att inte rum-
men ska utgöras av ”platser”, i Masseys kritiska mening – det vill säga som 
inåtvända, bevakade bastioner som upprätthåller idén om en autentisk och 
fixerad identitet – blir relationen till omgivningen det avgörande. De mås-
te införlivas i en större sammanhängande kontext på ett sådant sätt att de 
formas i interaktion med omvärlden. Kritiken mot det offentliga rummets 
idealitet framkallar alltså andra villkor och behov, om vi överhuvudtaget 
ska förstå rummen som ”offentliga”. Men att någonting i princip angår alla 
är ett fortsatt giltigt kriterium på offentlighet, som Nancy Fraser tillerkände 
Habermas. Det motsäger riktigheten i att det offentliga rummet ska brytas 
ner till en uppsättning inkluderande och exkluderande lokaler. Jag tror, helt 
enkelt, att för att det ska vara möjligt att upprätthålla det offentliga rummet 
som idé måste det inbegripa en principiell idealitet; precis på samma sätt som 
Massey är klart idealistisk när hon förespråkar det universellt ”öppna” rela-
tionella rummet som ett villkor för politisk förändring och global solidaritet. 
Problemet är hur denna idealitet kan formuleras och med vilken legitimitet. 

Jag tror att det viktigaste syftet, i social bemärkelse, måste utgå från det 
faktum att det offentliga rummet utsätter oss för andra människor. Hannah 
Arendt har rätt i att det är den sfär där identiteten formas, att det är en 
förutsättning för verklighet och gemenskap, och att det därför med nödvän-
dighet inbegriper en mångfald perspektiv. Offentligheten – om än bara som 
ett överblivet utrymme mellan det privata – fungerar som ett slags gräns-
snitt mellan individen och samhället. Det offentliga rummet försätter oss i 
situationer där det blir möjligt (eller ofrånkomligt) att möta andras blickar, 
att råka i gräl, att lära känna vissa, att lära sig undvika andra – kort sagt, att 
hantera utmanande sociala situationer på ett konstruktivt sätt. Denna inter-
aktion tvingar oss att acceptera att andra inte är som vi själva – eller att de 
är som vi själva, men på ett annat sätt än vi trott. Den tvingar oss att relatera 
till det faktum att det finns en värld utanför den egna sfären som vi inte kan 
överblicka eller kontrollera. Och det är viktiga saker att inse, förstå och ac-
ceptera: de är grundläggande i en demokrati. Syftet är inte att man ska vara 
ifred i det offentliga rummet. Syftet är att man ska bli varse om andra män-
niskors existens och på ett eller annat sätt interagera med dem: konfronteras 
med dem, om man så vill.

III
Denna förståelse kan utvecklas med liknelsen av det offentliga rummet som 
ett ”medium” . Det innebär inte en utplåning av dess specificitet, en förne-
kelse av dess fysiska verklighet – tvärtom tror jag att rummets fysiska form 
har en avgörande betydelse för dess kapacitet att framkalla eller undertrycka 
effekter. (Föreställningen att ett medium utgör en transparent, sömlös för-
medling mellan sändare till mottagare, är alldeles uppenbart föråldrad.) 
Men att förstå det offentliga rummet som ett medium har också effekten 
att det görs tillgängligt för kritik och överväganden som normalt sett saknar 
rumslig fokusering. Genom att till exempel likna det vid ett språk (ett system 
baserat på överenskommelse, som både överbryggar och skapar skillnader) 
försätts det offentliga rummet i relation till diskussionen om utanförskap och 
segregering. Det finns fog för ståndpunkten att ett gemensamt språk är en 
förutsättning för samhörighet i ett allt mer heterogent samhälle. På samma 
sätt kan man hävda att tillgången till ett sammanhängande, integrerat of-
fentligt rum är en annan sådan förutsättning. Då hänsyftar jag inte på den 
verklighetsfrämmande föreställningen att det offentliga rummet ska utgöra 
en ”mötesplats”, att vi ska träffas och prata om viktiga saker, utan att det 
fungerar som ett medium för visuell information. Man skulle därför kunna 
tala om offentliga rum i termer av ”public service”, med exakt samma ton-
vikt på information, frihet från reklam, samhällsintresse och folkbildning. 

6.  Doreen Massey, For Space (London, Thousand Oaks, New Dehli: Sage, 2005) s. 152 f. 
Masseys term för detta idealiserade ”öppna” rum är paradoxalt nog ”tomrummet” 
– paradoxalt, eftersom det är just denna metafor som Rosalyn Deutsche använder 
på grundval av Lefort. 



Om godtar det som ett grundvillkor för samhället är det inte alls orimligt.
Idén om det offentliga rummet som ett visuellt medium har en direkt an-

slutning till dess starkaste metafor, vid sidan om idén om frihet: offentlighe-
ten som det ljusa och synliga rummet, platsen för framträdandet. I boken 
The Conscience of the Eye (1990) föreslår den amerikanska sociologen Richard 
Sennett att det offentliga rummet har berövats egenskapen att framställa ett 
heterogent, mångfaldigt samhälle – att fungera som en synlig garant för so-
ciala värden. Orsaken finner han i den västerländska kulturens antitetiska 
uppdelning med grundval i kristendomen, där ”sanningen” förläggs på insi-
dan medan utsidan betecknas som falsk, likgiltig eller hotfull. Tankegången 
om värdet av detta ”synliga” är inte speciellt väl utvecklad, men det är be-
tecknande att poängen – enligt Sennett – är att vi ska utsättas för utsidan för 
att uppnå inre balans. Han använder här den grekiska termen sophrosyne och 
ser den som intimt förknippat med poiesis, vilket han fattar som en drift till 
konstnärligt skapande. Den inre balansen skulle alltså vända oss utåt, ut från 
oss själva, och föda behovet att skapa.7 Denna dygd är upprättad på antika 
grundvalar och har kanske en filosofisk motsvarighet i idén om ”måtta” eller 
”kontemplation”, till exempel. Men just därför är en jämförelse med Han-
nah Arendt ofrånkomlig. Hos henne är polis en garant för det bästa hos män-
niskan, rummet för storhet och förträfflighet (arete). Men medan detta är kän-
netecknande för den politiska människan, inriktad mot handling, finns ingen 
som helst politisk innebörd i Sennetts tolkning. Den dygd som ska erövras 
framstår snarare som en förmåga att stoiskt uthärda utsidan och omvandla 
energin till att spela fiol (hans exempel). Det är en absurt egoistisk slutsats 
med tanke på bokens titel: ”Ögats samvete”. Sennetts läsning inbegriper 
inget socialt samvete, men boken är intressant ur andra avseenden. Det ena är 
att han diskrediterar Arendts distinktion mellan det sociala och det politiska, 
vilket han menar visar på hennes ”hårdhet” och ”brist på empati”. Det an-
dra är att tanken om synlighet kan tolkas på ett annorlunda sätt, faktiskt på 
grundval av Arendts distinktion. Om vi godtar hennes erkänt problematiska 
åtskillnad mellan det sociala och det politiska – där det sociala utgör en bort-
trängning av offentlighet, en utvidgning av det privata (framför allt i form av 
marknadskrafternas utbredning) och karaktäriseras av ”beteende”, och antar 
det politiska i en förenklad mening, fattat som förmågan att handla – det vill 
säga att omskapa verkligheten – uppstår andra implikationer. Syftet med att 
konfronteras med det synliga, med det som framträder i offentlighetens ”sko-
ningslösa ljus”, måste förstås som inriktat på politisk handling. 

Men varför är det nödvändigt att tala om syfte? Varför kan inte konfron-
tationen med utsidan utgöra just en betraktelse, en tillgodogörelse av ”ren 
information” (i McLuhans mening)? Cornelius Castoriadis berör denna 
fråga när han insisterar på att de mänskliga rättigheterna är instiftade för 
att användas till någonting: de har ingen mening i sig själva. Och det kan 
exemplifieras med ett närliggande exempel – omständigheterna kring publi-
ceringen av Muhammed-karikatyrerna i Danmark hösten 2006. Vad som 
framkom av påföljderna och uttrycktes i debatten är att yttrande- och tryck-
friheten inte kan betraktas som principiella värden i sin egen rätt. Det avgö-
rande är vad dessa rättigheter används till, vad man faktiskt yttrar och med 
vilket uppsåt.8 Om framträdandet i offentlighetens ”skoningslöst bländade 
ljus” ska tilldelas ett syfte så måste det, i första hand, inbegripa en reflektion 
kring vad det är som syns och vad som inte syns. Det måste påkalla en insikt 
om hur det offentliga rummet de facto redigeras till följd av samhällets styr-
ning; att innehållet inte är ”givet” eller ”naturligt” utan är en följd av krafter 
och beslut. Samhällets skick och värderingar syns i det offentliga rummet, 
det är, som Lefebvre har sagt, ”skärmen på vilken samhället projicerar sitt 
ljus och sin skugga, med sina hålrum och släta ytor, sin makt och svaghet”.9 
Omvandlingen av det politiska subjektet från ”människan rätt och slätt” 
– den borgerliga medborgaren – till vad som idag utgörs av en kund är också 
fullkomligt uppenbar. Vad säger oss framträdandet av tiggare och hemlösa 
(till exempel)? (Och vad säger oss det faktum att vi beordras att ignorera 
dem av högtalarröster på pendeltåget?) Vilken betydelse har det att vi ser 
saker med egna ögon, och inte läser om det i tidningen och ser det på tv? 
Idag framstår det vi själva ser som mindre verkligt, än det som förmedlas via 
(andra) medier: det ”verkliga” framstår som avhängigt någon annans urval. 
Och detta har effekten av en fortsatt försvinnande offentlighet.

Så vad är syftet med att bibehålla idén om det offentliga rummet som ett 
öppet synfält i samhället? Vilken betydelse har det att krafter, motstånd, 
skillnader, likheter, gemenskaper och konflikter får en synlig manifestation? 
Och vad ska vi göra med denna information, vad den ska användas till? 
Som jag ser det är frågan oupplösligen förbunden med hela det idékomplex 
som förbinder demokratin med upplysning. Eller ”belysning”, som Casto-
riadis föreslår, för att ta udden av idén om det rationella framåtskridandet. 
Syftet måste formuleras på ideella grunder och förstås i termer av insikt, tole-
rans, solidaritet, ansvar, kort sagt: att bibringa en ökad kritisk medvetenhet 

7.  Se Richard Sennett, The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities (New 
York: Norton, 1992) s. xi-xiv, 240.

8.  Se Stefan Jonssons artikel ”En blå buss mot yttrandefrihetens gräns” i DN 060922.
9.  Henri Lefebvre, Critique of Everyday Life, citerat från John Chase et al. (red.), Everyday 

Urbanism (New York: The Monacelli Press, 1999) s. 26.
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om demokratin, om samhällets beskaffenhet och kollektiva grundval. Det 
är att inse, för att tala med Castoriadis, att demokratins öde ”beror på oss 
själva och vårt tänkande, vårt beteende och våra beslut – med andra ord, 
ditt och mitt ansvar och deltagande i det politiska livet”.10 Det kan tyckas 
som en alltför krävande uppgift, lika krävande som idealet om en kritiskt 
granskande allmänhet som prövar maktens beslut och legitimitet. Denna 
allmänhet har förklarats vara en fantom, ett spöke utan faktisk motsvarighet. 
Men måste man inte upprätthålla denna idealitet i ljuset av vad som faktiskt 
utgör alternativet? Som jag ser det är det offentliga rummet ett grundläg-
gande samhällselement. Det är nödvändigt för ett upprätthållande av det 
politiska, fattat som inriktat på att göra skillnad. Det innebär ett ifrågasät-
tande av betydelser och en produktion av andra, en förhandling av varje 
fastlagd identitet i syfte att verka för en bättre (och mer rättvisande) ordning. 
Om ”allmänheten” är en ogripbar fantom har det offentliga rummet fortfa-
rande en verklig motsvarighet, och som sådant är det möjligt att skapa.

 

10.  Cornelius Castoriadis, ”Den grekiska polis och skapandet av demokratin”, Filosofi, 
politik, autonomi (Stockholm/Stehag: Symposion, 1995) övers. G. Gimdal och S. 
Jordebrant, s 61.
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Det offentliga rummet har många gånger 
föföf rklarats vara en hotad kategori, ett förklarats vara en hotad kategori, ett förklarats vara en hotad kategori, ett f rlorat 
ideal i samhället. Med utvidgningen av det 
privata i dagens marknadsorienterade samhälle 
framstår det närmast som upplöst. På vilket 
sätt kan man fött kan man fött kan man f rstå det offentliga rummet som 
en fortsatt omistlig del av samhället? Och vad 
innebär det i termer av utformning? Att göra öra ö
skillnad äskillnad äskillnad r en brett upplagd redogörelse förelse förelse f r det 
offentliga rummets villkor som idé och fysisk 
form, en samläsning av idéer inom konst, 
arkitektur och politisk fi losofi . Ytterst ska boken 
ses som en programföses som en programföses som en programf rklaring – ett förklaring – ett förklaring – ett f rsvar 
föföf r det offentliga rummet som ny produktion, 
inriktad på en föen föen f rändring av medvetandet. 
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