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JAG HAR LAGT OÄNDLIGT många timmar 
på att arbeta med och för kulturtid
skrifter. Jag har skrivit, layoutat, varit 
redaktör och lagt ut texter på webben. 
Jag har också på olika sätt arbetat 
för kulturtidskrifterna som kollektiv. 
Pratat med myndigheter och politiker, 
försökt att få till bättre villkor och 
försökt få bibliotek och enskilda att 
prenumerera. De allra flesta av dessa 
timmar har varit obetalda.

Varför? Borde jag inte ägna min tid 
åt att slåss mot klimathotet? Sam
la in pengar till flyktingar som fått 
lämna allt för att överleva? Listan 
på orättvisor i världen kan göras hur 
lång som helst och så ägnar jag mig 
åt kulturtidskrifter… Det är självklart 
någonting jag funderar över då och då. 
Och ibland vacklar jag, men hittills har 
jag haft lätt att övertyga mig själv om 
att fortsätta med just det här. Varför? 

Av den enkla anledningen att jag tror 
att om vi ska lösa våra problem så 
behöver vi diskutera dem. Med risk 
för att låta pretentiös vill jag hävda 
att kulturtidskrifterna är en viktig del 
av demokratins infrastruktur. Många 
idéer, problemformuleringar och kloka 
argument har fötts på kulturtidskrifter
nas sidor för att sedan spridas på olika 
sätt ut i samhället. Här har skrivits en 
hel del dumt också, men det hör till. 
Det här är den verkliga demokratins 
styrka och kärna. Vi måste våga disku
tera, pröva våra tankar mot varandra 
och utsätta dem för andras blickar. 
Kulturtidskrifterna erbjuder plats för 
just det. 

EN ANNAN AV MINA DRIVKRAFTER är 
förstås lusten. Den är inte att förakta. 
Tidskrifterna innehåller inte bara all
var. De erbjuder också trams, skönhet, 

humor … Inget ämne är för stort eller 
litet för att rymmas i en kulturtidskrift. 
Vi tidskriftsanhängare brukar säga att 
det finns en tidskrift för varje intresse, 
men det finns också en för varje 
humör.

Den här mångfalden av röster 
möjliggörs genom mängder av 
människors engagemang. Ibland 
får de betalt, oftare inte. Sverige 
är ett litet språkområde och 
här bor inte tillräckligt 
med människor för att 
det ska finnas kund
underlag för särskilt 
många tidskrifter. 
För att ändå kunna 
upprätthålla den här 
delen av det demo
kratiska samtalet har vi 
ett statligt tidskriftsstöd, 
visserligen blygsamt (c:a 

20 miljoner/år fördelat på runt hundra 
tidskrifter) men mycket viktigt. Det 
finns just nu också, på försök, ett stöd 
till enskilda skribenter som vill skriva 
längre, fördjupande texter att public
era i en kulturtidskrift. Det är Västra 
Götalandsregionen som delar ut  
500 000/år. Dessa pengar räcker 
förstås inte. Det är alla tidskriftsma
kare och skribenter som ger av sin 
tid och kunskap som är de verkligt 
stora bidragsgivarna. Du som enskild 
läsare visar bäst din uppskattning för 
det genom att prenumerera på deras 
tidskrifter. Då hjälper du också till att 
upprätthålla dessa tillskott till kultur
bevakningen och samhällsdebatten.

 KULTURTIDSKRIFTERNA ÄR EXTRA 
viktiga idag då dagstidningarnas 

kultursidor blir färre i takt med 
att tidningar läggs ned eller slås 
ihop och utrymmet för för
djupande texter blir allt mindre. 

Så välkommen att botanisera i 
den vildvuxna floran, (av 
vilken den här publikatio
nen bara förmår visa ett 
litet urval). Säkert hittar 
du en tidskrift som passar 
just dig.

SIRI REUTERSTRAND

Ordförande för FSK, Före
ningen för Sveriges kultur
tidskrifter.

INGEN VET MED SÄKERHET hur 
många kulturtidskrifter det 
finns i Sverige, men det lär 
ligga någonstans mellan 500 
och 1000 stycken! Tillsam
mans uppvisar de en stor 
form och ämnesmässig bredd. 
Det är svårt att komma på ett 
ämne som inte behandlas i en 
kulturtidskrift. Kulturtidskrif
terna berikar den kulturella 
mångfalden och ser till att fler 
obundna röster får möjlig
het att komma till tals i det 
offentliga rummet. 

Sedan 2005 driver Nätverk

stan ekonomitjänst projektet 
Kulturchock. Det syftar till 
att förbättra distribution och 
synlighet av landets kulturtid
skrifter. Basen i detta arbete är 
kommissionssystemet, i vilket 
drygt 80 tidskrifter förmedlas 
till omkring 400 återförsäl
jare. Förutom detta deltar 
Kulturchock vid olika evene
mang, såsom bokmässor och 
musikfestivaler, ordnar publi
ka tillställningar på bibliotek 
med mera. Om du vill ha mer 
information om Kulturchock 
eller läsa mer om Kultur
chocks evenemang kan du 
göra det på www.kulturchock.
nu. Verksamheten finansieras 
av Statens kulturråd.

FRÅN ALBA TILL ZENIT...

Det du håller i dina händer är 
Tidskriftsverkstans antologi 
2016 som presenterar någ
ra av våra medlemmar med 
utdrag ur ett aktuellt nummer. 
Det är på grund av utrymmes
brist en ofullständig presen
tation av föreningen, men vår 
förhoppning är att visa den 
brokighet och mångfald som 
är ett kännemärke för de små 
och medelstora kulturtidskrif
terna.

Tidskriftsverkstan är före
ningen för dig som jobbar 

med tidskrifter. Tryckt, kopie
rad eller webbpublicerad, om 
den ges ut i tio exemplar eller 
har tusentals prenumeranter, 
alla är välkomna. Vi arbe
tar sedan starten 1992 med 
att främja, understödja och 
utveckla förutsättningarna för 
fri tidskriftsproduktion. Från 
2013 kan även fria kultur
publicister – utan koppling 
till en specifik redaktion – bli 
medlemmar. Vi håller till i 
Media Lab på tredje våningen 
i Lagerhuset vid Järntorget i 
Göteborg

Funderar du på att starta 
en publikation av något slag 
eller är du nyfiken på vad vi 
gör, så är du välkommen att 

kontakta oss på epost: tvv@ 
tidskriftsverkstaden.se eller 
facebook. com/Tidskriftsverk
stadenVast.

Centralt i hela Tidskrifts
verkstans verksamhet är att 
vara ett forum för möten mel
lan olika kulturutövare och 
redaktioner. Möten som ger 
erfarenhetsutbyten, och kors
befruktningar. Bildsättningen 
av den här publikationen är 
resultatet av ett sådant möte 
mellan tidskrifternas texter 
och bildkonstnären Annette 
Folkedotter. Med samma 
envishet som åsnan i vår 
logga drar sitt lass så hävdar 
vi värdet av sådana möten i 
kollektiva arbeten.

EN VIKTIG DEL 
AV DEMOKRATINS 
INFRASTRUKTUR
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ORD&BILD

FLY
När radion sa dödlig vind
kände jag själv en liten störning

en försvagad anropssignal
som bara överlevde där ljus
skar genom golvbrädorna

och tror du inte jag drömde att ljuset var ett tecken

visst ville jag korsa
havet av spruckna gröna pärlor
där man sist såg den andre

där taket var sönderslitet
och arenakupolen skrek
att revan gick djup och lång

och detta är mer än bara en anvisning
i hur man målar ett X på ett hus
hur man skriver en död på vinden
två på bottenvåningen

visst önskade jag
men visst flydde jag

när skriken bröt igenom
ytan av ljus
och ljuset förblev ljus
som för att säga inget eller

vad förväntar du dig av mig

jag är inte mänsklig

jag gav er varandra 
så rädda varandra.

SÄG OSS
radion bryter in
över oss frågar någon vad som kommer

att göras för djuren
i djurparken för oljeplattformarna

på havet för arenans
strandsatta

först kommer stormen
ta alla lyktor alla flaggor

den börjar klockan 06.00
drar bort vid 13.00 då kommer

din absoluta nakenhet
den blottade spillran av du

att stå inför dess metodiska öga
så gör dig redo

men drabbas inte av panik
du kan inte vara redo.

JORD
Om du hedrar de döda
och minns var de dog
finns det vid denna tid imorgon
ingenstans där du kan gå.

SA HAN
den där stan behövde rensas upp sa han
min polare han är i nationalgardet sa han

det hände grejer därnere
som folk inte ens vet om

vadå sa jag medborgare som dödades sa jag
ta det lugnt sa han inga oskyldiga

du skulle hört min polare sa han.

SNÖ
Jag höll den svarvade revolvern
och klickade dess tomhet mot kråkorna

lät dem flyga inuti mig samtidigt som de föll
tillbaka in bland skogens glesa sly

för när ingen storm finns
så finns denna stormade kropp

att hålla vid liv i ett ensamt rum
och utanför faller snön

en av oss i taget.

Översättning Kalle Hedström Gustafsson

Katie Ford är poet och undervisar i kreativt skrivande vid 
University of California Riverside. Hennes senaste bok är 
Blood Lyric, (Graywolf 2014). Hennes diktsamling Colosse
um (Graywolf 2008) handlar om Katrina och New Orleans, 
där Ford var bosatt när orkanen drabbade staden 2005.

123 År har tidskriften Ord&Bild 

varit en röst i samtiden, en 

plats för konst- kultur- och 

samhällsdebatt, för såväl ny-

skriven svensk som nyöversatt 

utländsk prosa och poesi, för 

essäistik och gränsöverskridan-

de skapande mellan ord och 

bild. Här uppdaterar du dig på 

aktuell debatt och hittar det du 

inte visste fanns.

På 1960- och 70-talen var 

Ord&Bild den intellektuella vän-

sterns ledande forum. Idag är 

Ord&Bild en oberoende radikal 

tidskrift och Sveriges äldsta 

kulturtidskrift.

www.tidskriftenordobild.se

Ur Colosseum 
Av Katie Ford

Annette Folkedotter © 2016
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Av Joel Backström

Såg nyss Emmanuelle Bercots 
Elle s’en va (Betties resa) från 
2013. Det är en av de där dåligt 
berättade franska filmerna där 
storyn utvecklas godtyckligt, 
saknar stringens. Eller så kan det 
te sig – och just det är filmens 
styrka. Huvudpersonen Bettie 
är en kvinna i övre medelåldern 
spelad av Catherine Deneuve, 
som oförhappandes hamnar på 
en roadtrip.

I desperation över, bland an
nat, en kraschad kärleksrelation 
kör hon iväg, sen leder jakten på 
cigaretter henne till en landsorts
bar, och på den vägen blir det. 
Det ena leder till det andra och 
somt leder ingenstans särskilt, 
som ofta i livet. Här finns nog 
dramatik ibland, men ingen 
väl strukturerad story med klara 
roller och intrig, bara Bettie och 
människorna hon möter, en del 
av dem främlingar, andra nära 
och kära, eller såna som borde 
vara det, eller blir det.

Det ligger något befriande i 
kontrasten till de effektivt be
rättade Hollywoodalster som 
dominerar filmutbudet. I att det 
finns scener som inte för storyn 
framåt, människor som Bettie 
möter som egentligen inte bidrar 
till historien. För ligger det inte 
något radikalt begränsande, 
rentav livsfientligt, i kravet att 
allt i en film ska underställas 
storyns krav, att personerna ska 
ha en klart definierad roll, en 
bestämd plats i historien? Har 
du en bestämd ”plats” i andras 
liv, eller de i ditt? Vad ”bidrar” 
du med genom din existens, 

och till vad?
I den välberättade Holly wood

filmen får jag sällan känslan 
av att personerna är riktiga 
människor, att man faktiskt kun
de träffa någon av dem på gatan. 
Det gäller inte bara de dåliga 
filmerna, där allt är schablon och 
man vet hur det ska sluta tjugo 
minuter in i filmen, utan också 
filmer där personskildringen 
är fin och nyanserad. För även 
där är personerna stiliserade, 
underordnade historien. De hör 
till den, inte tvärtom. I Betties 
resa däremot får jag känslan av 
att personerna är livslevande 
människor som råkat promenera 
in i filmen, att bara en mycket 
liten bit av deras liv, kanske inte 
alls den viktigaste, utspelas inför 
kameran. Resten lever de någon 
annanstans.

NATURLIGTVIS ÄR den här känslan 
av äkthet, av tillfällighet, själv 
en konstfärdigt skapad illu
sion. Och givetvis är konst och 
underhållning inte livet självt. 
Men våra vanor och krav på 
konsten är inte oberoende av 
dem vi ställer på livet. Som den 
där gamla gubben som i en scen 
rullar en cigarett åt Bettie med 
sina av reumatism uppsvällda 
fingrar, så långsamt att man som 
åskådare blir lika irriterad som 
den röksugna Bettie. Varför ska 
vi behöva se på det där, blir han 
aldrig färdig? Inget är vanligare 
än den reaktionen, men den är 
långt ifrån oskyldig. Tänk på en 
människa hos vilken den blivit 
allmän hållning, som ständigt 
är irriterad på att saker tar för 
lång tid, som tycker att andra 

Avskaffa 
människan!

Joel Backström ser en film som leder tankarna mot hur utstuderad estetik 

numera formar inte bara vår blick på världen, utan själva världen.

Annette Folkedotter © 2016
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NY TID

människor är i vägen för henne 
så snart de inte gör precis som 
hon förväntar sig att de skulle, 
att de hindrar hennes framfart 
och framgång här i världen. Ju 
längre man går i den riktningen, 
dess omänskligare blir det.

Och den som inte ger andra 
tid att vara och finnas på sitt 
sätt ger inte heller sig själv tid 
till det. För tiden går inte att 
dela in i min tid och din. Det 
finns bara en tid, den som är 
här och nu, i mötet mellan oss, 
och bara en fråga: vad gör vi 
av den tiden? Jag vinner ingen 
tid på att sitta och irritera mig 
på den där långsamma gubben, 
jag förlorar den tid jag kunde 
ha varit där med honom, lärt 
känna honom, om så bara på 
det ordlösa sätt man kan göra 
där man sitter i någons kök och 
känner efter hur det luktar, hur 
det känns.

MEN DET HAR DEN inte tid med 
som vill få sin historia berättad, 
som vill hålla sig till saken, ald
rig tappa den röda tråden eller 

ödsla tid på det irrelevanta. Det 
kanske blir en fantastisk historia, 
ett fulländat konstverk. Men 
där ligger något fruktansvärt 
på lur i själva strävan till det 
fulländade, det helgjutna. Livet 
är inget konstverk, det visste 
Leondard Cohen. ”There is a 
crack, a crack in everything/ 
That’s how the light gets in”. 
Men det är ljuset, livet, mötet, 
som är det viktiga, inte att stirra 
på sprickan eller skavanken i sig, 
att fetischera det ofullgågna och 
halvärdiga, som en del samtida 
konst tenderat göra. Som om 
det viktiga var den estetiska 
proteströrelsen, inte att få syn 
på livet som estetiken och alla 
protester döljer.

Estetiken finns inte bara i 
konsten, långt ifrån. Vi lever i 
ett samhälle som är lika genom
estetiserat som det är genomorga
niserat. Allt är numera designat, 
formgivet: föremålen, miljöerna, 
ljuden våra elektroniska appara
ter ger ifrån sig. Någon har fått 
betalt för att tänka på hur det 
ska se ut och hur det ska låta, 

och bryter något det minsta mot 
formspråket reagerar vi direkt. 
Jag har ett starkt minne, det är 
år sen nu. Det var ett plastämbar 
i en buss, grönt. Det hängde på 
några skruvar på bussväggen och 
tjänstgjorde som papperskorg. 
Det var chockerande, det såg 
så hemlagat ut, som om chauf
fören själv bara hängt upp det 
där istället för korgen i rostfritt 
stål som borde suttit där. Så kan 
man väl inte göra!

JAG MINNS MIN reaktion just för 
att den var så löjlig. Världen 
går ju inte under för ett grönt 
plastämbar! Och ändå fyllde det 
där ämbaret för ett ögonblick 
världen, och placerade därmed 
dess ordning, dess otroligt välord
nade ordning, i blixtbelysning. 
Det visade hur estetiseringen 
och organiseringen av samhället 
hänger ihop, och hur enskilda 
människor ur detta perspektiv 
alltid framstår som en källa till 
oreda och förlägenhet. Ämbaret 
i sig var inte problemet, utan 
intrycket av något hemlagat; att 

en enkel busschaufför på eget 
bevåg fixat till en papperskorg av 
något han råkade ha till hands. 
Som om det var hans buss!

Såna personliga intiativ ska 
bort. Världen ska inredas av 
dem som har det som jobb, och 
looken ska vara enhetlig. Det 
ska vara flödesradio. Kanalen 
ska ha ett sound, inte den en
skilde redaktören, för vem vet 
vad hon kan hitta på att spela. 
Kort sagt: avskaffa den enskilda 
människan, hon förstör bara 
helhetsintrycket. Som pris för 
att hon håller sin klåfingrighet 
i styr kan hon få en liten privat 
sandlåda att inreda alldeles själv. 
Hon kanske till och med inbillar 
sig att hon nu blivit friare än folk 
var förr, när det stod plastämbar 
och skräpade här som där. Förut 
lät minsann alla telefoner lika, 
men idag har var och en sin 
egen rington, som man väljer 
eller formger alldeles själv. Det 
du, det är så frihet låter!

Joel Backström är filosof.

Ny Tid är Finlands ledande 

svenskspråkiga kulturtidskrift 

– en partipolitiskt obunden 

vänstertidskrift med fokus på 

kultur, samhälle, politik och 

miljö. Tidskriften värnar om 

den långa och långsamma 

journalistiken och blandar utri-

kesreportage med personpor-

trätt, essäer, recensioner och 

konst- och kulturdebatt. Bland 

tidningens medarbeterare 

finns några av Nordens intres-

santaste frilansjournalister och 

kolumnister.

Ny Tid tilldelades 2013 ”Kul-

turtidskrifternas kvalitetspris” 

av Finlands undervisnings- och 

kulturministerium.

www.nytid.fi

Annette Folkedotter © 2016
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GLÄNTA

Av Lilian Munk Rösing

Djurstudier insisterar på att göra 
åtskillnaden mellan människa 
och djur mindre tydlig. Psyko
analysen å andra sidan insisterar 
på denna åtskillnad i sina försök 
att förstå vad det innebär att vara 
den språk och begärsvarelse 
som är det mänskliga subjektet. 
Psykoanalysen är noga med att 
skilja djurets behov, som kan 
uppfyllas, från mänskligt begär, 
som aldrig kan tillfredsställas. 
Att vara ett språkets och begä
rets subjekt i psykoanalytisk 
mening innebär också att vara 
i oupphörlig dialog med ”den 
store Andre”, vilket är Lacans 
term för någon eller någonting 
som antas veta vad subjektet 
begär, eller som antas begära 
att subjektet begär vissa saker. 
Den store Andre är känslan av 
att det finns någon (oavsett om 
jag föreställer mig att det är mina 
föräldrar, min terapeut, Gud, 
Lacan eller någonting annat) 
som vet vad jag vill och vill att 
jag ska vilja det.

FÖR RENATA SALECL är den sto
re Andre det som skiljer djur 
ifrån människa. I sin underbara 
essä om hundar och människor 
framhåller hon att: ”I Pavlovs 
experiment bekymrar sig hunden 
inte över försöksledarens begär. 
Hundar ifrågasätter inte den An
dres begär. Och det är vad som 
skiljer dem från människor.”1

Att vara ett mänskligt subjekt 
innebär att vara besjälad eller 
besatt av någonting (språk, be
gär, den Andre) som inte är del 
av vårt biologiska vara. Så här 
uttrycker Slavoj Žižek det, och 
skiljer därigenom på djur och 
människa: ”Mänsklighet innebär 
att det främmande [the alien] 

kontrollerar våra djurkroppar”. 
Žižek uttrycker denna definition 
i Sophie Fiennes dokumentär 
The Pervert’s Guide to Cinema, 
och hans cinematiska exempel 
på ”det främmande” är den 
mänskliga rösten, exempelvis 
när vi ser den lämna den besatta 
flickans kropp i The Exorcist. 
Žižeks poäng är att rösten, det 
mänskliga språkets medium, 
är någonting främmande som 
besjälar våra kroppar.2

I Pixar Studios datoranime  
rade film Upp iscensätts frågan 
om åtskillnaden mellan människa 
och djur i bilden av talande hun
dar.3 Hundarnas husse har försett 
dem med elektroniska halsband 
som på något sätt översätter 
deras tankar till mänskligt tal. 
Detta om något är en bild av 
den mänskliga rösten som ”det 
främmande som kontrollerar 
våra djurkroppar”.

Hundarna i Upp besjälas av 
sin husses röst. Filmen ställer 
oss frågorna: Förvandlar de
ras mänskliga språk dem till 
begärsvarelser? Är deras husse 
en figur för den store Andre? 
Å ena sidan framställs hundar
na som igångsatta av betingad 
stimulus, precis som Pavlovs 
hundar började dregla när de 
hörde den ringande klocka de 
hade betingats att associera till 
mat. Å andra sidan framställs 
de som igångsatta av sin husses 
begär. Eller, som Lacan skulle 
uttrycka det: Hundarna dreglar 
av Pavlovs begär. Vad får oss 
att dregla, vad sätter igång oss 
eller besjälar oss? Är vi djur, som 
sätts igång av betingad stimulus? 
Eller, är vi precis som hundarna 
i Upp, förmänskligade av våra 
främmande röster och av den 
store Andre?

Upp berättar om ballongför

säljaren Carl Fredericksen och 
hans två stora äventyr i livet. 
Det första är hans långa äkten
skap med den älskade Ellie. Det 
andra äger rum när han som 
änkling företar en resa till deras 
gemensamma drömmars mål – 
de magnifika ”Paradisfallen” 
i Sydamerika – i ett hus som 
svävar med hjälp av ett knippe 
mångfärgade ballonger.

Carl och Ellie har mötts genom 
sin gemensamma passion för 
äventyr och äventyrsresande, i 
synnerhet den berömda Charles 
Muntz som har upptäckt Paradis
fallen. Efter Ellies död blir Carl 
en folkilsk gammal gubbe, som 
sur och bitter sitter på altanen 
till sitt färgglada hus. Det är det 
enda hus som står kvar – kvarte
ret har blivit en byggarbetsplats. 
När Carl döms att flytta till ett 
ålderdomshem efter att ha skadat 
en byggarbetare med sin rullator, 
binder han tusentals mångfärgade 
ballonger vid sitt hus och lyfter 
från marken med Paradisfallen 
som mål. Dock visar det sig att 
han inte är ensam; pojkscouten 
Oskar klamrar sig fast vid det 
svävande husets altan.

Detta märkliga resesällskap – 
den folkilske gamle mannen med 
sin rullator och den oupphörligt 
babblande pojkscouten – landar 
i det klippiga landskapet kring 
Paradisfallen. Här möter de … 
en grupp talande hundar! Hun
darna har röster eftersom deras 
husse Muntz, filmens skurk, har 
gett dem elektroniska halsband, 
”översättare”, som gör att de 
kan tala.

Intrigen byggs nu kring en 
stor mångfärgad brokig fågel 
som Muntz och hans hundar 
har jagat i decennier. Ett skelett 
från denna fågelart har tidigare 
orsakat Muntz förnedring när 

han presenterade det i hemlandet 
men anklagats för förfalskning. 

Muntz välkomnar först Fre
dericksen och Oskar ombord på 
sin zeppelinare med stor gäst
frihet, men visar sig sedan vara 
en skurk som är uppfylld av sitt 
hat gentemot fågeln som förstört 
hans karriär. Genom en lång 
jakt och en storslagen slutstrid 
mellan de två gamla männen 
överlistar Fredericksen Muntz 
och räddar fågeln, men förlorar 
samtidigt sitt hus, som svävar 
iväg över himlen. Fredericksen 
och Oskar återvänder istället 
hem i Muntz zeppelinare, och 
tar med sig hunden Dogge. Väl 
tillbaka tar Fredericksen Oskars 
frånvarande pappas plats, och 
tillsammans med Dogge skapar 
de en liten familj.

I SIN BOK The Voice in Cinema 
framhåller den franska filmteo
retikern Michel Chion klyvning
en mellan kropp och röst som 
konstituerande inte bara för 
det mänskliga subjektet, utan 
också för filmkonsten och dess 
historia. På stumfilmens tid hade 
kropparna på filmduken inga 
röster, och än idag kommer deras 
röster från en annan plats, så att 
tittaren måste skapa illusionen 
av att rösterna kommer från 
filmduken. Chion påminner 
oss om att rösten ofta var en 
besvikelse eller en komisk effekt 
när den först introducerades i 
film. Greta Garbo och andra 
skådespelare som var kända 
från stumfilmerna hade inte 
de röster som folk förväntat 
sig: ”När den en gång hörts i 
verkligheten får även den mest 
gudomliga röst någonting trivialt 
över sig.”4 När hundarnas ledare 
i Upp, dobermannen Alpha, för 
första gången öppnar munnen 

Om språket är gränsen mellan djur och människor, vad innebär det när hun-

dar talar? I filmen Upp pratar de animerade hundarna, men med sin husses 

röst. Lilian Munk Rösing ser filmen i sällskap av bland andra Jacques Lacan, Sla-

voj Žižek och Renata Salecl och finner en röst utan kropp, en kropp besjälad 

av något främmande och ett begär som alltid är den andres. 

Herrens röst
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för att prata har han på grund 
av ett tekniskt problem en löjlig 
Musse Piggröst. Detta ger en 
komisk effekt inte olik den när 
publiken för första gången hörde 
stumfilmskådespelarnas röster. 
I dessa exempel är det rösten 
som är (tittarens) begärsobjekt, 
aktualiseringen av det som alltid 
är en besvikelse jämfört med 
fantasin.

Rösten tycks vara den mänsk
liga subjektivitetens varumärke, 
men Lacan ger i själva verket rös
ten objektstatus. Detta innebär 
att rösten är vårt begärsobjekt 
och därför alltid övergående, 
undflyende, ogripbar. Vi kanske 
för ett ögonblick tänker att vi 
har grepp om rösten, att den 
nu är närvarande och nästan 
påtaglig, till exempel i strupen 
på en sångare som sjunger sitt 
solo. Men i själva verket är den 
omöjlig att hålla kvar.

Lacans term för detta begärs
objekt som aldrig helt kan till
fredsställa vårt begär är objet 
petit a. Det kommer att visa 
sig hur rösten, i Michel Chions 
lacanianska röstteori liksom i 
Upp, figurerar både som objet 
petit a och som den store Andre, 
det vill säga (i Lacans franska 
notationssystem) både som a och 
som ”A”.

I Upp befinner sig rösten i 
fokus från första stund. Det 
börjar med scenen där Carl som 
ung pojke på 1930talet är helt 
uppslukad av sin hjälte, äventy
raren Charles Muntz, som visas 
på ”Movietown News”. Bilderna 
av Muntz (och Carl som tittar 
på Muntz) ackompanjeras av en 
tidstypisk agiterad nyhetsrepor
terröst. Den berättar historien om 
Muntz förnedring då det stora 
skelett som han har haft med 
sig tillbaka från sin expedition 
till Paradisfallen anklagas för 
att vara en förfalskning. I slutet 
av reportaget hör vi Muntzs 
egen agiterade röst tala från ett 
podium till en stor folksamling: 
”Jag lovar att fånga denna best 
levande, och jag återvänder inte 
hem förrän jag har lyckats.” 
Hans gester, hans mustasch, 
den entusiastiska folksamling
en från 1930talet – allt detta 

gör att hans förstärkta röst har 
konnotationer av en diktators. 
Då Carl har lämnat biografen 
(i ett klipp som fixerar hans 
begeistrade pojkaktiga ansikte 
medan bakgrunden ändras från 
projektorupplyst biograf till 
solbelyst trottoar) fortsätter 
nyhetsrösten att rapportera om 
Muntz förehavanden och Carl 
imiterar dem i sin lek: ”Han 
tar sig över Pikes Peek, han tar 
sig över Grand Canyon, han 
tar sig över Mount Everest”. 
Följaktligen tycks Carls lek få 
liv av en röst, den agiterade 
reporterns, medan Muntz röst 
introduceras som herrens eller 
till och med diktatorns.

Stumfilmen tycks delvis ha 
överlevt i tecknad film. Även 
efter ljudfilmernas inträde kunde 
tecknade filmer fortfarande vara 
stumma och, även om de inte 
var det, förvalta slapstickstilen 
från stumfilmen. I Upp är hela 
den effektfulla och snabbspolade 
sammanfattningen av Carls och 
Ellies äktenskap utan tal. Men 
i själva verket tycks den vara 
en blandning mellan två olika 
genrer utan tal: pantomimen 
och stumfilmen. Scenerna som 
vittnar om det gifta parets lycka 
är som en pantomim. Vi varken 
ser eller hör rollfigurerna tala, 
de uttrycker sig genom sina 
handlingar, poser, sin mimik 
och sina gester. Här saknas inte 
röst. Språket utan ord tycks 
vara ett fullgott, eller rent av ett 
ännu bättre, uttryck för lyck
lig kärlek. Bara två scener har 
stumfilmskaraktär, det vill säga 
vi ser rollfigurerna tala (röra på 
läpparna), men vi hör inte vad 
de säger. Det är en scen när Ellie 
och Carl ligger i gräset, tittar upp 
på molnen och berättar vad de 
tycker att de ser ut som, samt en 
scen när Ellie sitter nedstämd hos 
doktorn. Här är rösterna när
varande som en brist. Scenerna 
berättar också just om bristen 
på ett barn i Carls och Ellies liv. 
I molnscenen förvandlas mol
nen till små bebisar; vi ser dem 
genom Carls och Ellies fantasi 
och bebisen introduceras sålunda 
som objet petit a. I scenen hos 
läkaren kan vi dra slutsatsen 

att paret får nyheten att Ellie 
inte kan få några barn. Begäret 
efter ett barn förvandlas till en 
permanent barnbrist.

MICHEL CHIONS huvudsakliga 
intresse är i själva verket inte 
”kroppen utan röst”, den röst 
som kan bli ett fantasmatiskt 
objet petit a. Snarare är det rösten 
utan kropp, ”l’acousmêtre” som 
Chion kallar det; det akustiska 
varat. I sin analys av Hitchcocks 
Psycho visar han hur fenomenet 
”acousmêtre” är drivkraften i 
hela intrigen.5 Vi hör en grym, 
sadistisk överjagsröst som tillhör 
Norman Bates mor, och vårt 
narrativa begär blir att avtäcka 
den kropp från vilken rösten 
kommer. Tillfredsställandet av 
begäret blir fruktansvärt: röstens 
kropp visar sig vara den mumie 
som riktar sitt ickeansikte mot 
oss i en av filmhistoriens mest 
berömda skräckscener.

Acousmêtren, denna kropps
lösa röst, har en särskild makt 
som Chion delar in i fyra speci
fika krafter: ”Krafterna är fyra: 
förmågan att vara överallt, att 
se allt, att veta allt och att ha 
fullständig makt. Med andra 
ord: allestädesnärvaro, allseende, 
allvetande, och allsmäktighet.”6 
Den kroppslösa rösten är alle
städes närvarande eftersom vi 
inte kan lokalisera den till en 
enskild plats, och därför känner 
oss omringade av den. Den är 
allseende, eftersom en grund
läggande paranoid mekanism i 
vårt medvetande säger att den 
som vi inte kan se betraktar oss. 
Allvetandet och allsmäktigheten 
följer på allestädesnärvaron och 
allseendet. Chion framhåller det 
faktum att Gud framställs som 
en acousmêtre, som ren röst, i 
alla monoteistiska religioner. 
Man kan till och med undra 
om förbudet att avbilda Gud (i 
judendom och islam) har till syfte 
att vidmakthålla acousmêtrens 
makt, utifrån vetskapen att en
bart den röst som saknar kropp 
kan vara allestädes närvarande 
och allsmäktig. 

Med en lacaniansk term är 
acousmêtren den store Andre, 
subjektet som antas veta (allting), 

instansen som alltid betraktar 
mig överallt, också när jag är 
helt ensam. Man kan säga att 
Chion behandlar rösten både 
som objet petit a (det aldrig 
tillfredställande begärsobjek
tet, till exempel skådespelarnas 
otillfredsställande röster när 
stumfilmer blev ljudfilmer) och 
den store Andre (den allsmäktiga 
acousmêtren). 

Chion skriver att acousmêtren 
”tar oss tillbaka till ett arkaiskt 
ursprungstillstånd; de första 
månaderna i livet eller till och 
med innan födseln, då rösten 
var allting och överallt […] Den 
största Acousmêtren är Gud – 
och ännu längre tillbaka, för 
oss alla, Modern.”7

Om och när acousmêtren 
hittar en kropp, mister den 
ofta sin makt. Chion talar om 
”deakustimation” och framhål
ler det tydligaste exemplet från 
filmhistorien: den sista scenen i 
Trollkarlen från Oz då den stora 
trollkarlen, vars röst hörs från 
en plats bakom draperiet, visar 
sig vara en liten lustig typ som 
pratar i en mikrofon medan han 
mekaniskt skapar ljud och rök
effekter. I lacanianska termer är 
detta ögonblicket då det avslöjas 
att den store Andre bara är en 
illusion, eller som Lacan uttryck
er det: ”Den Andre har ingen 
Andre.” Detta är vad Dorothy 
inser i slutet av Trollkarlen från 
Oz: ”För Dorothy utgör denna 
deakustimation slutet på hennes 
initiation, ögonblicket då hon 
sörjer förlusten av föräldrarnas 
allsmäktighet och avtäcker den 
dödliga och felbara Fadern.”8

I UPP DYKER acousmêtren upp 
två gånger. I barndomsscenen i 
början gör Ellie entré som just 
acousmêtre. När Carl går längs 
trottoaren (eller snarare tar sig 
över Pikes Peek, Grand Canyon 
och Mount Everest), dubbleras 
plötsligt den voiceover som 
ligger kvar efter inslaget från 
Movietown News av en stark 
och agiterad flickröst: ”Äventyret 
väntar!” Voiceovern, i sig själv 
en röst utan kropp, tas alltså 
över av en annan acousmêtre 
som kommer från ett övergivet 

fallfärdigt hus. Carl går in för 
att leta efter röstens kropp, som 
visar sig vara en liten flicka klädd 
i samma upptäcksresandemössa 
med skyddsglasögon som Carl. 
Hon låtsas att huset är Charles 
Muntzs zeppelinare, och ma
növrerar dess ”ratt” medan hon 
skriker och ropar upphetsat. 
När hon upptäcker Carl skriker 
och ropar hon på honom, och 
hennes arga ansikte saknar helt 
framtänder. Här mister acous
mêtren inte egentligen sin makt 
genom att förkroppsligas. Sna
rare tycks det faktum att Ellie 
först framstår som en kroppslös 
röst understryka att det är hon 
som tar kommandot över Carls 
liv de kommande decennierna.

Den andra acousmêtren fram
träder när Carl och Oskar banar 
sin väg genom Paradisfallens 
klippiga landskap och plöts
ligt hör en röst: ”Hallå, är allt 
okej därborta?” När de (och 
tittaren) söker efter rösten tycks 
en skuggrå människolik gestalt 
sticka fram bland klipporna, och 
Fredericksen tilltalar honom. 
Chion skriver att precis som 
människogestalten strukturerar 
det visuella rummet, strukturerar 
den mänskliga rösten det akustis
ka rummet. Alltså kommer vi att 
söka efter en människogestalt för 
att kunna organisera vårt visuella 
rum, och efter en människoröst 
för att kunna organisera vårt 
akustiska rum. Här tycks för 
ett ögonblick strukturerandet 
av det visuella och det akustiska 
rummet sammanfalla när den 
mänskliga rösten lokaliseras 
till den människolika gestal
ten. Men då Fredericksen och 
Oskar närmar sig klyvs den 
och visar sig vara två klippor. 
Istället för den begärda fören
ingen mellan röst och kropp 
får vi en klyvning av den (bara 
till synes) mänskliga gestalten. 
Detta är en radikal variant på 
Chions deakustimation. För ett 
ögonblick, på avstånd, tycks den 
ansiktslösa människolika skug
gan förkroppsliga en allsmäktig 
röst som skulle kunna tillhöra 
någon sorts gud. Istället får vi 
en klyvning, eller en kastration, 
av den store Andre.
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Sammanblandningen av sten 
och människogestalt triggar ett 
slags Rorschachperspektiv på 
varje klippa, inte olik scenen 
från äktenskapsmontaget där 
Carl och Ellie hittar gestalter i 
molnen. I en inversion av figu
ren visar sig en annan klippa 
faktiskt vara en levande hund. 
Frågan om vad som får liv står 
på spel: det till synes levande 
visar sig vara livlöst, det till 
synes livlösa visar sig vara levan
de. Fredericksen ropar till den 
allestädes närvarande rösten: 
”Er hund är här”, men det visar 
sig att rösten faktiskt tillhör 
hunden. Detta blir uppenbart 
när hunden lystrar till Oskars 
prövande kommandon: ”Sitt 
ner!” (hunden sitter), ”Skaka 
tass!” (hunden skakar tass), ”Säg 
voff!” – hunden säger ”Hejsan!” 

DET HÄR ÄR FILMENS slående bild 
av rösten som besjälande kraft: 
rösten har förts in i hunden ge
nom ett elektroniskt halsband, 
en sorts ”översättare” av hun
dens inre monolog. Att rösten 
förmänskligar hunden svarar 
helt mot Slavoj Žižeks definition 
av rösten som det främman
de, och mänsklighet som ”det 
främmande som kontrollerar 

våra djurkroppar”. Det under
liga med rösten, rösten som ett 
främmande organ, understryks 
ytterligare av det faktum att 
hundarna inte rör på munnarna 
när de talar. Att hussen har gett 
hunden röst, att det faktiskt är 
”herrens röst”, pekar mot rösten 
som någonting framkallat i oss 
av den store Andre, ett svar på 
den store Andres fråga: ”Che 
vuoi?”

”Människans begär är den 
Andres begär”9, skriver Lacan, 
vilket både betyder att människan 
begär den Andre och att begä
ret på något vis är den Andres 
begär. Lacan fortsätter med att 
säga att ”den Andres fråga” är 
”Che Vuoi?”, italienska för ”Vad 
vill du?” I Mozarts opera Don 
Giovanni ställs denna fråga till 
den staty av en fader som kom
mer för att döma Don Giovanni, 
men i Lacans användning är det 
lika mycket statyns, den Andres, 
fråga till Don Giovanni. 

Hundarna som talar med sin 
herres röst tycks peka mot den 
lacanianska definitionen av sub
jektet som konstituerat av sin 
relation till den store Andre. 
När rösten kommer som svar 
på Oskars order ”Säg voff!” 
framställs den som en beting

hundarnas behov, deras hunger. 
Den betingade stimulusen (den 
ringande klockan) gav upphov 
till salivproduktion därför att 
den associerades till mat. Men 
genom att med sina talande 
röster gå i dialog med den store 
Andre överskrider hundarna i 
Upp behovets logik och träder 
in i begärets logik. 

Det enda begär som står på 
spel i Pavlovs experiment är, 
för Lacan, Pavlovs eget. Det 
är Pavlovs begär som gör att 
hundarna dreglar. ”[Det finns] 
inte något annat subjekt här än 
experimentledarens subjekt”.10 
Pavlov är den som får tillfred
ställelse genom experimentet. 
För Lacan bevisar inte Pavlov 
egentligen någonting om hur 
hundarnas hjärna fungerar, utan 
bara hur ett betecknande fung
erar. Den ringande klockan är 
ett betecknande, och Pavlovs 
tama hundar lär sig att svara 
på detta betecknande genom 
likhetsprincipen (ringande klocka 
är lika med mat) men inte genom 
uppskjutandets och skillnadens 
princip (Derridas ”différance”) 
som är dynamiken i det mänsk
liga språkets betecknande kedja.

I SIN ESSÄ ”Love me, love my 
dog” berättar Renata Salecl om 
den ryska performancekonstnä
ren Kulik som ställer ut sig själv 
som hund och krälar omkring 
naken på gallerigolven iklädd 
ett hundhalsband bundet till en 
kedja. Kulik agerade till och med 
en gång Pavlovs hund, i syfte att 
uppmuntra till forskning om 
djurs psykologi. Hans idé var 
att förespråka en ny symbios 
mellan människa och djur, en ny 
”zoocentrism” i vilken människ
an förstås som ”en subkultur i 
den större kulturella helheten av 
en noossfär [av noos, luktsinne, 
känslosinne]”.11 

Hunden i Upp refererar faktiskt 
till sitt luktsinne i en av sina för
sta repliker, då den fortfarande 
framstår som acousmêtre: ”Jag 
känner er lukt.” Men så snart 
detta känslosinne verbaliseras så 
överskrider den det ”noosfäris
ka” och uppgår i det mänskliga 
subjektets språkliga sfär. Salecl 

insisterar, liksom Lacan, på sär
skiljandet mellan dessa sfärer. 
Hon insisterar på att särskiljandet 
mellan människa och hund måste 
upprätthållas, oavsett den önskan 
att dekonstruera detta som vi 
finner i konstruktivistiska och 
djupekologiska tankeriktningar. 

Genom att spela hund tydliggör 
Kulik i själva verket, trots sin 
intention, åtskillnaden människa/
djur. Som Salecl framhåller så 
kommer han förmodligen aldrig 
att få hundar att titta på hans 
föreställning. Detta alltmedan 
han själv har ett desperat ”behov 
av en publik, ett galleri, eller, 
mer generellt, den store Andre. 
Kulik, liksom hans föregångare 
Diogenes, finner njutning i att 
posera som hund bara när andra 
observerar honom.” Hunden 
däremot relaterar inte till den 
store Andre, den har en viss 
självtillräcklighet som Kulik 
och andra djurälskare begär, 
men: ”Det förefaller vara svå
rare för människor att lära sig 
självtillräcklighet än för hundar 
att lära sig tala.”12

I seminarie IX pratar Lacan 
faktiskt om en hund som pratar, 
hans egen hund Justine. Men hans 
poäng är att hon bara pratar med 
honom när hon behöver det, på 
grund av något inre tryck. När 
hon vänder sig till honom har han 
aldrig den Andres funktion. Som 
tamhund lever Lacans Justine i 
någon mån i språket, men utan 
den Andre. Som Salecl uttrycker 
det: ”Hunden är i språket, men 
relaterar inte till den betecknande 
kedjan – den store Andre.”13 

Subjektet besjälas av den be
tecknande kedjan och av sin 
dialog med den Andre snarare 
än av självbevarelsedriften och 
principen om minsta möjliga 
lidande. Salecl: ”Tvärtom finner 
människan en säregen njutning 
i lidandet […] som varelser som 
lever i språket är vi till vårt väsen 
märkta av en kraft som driver 
oss mot självutplåning. Med 
andra ord: Vi är märkta av döds
driften.”14 Ett enkelt exempel 
på detta är den gamle folkilske 
Fredericksen som envist stannar 
i sitt gamla hus och till och med 
tar till våld för att förbli sitt livs 

ad reflex precis som hundens 
andra reaktioner. Detta tycks 
bekräfta behavioristisk teori. 
Dogge har precis som Pavlovs 
hundar betingats till specifika 
responser på specifika stimuli. 
Detta tema återkommer när hela 
gruppen av hundar med jämna 
mellanrum reagerar på orden 
”ekorre” eller ”klapp” genom 
att bli upphetsade. ”Betingade 
stimuli” är ett mekanistiskt svar 
på frågan: ”Vad sätter igång eller 
besjälar subjektet?” Människan 
är en mänsklig hund, en sorts 
djurmaskin. Men i bilden av 
rösten som både besjälar oss och 
är oss främmande får vi ett helt 
annat sorts svar: människan är 
en djurkropp besjälad (förmän
skligad) av det främmande som 
försätter henne i konstant dialog 
med den store Andre. Man skulle 
också kunna säga att det finns två 
olika sätt, båda representerade 
i filmen, att förstå idén om att 
subjektet är besjälat av sin herres 
röst. Det första är mekaniskt: 
subjektet är betingat av sin herre. 
Det andra är psykoanalytiskt: 
subjektet föds ur en dialog med 
den store Andre, och därigenom 
förs rösten in i subjektet som 
någonting främmande.

Pavlovs experiment baseras på 
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kärlek trogen. Han handlar inte 
för att skydda sig själv, utan för 
att skydda sitt begär, och kanske 
njuter han till och med en aning 
av sin folkilskhet.

Genom sina talande röster 
överskrider hundarna i Upp sitt 
hundlika tillstånd, skrider in i 
den betecknande kedjan och 
relaterar till den store Andre. 
När Dogge mekaniskt reagerar 
på kommandona ”Sitt ner!” och 
”Skaka tass!” ler Oskar och Fre
dericksen och är nöjda. Men när 
han svarar på kommandot: ”Säg 
voff!” genom att faktiskt ha en 
mänsklig röst blir de chockade. 
Vi träder nu in i ett territorium 
bortom rent mekanistisk logik, 
språkets territorium.

Den talande hunden är dock 
inte bara en bild för hur mänsk
ligt språk avbryter det mekanis
ka, utan det är också en bild som 
pekar ut en mekanisk aspekt av 
mänskligt språk. Den talande 
hunden påminner om scenen när 
Oskar först knackar på Frede
ricksens dörr och läser raderna 
från sin Vildmarksexpertens 
handbok: ”God middag. Jag 
heter Oskar och jag är med i 
vildmarksscouterna, den fem
tiofjärde kåren, patrull tolv. 
Jag undrar om farbror möjligen 
behöver någon hjälp idag?” Här 
tycks Oskars tal lika utvändigt 
och mekaniskt som om det hade 
tillförts honom genom ett elek
troniskt halsband, vilket tydligt 
visar att också det mänskliga 
språket kan vara en sorts skivin
spelning, en sorts förfabricerade 
repliker som läggs in i subjektet 
och som det framför.

I UPP ÄR HUNDENS röst herrens 
röst. Visuellt finns det en allu
sion till His Master’s Voice’s 
berömda varumärkesbild, en 
målning av en hund som lyssnar 
på sin herres röst genom en 
grammofontratt. Förebilden för 
målningen lyssnade faktiskt på 
sin husses röst, en inspelad röst 
från konstnärens döde bror som 
var hundens förste ägare. I Upp 
finns ingen grammofontratt, men 
det finns ett föremål i samma 
form: ”dumstruten” [”cone of 
shame”]. Det är en loppkrage 

som hundarna iklär de av sina 
hundkamrater som brutit mot 
samfundets regler (först måste 
Dogge ha dumstruten, på slutet 
Alpha). Här bekräftas Lacans 
idé att språket har sitt ursprung 
i objekten bortom deras funktion 
(”vaser tillverkade för att förbli 
tomma, sköldar för tunga att 
bära, kärvar som ska förtorka, 
lansar som borras ned i mar
ken”15): kragen har mist sin 
funktion och blivit ett beteck
nande, skammens betecknande.

Jämfört med grammofontrat
ten i bilden av ”His Master’s 
Voice” är tratten i Upp inver
terad. I HMV öppnas den mot 
hunden, vilket placerar hunden 

Tratten från HMV som för 
vandlats till dumstrut kan också 
säga oss någonting om kopp
lingen mellan herren och skam
men. Skam är konstitutivt för 
subjektet som den store Andres 
objekt. Detta framhåller Jean
Paul Sartre i kapitlet ”Blicken” 
i Varat och intet.16 Att ha ett 
mänskligt medvetande innebär 
att känna sig betraktad av den 
store Andre, vilket innebär skam. 
Skam handlar om att känna sig 
som ett objekt för den andras 
blick, något vi lär oss redan i 
Första Moseboken – så snart 
Adam och Eva har ätit av den 
förbjudna frukten känner de sig 
betraktade och täcker sina nakna 

kroppar. Gud som acousmêtre 
ropar efter Adam: ”Var är du?” 
Adam svarar genom att tala om 
rädslan som framkallas av hans 
känsla av nakenhet, som vi kan 
förstå som skam. Så som Žižek 
framhåller är det mänskliga 
subjektet förmöget att känna 
skam också i total ensamhet. 
Om jag till exempel snubblar och 
faller när jag är helt ensam i min 
lägenhet skulle jag fortfarande 
säga ”Hoppsan”. Till vem? Till 
den store Andre.17

De elektroniska halsbanden i 
Upp fungerar i själva verket på 
samma gång som röster och som 
övervakningsinstrument. Genom 
halsbanden har hundarna sin 

i mottagarens position. I Upp 
öppnas den ut från hunden, 
vilket placerar hunden i sän
darens position (om vi behåller 
analogin till grammofontratten). 
Ekot av HMVbilden i Upp gör 
att vi ser ett slags dubbelex
ponering där rösten framhålls 
som någonting som både införs 
i och sänds från subjektet. I 
HMVbilden talar herrens röst 
till hunden utifrån, i Upp talar 
den inifrån. Eller snarare: i Upp 
blir vi liksom förvirrade kring 
varifrån hundarnas röster talar. 
De tycks på samma gång vara 
placerade i hundarna utifrån, 
och vara de inre rösterna som 
har extraherats eller förstärkts.
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herres röst och samtidigt kan 
han bevaka dem. Att bilden av 
His Master’s Voice är implicit 
närvarande i bilden av dumstru
ten framhåller denna koppling 
mellan den store Andre (här som 
acousmêtre) och skam. 

MEN VAD ÄR DET Dogge säger 
egentligen? Vem eller vad talar 
genom hans elektroniska hals
band? Vilken sorts tal sätter igång 
eller besjälar honom? Det finns 
någonting tvångsmässigt i Dogges 
tal, som att han är underkastad 
ett tvång att högt utsäga det som 
i normala fall bara skulle vara en 
tyst inre dialog, eller kanske till 
och med någonting bortom det 
medvetnas nivå: ”Jag känner er 
lukt”, ”Jag har nyss mött dig och 
jag älskar dig”, ”Min husse är 
snäll och smart”, ”Mannen där 
säger att jag får ta fågeln, och 
jag älskar honom som om han 
är min husse”, ”Jag tycker inte 
om dumstruten”, ”Jag gömde 
mig under din veranda för att 
jag älskar dig.” Dogges utsagor 
är oftast allmänt riktade till hans 
(ersättbara) husse, deklarerar 
hans kärlek och ber om kärlek 
och bekräftelse. I någon mening 
tycks det som en översättning av 
hundlikt tal till mänskligt språk, 
eller snarare vad människor 
föreställer sig att en hund skulle 
säga om den hade ett språk. Det 
påminner delvis om språket 
som Lacans hund Justine talar 
”av något inre tryck”. Men 
till skillnad från Lacans hund 
tycks Dogge faktiskt förmögen 
till överföring (han ersätter en 
husse med en annan) och hans 
krav på kärlek och bekräftelse 
tycks också (precis som kan 
vara fallet med en riktig hund) 
väldigt mänskligt.

Översättningen av hundlika 
utsagor till verbalt, mänskligt 
språk kommer alltid att göra 
att utsagorna överskrider sin 
hundlikhet.

Tamhundens behov av en herre 
(någon som ger den mat och 
tak över huvudet) är någon
ting annat än det mänskliga 
subjektets sätt att vara i dialog 
med en herre (den Andre) vars 
begär hon försöker avkoda. 

För Lacan skapas begär i själva 
verket ur diskrepansen mellan 
subjektets ”aptit” (som kan 
mättas) och hennes (omättbara) 
krav på kärlek. Barnet skriker 
efter kärlek och mat, när det får 
mat skriker det fortfarande efter 
kärlek: ”Begär är därför varken 
aptiten efter tillfredsställelse eller 
kravet på kärlek, utan just den 
skillnad som uppstår när man 
subtraherar det första från det 
sista, det vill säga, själva deras 
klyvning (Spaltung) som feno
men.”18

DENNA KLYVNING existerar inte 
inom hunden, som älskar (och 
känner sig älskad av) den som 
ger den mat. Som Salecl uttryck
er det: ”I Pavlovs experiment 
bekymrar sig hunden inte över 
försöksledarens begär. Hundar 
ifrågasätter inte den Andres be
gär. Och det är vad som skiljer 
dem från människor. Det är 
denna brist på varje fråga om 
den Andres begär som också 
gör hundar så mycket lättare 
att älska än människor.”19 Efter 
detta ställningstagande frågar 
Salecl: ”Varför älskar vi våra 
husdjur så mycket?” Men det 
tycks mig som att hon redan har 
gett svaret: det är därför att de 
är mer älskvärda just i egenskap 
av sin brist på den store Andre. 
Som hon själv senare uttrycker 
det: ”hunden blir människans 
bästa vän eftersom en människa 
inte kan bli det.”20

Kärleken till husdjuret är vik
tig för intrigen i Upp eftersom 
det är Oskars (typiskt barnsli
ga) begär efter ett husdjur som 
knyter fågeln och sedan Dogge 
till honom och Fredericksen. 
Fågelns moderliga och Dogges 
villkorslösa anknytning, båda 
i någon mening automatiska, 
kan tänkas representera den 
sorts kärlek utan fel och brister 
som människor tillskriver sina 
husdjur.

I sin novell Herr und Hund 
tecknar Thomas Mann ett oför
glömligt porträtt av sin hund 
Bauschan. Hela berättelsen 
cirklar kring hundens behov av 
kärlek till en husse, och Manns 
ovilja att ta på sig denna roll. 

Berättelsen lyckas nästan över
tyga till och med en lacaniansk 
läsare som mig om att hundar är 
väldigt mänskliga, inte minst när 
Mann berättar hur hans hund 
en gång själv var det skamfyllda 
föremålet för kärlek – han ger 
en fantastisk beskrivning av hur 
fullständigt obekväm hunden 
är när ett får förälskar sig i den 
och inte slutar följa efter den. 
Hunden tycks till och med tvivla 
just på den Andres, Manns, 
förmåga att vara husse. Detta 
gör dock inte Mann till hundens 
store Andre. Snarare motsatsen: 
Mann placerar hunden i den 
store Andres position. Det är 
Mann som känner att hunden 
tvivlar på honom. Som en instans 
av den store Andre ställer hun
den frågan till Mann om hans 
identitet och begär. Precis som 
Pavlovs begär får hans hund att 
dregla, kan det sägas att det är 
Manns begär som får hans hund 
att tvivla på honom. 

Men varför är det, ur en la
caniansk synvinkel, så viktigt 
att vidmakthålla åtskillnaden 
mellan människa och djur? I 
själva verket är det viktiga med 
detta upprätthållande att det gör 
skillnad att vara en parlêtre, en 
språkvarelse, som innebos av 
och innebor de betecknande 
kedjorna. Det viktiga är inte 
egentligen var åtskillnaden görs 
mellan parlêtres och andra sor
ters levande varelser. Om någon 
bevisar att en hund faktiskt har 
ett betecknande system som 
liknar människans verbala språk 
(det vill säga, baserat på det 
godtyckligas och skillnadens 
principer) och följaktligen borde 
inkluderas bland parlêtres, blir 
det ändå inte mindre viktigt att 
definiera vad det betyder att 
vara en språk och begärsvarelse 
till skillnad från att inte vara det.

Translation by Tova Gerge 
Glänta 2/2015 (Swedish 
version)
Contributed by Glänta 
© Lilian Munk Rösing / Glän
ta © Eurozine
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Av Johan Augustin

Livet för Boyan Slat är hektiskt. 
Det är många företag, spon
sorer och privatpersoner som 
vill samarbeta med 21åring
en från Delft i Nederländerna, 
som ska ta tag i ett av vår tids 
största miljöproblem: plasten i 
världshaven.

Min arbetsdag börjar när jag 
vaknar och sätter på datorn, 
och slutar när jag går och lägger 
mig. Så är det sju dagar i veckan, 
säger Boyan Slat när vi träffas i 
staden Wageningen.

Det är början av november och 
Boyans organisation The Ocean 
Cleanup har de senaste veckorna 
testat hur en skalenlig flytande 
gummibarriär klarar oväder 
genom att utsätta den för vindar 
och vågor i en offshorebassäng. 
En hundra meters prototyp har 
redan satts ut i Nordsjön, och 
till hösten planeras en två kilo
meter lång barriär utanför den 
japanska ön Tsushima. Båda 
kommer dock vara miniatyrer 
av projektet som ska sjösättas i 
norra Stilla havet år 2020. Där 
finns den största av världshavens 
fem plastansamlingar: The Great 
Pacific Garbage Patch, ansam
lingen som beräknas innehålla 
en tredjedel av världshavens 
skräp. Fortfarande vet ingen 
hur mycket plast den innehåller, 
uppskattningar varierar från 
storleksordningen av Texas yta 
upp till dubbla USA:s landmassa. 
Det är alltså denna sophög som 
The Ocean Cleanup har tagit sig 
an att rensa upp. 

Boyan Slat har kallats under
barn och lillgammalt geni. Själv 
kallar han sig för ”uppfinnare”.

När andra tvååringar lärde sig 
hur sina första leksaker fung
erade, byggde Boyan en stol. 
Som femåring satte han ihop 
trädkojor och linbanor. Under en 
kort period experimenterade han 
med kemikalier och ”sprängde 
upp saker”.

IDÉRIKEDOMEN fortsatte och 
som nybliven tonåring hamnade 
Boyan i Guinness Rekordbok 
när han avfyrade 213 små vat
tenraketer samtidigt.

Jag antar att jag var en typisk 
nörd, berättar han.

Det fanns inget högre syfte med 
att sätta rekordet, men genom 
att det var en grupp på 250 
personer involverade byggdes 
en teamkänsla och Boyan lärde 
sig hur man hittar sponsorer 
och sätter ihop stora projekt. 
Saker som han skulle komma 
att få stor nytta av längre fram. 
När Boyan var sexton år åkte 
han till den grekiska ön Lesbos 
på semester. I havet såg han fler 
plastföremål än fiskar när han 
dök. Gnistan tändes till att vilja 
göra något åt ett av våra största 
miljöproblem.

Under sista terminen på gym
nasiet i hemstaden Delft gjorde 
Boyan ett slutprojekt om plast
föroreningar och avsatte väldigt 
mycket tid för ämnet. Han såg 
en presentation av den ameri
kanske oceanografen Charles 
Moore, som år 1997 för första 
gången beskrev The Great Pacific 
Garbage Patch. Medan Charles 
Moore pratade om att stoppa 
plasten innan den når haven, 
tänkte Boyan i andra banor.

Jag kom på idén att låta havet 
rena sig självt med hjälp av ett 

förankrat nätverk av flytande 
barriärer och bearbetningsplatt
formar som tillsammans spänner 
över en sopansamling. 

Tekniken går ut på att låta 
havsströmmarna koncentrera den 
flytande plasten i de vformade 
gummibarriärerna som leder in 
skräpet till plattformarna.

Boyan kom på idén på egen 
hand men det tog nästan ett 
år att tänka ut lösningen. Han 
berättade om konceptet, med 
namnet How the oceans can clean 
themselves, via talarprogrammet 
TedX i Delft. Där förklarade han 
hur att plocka upp plasten med 
båtar och nät skulle ta tusentals 
år, kosta tiotals miljarder dollar, 
leda till höga koldioxidutsläpp 
och skada marina arter. Det var 
mycket lättare att låta havet göra 
jobbet på egen hand.

Intresset var dock svalt kring 
idén och 18åringen med de höga 
ambitionerna. Trots det hoppade 
han av ingenjörsutbildningen 
inom flyg och rymdteknik på 
Delfts universitet och startade 
stiftelsen The Ocean Cleanup 
i februari år 2013. Boyan lev
de på sparpengar under några 
månader medan han hörde av 
sig till potentiella sponsorer. En 
dag kontaktade han 300 företag 
utan att få svar. Det började 
se mörkt ut fram till månaden 
därpå när hans liv tog en 180 
graders vändning. Det drygt elva 
minuter långa TedXtalet spreds 
viralt efter att klippet hamnat på 
den amerikanska miljöbloggen 
Inhabitat. Helt plötsligt var det 
hundratusentals människor som 
såg ”artonåringen som skulle 
städa upp haven”. Hans privata 
epostadress låg på The Ocean 

Cleanups webbsida och inkorgen 
svämmade över. Varje dag kom 
det cirka 1500 mail av personer 
som på olika sätt ville hjälpa 
till. Boyan satte snabbt upp en 
crowdfundingplattform som 
drog in 80 000 dollar på drygt 
två veckor, samtidigt som han 
och några vänner satt uppe på 
nätterna och svarade på mail. 

Trots det massiva intresset var 
det många som uttryckte kritik 
mot idén  hur skulle en tonåring 
lyckas med en omöjlighet?

– När folk säger att något är 
omöjligt vill jag alltid motbevisa 
dem, fortsätter Boyan.

Han samlade ihop ett team 
bestående av hundra forskare 
och ingenjörer. Tillsammans 
skrev de en 530sidors rapport 
som svarade på frågorna som 
hade riktats från kritikerna. 
En ny crowdfundingkampanj 
samlade snabbt in 2,2 miljoner 
dollar.

HAN BESKRIVER plasten i havet 
som ”ett problem som måste 
lösas och som ingen annan för
söker lösa”. I Boyans värld är 
problem till för att lösas.

Någon måste göra det så därför 
gör jag det. Man kan säga att 
jag är hela världens sopgubbe.

Han har blivit frontfiguren 
för The Ocean Cleanup och ett 
ansikte utåt för en organisation 
som vill ta sig an ett av våra 
svåraste miljöproblem. Medier 
från hela världen vill intervjua 
honom och på organisationens 
Facebooksida haglar inbjudning
arna till olika events världen 
över. Medieuppståndelsen är 
ett slags ofrivilligt måste.

Jag hade hellre varit involverad 

Boyan Slat har kommit på ett sätt att rensa världshaven från plast. Den 21-årige 

nederländske entreprenören, som tidigare hade svårt att hitta sponsorer, har nu 

hela världens blickar vända mot sitt projekt.

Han ska rädda oss 
från plasten

Ett konsumentdrivet andels-

jordbruk i Mölndal där med-

lemmarna odlar för såväl eget 

bruk som till försäljning. Ett 

IT-företag i Stockholm vars 

affärsidé är att ta tillvara på, 

uppgradera och sälja vidare an-

vänd IT-utrustning från skolor, 

företag och privatpersoner. Ett 

cykelkök i Paris (Cyclofficine) 

som lär människor att själva re-

parera sina cyklar. Detta är ett 

axplock av de inspirerande och 

lösningsorienterade reportage 

från Sverige och världen som 

finns att läsa i Camino – maga-

sinet som sprider berättelser 

om en grönare, godare och 

skönare framtid, och som främ-

jar medvetenhet och reflektion 

kring våra livsstilsval.

www.caminomagasin.se
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i teknologin och ingenjörskon
sten hela dagarna, men för att 
kunna vara det måste jag göra 
intervjuer.

I skrivande stund har TedXfö
reläsningen passerat 2,3 miljoner 
Youtubevisningar vilket har 
gjort kontakten med sponsorer 
betydligt lättare.

Plast. Denna användbara upp
finning som kommer i tusentals 
skepnader. Töjbar, slitstark och, 
just det, billig. Egenskaperna och 
priset gör att vi överkonsume
rar materialet som till slut ofta 
hamnar i haven. Åtta miljoner 
ton plast beräknas hamna där 
varje år. Det tar 450 år för en 
PETflaska att brytas ner helt, 
det är dubbelt så lång tid som 
för en aluminiumburk. Vissa 
plastmaterial tar tusen år på sig 
att försvinna. Vad det gör med det 
marina livet är välkänt: en miljon 
sjöfåglar och hundratusen marina 
däggdjur och havssköldpaddor 
får årligen sätta livet till när de 
fastnar i eller äter föremålen. 
Giftiga kemikalier som PCB 
och DDT som har bundits till 
plasten går in i näringskedjan och 
hamnar till slut i oss människor. 
En stor del av plasten samlas 

där havsströmmarna möts – i 
fem stora skräpansamlingar 
spridda över världshaven, där 
en tredjedel utgör Stilla havets 
ökända Great Pacific Garbage 
Patch. För att ta reda på hur 
mycket plast som flyter runt i 
området genomförde The Ocean 
Cleanup i somras expeditionen 
Mega Expedition där ett 30tal 
båtar plockade upp skräp med 
hjälp av nät, som nu undersöks 
av volontärer. Det är just denna 
ansamling, vars skräp är spritt 
över ett enormt område, som 
siktet är inställt på att börja 
städa upp med start år 2020. 

Att rensa upp knappt hälften 
av Stillahavsansamlingen under 
en tioårsperiod beräknas kosta 
300 miljoner dollar. En kost
sam städning kan tyckas, men 
något som The Ocean Cleanup 
planerar att få finansierad. Boy
an visar en plastkub tillverkad 
av återvunnen havsplast: en 
mix av PE (polyeten) och PP 
(polypropen). Plasterna är de 
största miljöbovarna i havet 
men samtidigt ”de lättaste att 
återvinna”. Planen är att plasten 
från Stillahavsansamlingen ska 
återvinnas och säljas som nya 

produkter – och därmed finan
siera uppstädningen. Boyan bär 
ett par jeans av nederländska 
klädmärket GStar Raw som är 
tillverkade av återvunnen plast 
från Kaliforniens stränder – ett 
exempel på en produkt som redan 
finns på marknaden. Andra havs
plastprodukter som redan finns 
är till exempel dammsugare. Allt 
fler företag satsar på tillverkning 
av nedbrytbara bioplaster, och 
The Ocean Cleanup vill genom 
sin kampanj skapa medvetenhet 
så att människor i framtiden 
bara vill köpa produkter som 
är tillverkade av bioplast. Både 
biltillverkare och möbelföretag 
har visat intresse för att tillverka 
sina produkter av havsplasterna, 
men Boyan kan inte avslöja 
namnen än och svarar svävande 
på om det rör sig om svenska 
företag.

Att rensa upp de fem stora 
plastansamlingarna uppskattas 
ta 25 år. Men då måste ”kranen 
stängas av”, det vill säga att 
samarbetet med andra företag 
och organisationer som rensar 
upp floderna på plast innan de 
når haven måste ta fart, ihop 
med utbildning av människor 

i att inte skräpa ner.
Så länge plasten i havet är ett 

problem så vill Boyan lösa det 
innan tankarna vandrar iväg 
till nya projekt: ”För mig är 
det viktigt att detta kommer att 
genomföras först”. 

Nu går all vaken tid för tju
goettåringen till The Ocean 
Cleanup.

Ibland blir det stressigt, säger 
Boyan som tycker det svåraste 
är att sätta ihop teamen till or
ganisationen.

Boyan är den yngste medar
betaren i The Ocean Cleanup 
och samtidigt ansvarig för att 
hitta rätt samarbetspartners, 
ingenjörer och volontärer. Han 
letar konstant efter ”personer 
som gör saker bättre än jag 
själv” och individer som kan 
lösa problem. Hur ser han då 
på chanserna att lyckas med att 
rensa haven på plast?

Att misslyckas är inte ett al
ternativ. Det finns alltid en plan 
B, som vi får ta till om vi har ett 
problem som inte går att lösa, 
säger han och avslutar:

– Vi måste i alla fall prova. 

TRE FRÅGOR TILL BOYAAN SLAT

Vad är det som driver dig?

Jag trivs i naturen men det är inte 

miljöintresset som driver mig. Jag 

drivs snarare av att projektet handlar 

om en jävligt cool ingenjörsteknik.

På vilket sätt kommer din upp-

finning att hjälpa människor runt 

om i världen?

– Över en miljard människor, särskilt 

i utvecklingsländerna, är beroende 

av fisk som sin största proteinkälla. 

Då är det givetvis inte bra att vi 

fyller källans naturliga miljö med 

hälsofarliga plaster.

Vad är ditt mål?

Jag är en uppfinnare som hela 

tiden måste skapa nya saker.

FAKTA PLAST

Plastföroreningarna fortsätter att 

öka i världshaven och 80 procent 

beräknas komma från land genom 

utloppen i floderna. Över fem 

biljoner plastföremål uppges fin-

nas i haven. Mikroplast bildas när 

dessa bryts ner och finns även i 

många produkter, bland annat 

hudvårdsprodukter. Vi använder 

exempelvis 500 miljarder plastpåsar 

i världen varje år. En rad företag 

har bildats med teknologier som 

ska rensa upp plast i floder och 

andra vattenvägar.

FAKTA THE OCEAN CLEANUP

Startades som en stiftelse 2013 

av Boyan Slat med huvudkontor 

i Delft. Idag är det en icke vinst-

drivande organisation med 25 

anställda och över 100 volontärer. 

38 000 finansiärer från 160 länder 

bidrog till crowdfunding-projektet 

som drog in 2,2 miljoner dollar 

hösten 2014.

Tio mil barriärer ska enligt beräk-

ningarna samla upp 42 procent av 

The Great Pacific Garbage Patch, 

vilket är drygt 70 000 ton plast eller 

vikten av 1000 Eiffeltorn, under en 

tioårsperiod med start 2020. De 

flesta havsströmmar går under 

barriärerna och tar med sig marint 

liv och därmed undviks att fånga 

bifångst och plankton, medan 

plasten som flyter samlas framför 

barriärerna. 
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Av Mark Broos

Jag har precis kommit till Berlin, 
min älsklingstad, och mitt andra 
hem som ligger i Kreuzberg, en 
stadsdel som har stadens yngsta 
och mest blandade befolkning, 
när jag får en påminnelse att 
jag skulle ha skrivit om Alma 
Löv, något som jag har glömt. 
Sitter med en öl på café Walt
her, ett favoritställe som ligger 
nära lägenheten på Schlesische 
Strasse mellan Görlitzerpark 
och Oberbaumbrücke.

Ska försöka få ner mina tankar 
om Alma löv som under tretton 
år, 19982011 var mitt konst
projekt, mitt liv och som blev 
min besatthet. Allt började som 
mycket i mitt liv av en slump. 
Inga entreprenöriella tankar 
precis . Det började med en öl. 
Karin, min fru och jag ställde ut 
på Ålands museum år 1997 och 
drack en öl med museidirektören. 
Han hade precis varit på ett möte 
med en gatunämndskommitté 
och föreslagit att en gata på 
Åland skulle heta Alma Lövs 
gata. Han tyckte att det var ett 
vackert namn.

Alma Löv bodde på Åland, 
hon hette som flicka Alma Elvira 
Andrina Grönros och blev tor
parkvinna, inte berömd – hennes 
enda bedrift var att hon födde 
sex barn. Museidirektören var 
nedstämd, gatunamnförslaget 
blev inte godkänt. Alma var inte 

född på Åland utan i Finland 
och då kan man inte få en gata 
uppkallad efter sig. Jag ville 
trösta direktören och sa spontant 
att jag skulle bygga Alma Löv 
museum.

Vi åkte hem till Värmland utan 
någon tanke på vad jag hade sagt. 
Men museichefen hade tagit mig 
på orden. Tre veckor senare kom 
Ålandstidningen med en stor 
rubrik. ”Alma Löv som inte var 
god nog att ge namn åt en gata 
på Åland, hon får ett museum 
i Selma Lagerlöfs Värmland.”

STÅR DET I TIDNINGEN då är det 
sant och jag borde väl stå mitt 
kast. Så varför inte. Kom på idén 
att bygga ett glashus. Det skulle 
kunna bli ett Alma Löv Museum, 
ett ettårigt konstprojekt, sen 
skulle det bli mitt växthus. Sökte 
pengar från Stiftelsen för Framti
dens Kultur och fick lite bidrag. 
Nu var det så att Stockholm 
skulle bli Europas Kulturhuvud
stad och Sverigeprofilen var att 
hela landet skulle delta. Tänkte 
att det inte skulle skada med 
några extra kronor. Sökte utan 
stora förhoppningar bidrag hos 
ett tiotal bidragsgivare, tänkte 
att eventuell någon idiot skulle 
kunna säga ja.

Till min stora skräck och för
våning sa alla ja. Vad göra nu, 
det lilla projektet bara växte. 
Istället för att uppföra en mindre 
konsthall, dyr att bygga och 

De flesta förknippar konst med besök 

i någon storstad. Där finns också de 

festa konsthallarna och museerna. 

Men kreativitet kan uppstå var som 

helst, vilket konstprojektet Alma Löv 

är ett exempel på. Efter att ha legat i 

malpåse under några år återuppstod 

det under sommaren 2016.

Konst som ger landsbygden råg i ryggen
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beroende av en massa besökare 
tänkte jag att med hjälp av en 
kollega bygga ett femtontal min
dre paviljonger. Lätt att bygga, 
lätt att sköta, inget beroende av 
stora bidrag, inte beroende av 
en stor publik.

Ringde byggnadsnämnden som 
redan kunde komma på måndag. 
Det var fredag och jag hade bara 
ett par dagar på mig att designa 
paviljongerna. Det är nog bra att 
inte tänka för mycket, bara göra. 
Tänker man för mycket börjar 
man mixtra till och konstruera 
för mycket. Tanken var små 
paviljonger som inte skulle ge 
en känsla av instängdhet, högt 
i tak och bra ljusinsläpp.Någon 
paviljong skulle vara hög och 
smal, någon skulle bli en bland
ning mellan Värmlands museum 
och Moderna museets kupoler. 
Limmade ihop modellerna. Bjöd 
byggnadsnämnden och sedan 
grannar på prinsesstårta och alla 
sa ja. Bjöd min granne en krona 
per kvadratmeter för en skogs
dunge och en äng. Han skulle 
fundera, kom tillbaka samma 
kväll och tyckte att trettio öre 
kvadratmetern var nog.

GRÄVDE NER elledningar i skogs 
dungen och på ängen, hittade ett 
åttiotal stabila betongsocklar 
som hämtades med traktorkärra  
och efter ett år hårt arbete stod 
sexton paviljonger färdiga.

Insprängda mellan träd och 
buskar, ihopkopplade med stigar 
som våra hästar hade banat upp. 
Det blev allt från en skogsbarack, 
en plåtcontainer till den åtta me
ter höga Göteborgspaviljongen.

Det blev ett Low budget pro
jekt. Jag jagade begagnade dörrar 
och fönster  och byggmaterial. Jag 
bjöd in konstnärer från tretton 
länder som fick var sin byggnad 
och när kulturhuvudstadsåret 
och alla projekt och även vi var 
slut, fanns paviljongerna kvar.

Det blev ett år till och ett till, 
totalt tretton år.

Att med minimala medel utan 
marknadsföring kunna utma
na institutionerna, att kunna 

presentera angelägna projekt, 
gärna avvikande, konst på hög 
nationell, gärna internationell 
nivå var mitt mål. Etablerade 
nationella och internationella 
konstnärer visade verk sida vid 
sida med unga lovande konst
närer. När konstnärer kom till 
Almalöv för att installera sina 
verk blev det nästan happe
ningbetonade dagar, i veckor. 
Två veckor bodde Konsthög
skolestudenter från Münster i 
Tyskland med sin professor i 
ett tiotal tält uppställda inne i 
Paleis Oranjestraat, Alma Lövs 
stora lada.

Det blev som en mindre by 
med en massa aktiviteter. I vårt 
stora skolhus bodde tolv av 
Islands främsta konstnärer med 
curator Halldor Brunolfsson och 
vi lagade mat i stora militärtält. 
Konststudenter från Konsthög
skolan i Stockholm bodde en 
vecka i den fem meter höga Hol
landpavilongen ombyggd med 
sex våningsängar i tre våningar. 
Finlandpaviljongen förvandlades 

till ett kök. Konstakademins 
studenter från Trondheim mötte 
Göteborgs filmhögskolestuden
ter och Valandstudenter som 
kom två år i rad. I samarbete 
med bla. Dramatiska Institutet 
genomfördes den årliga FFF, 
Fryken Fassbinder Festivalen 
med workshops och visningar.

Förutom konstinstallationer 
blev det seminarier om konst 
och vetenskap, workshops, ung
domsprojekt, performances. 
En professor i teoretisk fysik 
promoverade på Alma Löv. Flera 
hundra konstnärer har under 
Almas tretton år byggt upp och 
visat sina installationer i ett 
sextontal paviljonger och de tio 
salarna i Paleis Oranjestraat, en 
byggnad kom till efter fem års 
verksamhet. Även denna kom till 
av en slump. När Clemens Poe
linger skrev om Alma i Svenska 
Dagbladet med rubrik ”Marc 
Broos Kung i eget Konstrike”, 
då var jag väl tvungen att ha 
ett Palats. Jag köpte traktens 
bredaste och längsta lada och 

byggde om den till ett tiotal salar, 
rum och teater, performancesal 
med sexton rokokofåtöljer på 
en gradäng och plats för femtio 
besökare.

Vårt hus var under alla år 
proppat med sängar för konst
närer och vi bjöd på mat och 
logi. På kvällarna blev det samtal 
mellan yngre och etablerade 
konstnärer från olika länder 
och livliga diskussioner om livet, 
om våra hundar, om kärlek och 
ibland till och med om konst. 
Alma Löv blev en tummelplats 
för det möjliga och omöjliga 
och för experiment. Bara Andy 
Warhol och glamouren fattades i 
vår egna lilla Factory. Jag tänkte 
aldrig på publik och vad den 
eventuellt skulle förvänta sig, 
om man nu vet sånt. Vi ville ha 
högsta möjliga kvalité, valde de 
konstnärer och den konst som 
jag själv trodde vi behövde ta del 
av. Välbehövlig näring på landet 
långt borta från konstmetropo
len. Gärna det avvikande, det 
oväntade, om möjligt till och med 

sk. avantgarde, alla deltagande 
konstnärer fick egna paviljonger 
och full frihet. Det sågades hål 
i golv, nymålade väggar bara 
målades om och det revs och 
byggdes som konstnärerna ville.

Min mors motto som jag hade 
i tankarna var ”varför inte”. 
Inte genast komma med invänd
ningar, hinder. Gör först, fråga 
sedan var konstprofessorns råd 
till konststudenter från Müns
ter som jobbade två veckor på 
Alma. De byggde flottar, besökte 
överskottslager, kom hem med 
en massa föremål, tog mina 
material för att bygga verk.

Alma tog självmant utan upp
drag på sig ett ”kulturpolitiskt 
ansvar”. Vi gjorde sånt som 
institutioner gjorde och skulle 
göra. En politikers uppgift är 
inte att förutse framtiden men 
att göra denna möjlig. Uppdraget 
är utveckling, förnyelse. Konst
närer trivdes och så gjorde vi. 
Stämningen var alltid på topp 
när verken installerades och 
när vi bodde ihop. När Dagens 
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Nyheter skrev att manliga chefer 
väljer manliga konstnärer började 
jag nästan förskräckt räkna och 
det visade sig att över femtio 
procent utan att vi har tänkt på 
detta var kvinnliga konstnärer. 
Egentligen föga överraskande. 
Alma Löv museum tänkte inte 
publik, tänkte inte målgrupper. 
Tänkte inte ungdom. Trots detta 
var besökares medelålder betyd
ligt lägre än vad man är van vid 
på landet. Alma Löv attraherade 
tydligen många unga och en del 
tog även med sina föräldrar till 
Alma.

TÄNKTE PÅ Sverigesatsningar; 
ungdomsår, mångfaldsår etc. Vi 
införde som svar ett trasmattans 
år. Fast det blev bara en vecka. 
Publiken var ofta de konstkun
niga men även de ovana kom, 
de gillade hundarna, kaffet, 
paviljongerna, dörrarna och 
stämningen, mottagandet och de 
vände inte ryggen till men många 
fick med sig lite konstbaciller, vårt 
hemliga vapen, blev smittade av 
det ofta inte så lättsmälta, till 
och med så kallat avantgarde. 
Det avvikande, främmande, 
så välbehövligt framförallt på 
landet…

Det var Europarådet som för 
bra många år sen granskade 
Sveriges kulturpolitik. En av 
de kritiska synpunkterna var 
att Sverige behöver fler konkur
rerande konstcentrum, gärna 
på hög internationell nivå och 
dessa ska inte ligga i anslutning 
till storstäderna. Alma Löv blev 
kanske något av det efterfrågade. 
”Medan de flesta museer ville 
vara ett ställe för andra är Alma 
Löv ett ställe för alla andra”, 
blev vår slogan.

Ingen tanke på publik och 
med låg budget gjorde vi sånt 
som offentliga institutioner gör 
och borde göra. Landsbygden är 
förknippad med tillbakablick
ande och det historiska arvet, 
men knappast med nyskapande 
som vi egentligen så väl behöver. 
Rädslan för det främmande, det 
avvikande är nog störst på landet.

Ländernas, regionernas största 
konkurrensmedel är kreativitet. 
Den superkreativa klassen är 
ett av landets bästa tillgångar 
enligt professor Richard Flori
da. Mer än åttio procent av de 
superkreativa bor i storstäder, 
där finns möjligheter. Borde vara 
en tankeställare för politiker i 
glesbygder. Landsbygden borde 
göra allt för att attrahera de s.k 
superkreativa. Kreativ verksam
het smittar av sig.

Alma lockade konsthögsko
leutbildade konstnärer samt 
en dramatiker från Göteborg, 
en av landets främsta komiker 
från Skåne samt några desig
ners, formgivare på hög nivå. 
Dessa bor nu i Sunne. Det kan 
väl sägas att kommunen har 
varit ointresserad av Alma Lövs 
verksamhet.

De har en egen konstutställ
ningsverksamhet, en plats för 
lokala konstnärer, amatörer, 
konst på ofta lägsta nivå. Kanske 
borde man fundera mer på var 
man lägger resurserna. Tyvärr 
finns ofta ingen konstkompetens 
i de små kommunerna.

Största intresset och bästa kri
tiken kom utifrån, såväl av media 
som den ofta vana publiken.

Utan marknadsföring kom 
publiken, muntillmun är nog 
den bästa metoden. Landets 
tongivande media kom och skrev, 
filmade och berömde. I DN 
var tipset att besöka Moderna 
Museet i Stockholm men varför 
inte det osannolika Alma Löv 
i Värmland.

När Dennis Dahlqvist gjor
de ett inslag för Kulturnyheter 
varnade han för publiktillström
ningen. Ett år frågade vi varje 
besökare var den kom ifrån. Det 
visade sig att de flesta kom från 
långt utanför länsgränserna.

EFTER TRETTON år blev publik
tillströmningen så stor att Alma 
Löv stängdes, bl.a inför risken 
att Alma Löv skulle bli ett triv
selställe, många av anläggningars 
”öde”, och jag riskerade att bli 
en trivseltomte. Något som inte 

passar mig. En konflikt med en 
vän och kollega gjorde att lusten 
försvann och utan lust ingen 
Alma. Och kanske var tretton år 
nog, det finns så mycket annat 
som jag ville göra och jag var väl 
lite trött på det administrativa 
och få det att gå runt. Detta årliga 
bidragssökande, ett jättearbete 
och denna osäkerhet. Tänk in
för varje projekt ett trettiotal 
konstnärer, resor, ersättningar, 
mat, logi. Vad vi gjorde för en 
krona skulle i samhällsregi kosta 
tio kanske hundra gånger mer. 
Tänk om jag hade kunna få en 
hyfsad lön. Alla medel gick till 
konsten, konstnärer. Och i sista 
eller i första hand till publiken.

Tänk så mycket mer vi hade 
kunnat göra med lite mer sam
hällsstöd. Sveriges Louisiana, 
fast lite vassare. Kom att tänka 
på näringslivet i Tyskland som 
sammankallade ledningen för 
universitet. ”Vad ni levererar 
är anpasslingar, vad vi behöver 
är tankerebeller” Tänk, även 
näringslivet behöver rebeller. 
Hoppas att Alma Löv gjorde att 
många av besökarna, alla dessa 
skolklasser, såg sig själva och de 
andra, det andra med lite nyare, 
lite andra ögon. Kanske en och 
annan tankerebell väcktes till liv 
eller känner sig stärkt.

ALMA LÖV BEGRAVDES som en 
performance med biskop, be
gravningsentreprenör och en 
riktig kista. Dagen efter begrav
ningen kunde jag inte låta bli 
att gräva upp den billackerade 
kistan. Den ska jag ha när det 
är dags. Nu ligger Alma på lid 
de parade. På Alma finns nu 
även en begravningsplats och ett 
kolumbarium för konsten. All 
konst har inte ett evigt liv och 
det är nog bättre med en värdig 
död än ett långt och tråkigt liv. 
Varje år genomförs begravnings
ceromonier och konsten står i 
kö för en plats under en sten 
eller i en urna.

Birgitta Rubin på Dagens Ny
heter hade efter nedläggningen 
en nyårsönskan i DN att Alma 

Löv skulle återuppstå. Efter ett 
besök i Berlin fick jag en idé. Be
sök på Bunkerns konsthall med 
Broos Sammlung kan man bara 
boka via internet. Nu skulle vi 
kunna styra verksamheten. Bara 
öppna när vi själva ville. Dagar 
och tider och samtidigt kunde vi 
begränsa antalet besökare. En 
toppenidé tyckte jag.

Nu efter tre års vila har Alma 
Löv återuppstått. Dotter Stella 
som studerade filosofi på univer
sitetet i Amsterdam har tagit över. 
Hon har den behövliga kombi
nationen; kunskap, kompetens, 
energi och lust. Hon har invol
verat nyanlända i olika projekt, 
har byggt skaparverkstad, ordnar 
uppträdanden, föredrag, teater. 
Fast bokningsidé via internet 
har hon inte anammat. Men 
det är öppet varje dag under 
ett par sommarmånader. Hon 
har letat upp fotokonstnärer 
från bland annat Ukraina inför 
årets projekt och har själv med 
hjälp byggt upp en tio meter 
hög kyrka, årets konstprojekt 
av Peter Johansson.

Hoppas att hon får allt det stöd 
hon förtjänar och inte tröttnar. 
Hon kommer att föra Alma till 
nya höjder och bredda och spetsa 
till verksamheten. Hoppas att 
kommunen, regionen och andra 
bidragsgivare tar vara på denna 
superkreativa person. De växer 
inte på träd. Alma Löv! vilken 
avkastning på olika plan, en 
lönsam investering i mänskligt 
kapital och allt detta runtom
kring.

En vecka före midsommar 
öppnar Stella alla Alma Lövs 
dörrar. En ny fas i Alma Lövs 
historia börjar. Alma, som bety
der själ kan man inte ta död på.

Marc Broos är skaparen
av konstprojektet Alma Löv, 
en mil söder om Sunne i 
Värmland. Artikeln ingår i 
Albas tema Fem svenska kul
turpärlor. Mer om Alma Löv 
hittar du på almalov.com.

Alba.nu är en nättidskrift om 

kultur, vetenskap och samhäl-

le. Vi har stor bredd, både vad 

gäller ämnen och skribenter.

Fortlöpande lägger vi ut recen-

sioner, krönikor, debatt-texter 

och videor. Varje månad publi-

cerar vi också en ny bild, tagen 

av årets fotograf.

Med ojämna mellanrum 

publicerar vi texter under olika 

temarubriker.

www.alba.nu
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Av Ursula Huws

Det är ett välbekant mönster. 
Först kommer en ekonomisk 
kris. Därefter följer en enorm 
omstrukturering av kapitalet – 
och med denna, en omstrukture
ring av arbetet – som ställer alla 
tidigare gällande förhållanden 
i tvivelsmål. Gamla industrier, 
företag och arbeten försvinner 
och nya uppkommer med hjälp av 
nya teknologier. När människor 
kämpar för att beskriva de seis
miska omvälvningarna i det eko
nomiska och sociala landskapet 
så stiger en språklig dimma som 
fördunklar dragen i detta nya 
landskap, och gör att försöken 
att analysera och kartlägga blir 
till suddiga ansatser.

DEN HÄR GÅNGEN var teknik
utopisterna tidigt ute bland 
kommentatorerna och erbjöd 
uttryck som ”delningsekonomi” 
och ”peertopeer nätverk” för 
att frammana en vision av en ny 
positiv utveckling som, hävdar 
de, ger en föraning om hur ett 
postkapitalistiskt samhälle byggt 
på samarbete kan se ut. Det är 
ett samhälle där internet ger 
möjlighet till delning av tjänster 
mellan de som behöver dem och 
de som tillhandahåller dem, utan 
någon kapitalistisk mellanhand. 
Enligt deras spekulationer kan 
vi med 3D skrivarteknik till 
och med skippa fabrikerna och 
låta varor produceras precis när 
de behövs.

Föreställningen att männi
skor gladeligen och oegenyttigt 

erbjuder sina tjänster till full
ständiga främlingar plockas 
upp i en annan form av diskurs 
där ”massans kunskaper” med 
hjälp av ”crowdsource” eller 
”cloudsource” utmålas som 
lösningar på allehanda svår
hanterliga problem.

Kanske ska man fokusera på 
ordet ”source” som väcker asso
ciationer till den företagskultur 
som slog rot på 1990talet där 
”outsourcing” (och alla dess 
varianter: global sourcing, in
sourcing, eller backsourcing) 
var affärsverksamhetens kodord.

När termer som crowdsourcing 
används i dessa sammanhang så 
syftar det i själva verket inte på 
en frivillig gåvoekonomi utan 
på en ekonomi där olika platt
formar på nätet används för 
att få omedelbar tillgång till en 
global pool av arbetare. I uttryck 
som ”flytande arbetskraft” och 
“workforce on demand,” är den 
aspekten än mer uppenbar.

Ibland beskrivs dock den här 
ständigt tillgängliga arbetsstyr
kan (det mänskliga molnet eller 
mängden) också i mer pessi
mistiska ordalag med uttrycket 
”artificiell, artificiell intelligens”. 
Man liknar ofta detta osynliga 
arbete som är nödvändigt för in
ternets funktion med Den Meka
niska Turken, det ”automatiska” 
schackbräde på 1800talet som 
i själva verket visade sig dölja 
en mänsklig operatör.

Vare sig det handlar om att 
kontrollera riktigheten i Googles 
rankningar, föra in gatunummer i 
Google Maps, sortera bort vidri

ga bilder på sexuellt utnyttjande 
av barn eller halshuggningar 
från sociala medier, eller att 
matcha erbjudanden med ansök
ningar på jobbsökplattformar, 
så handlar det om aktiviteter 
som de flesta användare tar för 
givet att de utförs automatiskt 
av algoritmer, men som i själva 
verket ombesörjas av mänskliga 
”klickarbetare”.

Optimister som prisar kreativi
teten och oberoendet som associe
ras med frilansande klickarbete 
kallar det ”gigekonomi”, medan 
mer neutrala kommentatorer 
beskriver en ”plattformsekono
mi” eller ”nätverksekonomi”.
Vad vi än må kalla det så har 
de flesta av oss nu samlat på oss 
tillräckligt med anekdoter eller 
egna förstahandserfarenheter 
för att ha en föreställning om 
hur det är att vara en del av 
denna nutida arbetsstyrkaonde
mand. Det finns skräckhistorier 
om hur arbetarna på Amazon 
Mechanical Turk, om de inte 
bor i Indien eller USA, bara kan 
få betalt i presentcheckar – en 
återuppfinning av den klassiska 
företagsbutiken. Arbetarna på 
plattformar som Freelancer eller 
Elance upptäcker att, trots de 
tydligt får veta att de inte är fast 
anställda, så har deras klienter 
exklusiv äganderätt till deras 
intellektuella egendom, även när 
de inte fått betalt – lönestöld i 
det tjugoförsta århundradet. 
Och det är inte ovanligt med 
berättelser om hur det anseende 
som mödosamt byggts upp on
line, under flera månader eller 

år kan spolieras av en illvillig 
kunds omdöme. 

Det tycks som om en ny sorts 
arbetsliv håller på att uppstå. 
Det är ett liv där vem du är 
och vad du kan, presenteras 
för världen i form av standar
diserade checklistor; eventuellt 
dekorerade med en insäljande 
egenbeskrivning. Främlingar 
med makten att anställa dig 
kan bedöma kvaliteten på ditt 
arbete med hjälp av användar
bedömningar, som kan avspegla 
välinformerat omdöme, men som 
lika gärna kan vara ett uttryck 
för dålig smak eller en ovilja 
att betala dig för dina tjänster.

Du vet inte från den ena veckan 
till den andra, eller ens timme för 
timme, om du har ett arbete eller 
inte – så ha alltid din smartphone 
till hands, var beredd att trycka 
på ”accept” ögonblickligen. Du 
är, i korthet, ständigt inloggad.

Eftersom ditt arbete i stor 
utsträckning sker online så re
gistreras varje aktivitet. Således 
generar du oupphörligt de data 
som gör det möjligt att överva
ka dig allt noggrannare, med 
alltmer preciserade prestations
indikatorer, som reducerar det 
individuella rörelseutrymmet 
ytterligare. 

Du blir del av en atomiserad 
arbetsstyrka där individerna är 
alltmer utbytbara. Deras arbete 
är sönderdelat i standardiserade 
enheter, de är ständigt inloggade 
på nätet och de blir loggade, 
i betydelsen att deras arbete 
kontinuerligt registreras för 
framtida analys.

Ständigt inloggad, 
ständigt loggad

I Storbritannien får mer än tre miljoner löntagare sin regelbundna inkomst från 

arbete som är helt organiserat via olika internetplattformar, drivna av företag 

som Uber, Upwork och Taskrabbit. Det rör sig inte om ett fenomen i marginalen 

i specifika branscher, menar Ursula Huws: ”Det som sker är att flera olika trender 

som sakta byggts upp över flera decennier nu konvergerar och påskyndar upp-

komsten och spridningen av en ny modell för arbetsordning. Det handlar om en 

storskalig omstrukturering av arbete inom en rad olika sektorer.”
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Det här kan ju låta överdrivet 
dystopiskt. Man kan hävda att 
den här typen av arbete, som nu 
alltmer sköts via onlineplattfor
mar i alla tider har varit osäkra. 
Har det någonsin varit förknippat 
med säkra anställningsvillkor att 
köra taxi eller att redigera text 
på frilansbasis? Att städa eller 
att uträtta ärenden, har knappast 
räknats som riktiga jobb.

ETT SÄTT ATT SE på den senaste 
exponentiella tillväxten av on
lineplattformar för att leverera 
tjänster är att se det som en 
formalisering av den informella 
ekonomin, med den överskåd
lighet som följer med en öppen 
marknad som ersätter det gamla 
sättet att förmedla arbete från 
mun till mun. Och som också 
ersätter det svarta utbytet, kon
tanter i handen, med spårbara 
betalningar via internet, som 
åtminstone öppnar för möjlig
heten att beskatta dem och för 
mer rättvisa lönevillkor.

Vilket är en bra sak, hävdar 
somliga. Inte minst för människor 
som tidigare varit utestängda från 
sådana arbeten på grund av kön, 
etnicitet eller handikapp. Men 
om man betraktar organiseringen 
av arbetet via onlineplattformar 
enbart som något som påverkar 
den informella arbetsmarknaden 
så ignorerar man en bredare 
verklighet. Det som sker är att 
flera olika trender som sakta 
byggts upp över flera decennier 
nu konvergerar och påskyndar 
uppkomsten och spridningen av 
en ny modell för arbetsordning 
som spänner över en rad olika 
sektorer. Den dyker upp i såväl 
offentlig som privat sektor; i 
manuellt och intellektuellt arbete 
och i kontorsarbete; den innefatt
ar både låg och högkvalificerade 
jobb, oavsett om de täcks av 
avtalsenligt anställningsskydd 
eller inte. Det loggade arbetet 
är den nya normen.

Långsamt och försåtligt har 
det blivit accepterat att du ska 
ha ett ständigt uppdaterat CV, 
tillgängligt att bedömas, och 
att vara ständigt beredd att for

mulera din kompetens i termer 
anpassade för varje nytt jobb, 
för varje potentiell befordran, 
anslagsansökan eller för att passa 
in i en specifik projektgrupp. Det 
tas för givet att dessa ansökningar 
ska göras online vilket tvingar 
dig att modifiera dina tidigare 
erfarenheter så att de går att passa 
in i standardiserade checklistor 
och rullgardinsmenyer. Även om 
du har avtalsreglerad 40timmars 
arbetsvecka så är det nu i princip 
normalt att du förväntas kolla 
din epost dygnet runt, var du 
än befinner dig.

När som helst kan ett pling 
i din smartphone påkalla din 
uppmärksamhet för att ett möte 
blivit inbokat i din kalender eller 
att en uppgift väntar på att slut
föras i din inbox. Gud hjälpe dig 
om du glömt ditt användarnamn 
eller lösenord när det är dags 
att agera! Så mycket lättare då 
att vara permanent inloggad, 
oavsett säkerhetsriskerna.

Det handlar inte bara om att en 
form av kommunikation ersatt 
en annan. Det är de yttre tecknen 
på en storskalig omstrukturering 
av arbetet: en manifestation av 
ett underliggande mönster där 
arbetsuppgifter standardiseras 
för att systematiskt kunna ko
ordineras och övervakas. 

Varje produktionsenhet är 
invävd i en större hierarki som 
koordineras elektroniskt. Och 
var och en av dessa enheter, 
som pressas att hålla nere kost
naderna, försöker minimera 
dem genom att externalisera så 
mycket arbete som möjligt på 
sina användare eller på en lägre 
nivå i hierarkin.

Behöver du en databas med 
allas uppgifter inlagda? Slösa 
inte pengar på en anställd som 
samlar och matar in data. Låt 
användarna fylla i onlineformu
lär med de personuppgifter du 
behöver. Vill du vara säker på 
att ett projekt kommer att vara 
färdigt i tid? Låt alla som arbetar 
i projektet föra loggbok över sitt 
arbete och inför sanktioner om 
man missar att nå uppsatta mål.

Varje transaktion kanske bara 

tar några minuter, eller till och 
med sekunder, men multiplicerat 
genom hela ekonomin så sparar 
man miljontals dollar i form av 
icke betalade löner genom att låta 
alla boka sina egna biljetter, fylla 
i deklarationsblanketter, ladda 
upp artiklar, beställa matvaror, 
uppdatera sina profiler och log
ga sin egen arbetstid. Och den 
cyberbyråkratiska ryggsäck av 
obetalt ”konsumentarbete” som 
numera ingår vardagslivet för 
var och en sväller än mer.

Förutom att kostnaden för 
arbetet läggs över på andra så 
skapar de inloggade handlingarna 
spår som gör det möjligt att följa 
varje transaktion, att kartlägga 
varje arbetares prestation. Det 
lägger grunden till att fastställa 
vad som borde utgöra ett ”nor
malt” arbetsmönster för varje 
specifik yrkesgrupp och detta 
kan sedan användas för att sätta 
upp framtida mål.

Det är en modell som när den 
tränger in i olika näringsgre
nar och yrken ger upphov till 
paradoxen att arbetet blir mer 
formaliserat – utformat för att 
möta standardiserade presta
tionsmål, alltifrån mängden av 
publicerat innehåll till antalet 
säljtillfällen eller finkalibrerat för 
att fungera i komplexa multina
tionella bolag – och på samma 
gång mer otryggt.

MEN KAPITALISMEN behöver 
förutom standardisering också 
innovationer. Och innovationer 
är en trasslig typ av verksamhet 
som innefattar experimenterande, 
utbrott av kreativitet blandat 
med perioder av misslyckade 
ansatser. För många kapitalistiska 
organisationer är ett allt vanli
gare sätt att försöka lösa denna 
paradox att försöka placera den 
här typen av aktiviteter i en 
sorts svart låda som kringgärdas 
av externa kontrollsystem och 
som minimerar risktagandet. 
Utvecklandet av nya produkter 
och processer – och även en 
rad aspekter av ren forskning 
– tenderar allt mer att placeras 
i specialavdelningar eller att 

helt och hållet utlokaliseras och 
organiseras på projektbasis med 
temporära team. Det är en modell 
som länge kännetecknat kreativa 
verksamheter där arbetare går 
samman för att producera en 
viss film, pjäs eller en skiva, och 
det har nu spridit sig till spel
industrin, mjukvaruutveckling 
och många andra verksamheter.

Det är här de otrygga villkoren 
blir tydliga. Även om de verkar 
ha en anställning så kommer 
även högkvalificerade utvecklare 
ofrånkomligt att känna att de 
aldrig är bättre än deras senaste 
projekt.

Varje gång måste de bevisa sitt 
värde, lägga ner extra timmar, 
visa hängivenhet och genomföra 
den intrikata balansakten att på
visa att man är en bra lagspelare 
samtidigt som man framhäver 
sin egen oumbärlighet – allt som 
ökar möjligheten att man blir 
utvald till nästa projektgrupp. 
Livet inuti bolaget liknar alltmer 
livet utanför.

När det gäller lågbetalda 
tjänstejobb är likheterna än 
mer tydliga. Det är inte stor 
skillnad på att vara dygnetrunt 
tillgänglig för ett varuhus, lager, 
café eller en hamburgerkedja 
och sitta och vänta på att chefen 
ska ringa in dig, jämfört med att 
vänta på att när nästa uppdrag 
åt Task Rabbit, Hassle, Handy 
eller Uber kommer.

En teoretisk skillnad mellan 
att vara frilansare och att vara 
fastanställd är att den förra 
har större frihet att säga nej till 
arbete. Men i dagens läge där 
obetald praktiktjänstgöring är 
utbrett och ren stöld av intel
lektuell egendom via nätet är 
vanligt så är det, för dem som 
inte kan stödja sig på välbärgade 
föräldrar eller en rik partner, en 
frihet som alltmer liknar den 
berömda friheten att sova under 
broar och tigga på gatorna, 
som Anatole France myntade. 
Friheten att välja finns bara när 
det finns verkliga alternativ att 
välja mellan.

Innebär det här, som ibland 
hävdas, att alla arbetare ingår i 

röda rummet
 Den radikala kvartalstidskriften 

Röda Rummet är en tanke-

smedja med eko-socialistiska 

utgångspunkter. Vi vet att 

många söker efter ett ordent-

ligt utrymme för radikal debatt, 

lärdomar och analyser. I Röda 

Rummet finns plats för allt som 

kan bidra till en bättre förståel-

se av det samhälle vi lever. 

För att kunna förändra världen 

måste man förstå den.

www.rodarummet.org
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ett ”prekariat” med gemensam
ma villkor eller, med ett annat 
uttryckssätt, att de utgör en odif
ferentierad ”multitud”? Svaret 
är nej, otrygghet är det normala 
tillståndet för all arbetskraft 
under kapitalismen. Det är en 
otrygghet som under gynnsamma 
villkor hålls i schack av starka 
arbetarorganisationer. Otrygg
heten i sig binder inte samman 
arbetare i en gemensam klassi
dentitet mer än vad till exempel 
hunger eller fattigdom gör. När 
allt större del av arbetskraften 
dras in i marknadsrelationer 
så skapas mer differentiering, 
inte mindre. Vikten av specifika 
färdigheter och talanger minskar 
inte, utan den tvärtom ökar. 
Men arbetsgivarna får möjlighet 
att i detalj förtydliga sina krav 
på arbetskraften och precisera 
sin rekrytering, och att skarpa
re ställa potentiellt anställda i 
konkurrens mot varandra, ofta 
oberoende av var de befinner 
sig i världen. 

Arbetskraften är atomiserad, 
men i allmänhet är arbetare bara 
utbytbara gentemot varandra 
inom specifika färdighetsom
råden, specifikt yrkeskunnande. 
När arbetsmarknaden förvandlas 
till en formaliserad helt splitt
rad arena där vissa områden 
tidigare varit relativt stängda 
för konkurrens utifrån genom 
rådande krav på yrkeskunnande, 

så uppkommer nya vinnare och 
förlorare. Det som är en katastrof 
för en frilansande grafisk designer 
eller en chaufför med taxilicens i 
New York eller London kan vara 
en livsavgörande möjlighet för 
en konststuderande i Pakistan 
eller Bolivia eller för en nyanländ 
immigrant vars enda tillgång är 
en bil. Att beteckna dem alla som 
medlemmar av en och samma 
klass – kännetecknad av osäker 
ställning på arbetsmarknaden – 
kan inte på något magiskt sätt 
ta bort de i högsta grad verkliga 
skillnaderna i deras materiella 
intressen.

HUR SKA MAN som marxist förstå 
den här nya fasen som nu alltmer 
präglar kapitalismen? Den har 
helt klart flera olika dimensioner.
För det första så förs helt nya 
områden av människors liv in 
i kapitalets omloppsbana och 
möjliggör skapande av profit 
ur aktiviteter som tidigare ut
byttes kostnadsfritt. Airbnb, 
SnapGoods, Lyft, eller italienska 
Gnammo är exempel på bolag 
som drar in mänskliga umgäng
esformer i den kapitalistiska 
sfären och gör det möjligt att 
göra vinst på varje byteshandling 
även när det inte finns några 
anställningsförhållanden. 

För det andra så utvidgar 
plattformsekonomin den kapi
talistiska sfären till den infor

mella ekonomin och pålägger 
den vinstkrav samtidigt som 
den strukturerar arbetskraften 
inom sektorn enligt kapitalistisk 
arbetsdisciplin och tidsregim. 
Det här sker över hela linjen; 
inom onlineorganiserat inter
netarbete (som Elance, Amazon 
Mechanical Turk eller Upwork), 
inom manuellt arbete (till ex
empel TaskRabbit, Handy eller 
Zaarly) och också inom enkel 
varuproduktion (där är Etsy ett 
exempel på företag som drar 
vinning av den processen). 

För det tredje så innebär det 
en externalisering av inves
teringskostnaderna. Förr var 
företag som drev hotellkedjor 
eller taxiföretag tvungna att 
investera i fastigheter och bilar – 
tillgångar vars värde sjönk över 
tid. Nu kan företag som Uber 
och Airbnb låta medborgarna 
stå för kostnaderna, inklusive 
räntor och amorteringar på lånen 
de tvingats ta för att anskaffa 
sina tillgångar. Samtidigt som 
de får stå för risktagandet blir 
de allt fastare knutna till det 
kapitalistiska systemet. 

Den fjärde effekten är kanske 
den mest försåtliga eftersom 
den sträcker sig bortom de nya 
plattformarna och in i kärnan av 
den ”gamla” ekonomiska ord
ningen. Genom att den etablerar 
en ny normativ modell för hur 
arbete bör vara – standardiserat 

jämförbart, ständigt tillgängligt, 
permanent registrerat – så omöj
liggör den varje föreställning om 
att arbetet kunde vara organiserat 
på ett annat sätt. 

Den nya arbetsordningen ger 
intensiva motsättningar genom 
kropp, sinne och vardagsliv på 
var och en som ingår i denna 
globala arbetsstyrka. De är på 
samma gång i högsta grad splitt
rade och samtidigt förbundna 
med varandra. Samtidigt som 
deras uppgifter är högst speci
aliserade så har de också mer 
gemensamt med andra arbetare 
än någonsin.

De måste vara både själv
ständiga och medgörliga. Både 
konkurrera och samarbeta. De 
måste vara ständigt tillgängliga 
men inte visa tecken på trötthet. 
De måste kunna visa på sina 
tidigare erfarenheter och sitt 
anseende, men bedöms ändå 
aldrig bättre än sitt senaste jobb. 

Det finns potential både för 
nya typer av motsättningar såväl 
som nya former av solidaritet 
mellan dem.

Vilka former av medvetande 
uppstår ur de här förutsättning
arna? Vilken potential finns det 
för gemensamma krav? Ska vi se 
tillbaka på perioden från cirka 
1950 till 1980 som en normativ 
period – då det ju, åtminstone 
för kärnan av arbetskraften 
i den utvecklade världen, var 

normalt att förvänta sig ett fast 
jobb, hälsovård, betald semester 
och pension?

Eller är det dags att överväga 
helt andra sätt att organisera 
arbetet och välfärden? 

Ur: Jacobin 16/1 2016  
www.jacobinmag.com
Översättning: Peter Jervelycke 
Belfrage

Ursula Huws är professor i 
Internationella Arbetsstudier 
vid Working Lives Research 
Institute på London Metro
politan University. Från 
början av 2 000talet har hon 
analyserat internets påverkan 
på arbetslivet, bland annat 
i boken The Making of a 
Cybertariat: Virtual Work in 
a Real World. Hennes senaste 
bok är Labor in the Global 
Digital Economy: The Cyber
tariat Comes of Age (Monthly 
Review Press).
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The flight of time
I en personlig korsläsning av Patti Smiths litterära dagbok med en fotobok om 

Anna Achmatova och ett besök i den sovjetiska poetens lägenhet finner Jan 

Henrik Swahn beröringspunkter mellan de båda kvinnorna.
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DIXIKON

Av Jan Henrik Swahn

Ibland händer det att jag läser 
en bok och känner att den ingår 
i en kedja av händelser, att det 
finns en mening i att den kommit 
i mina händer just då. En sådan 
bok skaffade jag mig för några 
månader sedan i bokhandeln 
City Lights i San Fransisco. M 
Train, av Patti Smith, ett signerat 
exemplar dessutom.

Kort tid efter USAresan for 
jag och min fru iväg till Sankt 
Petersburg. Eremitaget i all ära 
men Anna Achmatovas våning 
som andades förtryck och fri
hetligt trots om vartannat var 
den starkaste upplevelsen. Jag 
kan beundra en hästsadel med 
16 000 påsydda diamanter men 
det är när staplade koffertar 
och buckliga samovarer likt 
farledsprickar lotsar mig in i ett 
rum med en nedsutten soffa och 
ett enkelt skrivbord där dikter 
skrivits som mitt hjärta börjar 
slå på allvar. 

EN VITHÅRIG GUMMA med ett 
leende lika livskraftigt som den 
aldrig leende Anna Achmatova 
själv, visade oss runt i de olika 
rummen. Hon tycktes veta allt 
om poetens komplicerade liv 
i våningen där hon levde med 
sin älskare och hans hustru och 
barn, för att inte tala om alla 
andra familjer som levde där, 
ditkommenderade av de statliga 
myndigheterna. Men allt hon sa 
var på ryska och allt jag såg var 
hennes leende och glädjen över 
att i någon mening få inkarnera 
Achmatovas själ. Vi ville vistas 
i hennes öde ytterligare ett tag 
och kom på hur: genom att köpa 
fotoboken The Flight of Time 
vid utgången. 

Sista kvällen i Sankt Petersburg 
började jag läsa Patti Smiths 
litterära dagbok M Train och 
det dröjde inte många sidor 
förrän hon kom in på Anna 
Achmatova. Jag såg det som en 
liten blinkning till mig: ”Det var 
ingen slump att du köpte mig, 
du kände undermedvetet att 
jag var rätt bok för dig och att 
tiden för att läsa mig var inne.”

Att Patti Smith dricker oändli
ga mängder kaffe och har stam

caféer i alla städer hon reser 
till, bryr jag mig inte så mycket 
om. Det är hennes säregna för
hållande till platser, människor 
och föremål som intresserar 
mig. Livet är som en stor karta. 
Först vecklar man ut den, helt 
eller delvis, sedan stakar man ut 
sin väg på den. Men det är inte 
vägen som är målet utan plat
serna man besöker. Det är som 
om själen behövde få blanda sig 
med luften på varje sådan plats 
för att man ska kunna gå vidare.

Om Patti Smith tycks uppsöka 
dessa platser med tillit och till
försikt ter sig Anna Achmatova 
snarare jagad och ständigt alltmer 
utsatt. Platserna hon vistas på 
är sällan besjälade och deras 
föremål berättar ingenting. Allt 
ligger samlat i hennes ansikte, 
ibland accentuerat med hennes 
kropp formad till ett O, som vore 
hon en ormkvinna, eller till en 
sfinx. Platserna blir till skinn 
hon plötsligt tvingas ömsa av 
sig trots att ett nytt ännu inte 
hunnit växa ut inunder. Platserna 
tas ifrån henne. Hennes rörlighet 
krymper. Livet blir en bitter 
skrift om förlust och saknad 
där endast dikten sjunger. Till 
slut tystnar även den.

Det hindrar inte att M Train 
också den kan ses som en bok 
om förlust och saknad, om än 
i mildare tappning. Patti Smith 
skriver om livet med sin sedan 
länge döde man Fred Sonie Smith 
och hur hon bär med sig sin 
saknad efter honom från plats 
till plats. Hon skriver om borttap
pade läderjackor, leksakssoldater, 
böcker och hur hon aldrig kan 
sluta leta efter dem. Hon tycks 
ha levt i ett stort hus med många 
förvaringsmöjligheter där det är 
lätt att glömma bort var man har 
lagt saker och ting, men i boken 
rör hon sig målmedvetet mot en 
allt tydligare asketisk tillvaro, där 
ett litet ruckel vid havet, halvt 
förfallet och inte större än ett 
garage, tycks kunna täcka alla 
hennes behov. Självfallet visar 
det sig att hon inte behöver det 
heller. När en storm drar fram 
längs kusten och förvandlar 
rucklet till pinnved sätter hon sig 
på en bänk och vandrar vidare 
i tankarna. 

Likt en god andlig moder hjäl
per hon även andra som inte 
funnit sin plats att komma till ro 
på. Bokens absoluta höjdpunkt 
är skildringen av hennes och 
Freds resa till Franska Guyana. 
När han ville ha barn erbjöd 
han att hon först skulle få göra 
en resa till valfri plats i världen. 
Patti Smith hade många platser 
hon drömde om att få besöka 
men när hon rannsakade sig 
själv insåg hon att det fanns en 
ande långt osaligare än hennes 
egen och som hon först måste 
hjälpa tillrätta. Det gällde hennes 
favoritförfattare Jean Genet, vars 
hetaste dröm var att få komma 
till fängelsekolonin på Djävulsön. 
Till hans stora förtvivlan av
vecklades kolonin 1953 utan 
att han fått försmäkta en enda 
dag där. Det minsta hon kunde 
göra för Genet var att resa till 
ön, samla ihop lite jord och ta 
med sig tillbaka och kasta på 
hans grav. Om inte han kunde 
komma till platsen kunde hon 
på detta sätt se till så att platsen, 
åtminstone symboliskt, kom 
till Genet.

Detta säger förstås även nå
got om Patti Smith och hennes 
förhållande till författare hon 
drabbats av. Verket räcker inte. 
Hon måste träffa dem, uppsöka 
deras gravar. Eller, som i fallet 
med Frida Kahlo, sova i hennes 
säng i Casa Azul i Mexiko. Med 
sig på sina resor har hon alltid 
sin gamla polaroidkamera och 
några av de lite gåtfulla foton 
som hon tagit längs vägen finns 
med på sidorna. På flera ställen 
nämner hon sin förtjusning över 
författaren W G Sebald, känd 
för sina lite suddiga och dystra 
foton som på ett intrikat sätt 
både griper in i och skyggar för 
texten som omger dem. Så att 
fotona här också förmedlar en 
hälsning till mästaren Sebald är 
nog ingen förhastad gissning.

BOKEN INNEHÅLLER jämte skild
ringar av åren med Fred i Michi
gan, medlemskapet i ett sällskap 
för högtidlighållandet av en po
larforskares minne samt vardagen 
hemma med katterna skildringar 
av hennes resor till olika boningar 
eller gravar. Mishima, Rimbaud, 

Genet, Kahlo, Plath, Woolf. På 
samma sätt som huvudpersonen 
i W G Sebalds roman Austerlitz 
på sina resor söker upp oktogona 
fortifikationsverk tycks Patti 
Smith nomadiskt söka sig fram 
till nodpunkterna i det liv hon 
en gång har vecklat ut kartan 
till. Om det så bara handlar om 
ett särskilt gott kaffe på ett litet 
ställe i Greenwich Village. Det 
gör att M Train trots sina många 
disparata resor känns underbart 
sammanhållen och äkta. 

På omslagsfotot blickar Patti 
Smith trött och okoncentrerat 
mot kameran utan att se den. 
Hon är lika gammal redan som 
Anna Achmatova var vid sin 
död och bryr sig inte mycket 
om att posera. En stor och vit 
hand med fingrarna utspärrade 
som på en cellist, håller huvudet 
uppe. På omslaget till The Flight 
of Time, boken som med hjälp 
av 56 fotografier av Anna Ach
matova berättar hennes oblida 
öde, vänder poeten sin berömda 
profil mot kameran och spärrar 
fjärrskådande upp ögonen mot 
ett okänt mål samtidigt som 
hon låter den vita handen bli 
en utsökt förlängning av ryggen 
på den pinnstol hon satt sig 
grensle över. 

Vad som förenar de båda om
slagsfotona är den svagt sepia
färgade fonden och att båda är 
kvinnor. Vad som skiljer dem åt 
är många olika saker men kan
ske framför allt en avgrund av 
smärta, den ”känsla av olycka” 
som tiden metodiskt ristade in 
i den ryska poetens ansikte. 
Den som också satt i väggarna i 
våningen intill parken med den 
lilla fontänen i Sankt Petersburg.

Jan Henrik Swahn är författa
re, översättare och skribent.

Nättidskriften Dixikon är ett 

språk-, kultur- och litteraturen-

tusiastiskt projekt för dig som 

vill läsa – och läsa om – böcker 

på andra språk än svenska, 

och som intresserar dig för 

europeisk litteratur, kultur- och 

samhällsliv. Den är politiskt 

oberoende och helt fristående 

från förlag och andra organisa-

tioner.

På Dixikon skriver ett stort 

antal kunniga skribenter om 

utländsk litteratur och kultur 

i original – sådant som sällan 

recenseras på vanliga kultursi-

dor. Tonvikten ligger på kritik 

och essäer.

www.dixikon.se
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Av Sigge Andersson

2021 firar Göteborg 400 år. 
Inför jubileet finns omfattande 
planer på hur staden ska växa 
och förändras. Bland annat ska 
stadskärnan utvidgas och inklu
dera delar av södra och centrala 
HisingenBackaplan, Kvillestan, 
Ringön och Frihamnen. Enligt 
visionen skall den nya stadskär
nan Älvstaden användas för att 
marknadsföra Göteborg utåt i 
syfte att skapa en tydlig berättelse 
om Göteborgs konkurrenskraft 
och innovationsförmåga. Målet 
är även att öka befolkningen 
med 10 000 nya invånare per 
år fram till 2030.

Liksom i många andra större 
städer är det svårt att få bostad 
i Göteborg. Sedan 1990 har 
Göteborgs befolkning ökat med 
108 000 invånare, men endast 
33 000 nya bostäder har byggts. 
Och de hyreslägenheter som har 
byggts har också en hög hyra. 
I nybyggda Kvillebäcken, som 
exempel, är en lägenhet dubbelt 
så dyr som en av samma storlek 
i förorten Kortedala.

Men det är inte bara i de ny
byggda lägenheterna som hyror
na är höga. De senaste åren har 
det gjorts ett antal omfattande 
renoveringar av bostäderna i 
Göteborg. Enligt det svenska 
bruksvärdessystemet sätts hyran 
efter standarden på bostaden, och 
inte efter exempelvis marknads
värde eller områdets attraktivitet. 
Det gör att hyran stiger kraftigt 
efter renoveringar som höjer 
standarden på bostaden.

Det innebär i sin tur att många 
hyresgäster inte längre har råd 
att bo kvar.

I en kvarterslokal som också 
fungerar som möteslokal för 
den lokala Hyresgästföreningen 
träffar jag Mattias Axelsson. Han 
har länge varit engagerad för att 
de boende ska få mer kontroll 
över sina bostadsområden och 
stadsutvecklingen. Han var också 
en av initiativtagarna till nätver
ket Pennygångens framtid. Det 
är lördagsmorgon och i lokalen 
står bord i rad uppdukade med 
grälla servetter och pappersas
sietter med Nalle Puhmotiv.

– Lokalen är bokad för barn
kalas men vi kan sitta här tills 
de kommer, säger Mattias när 
han visar mig in.

PENNYGÅNGEN är ett bostads
område med nästan 800 lägen
heter strax utanför centrum i 
de västra delarna av Göteborg 
och byggdes 1959–1962, precis 
innan miljonprogrammen. Sedan 
dess har inga större renoveringar 
gjorts och nu behövs ett stam
byte. Stambytet ska egentligen 
ingå i det normala underhållet 
och alltså inte vara hyreshöjan
de, men fastighetsägaren Stena 
Fastigheter Göteborg bestämde 
att samtliga lägenheter skulle 
totalrenoveras med nya golv, 
kök, badrum och montering av 
balkonger.

– Folk tänkte att det är ju najs, 
för i första brevet från Stena 
fastigheter stod det inget om 
vad den nya hyran skulle bli. Tre 
veckor senare kom smällen, då 
sa de att de kommer höja hyran 
med 60 procent i samband med 
renoveringarna. En fyra på 83 
kvadrat skulle stiga från 6 300 
kronor i månaden till 10 000. En 
hyreshöjning på 4 000 kronor, 

för de allra flesta helt orimligt. 
Pennygången är ett område med 
lägre genomsnittsinkomst än 
Göteborg i stort. Det är inte ett 
fattigt område så sett, men det 
bor många pensionärer, gymna
sieelever, studenter, barnfamiljer 
och ensamstående föräldrar, här 
vilket gör att det skulle bli väl
digt stora sociala konsekvenser 
om det gick igenom, berättar 
Mattias Axelsson.

Mattias och några andra bo
ende i området gjorde en under
sökning i det första huset som 
skulle renoveras och frågade de 
boende om de skulle ha möjlighet 
att bo kvar efter hyreshöjningen. 
75 procent svarade nej.

– Sedan gjorde Hyresgästfören
ingen en liknande enkät på hela 
Pennygången där 80 procent 
svarade att de inte kan bo kvar 
med en sådan hyreshöjning.

Med utgårngspunkt i att hyres
höjningarna som Stena ville ha i 
samband med renoveringen var 
orimliga ordnade Mattias och 
några kamrater ett stormöte för 
hela Pennygången. De satte upp 
lappar ”Kom på stormöte!” och 
över hundra personer kom. Det 
var så mycket att alla inte fick 
plats i lokalen och livliga dis
kussioner hölls om situationen.

– Vi enades om att vi skulle 
ha ett nätverk som skulle slåss 
för att alla ska kunna bo kvar 
på Pennygången. Vi bestämde 
att vi inte ska gå in och peta i 
detaljfrågor, om det ska vara 
balkong eller inte, eller om vi 
ska ha grönt kakel eller blått 
kakel i badrummet, utan fokus 
blev att alla ska bo kvar. Det var 
vår utgångspunkt och utifrån 
det slog vi fast att förslaget till 

hyreshöjning inte var rimligt.
Efter mötet och bildande av 

nätverket Pennygångens framtid 
ordnade de boende olika typer 
av aktiviteter för att uppmärk
samma frågan. De ordnade en 
demonstration på Pennygången, 
protestpicknicks utanför Stena 
fastigheters kontor, skrev mäng
der av debattartiklar, insändare 
och brev till politiker. De blev 
inbjudna till både radio och tv, 
fick vara med i SVT:s Debatt.

– Vi försökte lyfta konflikten 
och säga: ”Titta!, här är ett 
problem”.

Men hyreshöjningarna var 
inte det enda problem som för
eningen Pennygångens framtid 
hade att tackla. Sedan processen 
med renoveringar började 2012 
hade hyresbolaget Stena börjat 
teckna rivningskontrakt i stället 
för fasta. Hösten 2013 var 200 
av 700 lägenheter uthyrda på 
rivningskontrakt.

– Det blev en ganska jobbig 
situation. För dem som bor med 
rivningskontrakt innebär det 
en osäker boendesituation med 
kort uppsägningstid. Men det 
påverkar också området eftersom 
man får ett A och ett Blag – de 
som bor tryggt och de som inte 
bor tryggt – i samma område. 
Vi märkte av det och tänkte, vi 
kan inte ha så mycket folk som 
bor på rivningskontrakt.

MATTIAS FÖRKLARAR att det redan 
existerar en ojämn maktbalans 
mellan fastighetsägaren och 
hyresgästen. Med rivningskon
trakten blev den maktbalansen 
än mer skev. Men för att det 
första huset skulle få renoveras 
måste Stena ha godkännande från 

alla hyresgäster. Om de inte får 
godkännande från alla måste de 
ta ärendet till Hyresnämnden. 
Men det såg inte ljust ut för 
hyresgästerna. Chansen att vinna 
i Hyresnämnden är nämligen 
minimal. Tidningen Hem och 
Hyra gjorde i sitt marsnummer 
2016 en sammanställning av alla 
Stockholmsfall som har gått till 
hyresnämnden och fann då att 
i 99 fall av 100 dömer Hyres
nämnden till fastighetsägarens 
fördel och fastighetsägaren får 
renovera fastän hyresgästen 
inte vill.

– Det var tio hyresgäster som 
inte skrev på det här godkän
nandeavtalet. Det blev nämnd
förhandling och vi hade en stor 
manifestation utanför. Tre veckor 
senare meddelade Hyresnämnden 
att Stena får rätt att göra det här.

Då valde tre hyresgäster av 
dem som inte hade skrivit på 
godkännandet att överklaga 
beslutet till Svea hovrätt. Det 
gjorde att beslutet drog ut ännu 
mer på tiden, och det var pre
cis det som var Pennygångens 
framtids plan.

– Vi visste att vi inte skulle 
vinna vare sig i Hyresnämnden 
eller i hovrätten, men dels så får 
vi uppmärksamhet genom att 
ta det till Hyresnämnden och 
hovrätten och dels så drar vi 
ut på tiden. Och när fallet var 
uppe i hovrätten, det var ganska 
lång beredningstid där av någon 
anledning, ändrade sig Stena 
fastigheter och sa att de skulle 
göra ett omtag. De backade!

Alla rivningskontrakt omvand
lades till förstahandskontrakt 
och totalrenoveringar stoppades. 
Kompromissen blev i stället en 

Runt om i landet står de många hus som byggdes på 1960- och 70-talen in-

för renoveringsbehov. Men ofta väljer fastighetsägarna att lyxrenovera för att 

därmed kunna höja hyran. Det kallas i folkmun för renovräkning, då det leder till 

att de boende tvingas flytta. Men i Göteborg har stadens invånare lyckats stoppa 

de dyraste renoveringarna genom att organisera sig.

Nu går hyran till
ökad segregation
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badrumsrenovering och en höj
ning av hyrorna med 14 procent 
som grund. Sedan kan varje 
hyresgäst välja olika tillval som 
köksfläkt eller nya vitvaror, och 
då blir det ytterligare hyreshöj
ning på några hundralappar per 
grej man väljer.

– Det är långt ifrån en perfekt 
lösning. Vi i Pennygångens fram
tid menar att man i princip ska 
kunna få en nollrenovering, det 
vill säga att du får en en basre
novering, utan hyreshöjning. 
Den hyran vi har betalat och 
den hyra som lägenheterna har 
genererat under de 50 år som de 
har funnits har gjort att vi som 
hyresgäster redan har betalat 
för renoveringen. Men de nya 
buden får åtminstone ses som 
en framgång.

Mattias Axelsson visar oss 
runt i sitt bostadsområde och 
han berättar passionerat om var 
man samlades, demonstrerade, 
hade möten och vilka som kom, 
medan vi går runt. Det ser ut 
som ett typiskt svenskt bostads
område, med lite slitna fasader 
på husen och många grönytor. 
Några barn leker vid en lekplats, 
annars är det ganska tomt på 
Pennygången en lördagsmorgon 
med duggregn i tidig vår. Här 
och var i fönstren hänger det 
röda skynken, som har blivit 
lite solkiga, av smuts, väder och 
vind. Mattias Axelsson berättar 
att hyresgästerna hängde ut röda 
dukar i fönstren som en symbol 
för motståndet när striderna 
pågick som mest. En del hänger 
fortfarande kvar.

Det kan dock finnas anled
ning att hänga ut nya snart. 
Stena fastigheter har nu lanse
rat ett nytt koncept som kallas 
pluslägenheter. När folk flyttar 
ut renoverar de upp till högre 
standard, de byter köket, elen 

och väggarna. Den nya hyran 
blir då ungefär 9 700 kronor.

– Det som blir problematiskt 
med det är att de gör samma sak 
som de tänkte från början, men 
långsammare, och det blir mycket 
svårare för oss att argumentera. 
Ingen som bor här tvingas ju 
flytta på grund av det. Men om 
du vill flytta in på Pennygången 
så kommer det inte att finnas 
några lägenheter med låg hyra. 
Det är ju det som Göteborgs stad 
så desperat behöver, hyresrätter 
med en låg hyra som vanliga 
människor kan bo i.

Det uppstår problem när perso
ners liv förändras och de önskar 
flytta till större eller mindre i 
samma område.

– Säg, som exempel, att du 
är en ensamstående mamma 
med två vuxna barn som bor i 
en fyra. Men barnen flyttar ut. 
Då blir det orimligt att bo själv 
kvar i den fyran. Problemet är 
att en nyrenoverad tvåa kommer 
ha högre hyra än den fyra som 
du nu bor i.

BESKEDET OM det nya upplägget 
för renoveringarna tillkännagavs 
av Stena fastigheter två veck
or innan jag träffade Mattias. 
Därför vet han ännu inte hur 
föreningen ska bemöta Stenas 
nya strategi, men säkert är att de 
har massor av tidigare erfaren
heter att luta sig mot.

– När pluslägenheterna pre
senterades kallade vi till möte, 
det var inte jättemycket folk, 
men vi var ungefär 15 personer. 
Vi märker ju att nu börjar det 
komma upp detta sättet igen, 
att Stena gör saker utan att 
prata med oss boende och att de 
”smygrenoverar”. Min förhopp
ning är motståndet som funnits 
kan dras igång igen. Det som är 
skillnaden nu är att tidigare så 

var det en väldigt tydlig kamp 
för att alla ska kunna bo kvar 
här, det var en lokal kamp för 
oss på Pennygången.

Nu handlar det mer om att 
ni vill att Stena fastigheter ska 
förankra alla förändringar hos 
de boende?

– Ja, till viss del. Men det 
handlar också om ett större 
perspektiv. För nu drabbar det 
inte oss boende på Pennygången 
direkt, men sätter man det i ett 
större sammanhang, i relation 
till Göteborg som stad, som 
är en jättesegregerad stad som 
lider av oerhörd brist på billiga 
hyresrätter, då blir det här ett 
jätteproblem.

Kampen på Pennygången har 
gjort stort avtryck i medierna 
och förde upp frågan om reno
vräkningar (alltså renoveringar 
som leder till att de boende 
tvingas flytta på ett sätt som 
liknar vräkningar) på agendan.

– De slutsatser som vi har 
dragit utifrån vad vi har gjort 
är att kamp lönar sig på något 
sätt. Även om man kanske inte 
vinner alla strider. Det kommer 
jättestora bakslag, men om man 
inte bedriver kamp så kommer 
man inte någonstans. Det vik
tigaste tror jag är att organisera 
sig. Jag kan förstå att om du 
sitter själv hemma och har fått 
ett brev som berättar att ”nu ska 
vi renovera” och ”vi kommer att 
höja hyran med 60 procent”, så 
blir mångas första reaktion att 
vara att man bara ser sig själv. 
”Jaha, nu behöver jag lösa den 
här situationen, vart ska jag 
flytta någonstans?”.

Mattias råd till den som drab
bas av något liknande det som 
skedde på Pennygången är att 
prata med grannarna i stället för 
att försöka lösa problemen själv.

– Det behöver inte vara så 
avancerat. Man behöver inte ha 
några stadgar eller sådant. Sätt 
upp lappar i bostadsområdet. 
Ofta finns det någon lokal hy
resgästförening i området som 
man kan låna och ha möten i, 

och annars kan man vara hem
ma i någons kök. I Göteborg 
blev de också en inspiration för 
andra hyresgäster. I början av 
2015 meddelande det privata 
fastighetsbolaget Wallenstam 
att renoveringar skulle göras 
i bostadsområdet Vita Björn i 
Majorna. Husen, som är byggda 
under 1960talet, ska genomgå 
stamrenoveringar och i samband 
med det planerade Wallenstam 
att göra standardhöjningar som 
skulle innebära kraftigt förhöjda 
hyror i ett bestånd där hyrorna 
redan ligger relativt högt. Hy
resgästerna mobiliserade sig 
mot detta under parollen ”Alla 
ska kunna bo kvar” och innan 
sommaren kom Wallenstam med 
ett nytt förslag. När de boende 
protesterade även mot detta 
valde Wallenstam att inleda en 
dialogprocess med de boende som 
fortfarande pågår. De boende 
hoppas att fastighetsägaren ska 
tänka om och leva upp till sina 
principer om social hållbarhet 
och se till att alla ska kunna bo 
kvar – så att Vita Björn även i 
framtiden är en stadsdel med 
blandad befolkning.

Folket i Bild/Kulturfront är mer 

än en tidning. Den är också en 

levande förening som driver 

tidningen med lokalföreningar 

spridda över landet. Förening 

startades 1971 runt tre paroller 

som skulle leda vägen för tid-

ningen men också föreningens 

arbete: stöd till de antiimperi-

alistiska krafterna, att arbeta 

för en folkets kultur och att 

försvara yttrande och tryck-

friheten.  FiB/K tar inte något 

stöd från staten utan är helt 

beroende av medlemmar och 

prenumeranter. 

www.fib.se
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BILDVÄRLDEN

Serievarianter av 
kända filmaffischer
Bild&Bubbla har letat upp tid-

skrifter som använt sig av kända 

filmaffischer för sina egna omslag. 

Effekten är o  nekligen både komisk 

och effektfull. I nr 2/2016 skriver Da-

vid Haglund om korsbefruktningen 

mellan tecknade serier och film, som 

på senare år blivit alltmer frekvent.

Filmaffischen har som enda 

syf te att sälja in en film hos förbi-

passerande. Länge var filmaffischerna 

unika målningar, men på 1970-talet 

blev fotografiet den dominerande 

tekniken. Men redan under mellan-

krigstiden blev filmaffischen ett sam-

larobjekt. Affischen till Fritz Langs 

Metropolis (1927) ropades in för 

690.000 dollar för tiotalet år sedan.

Med tanke på att de flesta av oss 

har någon sorts relation til film är det 

inte konstigt att serietecknare ibland 

refererar till välkända film motiv, skri-

ver David Haglund. Effekten blir både 

igenkännande och effektiv.

Det jag upplever brukar förr 
eller senare vara en del av det 
jag gör som konstnär. Vissa 
omvälvande ögonblick går i 
repris genom min konst. 

Jag höll  en bunt med kort i 
handen, några var trasiga med 
en krackelerad yta där motiven 
var på väg att försvinna. En del 
av fotografierna var svartvita 
och ett fåtal i färg, tiden hade 
gjort kulörerna  surrealistiska, 
så att människornas ansikten var 
orange och håret grönt. Vi var 
inne i en stökig secondhandaffär 
i Williamsburg, Brooklyn min 
vän och jag. Det fanns ingen 
tydlig struktur eller logik i hur 
möbler, verktyg, skivspelare, 
böcker eller husgeråd hade pla
cerats. Rummet påminde om ett 
bo för ett djur, med sina smala 
gångar kors och tvärs. Men 

trots dammet och gyttret så 
fick jag en känsla av att någon 
medvetet hade skapat miljön, 
och musiken i bakgrunden var 
helt säkert vald med omsorg. 

KORTEN LÅG SLÄNGDA i en stor 
trälåda, på de gamla fotogra
fierna fanns människor vars 
livsöden jag endast kunde ana 
utifrån en ögonblicksbild tagen 
för trettio till fyrtio år sedan.
Där i lådan låg resterna av  ano
nyma människors privata  liv 
och familjebilder till salu för 
en dollar styck. Jag hamnade i 
något som mest kan liknas vid 
ett  tomrum orsakat av känslan 
att allt i hela rummet inklusive 
jag själv kunde gå samma öde 
till mötes. 

– Är detta allt? Hur ska jag 
förhålla mig till insikten att 
det enda som slutligen kanske 

återstår och representerar en 
människas liv är ett slitet foto 
som slumpen lagt i en låda på 
en trendig secondhandaffär. I 
sådana stunder av ”existensiell 
svindel” händer det att jag lutar 
mig mot den vägg som Descartes´ 
tankegångar utgör: 

– Jag kan tvivla på mina sin
nens vittnesbörd, jag kan tvivla 
på den materiella världens exis
tens, tid och rum, allt. Jag kan 
föreställa mig att mitt liv bara 
är en dröm, en illusion. Jag kan 
tänka mig att en ond demon hela 
tiden lurar mig. Men till slut 
måste jag gå med på att jag själv 
existerar som tänkande varelse, 
just därför att jag tvivlar: Jag 
tänker, alltså finns jag till.

Jag köpte några foton och 
följde min vän som hostande 
av dammet gått ut före mig. 
Korten blev länge liggande  i min 

väska. Ungefär två år senare tog 
människorna på fotografierna 
sig in i mina målningar. 

Jag hade inget att säja till om 
som vanligt.

TOLKNINGARNA i detta magasin 
är gjorda utifrån de associationer 
som jag har fått när jag har läst 
texterna. Bilderna är exempel 
på hur texten sträcker sig in och 
möter element i den bildvärld 
som mina målningar präglas av. 

Jag skiljer på att göra tolkningar
eller illustrationer. Om jag un
derordnar mig texten så gör jag 
en illustration, om jag däremot 
tolkar samma text då visar bilden 
på de associationer som texten 
har gett mig.

Annette Folkedotter
www.folkedotter.com

Är detta allt?
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Tidskriftsverkstans medlemmar från Alba till Zenit

WWW.ALBA.NU

WWW.BILDOBUBBLA.SE

WWW.BILAGA.WORDPRESS.COM

WWW.CAMINOMAGASIN.SE

WWW.COUNTRYNEWS.NU

WWW.FRITENKAREN.SE

WWW.GLANTA.ORG

WWW.LIRA.SE

WWW.NYTID.FI

WWW.OEI.NU

WWW.TIDSKRIFTEENORDOBILD.SE

WWW.SOCIALPOLITIK.COM 

WWW.VASTSAHARA.NET

WWW.ZENITKULTUR.COM

Sveriges största tidskrift om tecknade serier, 
startades 1968 och är en av världens äldsta tid-
skrifter för seriemediet. Bild & Bubbla presenterar 
aktuella seriefenomen, historiska fördjupningar, 
intervjuer med välkända serieskapare och andra 
nyckelfigurer, recensioner av de senaste böckerna, 
och krönikor som allt som oftast är i serieform.

Bilaga – Limited Editions är ett mail-art och 
prenume rationsprojekt av konstnärerna Lina 
Persson och Mari Lagerquist. Sedan 2010 har 
Bilaga producerat konst i postformat där pre-
numeranterna vart år får fyra verk i begränsad 
upplaga direkt hem till sin brevlåda. Bilaga bjuder 
regelbundet in gästkonstnärer att göra ett verk. 
Vår förhoppning är att blanda konstnärer med 
olika uttryck och hemvist och dela med oss av 
bra, aktuella och spännande konstverk.

Country News, Magazine/Records/Publishing 
(Svenska Countrymusikföreningen) startade i 
Göteborg som Göteborgs Countrymusikklubb 1974.
Tidningen upphörde i pappersformat 1994, men 
har fortsatt på webben men aktuella konserter i 
Skandinavien och diskussioner återfinns numera 
på www.facebook.com/thomas.buskhagen

Under de 20 år som Fritänkaren har utkommit har 
den producerat ett 45-tal internationella reseskild-
ringar i följetongsform, de flesta inom Europa 
men även bortåt 20 i Himalaya och arabvärlden. 
Men dess röda tråd är litteratur, musik och film. 
I varje nummer förekommer filmrecensioner, 
musikartiklar och litterära belysningar, särskilt 
en oändlig Shakespeare-debatt sedan 1996. 

Lira musikmagasin är din karta på upptäckts-färden 
efter ny musik. En tidning för oss som aldrig slutat 
vara nyfikna. Jazz, folkmusik från hela världen, 
klubbmusik, singer/songwriter, country, visa eller 
nästan vad som helst – så länge det rör sig om 
nyskapande kvalitetsmusik.

”Bättre musiktidskrift finns för närvarande inte.” 
Göteborgs-Posten 2015-08-03

OEI är en tidskrift för extra-disciplinära rum och 
av-disciplinerande ögonblick – experimentella 
former av tänkande, montage mellan poesi, 
konst, filosofi, film och dokument; redaktionella 
utsägelser och estetiska teknologier, alternativa 
historiografier och spekulativa etnografier.
OEI grundades 1999 och tre år senare startades 
det vidhängande förlaget OEI editör, som utgivit 
ett 80-tal böcker med undersökande poesi, es-
tetiska dokument, artist’s books, teoretiska och 
poetologiska texter etc. Sedan 2012 driver OEI 
också mikrogalleriet OEI Colour Project i Stockholm.

SocialPolitik är en oberoende tidskrift som med 
kritisk skärpa bevakar sociala frågor ur ett under-
ifrånperspektiv. I 21 år har vi envist skrivit om allt 
från barns livsvillkor och kulturens kraft, till hur 
socialtjänst, psykiatri och kriminalvård fungerar.
Prisbelönt av bland andra föreningen Sveriges 
Socialchefer, FSS: ”Oberoende och självständig 
– unik genom sin förmåga att kritiskt, uppkäftigt 
och konsekvent granska och debattera... sticker 
ut i en alltmer likriktad mediedebatt...”.

Västsahara är den enda tidskrift i Norden som 
regelbundet informerar om Västsahara – Europas 
sista koloni i Afrika. Den spanska kolonin ockupe-
rades av grannlandet Marocko 1975.
Västsahara rapporterar om västsahariernas situation 
i flyktinglägren i Algeriet, om de marockanska 
myndigheternas övergrepp mot den västsahariska 
befolkningen och om FN:s avkoloniseringsplan, 
som aldrig tycks bli av.

En bildrik tidskrift som låter konsten ta sin rätt-
mätiga plats på sidorna. Vi låter kulturarbetarna 
tala till punkt och skribenterna breda ut sig. Zenit 
vill vara en guide till de forsar, bäckar och åar av 
kultur som strömmar fram runt omkring oss.
Från en västsvensk grundposition blickar vi ut 
över ett kulturlandskap långt bortom vår horisont. 
Vi skildrar konsten och dess utövare men skriver 
också om de som banar väg för kulturen; små 
gallerister och stora institutioner, beslutstagare 
och tjänstemän.

”Tidskriften tillåter nya idéer att testas 
och komplexa resonemang att 
utvecklas, och tjänar som en
experiment verkstad för hela den 
övriga debatten.”
Sven-Olov Wallenstein, professor i filosofi

WWW.RODARUMMET.ORG

röda rummet

WWW.PALETTEN.NET

SID 14

SID 3

SID 18

SID 6
SID 4

SID 12

WWW.DIXIKON.SE

SID 22

WWW.FIB.SE

SID 24

WWW.EYEWITNESS.NU

Ett magasin på 52 sidor där berättelser om vår 
omvärld drivs fram av bildens kraft, med stöd av 
ordet. Med dokumentära bilder och intryck tar 
bildjournalisten Magnus Sundberg med läsaren 
direkt till händelsernas centrum. 
Eyewitness.nu ägs och drivs av Magnus Sundberg. 
Magasinet är politiskt och religiöst obunden och 
utkommer med fyra nummer per år.

Paletten har sedan starten 1940 varit en ledande 
tidskrift inom den svenska konstvärlden, ständigt 
i förändring och med kikarsiktet inställt på de 
områden dit mainstream-medias intresse sällan 
når. Tidskriften introducerar, tolkar och granskar 
samtidskonstens ämnen och förutsättningar 
och ger historiska och kritiska perspektiv. Varje 
nummer har ett kärntema som blir belyst från 
olika vinklar, både svenska och internationella. 

PALETTEN

Huvudsponsor:
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