
EN GRATISTIDNING OM STADSOMVANDLING

Var ska kulturen ta plats?

JÖRGEN GASSILEWSKI [s. 3] 

En person behöver ett hus. En person har mer ledigt på sommaren. 
En person jobbar mindre varje dag. Var ska vi göra av personen?

”Det finns mycket att göra” konstate-
rar gruppen Kultur åt alla som arbetar 
med kulturens och kulturövarens rätt 
till staden i en intervju om kommuner 
med skyskrapedrömmar, kämpande 
musikhak och kulturarbetare som när 
hyran går upp rör sig från sin senaste 
undervärderade lokal till nästa. [s. 20]

Det vinnande förslaget till arkitekttävlingen för Karlskrona Kulturhus. Arkitekt: Dorte Mandrup. VISUALISIERING: MIR.

Stockholmstidningen

Kulturpolitik i 1960-talets Sverige. 
Ellen Wettmark nystar i de proces-
ser som grundade en ny progressiv 
kulturpolitik.  [s. 4]
***
Urbana allmänningar på väg mot en 
annan framtid [s. 22] 
Folkets hus som cirkustält [s. 18] 

Kulturpolitik 
för jämlikhet

Konsten som 
säljargument

Kreativa näringar, placemaking och smarta städer. Uppfattningen 
om kreativitet som en universell förmåga har fått mängder av 
konsekvenser, men ändå kämpar kulturaktörer med att få plats. 
Hur blev det så? Och finns det andra sätt för kulturhus och kul-

turpolitik att ta plats i staden? I en text från Tallinn utforskar 
urbanforskaren Maroš Krivý användandet av industriruiner 
som ”dum” bakgrund till en ”smart” framtid som lovar såväl nya 
stadsmiljöer som invånare. [s. 16] 
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”Alla i landet ska ha rätt till bra teater. 
Eller så här: Alla ska ha rätt till bra tea-
ter, producerad i Stockholm”. I en essä 
om kulturens infrastruktur gör folkmu-
sikern Sara Parkman nedslag i minnen 
från spelställen runtom Sveriges byg-
der och nystar i det kulturella ekosys-
tem som bildas av stat, region, kyrka, 
kommers och föreningsliv.Vad krävs 

för att ett lokalt kulturhus ska kunna 
spira? Vilken infrastruktur gav fram-
växande musiker i landsbygd möjlighet 
att spela och vilka institutioner behövs 
för att yrkesverksamma musiker sedan 
ska kunna spela? Den specifika rörel-
sen från huvudstaden och ut bär på en 
historia. Vilka nya geografiska förbin-
delser ska ta vid?  [s. 6]

Behovet av en ny infrastruktur
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Det är en person. En person behöver ett hus. En person har mer 
ledigt på sommaren. En person jobbar mindre varje dag. Var ska vi 
göra av personen? Person heter ingen på franska. Vi gör ett hus åt 
personen som inte är hemma. Där kan personen möta andra perso-
ner. Och möta kulturen. Kulturen är det alla gör. Personen också.  
Eller: kulturen är det alla gör som inte gör någon nytta. Eller: kultu-
ren är det som blir kvar av det som inte bara gör nytta.

Personen är en person. Varken mer eller mindre. Personen har rätt 
att vara en person. Det personen är och gör betyder något. Också 
för andra. Man kan träffas och betyda något för varandra. Det man 
gör kan också betyda något. Man kan få mer att säga till om på job-
bet för att man är tillsammans och att man säger saker samtidigt. 
Då kan man få vara med och bestämma saker både på och utanför 
jobbet. Om till exempel kultur.

Man kan må dåligt av saker om man inte vet vilka de är. Om någon 
säger att det och det ska du tycka om. Man kanske vill hitta dit själv. 
Då får man vänta. Det är personen som bestämmer. Det behövs tid 
och utrymme. Och någon som tycker om en. Och tror på en.

En person kan resa från stad till stad till hus där många träffas. Det 
är hårt att arbeta men det finns liv överallt. I en stad kan det vara 
vardagsliv. Är det någon som vill något mer? Det finns ett mänsk-
ligt sätt att ge kultur och få kultur. Det är inte att en ger och en tar 
emot utan att man tar sig någonstans tillsammans.

Det kan vara jättemånga som ses på landet. Det kan vara sådana 
som gör saker när de är lediga för att de tycker om det och för att 
de tycker det är viktigt. Det kan vara sådana som gör saker för att 
det är deras jobb.  

Frihet kanske inte finns men man kan vilja röra sig åt det hållet. 
Gråta. Eller skratta. Allt kostar pengar. Man kan måla jättestora mål-
ningar tillsammans. Det behöver inte vara bestämt innan hur det ska 
vara utan man kan bestämma tillsammans när man håller på. Man 
pratar om saker man själv har gjort eller som någon annan har gjort. 

En modig hand sträcks fram.

Folkbildning krävs för folkstyre.

Det bästa är om man är stolt över den man är och det man gör och 
om man vill uppleva och lära sig själv och att det inte tvingas på en 
utifrån eller att man inte tycker om den man är och det man gör 
utan bara vill komma bort ifrån det.

Alla måste på turné över hela landet och visa saker för alla och prata 
med alla så att de kan göra saker själva och prata med varandra 
sedan.

Stomme och fasthet och sakligt innehåll åt hembygdskunskapen 
och bryt isoleringen mellan religiös och världslig kultur.

Fri och allsidig personlighetsutveckling åt alla har inte kunnat upp-
nås genom obegränsad frihet för kapitalet eftersom kapitalismen 
gått in i sitt monopolistiska skede med en allmän upplösning som 
resultat. Kulturarbetarna har samma intressen som arbetarklassen 
och ett av dessa intressen är att kulturen ska vara folkets egendom 
och ska komma hela folket till del och att detta kan ske i samlings-
lokalen.

Personen vill ändå inte ha kultur.

Personen måste ha kultur,

Personen vill ha kultur men vet inte om det.

Vi tror på människan och inte på massan. Vi tror på den enskilda in-
dividen och på dig och mig och på personen. Vi tror på samverkans 
makt och miljöns betydelse och förändringens värde. Vi vill främja 
samhällskänslan och motverka isolering och underlätta kontakt.
  Vi syftar inte till att fostra eller bilda eller leda personen mot 
en viss bestämd konstuppfatt-
                                                         ning utan vill öka valmöjligheterna 
och göra konstupple-
                                        velserna lättare tillgängliga
        det är ett persuasivt försök att få fler människor att ta del av 
                          de bästa kulturprodukterna
                                   för att animera till personliga ställningstaganden

                      och motverka kommersialismens och kulturindustrins 
nu allt överskuggande frihetshot 

           och den kapitalistiska ackvisitionspropagandan har bäddat 
för en passiv och vegeterande livsstil
                      till och med socialistiska debattörer faller in i jargongen 
och för de flesta framstår det därmed som självklart att kulturfältet 
är en del av den marknadsekonomiska trasmattan
             språkets makt över tanken, än en gång 

Alla angelägna diskussioner om dagens och morgondagens pro-
blem måste föras på ett språk som är svårt belastat av uttryck och 
begrepp som hänför sig till gårdagens verklighet och utlöser käns-
lor och föreställningar som hör hemma i en annan problematik än 
den vi vill arbeta med.
                         alla handlingsmönster i samhället som inte är rent 
triviala och om vilka vi fäller värdeomdömen

Den öppna världskultur som håller på att växa fram.
Rika världen –  Fattiga världen

Kvinnans jämlikhet
Arbetets humanisering

Den erövrade friheten ska ges ett innehåll

Personen tar hänsyn till eftersatta gruppers behov och skyddar 
yttrandefriheten och motverkar kommersialismens negativa verk-
ningar och ger möjlighet till egen skapande aktivitet och betonar 
det fria kollektiva skapandet
       en styrelse och tre nämnder
jämlikhet och solidaritet

  uppfattningen som sådan grundar sig inte på verklig 
kunskap utan är uttryck för värderingar med stor genomslagskraft i 
vårt samhälle                          En
samhällelig kulturpolitik som avstår från att direkt påverka det 
kommersiella kulturutbudet riskerar att bli rent marginell 
      kulturdistribution istället för kulturell aktivering
           det vida sociologiska kulturbegreppet är omöjligt att använda
                                        som utgångspunkt
          en verksamhet som inte är inriktad på lönsamhet
                        att frigöra sig från kommersialismen och istället inrikta 
sig på experiment och
                  förnyelse
                                                     Behov som endast kan tillfredsställas 
                  genom kollektiva insatser
 inte den i många kulturaktiviteter markerade rollfördelning-
en mellan producent och mottagare
              kulturens frihet ska värnas      kulturens egenvärde
                                                                            insikten ökar om kulturens 
och kreativitetens betydelse för andra samhällsområden och kultu-
rella och kreativa näringar och en samordnad nationell strategi för 
digitalisering
                  berättandet
                                                                                  allt det som skapas eller 
förädlas av människan
 Personen samverkar kring villkor och förutsättningar för ex-
tern finansiering
 Internetkulturen kan från det perspektivet sägas ha medfört 
att medborgarperspektivet stärkts och breddats och inte bara inom 
kulturområdet och offentliga och privata och ideella krafter och 

Personen  
och huset

:: JÖRGEN GASSILEWSKI
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Stockholmstidningen ges ut som en del av Mossutställningars 
fleråriga projekt Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djur-
gårdsstaden, 2017–2021. Namnet Stockholmstidningen refererar 
till den först liberala och sedan socialdemokratiska Stockholms-
Tidningen (1889–1966, 1981–1984, 1993–2017) som getts ut som 
dagstidning och så småningom som månadsmagasin.

Agentur är en oberoende forsk-
ningsgrupp för kritisk kultur-
produktion. Gruppen vägleds 
av ett ideal om social jämlikhet 
och strävar efter att uppfinna 
nya former, metoder, modeller 
och funktioner för progressivt 
kulturarbete i en ny, postdigital 
offentlighet och en förändrad, 
prekär arbetsmarknad. Agen-
tur driver 2020–21 forsknings-
projektet Folkfronternas este-
tik. Inom ramen för detta görs 
en serie rapporter i formen av 
publika arrangemang, som 
genomförs under hösten 2020 
och våren 2021 på olika platser 
och institutioner i Sverige och 
utanför; televisuella program, 
baserade på videodokumente-
ring av arrangemangen, samt 
tryckta publikationer, som ges 
ut i samarbete med ett antal 
svenska och internationella för-
lag och tidskrifter. “Kulturhus 
kulturhus kulturhus” är rapport 
nummer tre.

Högdalen, den sjätte november 2020. 
Det lyser från kulturhuset Cyklopen 
där den oberoende forskningsgrup-
pen Agentur samlats för en program-
kväll om kulturhus. Kvällen består av 
en serie reflektioner utifrån ett tid-

ningsuppslag i den franska dagstidningen Comœ-
dia från 1936 om den antifascistiska Folkfrontsreger-
ingens kulturhusrörelse Maison de la Culture. Det 
specifika historiska dokumentet öppnar för större 
samtal när kvällens presentationer rör sig fram och 
tillbaka i tid och rum. Presentationerna närmar sig 
från olika håll kulturhusen och kopplar dem till kul-
turpolitik och frågan om vilka infrastrukturella nät-
verk som egentligen organiserar platserna för kultur. 
Förutom oss (redaktionen för Stockholmstidningen) 
saknas publik, en avsaknad som tidsstämplar kvällen 
och placerar den i den ensamma pandemiska hös-
ten sent 2020. Bakom talarna står ett stort diagram 
i formen av ett hus i genomskärning; ett kulturhus 
i ett kulturhus, en uppsättning texter utgår från en 
uppsättning texter.
 
Det här numret av Stockholmstidningen består av 
manus från den här kvällen, tillsammans med ett av 
Agentur sammanställt urval av originalmaterial från 
Comœdia 1936 och ett redaktionellt tillägg: en serie 
intervjuer och översättningar av texter skrivna idag. 
Om de tidigare numren (#1 Konstnärerna #2 Mäk-
larna och #3 Barnen) strukturerades som en rollista 
omformar sig tidningen här till ett infrastrukturellt 
nätverk där materialet från Agentur sprids, och får 
möta andra röster. Ett hus i ett hus, en tidning i en 
tidning. Stockholmstidningen blir distributör.
 
Tidningens första del uppehåller sig vid kulturhu-
set som en skärningspunkt för kulturpolitik medan 
den andra uppehåller sig vid kulturhus i relation till 
stadspolitik. Kulturhuset framträder som en möjlig 
plats för social organisering och rumslig rättvisa 
liksom privat-offentlig kickstart på stadsomvand-
lingsprocesser med vidhäftade sanering, kommer-
sialisering och gentrifiering. Kim West skriver i en 
längre text om den franska folkfrontsregeringens 
kulturhus att det politiska projektet här handlar om 
kulturell demokratisering: ”det vill säga, om demo-
kratisering av kultur och demokratisering genom 
kultur”. Texterna tydliggör något om hur kulturhu-
sen är en plats där olika offentlighetslogiker sätts på 
spel. I sin strävan att bli någonting för alla riskerar 
platsen att till slut bli för ingen alls, eller helt enkelt 

bara spegla sammansättningen av hos uppdrags-
givare och finansiärer. I Maroš Krivýs essä om mötet 
mellan ”smarta städer” och kulturpolitik blir kultur-
centret Kultuurikatel i Tallin en berättelse om hur 
”de kreativa näringarna”, försöket att integrera kultur 
med nyliberal ekonomi och politik, inte bara skapat 
nya platser för kultur utan också är ett försök att 
skapa en ny människa.
 
Folkmusikern Sara Parkmans text uppehåller sig 
också just vid mötet mellan storskaliga politiska pro-
jekt och platser för kulturproduktion. Här skrivs den 
centralinitierade strukturen (från Stockholm/inner-
staden/slottet och utåt) fram som våldsamt homo-
geniserande, men också hur det långsamma institu-
tionsbygget möjliggör att kunskap och erfarenheter 
växer fram över tid. Dessa både geografiska och 
temporala problem ekar också i intervjun med stjär-
narkitekten Thomas Sandell där han resonerar över 
möjligheterna att verka i ett landskap där ytterstä-
derna blir platser för projekt efter projekt. I tidning-
ens avslutande text av urbanforskarna Iva Čukić och 
Jovana Timotijević om allmänningen framträder 
behovet av nya ägande- och förvaltningsformer som 
möjliggör långsamhet och demokratisering, och 
den urbana allmänningen som hyperlokal möjlighet 
att koppla samman platser och kamper.
 
De återkommande blickarna mot tidigare kul-
turhusprojekt blir alltså uppmaningar och frågor 
till idag: vilka historiska processer, metoder och 
rumsliga projekt kan vara behjälpliga gentemot 
en framväxande ny-fascistisk konservatism? Vilken 
slags rumspolitik ska ta vid efter pandemin? I sin 
projektform har Stockholmstidningen sedan starten 
uppehållit sig vid frågor om rum, makt och eko-
nomi. I det här extra- eller sista numret i nuvarande 
projektbudget med Mossutställningar går det att 
lägga till en fråga: Vilka platser måste ritas, byg-
gas, besjungas och försvaras, eller mejslas ut ur de 
förutsättningar som är för handen? Eller kanske än 
viktigare: vilka är platserna som finns gömda i andra 
platser och hur kan detta Matrjosjka-liknande spel 
av kulturproduktion förstås? Bortom tech-drypande 
nätverksfantasier om en värld utan skillnader finns 
ett behov av nya platser och diagram att tänka med. 
Kanske är det detta, mer än någonting annat, som 
ett kulturhus kan vara.

:: MAJA HAMMARÉN, ELOF HELLSTRÖM, LOUISE 
NASSIRI OCH HELEN RUNTING

INNEHÅLL 
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stora konstnärliga värden kombinerade med hög kommersiell 
potential och förmågan att gestalta och bryta mönster och vidga 
det möjligas rum och att kulturell kompetens och kreativitet 
används för att bidra till en socialt och miljömässigt och ekono-
miskt hållbar utveckling och att information och kunskaper görs 
tillgängliga och förmedlas
  och förmedlas

  Personen dör

  Personen återföds

  Personen är i ett rum.

  I ett hus.

  Tillsammans med andra personer.

  Personen får mer ledigt.

  Personen får bättre lön.

  Vad ska vi göra av personen?

Det är ett hus.
Man kan göra vad man vill i huset.
Personen kan göra vad den vill i huset.
Folk kan göra vad de vill i huset.
Massan kan göra vad den vill i huset.
Folket kan göra vad det vill i huset.
Den enskilde kan göra vad den vill i huset.
En kan göra vad en vill i huset.
Hen kan göra vad hen vill i huset.
Vi kan göra vad vi vill i huset.
Ni kan göra vad ni vill i huset.
Konsumenten kan göra vad den vill i huset.
Den kreativa kan göra vad den vill i huset.
Individen kan göra vad individen vill i huset.
Barn och äldre och unga och gamla och de i arbetsför ålder och 
de utanför arbetsför ålder och de i arbete och de arbetslösa och 
de som inte arbetar av annat skäl och kvinnor och män och hbtqi 
och de med funktionsvariation och de funktionsnedsatta och 
de handikappade och de vanföra och de rika och de fattiga och 
kungligheterna och adeln och diktatorerna och oligarkerna och 
regeringsmedlemmarna och riksdagsledamöterna och regional-
politikerna och kommunalpolitikerna och de från andra länder 
och kulturer och med andra modersmål och förstaspråk och 
invandrarna och immigranterna och eu-medborgarna och utlän-
ningarna och överklassen och medelklassen och underklassen 
och arbetarklassen och proletariatet och trasproletariatet och de 
papperslösa och de högskoleutbildade och gymnasieeleverna 
och skolbarnen och förskolebarnen och de högskolestuderande 
och de med eftergymnasial utbildning och de som avbrutit sin 
gymnasieutbildning och sedan gått på komvux och djur och väx-
ter och de kriminella och de exkriminella och de som aldrig stulit 
en godispåse och investerarna och de skuldsatta och rentiererna 
och de som är underkastade en avbetalningsplan och de som 
står under förmyndare och aktieägarna och företagsägarna och 
de medellösa och de som går på socialbidrag och de långtids-
sjukskrivna och sjukpensionärerna och spädbarnen och pensio-
närerna kan göra vad de vill i huset.
Du och jag kan göra vad vi vill i huset.
Moderaterna och Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ 
och Kristdemokraterna och Centern och Liberalerna och Miljöpar-
tiet och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kan göra vad de 
vill i huset.     
Det är ett hus.
Vi vill något mer med huset. Vi vill prata med andra och förstå 
varandra och lära saker av varandra och göra saker med varandra 
som vi inte visste om förut och som vi tycker om och som inte gör 
någon nytta.

:: Jörgen Gassilewski är författare och har 
under arbetet med 1930-talets folkfronter till-
sammans med Agentur, men också genom 
ett engagemang i Sveriges Författarförbund, 
kommit till insikt om att kulturpolitik är en 
förutsättning för demokrati och ägnar sig 
därför åt att sträva ditåt.

Forts. Personen och huset, Jörgen Gassilewski

Kulturhussatsningen Maison de la Cul-
ture som den presenterades i den fran-
ska dagstidningen Comœdia i juli 1936, 
beskriver framväxten av en decentrali-
serad och månghövdad kulturverksam-
het. Målet var, enligt sekreteraren Jean 
Nicolas artikel i samma tidning, att ge liv 
åt Frankrikes kulturella arv och att föra 
samman konstnärer och arbetare. Ett mål 
som skulle uppnås genom att Maison de 
la Culture fungerade som hemvist för olika 
organisationer, aktiviteter och konstnä-
rer. Kulturaktörerna själva tog Initiativet 
till Maison de la Culture, men flera orga-
nisationer som ingick var ideologiskt för-
bundna med Folkfrontsregeringen (den  
reformerande mitten-vänsterregeringen 
1936-1938). Folkfrontregeringens idéer 
om en kultur som skulle försvara frihe-
ter, det stöd regeringen gav aktiviteter 
i denna riktning, samt verksamhetens 
breda innehåll, gör att man kan se Mai-
son de la Culture som en föregångare till 
den kulturpolitik som växte fram i bland 
annat Sverige under 1960-talet.

FRAMVÄXTEN AV EN SVENSK 
KULTURPOLITIK

”Kulturpolitik” kan definieras som rela-
tionen mellan kulturen och staten, där 
staten motiverar sitt engagemang utifrån 
en politisk grund. I praktiken är kultur-
politiken huvudsakligen en fråga om 
statens stöd till och regleringar av kultu-
ren, men inkluderar också relationen till 
kulturella verksamheter som inte direkt 
berörs av statens handlande. 

Statens roll som finansiär och kon-
trollant av kulturen har en  lång histo-
ria, men det som vi refererar till när vi 
talar om Sveriges statliga kulturpolitik, 
uppstod ur en rad processer där kultur-
aktörer varit drivande i att formulera en 
roll för sin verksamhet i förhållande till 
ett politiskt projekt. Specifikt för den 
svenska kulturpolitik som utvecklades 

i skiftet mellan 1960- och 70-talen, är 
den gemensamma målbild som under 
en kort period fanns mellan å ena sidan 
politiker i regeringsmakt, med samhälls-
förändrande ambitioner, och å andra 
sidan grupper av konstnärer, som inte 
bara okritiskt ställde sig i en viss politiks 
tjänst, men såg en roll för en fri, sam-
hällstillvänd kultur att kunna bidra till 
att uppnå politikens mål. Både förutsätt-
ningarna för och i viss mån lösningarna 
som föreslogs inom denna 1960- och 
70-talets svenska kulturpolitik, har lik-
heter med de initiativ som genomfördes 
inom ramen för den franska Folkfrontens 
Maisons de la Culture fyrtio år tidigare.

Svensk kulturpolitiks struktur ut-
går från den så kallade Arts Council-
modellen, med myndigheter som på 
armlängds avstånd genomför de upp-
drag som regeringen formulerat. Detta 
handlar huvudsakligen om att fördela 
bidrag till verksamheter och individer, 
ofta med stöd av bedömargrupper be-
stående av professionella kulturutövare. 
Myndigheterna utreder och följer upp 
sina insatser, uppföljningar som kan 
ligga till grund för en utveckling av po-
litiken. ”Armlängds avstånd” anger att 
politiker i regeringsställning inte direkt 
ska blanda sig i genomförandet av de 
kulturpolitiska insatserna, likaväl finns 
en tydlig politiskt motiverad grund för 
varför staten och det offentliga engage-
rar sig för en kulturpolitik. Denna politik 
utförs på kort sikt av de politiska partier 
som vid ett specifikt tillfälle sitter vid 
makten, genom framför allt att myndig-
heternas verksamhet finansieras. Poli-
tiska värderingar finns också inbyggda 
i själva grunden för den kulturpolitiska 
infrastrukturen, och de mål som styr 
den.

1972 föreslog utredningen Ny kul-
turpolitik bland annat att Sverige skulle 
inrätta ett Kulturråd. Gruppen som satts 
samman för att ta fram utredningen kan 

ses som en föregångare till den nya myn-
dighetenmen var i grunden annorlunda 
från den opolitiska, bidragsfördelande ex-
pertgrupp en klassisk Arts Council-modell 
förespråkar. Det fanns faktiskt ett ännu 
tidigare Kulturråd i Sverige med en råd-
givande funktion, som inrättades av eck-
lesiastikminister Ragnar Edenman 1963 
och bestod av personer som företrädde 
de olika konstområdena. De var också 
inblandade i valet av konstnärer som fick 
ta emot de nyinrättade konstnärsstöden.

Gruppen som senare tillsattes av Olof 
Palme 1969 för att genomföra utredning-
en, hade en mer formaliserad roll och ett 
tydligare formulerat uppdrag. Även den-
na grupp bestod av personer från kultur-
livet, bland andra Per Olof Enqvist, Gu-
nilla Palmstierna-Weiss och poeten och 
tjänstemannen Ragnar Thoursie, som var 
huvudsekreterare. De fick ett brett och 
omfattande uppdrag: att lägga fram för-
slag för den långsiktiga inriktningen av 
de statliga åtgärderna på kulturområdet. 
En rad utredningar av olika konstområ-
dens förutsättningar pågick redan under 
1960-talet, men ingen utredning hade 
tidigare tittat på kulturen i sin helhet.

En formaliserad dialog fördes mellan 
staten och företrädare för de olika konst-
närsfackliga organen, där konstnärsor-
ganisationerna med viss framgång ar-
gumenterade för ökade ersättningar och 
inflytande i beslutsprocesser. Den grupp 
som inrättades 1969 av Palme var istället 
sammansatt av kulturutövare som inte 
representerade någon förening eller skrå. 
De jobbade på uppdrag av riksdag och re-
gering, med att både formulera vad kul-
turpolitiken skulle åstadkomma – dess 
mål – och hur – vilken typ av infrastruk-
tur som skulle behövas.  Utgångspunkten 
var att det offentligas stöd till kulturen 
skulle öka i den nya kulturpolitiken, men 
gruppens uppgift var inte att argumente-
ra för resurser till sin yrkeskategori eller 
gruppering.

Gruppen arbetade å ena sidan relativt 
självständigt, å andra sidan var en tyd-
lig politisk grund för arbetet inskriven i 
uppdraget: att skapa en kulturpolitik som 
främjde ökad jämlikhet i samhället. 

De andra, samtidigt pågående utred-
ningarna hade delvis annan samman-
sättning, och koppling till politik och 
statsmakt. Utredningen om Kommunal 
demokrati (SOU 1975:42) – en mer all-
mänt samhällspolitisk utredning – var till 
exempel sammansatt av representanter 
från riksdagspartierna, som knöt till sig 
diverse experter. Den litteraturutredning 
som tillsattes 1968 bestod av fem sakkun-
niga, som kombinerade en litterär yrkes-
roll med partipolitiskt engagemang – fyra 
av fem var också riksdagsledamöter (för 
Socialdemokraterna, Centern respektive 
Folkpartiet). Museiutredningen MUS 65 
utfördes i huvudsak av museidirektörer 
och andra tjänstemän i sektorn. Den kul-
turpolitiska gruppens uppdrag var av en 
mer allmänt samhällspolitisk karaktär än 
övriga –gruppen själv var mindre uttalat 
och formellt knuten till politiska partier, 
Riksdag eller statliga institutioner. 

Den kulturpolitiska utredningen 
skiljde sig också på ett grundläggande 
plan från den tidigare nämnda Littera-
turutredningen, vars direktiv utgick från 
frågan om de ”existerande villkoren för 
framställning och spridning av böcker 
motsvarar behoven av kvalificerad infor-
mation och litterärt utbyte”. Man skulle 
också titta på hur kvalitetslitteraturen 
når nya grupper. Denna utredning dröjde 
inte vid frågan om litteraturens värde i 
samhället – detta togs för givet. I denna 
och tidigare konstområdesspecifika ut-
redningar, belystes inte heller publikens 
situation i något större sammanhang. 
Utredningarna utgick i huvudsak från de 
professionella utövarnas perspektiv.

Den allmänna debatten om kulturen 
under den första hälften av 1960-talet 
handlade till stor del om hur man skulle 

förbättra de institutionella resurserna och 
bredda marknaden för experimentella, 
högtsyftande konstnärliga produkter. Un-
der mitten av sextiotalet skiftade debat-
ten, nu skulle kulturpolitiken tydliggöra 
behovet av jämlikhet och införa ett vidare 
kulturbegrepp med kontakt och gemen-
skap som grund för insatserna. Kulturpo-
litiken skulle syfta till att garantera varje 
medborgares rätt till fri kommunikation 
med andra. Litteraturutredningen har sin 
grund i den tidigare kulturdebatten, Ny 
kulturpolitik i den senare.

NY KULTURPOLITIK MED NYA 
UPPGIFTER 

Ny kulturpolitik utgår från uppdraget 
att utforma en kulturpolitik med uppgift 
att främja ökad jämlikhet i samhället. I 
utredningen formuleras kulturpolitiken 
som en ”social miljöpolitik”, vars effekter 
inte ryms inom enbart kulturpolitikens 
avgränsade område. Men trots detta 
kommer utredningen fram till att poli-
tikens område måste avgränsas till kon-
stområdena, kulturarvet, media, samt 
delar av folkbildningen. Anslaget för po-
litiken utgår från ett sociologiskt kultur-
begrepp, ”kultur som levnadssättet hos 
ett helt samhälle”, medan avgränsningen 
av området håller kvar vid ett estetiskt, 
”kultur som uttryck för människans ska-
pande”. Orsaken verkar vara huvudsak-
ligen praktisk. För att kunna genomföra 
en viss politik, menar utredningen, måste 
man definiera vem som har ansvar för 
dess utförande. 

Den infrastruktur som definierades 
av Ny kulturpolitik 1974 – med sin inne-
boende motsättning mellan två kulturbe-
grepp – har bestått relativt intakt under 
drygt 45 år. Förskjutningarna som skett 
sedan dess har mindre att göra med in-
stitutioner, strukturer eller finansiering, 
och mer att göra med förståelsen av de 
begrepp som används. Genom att den 
förhöll sig till både ett sociologiskt och ett 
estetiskt kulturbegrepp har den struktur 
som pekades ut i 1974 års kulturpolitik, 
kongenialt kunnat försvaras från både 
höger och vänster under åren som gått. 

En viktig orsak kan skönjas i att koa-
litionen som låg bakom förslaget till den 
nya kulturpolitiken – kulturutövarna i 
utredningen och den sittande regeringen 
– i mångt och mycket delade en bild av 
samhällets önskvärda inriktning, och 
vilken roll kulturen kunde spela för att 
uppnå detta. Ny kulturpolitik föreslår en 
rad insatser som utvecklas med hänsyn 
till ”olika gruppers” förutsättningar och 
behov, bland annat. kulturverksamhet i 
bostadsområden, arbetslivet och i försko-
lan. I senare års kulturpolitik återkom-
mer detta bland annat genom program 
som ”kultur i skolan”, ”kultur i vården” 
och ”kultur i vissa bostadsområden”. En 
skillnad i senare tiders utredningar kan 
sägas vara att målet för dessa verksamhe-
ter är mer tydligt instrumentellt uttalade: 
kultur i vården ska främja bättre hälsa, 
kulturen i lokalsamhället ska stärka re-
gional tillväxt etcetera. 

Ny kulturpolitik delade nog den 
samtida synen att kulturen kunde vara 
”nyttig”, dess övergripande mål var trots 
allt att kulturpolitiken skulle bidra till en 
bättre samhällsmiljö och ökad jämlik-
het. Men eftersom engagemanget och 
problemformuleringen i stor utsträck-
ning delades av konstnärer och styrande 
politiker, uppfattades utformningen inte 
som instrumentell på det sätt som senare 
tiders utredningar ofta kritiserats för.

Det fanns vid 1960-talets slut en stark 
vilja hos konstnärer att arbeta gentemot 

nya målgrupper, verka utanför institu-
tionerna och samverka med andra typer 
av verksamheter. Skiftet i den kulturpo-
litiska debatten i mitten av 1960-talet 
signalerade att varken konstnärerna eller 
politiken nöjde sig med en kultursyn som 
såg publiken som en passiv konsument. 
Det korta ögonblick av överensstämmelse 
mellan kulturaktörernas och politikens 
mål var centralt för både Ny Kulturpoli-
tiks och Maison de la Cultures framgång. 

:: Ellen Wettmark har jobbat vid statliga 
kulturmyndigheter i olika funktioner de 
senaste femton åren. Hon intresserar sig 
för glappet mellan kulturpolitikens visio-
ner och dess praktiska implementering. 

En kultur- 
politik för 
ökad jämlikhet
– Om processerna  
som möjliggör
:: ELLEN WETTMARK

En gång kan i tiden kan den progressiva 
kulturpolitiken sägas ha varit både visionär 
och handlingskraftig. Går det att i Maison 
de la Culture, nätverket av nya kulturhus i 
Frankrike på 1930-talet, hitta kopplingar till 
framväxten av en svensk kulturpolitik? Ellen 
Wettmark blickar mot idéer och processer 
som möjliggjort historiskt framgångsrika 
kulturella institutionsbyggen.

Genom att den 
förhöll sig till både 
ett sociologiskt 
och ett estetiskt 
kulturbegrepp har 
den struktur som 
pekades ut i 1974 
års kulturpolitik, 
kongenialt kunnat 
försvaras från både 
höger och vänster 
under åren som gått. 

Bild från dagstidningen Comœdia, i en specialsektion som handlade om landets nya 
kulturhus-rörelse, 1936. Översättning: Samuel Richter.
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JAG ÄR EN FAKTARUTA SOM 
SKA TILL
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MINNESBILD 1

Jag är 25 år, har skrivit en text som läses upp 
på Dramaten i Stockholm men sitter på Svanö 
Folkets hus, ett hus placerat mitt i Ångermanäl-
ven, bara ett stenkast från Lunde där skotten 
föll i Ådalen 1931. Jag förbereder mig inför 
konsert. Inga-Britt, bildterapeut och en av de 
som flyttade till ön på 1970-talet som en del av 
gröna vågenrörelsen, serverar linsgryta och 
ett hembakt bröd. Brödet kallas Leninbröd. Jag 
försöker skämta och säger något som: Oh ett 
Leninbröd, lite torrt och gammelmodigt då el-
ler? Inga- Britt skrattar inte. Samantha och jag 
genomför konserten iförda folkdräkt och keps. 
Under den perioden är vår slogan att vi spelar 
feministisk och antinationalistisk folkmusik. I 
publiken möts 40-talistgrönavågarna, nyan-
lända som bor på det temporära flyktingboen-
det på grannön Sandö, män som utbildar sig 
till brandmän på MSB:s räddningsskola samt 
missbrukare från behandlingshemmet som 
drivs av kollektivisterna. En toppenkväll, vi var 
alla nöjda efteråt. 

Jag är folkmusiker men som samtida kulturarbetare 
gör jag egentligen mest andra saker. Fyller i ansök-
ningar, planerar projekt, skriver manus och grejar med 
dåliga ekonomiska dealar. Harvar på runtom scener 
i Sverige, på vägar, mellan kommuner. Innan pande-
min hade jag nivå svart på SJ Prio (Högsta nivån!) . 
Samtidigt har det blivit tydligt att mitt arbete är och 
förblir just musiker. Trots att covid-19 inneburit ett 
slags kulturens död och ett torrt harv av ingenting är 
musikeryrket det jag valde och den identitet jag hittar 
kraft och stolthet ur.

Det var genom musiken jag växte upp och blev en 
del av världen. Som femtonåring började jag turnera 
med folkrockbandet Kraa. Vi for runt mellan ung-
domsgårdar i mellersta Norrland. Första gången vi fick 
dogtag (en laminerad plastbricka på ett nyckelband 

runt halsen som ger access till backstage-området) på 
Urkultfestivalen i Näsåker kände jag att livet började. 
Bandets gemenskap lärde mig att arbeta i grupp, 
drömma stort, hantera besvikelser och att köra på 
landsväg mellan bygdegårdar och hemmasnickrade 
festivaler. Jag fick kunskap om de svenska landskapens 
blommor, djur och ekonomiska historia och om hur 
olika förutsättningarna är för kulturskapare i Jokk-
mokk och Höör. Jag såg hur kulturhusen ofta är en 
förutsättning för de ideella kulturlivet men hur de också 
kan bli en våt filt över en redan ansträngd kommunal 
kulturbudget och kväva all annan kulturell verksamhet 
(som Kulturhuset Väven i Umeå). 

MINNESBILD 2

Efter en konsert någonstans norr om Dalälven 
och söder om Polcirkeln kommer en äldre man 
fram och frågar: 
– Parkman, Parkman... är det Nisse, Lasse, Olle 
eller Oskar som är din pappa?
– Rubb och stubb är min familj.
– Jaså, ja, jo, men Nisse har ju konfirmerat 
mig. Oskar döpte min pappa och hustrun min 
begravde Lasse. Och så sjöng jag i kyrkokören 
med din farmor.

Jag kommer från en mellannorrländsk prästsläkt och 
är uppväxt i det som för den inbitne kallas prästgårds-
kultur. En rest från en tid innan socialdemokratin och 
arbetarrörelsen, en tid innan post, bank, skola, affär, 
frysboxar, högskolor och bredbandsuppkopplingar. 
Det här var när världen var längre bort och makten och 
härligheten oftast var knuten till kungen och kyrkan. 
Den kulturella ordningen hade sin tydliga hierarki 
och infrastruktur. Kunskapen kom från makten och 
skulle sippra nedåt och ut till folket. Stockholms och 
Uppsalas tentakler sträckte sig ut över landskapen, 
mot landsgränserna. Prästgårdarna fyllde sin funktion 
väl. Staten och kyrkan samarbetade på bästa sätt i 
koloniseringsprocessen i Sápmi. Skatten skulle in och 
svenska språket skulle talas i varje by. Statens närvaro 
längs älvarna och i skogarna säkerställde den natio-
nella gemenskapen. Men samtidigt – genom att hiva ut 
folkskollärare, präster, kantorer (musikern i kyrkan) 
och ibland till och med läkare ut i landet kom män-
niskor med kunskap som, när det ville sig väl, gynnade 
en hel socken. Kantorn startade körer och orkestrar. 
Prästgården var ett öppet hem som fungerade som ett 
vardagsrum med föreläsningar, cirklar och seminarier. 
Som farmor skrev: det skulle alltid finnas kakor hemma 
för att kunna bjuda de som oväntat kom förbi. Bild-
ningen lyftes fram som en dygd.

Det är detta som kallas för en prästgårdskultur och 
är ett arv som präglat min uppväxt. Vi lyssnade inte på 
musik hemma, men vi sjöng och spelade. Jag kände 
ingen som försörjde sig som musiker, men alla skulle 
spela ett instrument.Kultursynen var paternalistisk men 
det fanns det en given väg att gå om du ville klättra inom 
makten, härligheten och in i den kulturella evigheten. 

MINNESBILD 3
Första betalda giget jag hade var på gudtjänst 
på serviceboendet i Viksjö. Fick en hundring i 
ett kuvert av kantor Solveig. Tolv år gammal, 
kände mig stenrik efter att ha trollat systemet 
och spelat upp fiolläxan för halvdöva pensionä-
rer i Västernorrlands skogsarbetarbygder.

Ställberg, Ljusnarsbergs kommun. De anställda vid 
kommunen som traditionellt har kommit till platsen 
med utbildning och kulturellt kapital bor nu i Örebro 
och pendlar hit. Bibliotekarien, musiklärarna och 
kommunens kulturchef kommer och går. Detta får en 
mängd konsekvenser för platsen. Oftast har det funkat 
så att musikläraren som dagtid arbetar inom kultur-
skolan på kvällstid är engagerad i den lokala kammar-
musikföreningen som ordnar speltillfällen för ditresta 
musiker och konserter för ortsborna. Eller är med i 
orkesterföreningen och ser till att det finns en amatör-
orkester att medverka i. Utifrån en liknande (ekono-
misk) logik har kulturhusen i de mellanstora städerna 
anpassas för kultur-på-väg. Kommunens budgetar 
går till att bygga behovsanpassade jätteblackboxar för 
Riksteaterns turnerande sällskap, konferenser med 

Infrastrukturen  
som krävs
– en text skriven över 100 år med  
stöd från svenska postkodlotteriet
:: SARA PARKMAN 

Kulturhuset Väven, Umeå. FOTO: JOHANNES SAMUELSSON.

influgna inspirationsföreläsare och arenaartister som 
kommer en gång per år. Det är det pengarna räcker 
till. Kvar står lokala frigrupper och arrangörer med 
minskat stöd och höjda hyror och indirekt utarmas det 
lokala kulturlivet. Kulturen professionaliseras och de 
andra blir konsumenter. 

MINNESBILD 4

En av mina första teaterupplevelser kom 
genom Riksteaterns turnerande verksamhet. 
Det var Mattias Brunns ”Efter Fredrik” som 
handlade om aidsepidimin. Hela årskurs ett 
på Härnösands gymnasium lämnade Kristina-
skolans aula rödgråtna och tysta. Världen var 
mörkgrå och döden hade precis knackat på. 
Lika dödschockad över innehållet stod jag mål-
lös inför kraften som teatern hade över en bunt 
osnutna tonåringar med hasch och batikdröm-
mar. Teatern hade satt sitt spår. 

Jag började på Riksteatern 2015, och har sedan dess 
arbetat där från och till. Riksteatern är Sveriges största 
turnéteater och offentligt finansierad teaterinstitution 
med geografisk bas i Hallunda, strax söder om Stock-
holm. Organisationen grundades av ecklesiastikminis-
ter Arthur Engberg 1933 med motiveringen: ”Det är 
icke blott huvudstadens befolkning som har berättigat 
anspråk på att komma i åtnjutande av förstklassig 
teaterkonst. Nationen i övrigt kan med skäl resa 
liknande anspråk”. Man kan nog säga att Riksteatern 
verkar med samma utgångspunkt idag: alla ska ha rätt 
till bra teater. Eller så här: alla ska ha rätt att se teater 
som produceras strax söder om Stockholm. Teatern ägs 
av de cirka 250 föreningarna och har den nationella 
kongressen som högsta beslutande organ. Samtidigt 
har teaterchefen stort inflytande över repertoaren, 
och sätter sin konstnärliga och ideologiska prägel på 
innehållet. Kulturen kommer uppifrån-och-ner-och-
sipprar-ut-i-landet. Allt är dubbelt, trippelt, komplext. 
För jag har heller aldrig haft en så bra arbetsplats när 
det kommer till att få skäligt betalt. Dessutom fanns 
fruktkorg, hårt satta regler på hur långt en får resa 
samma dag och inlagda vilodagar under turné och 
julbord. Och som sagt: utan Riksteaterns närvaro i 
Härnösand hade min uppväxt vart lite tråkigare.

Den kulturella infrastrukturen i Sverige kan sägas 
bygga på ett finmaskigt nätverk av av stat, region, 
kyrka, kommers och föreningsliv som gemensamt möj-
liggör att det finns platser att komma och spela på. Det 
ena förutsätter det andra, en skör kombination. Här är 
tre akuta hot: Urbanisering, utarmande av föreningsliv 
och professionalisering av kulturen.

Det går att argumentera för att den toppstyrda och 
paternalistiska kultursynen ligger bakom oss. Men det 
är inte som att något annat tog över dess ställe. Istället 
står de mindre orterna kvarlämnade av den kapitalism 
som stängde sågverken, gruvorna, fabrikerna och 
söndrade arbetarrörelsen. 

Lavar trona, skogen nynnar, myren har sin gång
Gruvor vila, minnen sjunger, ekar året om
Allting ändras men platsen står,
sjunger sorger som var igår 

Åkrar torka och ängens sus, 
skatten sinar och tiden viskar sin egen väg

I glimmerljusa sjöar
Vid storstadsglitteröar
mellan höga mörka bergen
efter djupa långa skräcken
lyckan kommer lyckan går
jobben kommer jobben går
Men vi förblir på jorden vår 

/Ing-Maries vals (Jonas Gren, Sara Parkman)

Den kulturella infrastrukturen som möjliggör kultur 
i hela landet är komplex. Både när det kommer till 
konstruktion och historia, inte helt olik tillkomsten av 
Ing-Maries vals. Texten är en parafras på en hembygds-
romantisk dikt från ”Ljusnarsbergskrönikan”, skriven 
av Karl Erik Forsslund. Forsslund var en grosshandlar-
son från Ljusnarsbergs kommun som blev folkbildare, 
författare och hembygdsforskare i nationalromantikens 
era. Han tecknade ned visor och sägner från Dalarna 
och Bergslagen samt medgrundade Brunnsviks folk-
högskola som blev ett kunskapsnav för arbetarrörelsens 
barn. Dikten kom till mig och poeten Jonas Gren när 
vi arbetade med ett samtida bygdespel för Ljusnars-
bergs kommun. Verket fick namnet ”Den fullständiga 
berättelsen om Ljusnarsbergs kommun och resten av 
världen” och var en fem timmar lång kritisk bygde-
show. Berättelsen började på istiden, vandrade genom 
malmfyndigheter och välfärdshistoria för att sluta i 
framtidsprognosen om att Ljusnarsbergs kommun år 
2070 blir den första kommun att utraderas om befolk-
ningsstatistiken fortsätter samma dystra utveckling. Vi 
skrev om texten, lade in nya referenser och texten fick 
en melodi. På så vis kunde Ing-Maries vals nu gestalta 
den motorcykelåkande bybon Ing-Maries berättelse om 
att känna sig hemma, trots att allt försvinner från den 
plats en växt upp på. Det var en bit om lokal självkäns-
la, utan skola, post, mataffär, tågstation och bank. 

En text skriven över 100 år sedan som bär på 
grosshandlarns sons ord, arbetarhistoria, naturroman-
tik och samtidskultur från 2015 med stöd från Svenska 
postkodlotteriet.

MINNESBILD 5

Utanför ateljéfönstret sänker sig novemberkle-
tet över Mälaren. Jag är en del av ett stort 
ateljékollektiv med kortvarigt rivningskontrakt 
i Axelsberg och jag hinkar kaffe och fakturerar 
Sverige; Scenkonst Sörmland, Öbacka jazz och 
blues, Birka folkhögskola, Dalarnas museum, 
Katarina kyrka, Dansens hus, Jokkmokks mark-
nad, Universal publishing, Bonniers konsthall 
och Kramfors kulturskola. Man jobbar på.

:: Sara Parkman är folkmusiker, kompositör och violinist 
som 2019 släppte sitt andra soloalbum Vesper. Hon ut-
forskar platsens politik genom sitt arbete med Ställbergs 
gruva, en plats för samtidskonst i Norra Bergslagen, och 
Henriksberg, en ateljéförening i Axelsberg i södra Stock-
holm. 2020 fick hon DN:s kulturpris.

Svanö Folkets hus bildades 1907 när Svanö Arbetares Förening köpte byggnaden. FOTO: PATRIK KLINGBERG.

Man kan nog säga att 
Riksteatern verkar med 
samma utgångspunkt idag: 
alla ska ha rätt till bra 
teater. Eller så här: alla ska 
ha rätt att se teater som 
produceras strax söder om 
Stockholm.

Bandets gemenskap 
lärde mig att arbeta i 
grupp, drömma stort, 
hantera besvikelser och 
att köra på landsväg 
mellan bygdegårdar och 
hemmasnickrade festivaler. 

Sara Parkman och Samantha Ohlanders under en konsert 
på ett äldreboende i Ärla. FOTO: PRIVAT.

Jag minns alla institutioner och 
hur de skapade mig: Kyrkan, 
Kommunala musikskolan, 
Länsmusiken, studieförbunden, 
estetiska programmet på 
gymnasiet, folkhögskolan och 
Musikhögskolan. Tack för att ni lät 
oss hålla på och för att vi fick bli 
till. Tack för möjligheterna ni gav 
generationer av kulturarbetare. 
Förlåt för att vi är så dåliga på 
att flytta hem och ge tillbaka till 
geografierna vi kommer ifrån.
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Vilket slags kulturpolitik går det att extrahera 
ur det slit som kommer med att driva ett 
brukarstyrt kulturhus? Elof Hellström nystar 
i kulturhuset Cyklopens historia och möjliga 
framtider utifrån Folkets hus-rörelsens pionjärsår 
och rubrikerna på artiklarna från ett uppslag i 
den franska dagstidningen Comœdia från 1936 
varav ett par återpubliceras i denna tidning. 

Vi ha byggt oss ett eget 
hus, där vi ostörda  
kunna samlas  
till ett möte
:: ELOF HELLSTRÖM 

En ny erfarenhet
Husets historia låter sig beskrivas så 
här: Från 2003 och framåt genom-
fördes en serie husockupationer i 
Stockholm. Tomma hus omvandla-
des till verkstäder, infrastruktur och 
festlokaler innan kommun och polis 
satte stopp. Ockupationerna följdes 
av samtal med Stockholms kommun 
om att ta över någon av stadens tom-
ma lokaler vilket inte ledde någon-
stans. Sedan söktes ett bygglov för 
en oanvänd tomt längs Magelsugns-
vägen nedanför Högdalstopparna 
och ansökan gick mot förmodan 
igenom. Med den sorts containrar 
som annars fraktar 90 procent av 
västvärldens konsumtionsvaror som 
stomme byggdes ett hus, som efter 
att ha stått öppet i ett år 2008 brän-
des ned i en mordbrand. Dagen efter 
branden bestämde stormötet att 
huset skulle byggas upp igen, men 
på ny plats och med nya tekniker. 
Gruppen hade då förhoppningar 
om att processen skulle gå snabbt. 

Alla partier i Stockholm gav sitt stöd, 
Kulturhuset i city affischerade i tun-
nelbanan om att man inte tolererade 
att kulturhus brändes ned och squats 
i hela Europa visade solidaritet. Men 
det tog tre år innan ny mark blev 
klar. Under ytterligare tre år byggdes 
huset ideellt av totalt över tusen per-
soner varje dag på somrarna och på 
helger höst och vår fram till att huset 
invigdes hösten 2013.

Föreställningsavdelningen
Det som förenar aktiviteterna i huset 
sedan invigningen är vad som kallas 
gör det själv-anda. Inte sällan har 
någon organiserat en utställning för 
första gången eller en stor fest mot 
bättre vetande. Filmvisningar har 
pågått parallellt med punkkonserter, 
svets-workshops har samsats med 
panelsamtal. Vi har ofta tänkt det 
som att rummet är lika viktigt som 
scenen. Om de första fem åren präg-

lades av att mindre kulturorganisa-
tioner och politiska grupper använde 
sig av huset för arrangemang, är 
förhoppningen nu att hitta former 
för längre samarbeten och omvandla 
huset till en plats för produktion (av 
konst, kultur och nya, meningsfulla, 
relationer till varandra, platsen och 
omgivningen). Det här kommer 
från erfarenheten av att större och 
tillfälliga evenemang trots de bästa 
intentioner lätt återinskriver tydliga 
rollfördelningar och lämnar en med 
känslan av att ha reducerats till servi-
cepersonal. Husets föreställningsav-
delning låter därför hälsa detta: ned 
med eventet!  

Vår publik
Idealt sätt har huset överhuvudtaget 
ingen publik alls.

FÖR SAMARBETE MELLAN  
VETENSKAPSMÄN, INGENJÖRER  
OCH TEKNIKER 
Byggandet av huset fortskred som 
en gigantisk workshop där mindre 
grupper kartlade vad vi behövde 
lära oss och hur det skulle göras. Tre 
personer från huset skulle vara på 
plats varje dag och deras viktigaste 
uppgift var att veta vad som be-
hövde göras. Meningsfulla aktiviteter 
behövde finnas för alla som kom. 
Under den här tiden anslöt många 
till gruppen som inte tidigare hade 
vana av att organisera sig varken 
politiskt eller i det fria kulturlivet. 
Många byggjobbare beskrev glädjen 
i det icke-alienerade arbetet, att de 
för första gången byggde någon-
ting som de själva skulle hade råd 
att använda. Det var inte alltid en 

makalös uppvisning i hantverks-
skicklighet, och valen av arbetsinten-
siva produktionssätt var inte alltid de 
mest effektiva. Men långsamheten 
var betydelsebärande. I en kultur– 
och stadspolitik där projektformen 
är medel och motor, och förorten 
oftast platsen för de mer eller min-
dre välmenande satsningar, finns 
ett behov av platser, offentligheter, 
motoffentligheter och institutioner 
där kunskap kan ackumuleras över 
tid. Misstagen ska sägas vara många 
i Cyklopens historia, nästan alla har 
gjorts. Men det måste vara möjligt 
att få testa igen, att börja om på 
nytt, och det är möjligtvis först nu, 
efter sju år, som huset börjar hitta en 
fungerande form. 

Unga aktivister
Huset är sedan ockupationsåren 
2003 en del av en större urban de-
mokratiseringsrörelse. Det är också 
ett experiment med att skapa ägan-
deformer bortom det privata och 
offentliga ägandet. Här går att säga 
att kulturpolitik är rumspolitik: ett 
rimligt kulturpolitiskt mål skulle vara 
en urban allemansrätt där bruksvär-
de sätts först och tomma hus tillåts 
omvandlas för ändamål som gynnar 
det gemensamma. 
 

Konst och laganda
Cyklopen har sedan starten inte 
tagit emot några löpande bidrag 
från stat eller offentlig sektor. Detta 
bör inte förstås som att huset tror 
att en okontaminerad utsida utanför 
kapital och makten är möjlig eller 
ens eftersträvansvärd. Däremot är 
det ett försök att skapa vad som kan 
beskrivas som en situerad utsida; en 
plats som i alla fall möjliggör skillnad, 
där andra drömmar kan artikuleras 
och organisationsformer testas, en 
plats för det osannolika. Bristen på 
resurser blir inte sällan kollektivets 
främsta resurs. Även om det ideella 
arbetet innebär en gräns – känslan 
är ofta att huset främst präglas av 
allt vi inte hinner – ger det ett slags 
pragmatiskt handlingsutrymme. 
Härigenom tillåts vi åtminstone att 
försöka stå utanför en logik där kon-
sten och kulturen ska sätta en plats 
på kartan. Istället har vi i linje med 
idén om kulturpolitik som rumspoli-
tik aktivt arbetat med att mobilisera 
och möjliggöra ett motstånd mot de 
privatiserings- och renovräknings-
processer som intensifierats i Vantör 
och Stockholm sedan vi började 
bygga huset för tio år sedan. Huset 
har balanserat mellan att fungera en 
resurs för de som drabbas av bort-
trängningsprocesserna, och att ge 
rum och tid för experimenterande 
med konstnärliga former, metoder 
och uttryck som pekar mot andra 
sätt att distribuera rum och resurser. 
En fråga som kvarstår, som Cyklopen 
och andra direktdemokratiska plat-
ser brottas med, är hur det hela går 
att skala upp, hur det är möjligt att 
bli en del av en nationell och inter-
nationell rörelse, och samtidigt hitta 
rutiner för städning och när värme-
fläktar och tak går sönder.
 

KULTUR-
CIRKLARNA
Huset drivs 
genom öppna 
stormöten var tredje vecka som vem 
som helst kan gå på. Dessa är husets 
hjärta och beslut tas här genom 
konsensus. Genom att gå på de här 
mötena i ett par månader går det att 
bli medlem vilket innebär att man 
får använda huset och blir en del av 
ett städschema. Parallellt finns min-
dre grupper för bibliotek, odling och 
konserter som går att delta i utan 
att vara medlem i huset. Förhopp-
ningen är att det ska gå att bli aktiv 
genom ett intresse och en vilja och 
då inte behöva sitta på de ofta tims-
långa mötena. Utöver det har tusen-
tals personer varit med och byggt 
huset eller någon gång arrangerat 
någonting här. Förhoppningen är att 
här ska vara nära till görandet, att 
huset ska fungera som en tränings-
plats och att cirklarna i bästa fall ska 
överlappa och stödja varandra.

       

Vår publik
Den grupp som driver huset måste 
hela tiden ha som mål att försöka 
överskrida sig själv. Om ett bru-
karstyrt kulturhus i orten ska vara 
meningsfullt måste ambitionen hela 
tiden vara att nå bortom sig självt. 
 

Musikrörelsen
Sedan huset invigdes 2013 har över 
500 band spelat. Om vi listar dem al-
fabetiskt, och på måfå väljer F och H, 
vilket för övrigt kan vara förkortning 
för Folkets hus, låter det så här:

KONSTEN OCH 
MASSORNA
Högdalstopparna ritades under 1960- 
och 70-talet av arkitekten och Stock-
holms sista stadsträdgårdsmästare 
Holger Blom, och byggdes bland 
annat av massor från den storskaliga 
omdaningen av Stockholms inner-
stad som då pågick. Det var bredvid 
dessa toppar som det första Cyklo-
pen ordagrant blev till i skuggan 
av tidigare urbana kamper när det 
byggdes och invigdes 2008. Det sägs 
för övrigt ha varit det första huset 
som byggdes ideellt för det gemen-
samma på över 100 år i Stockholm.

En ny erfarenhet
”Ordet fritt är därför lösen för 
varje uppriktig demokrat och 
socialdemokrat och yttrande-
rätten, den heliga, okränkbara, 
var med bland de oförytterliga 
människorättigheterna, som 
det franska folket för hundra år 
sedan proklamerade för euro-
pas nationer. Men yttranderät-
ten, ehuru i lagen medgiven, 
är beroende av tid och rum, 
liksom allt i denna världen, och 
rummets betydelse ha vi på 
ett mycket smärtsamt sätt lärt 
känna. Vi ha därför byggt oss ett 
eget hus, där vi ostörda kunna 
samlas till ett möte och över-
lägga om våra gemensamma 
angelägenheter samt upplåta 
en säker tillflyktsort för förföljda 
tankar. Det är ett stolt verk, som 
härmed nått sin fullbordan, ett 
stort verk, utförd av de små. Inga 
myndigheter och inga enskilda 
kapitalister ha sitt finger med, 
och måtte den tid aldrig komma 
då denna arbetarrörelsens fasta 
borg i södra Sverige bli intagen 
av arbetets och ljusets fiender”.

Så lät det när Axel Danielsson in-
vigde Sveriges första egenbyggda 
folkets hus i Malmö 1892. Som 
Margareth Kohn påpekar i sin bok 
Building the House of the People om 
den italienska folkets hus-rörelsen, 
Casa del Populo, var just borg till-
sammans med kyrka de vanligaste 
rumsliga metaforerna när arbetar-
rörelsens nya hus skulle beskrivas 
kring förra sekelskiftet. I en svensk 
kontext kallades ofta Folkets hus för 
arbetarborgen. De två sammanfoga-
de orden pekar mot hur husen som 

Falakumbe
Farside Fuckers
Fatal Blow
Fear of Extention
Federation
Feministas Acidas
Feral Brain
Fiends
First In Line
Flan Hell
Flu
Foreseen
Forest Hum
Fork
Forward
Framfall
Fredagen den 13:e
From Soil
F U PAY US
Fuck Frankie
Funky Tuna
Fuzzy Glue Buzz
HAG
Halshug

Haraball
Harkrank
Hedniskt Avfall 
Headones
Heart On My Sleeve
Heavy Bleeding
Heavy Makeup
Helvetets Port
Hemgraven
Henry Bowers
Hexhammer
Hokeo
Hondjävul
Honör SS
Horror Vacui
Hors Controle
Horw
Hotet
Huvet
Hyper Dead
Hårda Tider
Hårdgnissel
Hällregn
Härda Ut Trots de bästa 

intentioner 
återinskriver 
större och tillfälliga 
evenemang 
lätt tydliga 
rollfördelningar.
Husets föreställning-
savdelning låter 
därför hälsa detta: 
ned med eventet!

Genom att gå på de 
här stormötena i ett 
par månader går det 
att bli medlem vilket 
innebär att man får 
använda huset och 
blir en del av ett 
städschema.

Jag är en bildtext. Jag är en bildtext. Jag är en bildtext. Jag 
är en bildtext. Jag är en bildtext. Jag är en bildtext. FOTO: 
??????.

Jag är en bildtext. Jag är en bildtext. Jag 
är en bildtext. Jag är en bildtext. Jag är en 
bildtext. FOTO: ??????.

Jag är en bildtext. Jag är en bildtext. Jag är en bildtext. Jag är en bildtext. FOTO: ??????.
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NOT: Tack till Magnus Wallström för listan över band som spelat på Cyklopen, och för 
att du möjliggjort många av dessa spelningar!

:: Elof Hellström har varit engagerad i Cyklopen sedan han arrangerade konserter med 
Scen Strelka i det första huset. Han är medredaktör för Stockholmstidningen och en 
av kärndeltagarna i Agentur. 

Under de antifascistiska folkfronternas år  
på 1930-talet växte ett väldigt nätverk av själv-
organiserade, folkliga kulturhus fram med 
explosiv hastighet. De förkroppsligade en radikalt 
demokratisk idé om kulturens politik. Hur kan 
arvet efter detta vilda institutionella experiment 
förvaltas, efter de kreativa näringarnas slut?

När Kulturhuset 
på Rue Navarin i 
Paris inledde sina 
aktiviteter i mars 
1935, hade AEAR 
ungefär 5.000 
medlemmar. Två 
år senare fanns det 
nya kulturhus i ett 
dussintal städer 
och organisationen 
hade över 75.000 
medlemmar.

Vernissage på Kulturhuset i Paris 1936. Från 
Comœdia, den 14 juli 1936.

Kulturens hus  
är jämlikhetens  
infrastruktur
:: KIM WEST

”Vårt arbete bygger inte på den  
gamla idén om att rikta sig till folket.  
Vi är folket.” 

Så skriver signaturen Virginia i en artikel i 
den franska dagstidningen Comœdia, den 
14 juli 1936. Vi är folket: det är ett stort på-
stående. Anspråksfullt, nästan aggressivt. 
Det är ett oroande påstående, om vi tänker 
på att det historiska ögonblick då det utta-
las var ett ögonblick då det inte saknades 
politiska rörelser och partier som gjorde 
anspråk på att tala i folkets namn.

Men inom ramen för den kulturorga-
nisation som Virginias artikel handlar om 
– La Maison de la Culture, den franska 
Folkfrontens Kulturhus – så är det ändå ett 
påstående som kan betyda någonting annat 
än demagogi eller paternalism. Folkfron-
tens Kulturhus kan faktiskt beskrivas som 
ett radikalt demokratiskt experiment. Det 
var en organisation som byggdes genom en 
sammansättning av krafter, där nationella 
och internationella politiska organisationer 
samverkade med ett nätverk av regionala, 
lokala, småskaliga organisationer och insti-
tutioner, ofta kopplade till olika arbets- och 
folkrörelser: folkbildningsorganisationer, 
kulturcirklar, föreningar, klubbar. 

Artikelförfattaren Virginias fullständiga 
namn var Virginia Gregory. Hon drev en 
av Kulturhusets viktigaste avdelningar, var 
utbildad språkvetare och arbetade nära den 
surrealistiske författaren Louis Aragon. Hon 
var syster till en etablerad koreograf, Tony 
Gregory. Mer information om henne har 
jag inte hittat. Varför hon valde att enbart 
signera texter med sitt förnamn vet jag inte.

Artikeln, som specifikt behandlar den 
Kulturhusavdelning som Virginia drev, 
kallad ”Föreställningsavdelningen”, är en 
av fjorton artiklar i en specialsektion av 
Comœdia, med den övergripande rubri-
ken ”Kulturhuset, dess organisation, dess 
vänner”. Bredden av ämnen i de övriga 
artiklarna antyder något om Kulturhusets 
heterogena natur och omfattande skala 
som kulturpolitiskt projekt.

Där finns en text av konstnären Fer-
nand Léger om tidens nya muralkonströ-
relse, som, menade Leger, skulle frigöra 
konstnärerna från renässansmåleriets pa-
radigm och istället låta dem hänge sig åt ett 
nytt språk av färger och former, integrerat 
med arkitektur och stadsplanering. En 
annan text, av författaren Eugene Dabit – 
som skrev den bästsäljande romanen Hotel 

du Nord, som också blev en berömd film 
– handlar om Kulturhusets folkbildningsi-
nitiativ, mer exakt de föreläsningsturnéer 
som intellektuella associerade med orga-
nisationen företog runtom i Frankrike. Yt-
terligare en annan, av en viss dr. Salomon, 
handlar om tvärvetenskapliga samarbeten 
och strävan efter att bryta den vetenskap-
liga forskningens alienation och återge den 
ett folkligt bruksvärde.

Med andra ord, Kulturhuset var inte en 
enhetlig, hierarkiskt organiserad instuti-
tion. Det var snarare en koordinerande 
nod i ett öppet nätverk av krafter, en punkt 
där olika processer konvergerade. Kultur-
huset, skriver en kanadensisk forskare, 
Christopher Lee Moore, fungerade som 
en ”inofficiell koordinator för den väldiga 
’kulturfront’ som hade växt fram kring […] 
Folkfrontens politik”. Som sådan blev 
det en modell för själva idén om hur en 
radikalt demokratisk kulturpolitik skulle 
kunna bedrivas.

Men låt oss ta saker i tur och ordning. 
Jag kommer i den här texten att disku-
tera tre övergripande frågor. 1) Vad var den 
franska Folkfrontens kulturhus? 2) Hur bör 
man förstå den modell för kulturens politik 
och sociala logik som det förkroppsligade? 
Och 3) hur bör man förstå dess roll i den 
moderna kulturpolitikens långa historia?

1. VAD VAR DEN FRANSKA FOLK-
FRONTENS KULTURHUS?

Svar: flera saker. Det var ett hus; det var ett 
nätverk av hus; och det var en samlingsor-
ganisation för mindre kulturorganisationer. 
 
a) Kulturhuset var ett hus. Det låg i 
Paris nionde arrondissemang, inte så långt 
från Pigalle, på Rue Navarin. Till en bör-
jan fungerade lokalerna som kontor eller 
högkvarter för kulturorganisationen AEAR 
(Association des Écrivains et des Artistes 
Revolutionnaires, Förbundet för revolutio-
nära författare och konstnärer), grundad 
1932 som den franska sektionen av den 
kommunistiska, Sovjetvänliga ”Interna-
tionella unionen för revolutionära förfat-
tare” – en organisation som, fram tills att 
Komintern antog folkfrontsstrategin, stod 
för en aggressivt sekteristisk, revolutionär 
kulturuppfattning.

Efter Folkfrontens genombrott för-
vandlades AEAR till en öppen, vänsterin-
riktad kulturorganisation och dess med-

lemsantal exploderade. I samband med 
att man flyttade in på Rue Navarin började 
man arrangera öppna föreläsningar varje 
torsdag, ”les jeudis de la maison de la cul-
ture”. De blev väldigt populära och pro-
grammet utvidgades snart till att innefatta 
en mängd olika konstarter och uttryck, 
utöver föreläsningar och samtal: konserter, 
föreställningar, utställningar osv. Detta 
program fortsatte ända till 1939.

I Kulturhuset på Rue Navarin hölls 
bland annat en berömd konferens om rea-
lismen inom måleriet, vars bidrag publice-
rades som en bok med titeln Le Querelle 
du realisme, som blev ett referensdoku-
ment gällande folkfrontsperiodens debatt 
om bildkonst och politik. Författare och 
intellektuella som Louis Aragon, André 
Malraux, André Gide, Paul Nizan och 
mängder av andra talade regelbundet på 
Kulturhuset. Le Corbusier var där och pre-
senterade sitt projekt för en Ville radieuse. 
Körer sjöng, arbetarteatrar spelade, filmer 
visades. Det finns en fin liten skildring av 
stämningen i detta hus i en av artiklarna i 
Comœdia, ”Vår publik”, skriven av journa-
listen och redaktören André Wurmzer.

b) Kulturhuset var också flera hus, 
ett nätverk av självorganiserade kulturin-
stitutioner, autonoma samtidigt som de 
rapporterade till och hämtade resurser 
från organisationen i Paris. Även detta var 
en explosiv utveckling. När Kulturhuset på 
Rue Navarin i Paris inledde sina aktivite-
ter i mars 1935, hade AEAR ungefär 5.000 
medlemmar. Två år senare fanns det nya 
kulturhus i ett dussintal städer och orga-
nisationen hade över 75.000 medlemmar. 

Hur gick detta till? AEARs officiella 
organ var en månadstidskrift med namnet 
Commune – denna tids kanske viktigaste 
franska kulturtidskrift, där tongivande 
författare och intellektuella skrev, och vars 
chefredaktör var den omnipresenta Louis 
Aragon. Vid samma tid som Kulturhuset 
inledde sina aktiviteter, skapades ett ”sam-
fund för Communes vänföreningar”. Dessa 
föreningar skulle inte i första hand syssla 
med att sprida tidskriften och agitera, utan 
hade mer ambitiöst formulerade ändamål: 
de skulle ”skapa kulturella samlingsplatser 
för de arbetare och intellektuella som läser 
vår tidskrift”. I den anda av entusiasm som 
folkfrontens genombrott innebar, skapades 
sådana vänföreningar i en mängd städer. 

I takt med rörelsens spridning separe-
rades detta nätverk sedan från tidskriften 
Commune. Man började istället kalla vän-
föreningarna helt enkelt för ”Kulturcirk-
lar”, och deras syfte formulerades i ännu 
mer generella termer: att ”upprätta kontakt 
mellan arbetare, småborgare och intellek-
tuella, så att de intellektuella kan förmedla 
sin kulturella erfarenhet och arbetarna och 
småborgarna kan delge sin erfarenhet av 
livets praktiska verklighet”. Dessa Kultur-
cirklar kunde sedan utvecklas till regelrätta 
Kulturhus, med egna, lokala program, un-
derstödda från den centrala noden i Paris.

c) Kulturhuset var en samlingsorga-
nisation för en hel uppsättning kulturor-
ganisationer, i en mängd olika fält. Det stöd 
som Kulturhuset, i egenskap av samlings-
organisation, kunde ge till vad som nu var 
ett landsomfattande nätverk av i hög grad 
självorganiserade kulturinstitutioner, var 
att förmedla kultur, i form av vandringsut-
ställningar, föreläsningsturnéer, turneran-
de körer och orkestrar, resande teatergrup-
per, filmer osv. Kulturhuset hade alltså en 
distributiv och koordinerande funktion, 
som Lee Moore skrev. Det är framför allt 
detta Kulturhus som specialsektionen i 
Comœdia handlar om och illustrerar. 

Kulturhuset som samlingsorganisation 
bestod av arton olika förbund eller organi-
sationer, hävdar flera av artiklarna i Comœ-
dia. Pascal Ory, som skrivit referensverket 
om den franska Folkfrontens ”kulturella 
politik”, hänvisar till elva. Hur som helst 
finns många av dem uppräknade på det 
schematiska, illustrerande diagrammet i 
Comœdia: Frankrikes författarförbund till 

nya inslag i stadsbilderna utmanade 
staten och kyrkan. Kohn skriver att 
vi med hjälp av metaforerna kan 
förstå byggnadernas (åtminstone) 
dubbla syften: de kom ur ett behov 
av att undkomma repression, samti-
digt som de försökte experimentera 
sig fram mot någonting som skulle 
kunna vara generaliserbart. Sche-
matiskt går det att säga att husen 
genom att möjliggöra möten mellan 
personer som annars inte brukade 
ses, och koppla detta till en idé om 
att ett annat samhälle var möjligt, 
utmanade politiska och ekonomiska 
strukturer. Eller som Kohn skriver: 
en del av deras politiska sprängkraft 
var att de lyckades koppla samman 
delar av det grundläggande livet, 
som att ta ett glas vin, med ett större 
politiskt projekt. 

KULTURCIRKLARNA
Den framväxande folkets hus-rö-
relsen i Sverige, inspirerad av både 
Casa del Populo i Italien och Maison 
de Peuple i Belgien, fick ett massivt 
genomslag i norden. I Sverige bygg-
des mellan 1895 och 1915 tvåhundra 
folkets hus, varav hälften byggdes 
1905 till 1910. I husen fanns rum för 
möten liksom scener för teater och 
musik. De framväxande arbetarbib-
lioteken placerades ofta i folkets hus 
och när studiecirkelns pedagogik 
formulerades under de första åren 
under 1900-talet blev även den bety-
delsefull. I husen löstes gränsen mel-
lan kultur, politik och folkbildning 
upp, och medan fackföreningarna 
var till för specifika yrkesgrupper 
så vårdades här vad vi kan kalla en 
radikal öppenhet. Samtidigt kan den 
offentlighet som föreslogs här inte 
reduceras till en låg tröskel, alltså att 
så många som möjligt ses på samma 
yta. Den möjliggör istället, med 
urbanforskaren Nazem Tahvilzadehs 
formulering, en marginaliserad, för-
tryckt grupps kollektiva och självor-
ganiserade kontemplerande av en 
annan social och politisk ordning.

Förbundet 
Under den andra delen av 1930-ta-
let bildades den första nationella 
centralorganisation för folkets hus-
rörelsen, och 1938 beslutades om 
statligt stöd till allmänna samlings-
lokaler. Men det som kunde vara en 
inledning på ett momentum och en 

storskalig infrastruktur för rätten till 
kultur och demokratisering har ofta 
istället beskrivits som inledningen 
på en avpolitisering och en minskad 
kulturell och politisk betydelse av 
rörelsen . En utveckling som accele-
rerade under efterkrigstidens folk-
hemsperiod där både arbetsköpare 
och kommuner bidrog med ekono-
miskt stöd. Under 1990-talet förvalta-
des många folkets hus av kommuner 
och privata investerare, och flera hus 
i de större städerna drevs genom 
storskalig konferensverksamhet. 
Men historien är inte slut. Lokala fol-
kets hus är idag fortfarande mångas 
viktigaste kontaktyta med kultur, 
både på landsbygden och i förorten. 
Dessutom försöker många lokala 
folkets hus hus hitta organisations-
former, inte minst Folkets Husby 
som har försökt bryta ett postpoli-
tiskt status quo genom att hitta nya 
former för lokal organisering. 

Rörelsen
Rubrikerna som använts så här 
långt i texten kommer från artiklar 
i ett uppslag i tidningen Comœdia 
i juli 1936 där den franska folk-
frontsregeringens satsning på 
Maison de la Culture presenteras. 
Det finns såklart flera åtminstone 
ytliga likheter mellan de två stor-
skaliga projekten. Inte minst i rum-
met som både mål och medel och 
i hur de arbetade med att lösa upp 
gränsen mellan såväl kulturyttring-
ar som relationen mellan produ-
cent-konsument, privat-offentligt 
och kultur och bildning. Om folkets 
hus-rörelsens pionjärår var ett svar 
på orimliga arbetsförhållanden och 
utbredd fattigdom kan inte Mai-
son de la Culture förstås utan den 
depression och arbetslöshet som 
föregick den. Syftet med att blicka 
ditåt är inte att påstå att Cyklopen 
skulle ha samma slags plats i nå-
gon arbetarhistoria, eller att göra 
simpla analogier med de konse-
kvenser som covid-19 kan föra med 
sig. Men sett från Högdalen idag, 
under ett speciellt år som accele-
rerat en redan existerande ojämlik-
het, blir tidigare dessa metoder och 
ekonomier möjliga modeller för hur 
verksamheter som Cyklopen kan 
skalas upp och länkas samman. 

Konst och laganda
I november 2020 har en 
liten fågel flyttat in i Cy-
klopen. De grupper som 
fortfarande använder huset 
för möten, gemensam 
ateljé och radioproduktion 
ser den flaxa runt under 
taket och promenera på 
trappräckena. Vi vet tyvärr 
inte vad det är för någon 
fågel men den är liten och 
brun. En dag bestämmer 
vi oss för att få ut den och öppnar 
husets stora portar (som är gjorda 
för att en lastbil ska kunna åka in) 
samtidigt som vi spelar ljud från 
en sparvhök i högtalarsystemet. 
Vi går upp på vinden och snubblar 
över teaterljus. Samtidigt som våra 
ögon söker fågeln möter de ett par 
franska syndikalistiska tidskrifter, 
mdf-skivor med gatukonst, en rulle 
wettextrasa i storleken av ett traktor-

hjul, obegripliga metallkonstruktio-
ner, krukor, färgburkar, högar med 
affischer och enorma mängder rosa 
tyll. Ett slags ruinlandskap från en tid 
innan covid-19 men också ett slags 
rebus och arkiv över huset och dess 
möjliga framtider. 

Forts. Vi ha byggt oss ett eget hus, där vi ostörda kunna samlas till ett möte
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Organisationen 
Kulturhusets 
grundidé var att 
tillhandahålla 
resurser för att 
lokala aktörer skulle 
kunna skapa egna 
institutioner, egna 
Kulturhus, med 
utgångspunkt i 
existerande kulturella 
ekosystem.

Sovjetiska paviljongen vid Exposition Inter-
nationale des Arts et Techniques dans la 
Vie Moderne, Paris 1937. Arkitekt: Boris Iofan. 

Kulturhuset i Saint Etienne, invigt 1969. Arkitekter: Alfred Ferraz, Yves Gouyon och Lucien Seignol.

Detta blockerar 
utrymmet för att 
tänka kring hur 
en progressiv 
kulturpolitik och 
dess institutionella 
struktur skulle kunna 
organiseras för att 
möta samtidens 
sociala, ekonomiska 
och teknologiska 
förutsättningar.

Dels har detta paradigmskifte inneburit 
att kulturpolitiska initiativ ofta bara har 
kunnat implementeras som motsägelser. 
Detta är i många avseenden det kulturella 
landskapet i Sverige idag, där institutio-
ner som på olika sätt förkroppsligar ett 
självständigt kulturbegrepp, är införlivade 
i en politisk-ekonomisk struktur som är 
oförenlig med det begreppet: kulturhus 
inbyggda i shoppinggallerior, museer som 
i praktiken fungerar som vinstdrivande 
konferensanläggningar, osv. 

På sätt och vis skulle man kunna beskri-
va hela den svenska kulturpolitiken, från 
1974 till idag, som en stor, dynamisk motsä-
gelse, eftersom den koncipierades i ett helt 
annat ekonomiskt och socialt sammanhang 
än det i vilket den sedan började implemen-
teras. Den stora utredningen om Sveriges 
nya kulturpolitik tillsattes 1969, precis vid 
slutet av 1960-talets ”rekordår”, då arbe-
tarrörelsens självförtroende och politiska 
inflytande var som starkast. 1969 var förstås 
också ett ögonblick av politisk och kulturell 
radikalisering, inte minst bland unga. 

1974, när den nya kulturpolitiken klub-
bades igenom, hade två globala oljekriser 
ägt rum, ekonomin destabiliserats och 
SAF (Svenska Arbetsgivarföreningen, reds. 
anm.) just börjat mobilisera sin stora mot-
offensiv mot de olika, mer eller mindre ra-
dikala reformförslag som vänstern lanserat 
under de föregående åren av egalitär entu-
siasm – där den avgörande och utdragna 
kampen skulle komma att bli den om lönta-
garfonderna. Kort sagt: den nya kulturpoli-
tiken koncipierades i ett ögonblick av viss 
entusiasm, men kunde bara förverkligas i 
motsägelse och konflikt.

Dels har de kreativa näringarnas pa-
radigmskifte inneburit att kulturpolitiken 
har blivit någonting i första hand defensivt. 
Kulturarbetare på alla nivåer – från konst-
närer och poeter till institutionsledare och 
tjänstemän – som vill upprätthålla sin verk-
samhets integritet är tvungna att investera 
sin politiska energi i att försvara institu-
tionella och ekonomiska strukturer. Detta 
blockerar utrymmet för att tänka kring hur 
en progressiv kulturpolitik och dess institu-
tionella struktur skulle kunna organiseras 
för att möta samtidens sociala, ekonomiska 
och teknologiska förutsättningar. Fyra 
decennier av nyliberal retorik har också 
underminerat förtroendet för varje sådant 
projekt, stigmatiserat det språk med vilket 
det skulle kunna formuleras.

O’Connors argument är hur som helst 
att de kreativa näringarnas projekt har 
misslyckats, av två anledningar. För det 
första, därför att det inte har fungerat, 

inte ens på sina egna premisser: det har 
inte genererat någon ekonomi för de kul-
turella praktiker som har integrerats i det 
kreativa fältet. Tvärtom: denna integra-
tion har löpt parallellt med reduktioner 
av offentliga ekonomiska strukturer, och 
med en inskränkning av kulturarbetarnas 
handlingsutrymme, sådant att det överens-
stämmer med föråldrade föreställningar 
om den ”kreativa” och ”geniala” avantgar-
dekonstnären – vilket är vad de kreativa 
näringarnas marknadsföringsavdelningar i 
första hand verkar kunna generera ekono-
miskt värde ur.

För det andra så var den politiskt cynisk 
eller naiv: den hade aldrig kunnat ske på 
något annat sätt än på bekostnad av den 
kultur den utgav sig för att skapa nya möj-
ligheter för. Vagt desillusionerad, eftersom 
han själv en gång var en entusiastisk före-
språkare av de kreativa näringarnas pro-
gram, konstaterar O’Connor att det aldrig 
handlade om något annat än om att ”lösa 
upp de sista, ännu inte ockuperade små 
zonerna av livsvärlden i konsumtionskapi-
talismens kretsar”. 

Mot bakgrund av detta nu kan vi ställa 
frågan om Folkfrontens Kulturhus i den 
moderna kulturpolitikens historia, från 
efterkrigstiden fram till det paradigmskifte 
som O’Connor talar om, vilket medför 
kulturpolitikens kris. Vi har sett att Folk-
frontens Kulturhus, i termer av institutio-
nell och organisatorisk sammansättning, 
byggde på ett samspel mellan olika kraf-
ter: nationella och internationella partier 
och organisationer, regionala och lokala 
folkrörelser, organisationer, cirklar, grup-
per, förbund osv. Politiskt var Kulturhuset 
associerat med en idé om kulturell demo-
kratisering, som syftade till att ge både 
tillgång och bildning, en process som hade 
en vägledande funktion i förhållande till ett 
bredare, radikalt demokratiseringsprojekt.

En idé om kulturell demokratisering 
var också väsentlig för André Malraux, när 
han fick i uppdrag av general de Gaulle 
att inrätta Frankrikes Kulturdepartement 
1959, le ministère des affaires culturel-
les – det första sådana departementet i 
Europa. Det stora institutionella projekt 
han initierade och delvis genomdrev un-
der det följande årtiondet, och som skulle 
förverkliga denna idé, var vad han kallade 
”Les Maisons de la Culture”: Kulturhusen. 
Dessa Kulturhus skulle bilda – och bildade 
faktiskt – ett nätverk av stora, flermediala 
institutioner, där olika konstarter samex-
isterade: teater, bildkonst, litteratur, film. 
De skulle ”decentralisera” kulturen, sprida 
tillgång till den utanför Paris. 

Men samtidigt som Malraux – den 
senare, politiskt konservative Malraux – 
återvände till ett begrepp och en institutio-
nell form från folkfrontsåren, så skilde sig 
hans senare idé på betydande sätt från den 
äldre modellen. För Malraux på 60-talet 
skulle Kulturhusen vara de platser runtom 
i landet som garanterade att det även i re-
gionerna, på landsbygden, fanns tillgång 
till den högkvalitativa kultur som nu fanns 
koncentrerad i Paris. Byggandet av dessa 
institutioner och distributionen av denna 
kultur, nu definierad utifrån de sköna 
konsternas system, skulle i sig säkerställa 
kulturell demokratisering.

Detta var Malrauxs hållning: de mäster-
verk som uppfördes eller ställdes ut inom 
Kulturhusens väggar skulle, av sin egen, 
inneboende kraft, ge upphov till en så stark 
upplevelse att kulturens universella värde 
omedelbart skulle bli uppenbart för besö-
karen. Detta var den stora kulturens regel-
lösa, exempellösa förmåga. Varje försök 
att omge kulturen med vägledningar eller 
förklaringar skulle reducera eller rentav 
kränka denna inneboende kraft. Översatt 
till politik innebar detta att kopplingen till 
en idé om folkbildning, och därmed till det 
ekosystem av lokala praktiker, organisatio-
ner och institutioner som hade burit upp 
denna idé, alltså kapades. Kulturpolitiken 
var nu en politik som skulle garantera att 
den högkvalitativa kulturens självförmed-
lande former skulle spridas från centrum 
och utåt.

En stor kulturpolitisk debatt i Frankrike 
under det sena 1960-talet och framåt, in-
tensifierad post-68, handlade om just den-
na föreställning om decentralisering och 
kulturell demokratisering. En sociologisk 
kritik – där den mest berömda boken var 
Pierre Bourdieu och Alain Darbels L’Amour 
de l’art – bevisade med överväldigande tyd-
lighet att sådana oförmedlade, epifaniska 
möten med konsten helt enkelt inte ägde 
rum, utanför de sociala kategorier som re-
dan hade den bildning som krävdes för att 
kunna tillgodogöra sig avancerad kultur. 

Istället strävade man – bland annat, 
givetvis – efter att återuppfinna idén om 
ett samspel mellan distribution av kultur 
och folkbildning, efter att återskapa den 
koppling mellan statlig kulturpolitik och ett 
ekosystem av folkliga och självorganiserade 
institutioner, som Malrauxs kulturdeparte-
ment hade brutit. I denna strävan åberopade 
man Folkfrontens kulturpolitiska modell, 
och hänvisade till Folkfrontens Kulturhus 
som institution och organisationsform. 

De olika experimenten med och debat-
terna angående 1970-talets ”nya kultur-

politik” – i Frankrike, men motsvarande 
kan hävdas angående Sverige och Stor-
britannien – utspelade sig därmed i ett 
komplex av positioner och hållningar, där 
tre modeller för kulturens politik konfron-
terades med varandra. För det första, en 
konservativ modell, där kultur definierades 
utifrån en beaux-arts-tradition och där 
kopplingen mellan statlig intervention och 
folkbildningens självorganiserade infra-
struktur brutits, till förmån för en föreställ-
ning om en högkvalitativ kultur som skulle 
stråla ut från centrum. För det andra, en 
radikalt demokratisk modell, baserad på 
idén om ett samspel mellan statliga och 
folkliga strukturer, där kultur förstods på 
ett bredare sätt, som ett ”odelat” uttryck 
för ett icke-alienerat och jämlikt liv, vars 
sociala strukturer skulle utvidgas. Och för 
det tredje, det som skulle komma att bli 
de ”kreativa näringarnas” paradigm, där 
”kultur” löstes upp i en vidare kreativitet, 
på så sätt att kulturella och näringsidkande 
praktiker skulle integreras med varandra, 
med ömsesidigt fördelaktiga resultat.

Hur bör man förstå situationen idag i 
förhållande till en sådan schematisk, histo-
risk lägesbeskrivning? Den samtida situa-
tionen kännetecknas till att börja med av 
den tredje modellens fortsatta hegemoni, 
om inte på nivån av realpolitik och re-
sursfördelning, så åtminstone på nivån av 
projekt och ideal – en hegemoni som inte 
hotas av denna modells kris och uttömning 
som ett trovärdigt teoretiskt, politiskt och 
ekonomiskt program. För att försvara kul-
turinstitutioner, offentliga strukturer och 
progressiva politiska beslut har många kul-
turarbetare – från konstnärer och kritiker 
till akademiker och tjänstemän – därför 
retirerat till en pragmatisk, teoretiskt svag 
version av den första modellen: en sorts 
defensiv konservatism, motiverad av ett 
argument om att det i alla fall är viktigt 
att försöka bevara någonting, att ruinerna 
efter en borgerlig offentlighets kulturinsti-
tutioner åtminstone är bättre än kulturens 
totala upplösning i de kreativa näringarnas 
post-kritiska vitalism. Detta lämnar fältet 
öppet för ett återuppfinnande av den an-
dra, radikalt demokratiska modellen.

:: Kim West (fil.dr. Estetik, Södertörns 
Högskola) är kritiker, forskare och redak-
tör, verksam i Stockholm. Hans forskning 
behandlar den samtida estetiska teorins 
kritiska idéutveckling, det folkliga avant-
gardets kulturhistoria och de konstnär-
liga förmedlingsformernas institutionella 
och teknologiska förvandlingar.

kulturens försvar, Förbundet för Oberoende 
Teatrar i Frankrike, Föreställningsavdel-
ningen, Vetenskapsförbundet, Ciné-Liberté, 
Muralkonst, Sektionen för Camping och 
kultur, Förbundet för Populärmusik osv.

I Kulturhusen runtom i Frankrike var 
ett utbud som distribuerades från centrum 
eller olika noder därmed integrerat med ett 
lokalt utbud, tillhandahållet av kulturarbe-
tare, ”amatörer”, folkbildningsinitiativ osv. 
Organisationen Kulturhusets grundidé var 
att tillhandahålla resurser för att lokala ak-
törer skulle kunna skapa egna institutioner, 
egna Kulturhus, med utgångspunkt i exis-
terande kulturella ekosystem. Det var en 
modell för samspel mellan olika sociala och 
politiska nivåer: mellan internationella po-
litiska organisationer, nationella politiska 
partier, yrkes- och bildningsförbund, och 
en mängd olika föreningar och grupper.

Detta leder oss till min andra övergri-
pande fråga:

2. HUR BÖR MAN FÖRSTÅ DEN 
MODELL FÖR KULTURENS SO-
CIALA LOGIK OCH POLITISKA 
FUNKTION SOM KULTURHUSET 
FÖRKROPPSLIGADE?

Hur bör man förstå den modell för kultu-
rens sociala logik och politiska funktion 
som Kulturhuset förkroppsligade?

Kulturhuset var alltså från början en 
kommunistisk organisation, bokstavligen. 
Den organisation ur vilket det först utveck-

lades, AEAR, var direkt kopplad till PCF 
(Parti Communiste Français, det franska 
kommunistpartiet), vilket i sin tur innebar 
att Kulturhuset var starkt knutet till den 
internationella kommunistiska organisa-
tionen Komintern, styrd från Moskva. 

Att den franska Folkfrontens Kulturhus 
var en kommunistisk organisation är in-
tressant i sig, och säger något om folkfron-
ternas kulturpolitiska projekt. Jag tänker 
inte upprepa historien om folkfronternas 
ursprung och det nya samförstånd mellan 
liberaler, socialdemokrater och kommu-
nister som uppstod när de tillsammans bil-
dade en gemensam antifascistisk front, från 
1934 och framåt. Men vi kan konstatera att 
Kominterns kursändring, där kommunister 
uppmanades att samarbeta med icke-revo-
lutionära socialdemokratiska och liberala 
organisationer, innebar att Kulturhuset i 
praktiken inte riktade sig till en publik som 
bestod enbart av kommunister, utan till en 
bredare, tvärpolitisk, om än vänsterinriktad 
allmänhet, vars sammansättning snarare 
speglade Folkfrontens vänsterkoalition. 

Som många har påpekat, så innebar 
detta också en förändring på nivån av det 
begrepp om kulturen som man föresprå-
kade och byggde en social infrastruktur 
för. Kulturen ”avpolitiserades” inom ra-
men för Kulturhus-rörelsen, brukar det 
hävdas, besynnerligt nog. Det går att förstå 
på flera nivåer. Dels på en strategisk, real-
politisk nivå: om kommunisternas hållning 
var folkfrontsstrategin, så kunde de inte 
riskera att alienera sina mer reformistiska 
och liberala samarbetspartners från koali-
tionens politiska, kulturella och institutio-
nella projekt. 

I den bemärkelsen var det lika logiskt 
att Aragon kunde bannlysa ”politik” från 
Kulturhusets föreläsningar och samtal, 
som att kommunistiska revolutionärer 
kunde agitera mot de strejkande arbetarna 
under den stora franska strejkvågen 1936. 
Det handlade om att inte skrämma bort 
mer liberala anhängare och därmed riskera 
att bryta koalitionen. (Men vi kan också 
notera att, inom ramen för Kulturhusets 
program, betydde ”avpolitisera” snarast 
av-stalinisera: ingen kan säga att det inte 
fanns en ytterst tydlig vänsterpolitisk prä-
gel på huvuddelen av arrangemangen där.)

Men man kan också förstå det just på 
nivån av begrepp och projekt. Inom Folk-
fronten och dess Kulturhus-rörelse, var 
kulturen inte något som skulle integreras 
i en större social struktur, utan något som 
skulle förbli en ”odelad” och separat sfär 
av former, praktiker och erfarenheter. 
Man förespråkade alltså inte en proletär 
eller folklig kultur mot en borgerlig kultur 
eller en äldre, konservativ elitkultur: det 
fanns bara en kultur, som hörde till alla, 
och utmaningen var att säkerställa allas 
möjlighet att ta del av och utöva den. I det 
avseendet var det ett demokratiskt projekt, 
inte ett populistiskt. 

Denna idé om en ”odelad” kultur var på 
inget sätt oproblematisk, utan associerades 
till komplexa, ibland chauvinistiska eller 
rentav imperialistiska föreställningar om ett 
nationellt kulturarv och om en ”universell” 
världskultur. Men vad som avtecknar sig här 
är trots det en begynnande kontrast mellan 
två vänstermodeller för att förstå kulturens 
sociala logik och politiska funktion. 

Å ena sidan finns det en i programma-
tisk bemärkelse kommunistisk modell av 
sovjetiskt snitt, där kulturens och de olika 
konstarternas ändamål var just att integre-
ras med en social struktur organiserad i 
enlighet med en viss social kategoris – pro-
letariatets – intressen.

Jag använder den vaga kvalifikatio-
nen ”sovjetiskt” här, eftersom jag inte vill 
koppla denna modell för starkt till någon 
av faserna i den postrevolutionära ryska 
konstens utveckling: idén om en sådan in-
tegration är giltig för såväl konstruktivism 
som produktivism och socialistisk realism; 
såväl för leninism som för stalinism. I vad 

som brukar kallas konstruktivismens tidiga 
”laboratoriefas” definierade tongivande 
konstnärer och teoretiker som Aleksej Gan 
och Alexandr Rodtjenko konstens uppgift 
som att upplösa sig själv, att upphävas 
som separat sfär av former, aktiviteter och 
erfarenheter, till förmån för sitt ”förverk-
ligande” som en integrerad komponent av 
en ny samhällsform. 

I stalinismens och den socialistiska 
realismens fas – som folkfronternas period 
sammanfaller med – integrerades kultur 
och social struktur genom etablerandet av 
en strikt representationell relation mellan 
kulturell form och social form. Målet var att 
det sovjetiska samhällets politiska subjekt 
skulle komma till direkt, harmoniskt ut-
tryck i den kultur som representerade det, 
att det skulle finnas en omedelbart läsbar 
relation mellan folk och bild. Och det skulle 
som vi vet uppnås genom en reaktionär 
akademisering av konsten, som upprättade 
en doktrin av motiv- och stilprinciper för 
vad kulturella former fick representera och 
hur de skulle göra det. AEAR förespråkade 
en version av en sådan doktrin innan Folk-
frontens kursändring.

Å andra sidan finns en modell som 
bygger både på ett romantiskt arv av fö-
reställningar om kulturen som uttrycket 
för ett mer fullständigt, icke-alienerat och 
jämlikt liv, och på en liberal idé om en fri 
och obunden offentlighet. Det associerade 
politiska projektet handlar här om kulturell 
demokratisering, det vill säga, om demo-
kratisering av kultur och demokratisering 
genom kultur. Grundidén är enkel: kul-
turen är odelad, den hör i princip till alla, 
jämlikt, inte till vissa subjekt definierade i 
en social och ekonomisk hierarki, varken 
proletariatet, borgarklassen eller, för den 
delen, någon sorts aristokrati. Kulturen är 
också uttrycket för denna jämlikhet, denna 
frihet från definition i termer av sociala och 
ekonomiska hierarkier. 

En sådan egalitär idé om kulturen är 
därför inte förenlig med att kulturen in-
tegreras i en social struktur organiserad 
i enlighet med ett visst subjekts, en viss 
klass intressen. Sådan integration skulle 
återskapa och konsolidera den hierarkiska 
uppdelning som kulturen, såsom odelad, 
är i princip motsatt. Istället handlar den 
centrala kulturpolitiska operationen om 
demokratisering. Dvs: samhället bör or-
ganiseras så att alla får möjlighet att ta del 
av och utöva kultur. På ett uppenbart sätt 
var detta vad Folkfrontens Kulturhus syf-
tade till: att skapa tillgång, att distribuera. 
Men också att förmedla i mer kvalificerad 
bemärkelse, att ägna sig åt folkbildning.

Samtidigt är det genom kultur som 
samhället som sådant kan demokratiseras, 
eftersom det är i kulturen som allas princi-
piella jämlikhet kommer till uttryck och kan 
upplevas. Den är därmed det utifrån vilket 
andra demokratiseringsprojekt kan tänkas 
och formuleras. Folkfrontens politiska pro-
jekt kan beskrivas just som projektet att ge-
nomföra en sådan radikal demokratisering: 
att omorganisera vardagen så att kulturens 
fria tid kunde bli ”livets viktigaste element”, 
som Folkfrontsledaren Léon Blum uttryckte 
det; att reformera olika samhällssektorer så 
att den princip om jämlikhet som kulturen 
förmedlade skulle komma närmare att för-
verkligas ekonomiskt, politiskt och socialt. 
Detta är därmed en modell för genomgri-
pande, egalitär social transformation som 
inte är revolutionär, även om jag tror att 
den ligger nära vad den brittiske kulturteo-
retikern Raymond Williams talade om som 
”den långa revolutionen”.

Detta leder oss till min tredje, sista fråga: 

3. VILKEN ROLL HAR DEN FRAN-
SKA FOLKFRONTENS KULTURHUS 
I DEN MODERNA KULTURPOLITI-
KENS HISTORIA? 

Detta är min sista punkt, men för att kunna 
avsluta måste jag börja från slutet. Varifrån 

kan vi ställa en sådan fråga, varifrån kan vi 
försöka förstå den franska Folkfrontens 
Kulturhus i den moderna kulturpolitikens 
historia? Från vilket nu, beskrivet hur? 
Jag skulle säga: från perspektivet av vad 
kulturteoretikern Justin O’Connor kallar 
”kulturpolitikens kris”, som är en kris som 
handlar om misslyckandet för nyliberalis-
mens kulturpolitiska projekt, dvs de ”krea-
tiva näringarnas” projekt. 

Det projektet, sammanfattar O’Connor, 
gick ut på att kultur inte längre skulle 
behandlas som en egen sfär av praktiker 
och erfarenheter som på något sätt var 
skild från det ekonomiska. Istället skulle 
man förstå kultur som ett element inom 
ett bredare fält av kreativitet. Genom att 
definiera kulturen som en del av ett sådant 
bredare kreativt fält, som inte var åtskilt 
från det ekonomiska, kunde kulturella 
praktiker utan motsägelse integreras med 
”näringsidkande” aktiviteter. Därmed kun-
de de få tillgång till helt nya ekonomiska 
resurser, samtidigt som deras kreativitet 
kunde bidra till att skapa nya värden för 
näringarna i fråga. Win-win.

De ”kreativa näringarnas” paradigm-
skifte har förstås spelats ut på olika sätt i 
olika nationella och övernationella kon-
texter, med olika effekter, effekter på olika 
nivåer osv. O’Connors utblick är global, 
och han påpekar att i vissa länder är det 
inom ramen för de kreativa näringarnas 
projekt som någonting alls liknande en or-
ganiserad, statlig kulturpolitik först börjar 
etableras. I länder som Sverige och Frank-
rike, där det trots allt finns en relativt stark, 
modern tradition av offentlig intervention i 
och stöd för kultursektorn, är konsekven-
serna mer komplexa och svårlästa. 

1 Julian Jackson, ”The 
Cultural Explosion”, i The Popu-
lar Front in France: Defending 
Democracy 1934–38 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 
1988). En sorts karta över den 
franska Folkfrontens hastigt ex-
panderande kulturella landskap, 
i det mycket läsvärda engelsk-
språkiga standardverket om den 
franska Folkfrontens historia.

2 Pierre Gaudibert, “The 
Popular Front and the Arts”, i 
Armand Mattelart & Seth Siegel-
aub (red.), Communication and 
Class Struggle, vol. 2: Liberation, 
Socialism (New York: Interna-
tional General, 1983). Om de 
olika projekten, debatterna och 
rörelserna inom bildkonstens 
fält under den franska Folkfron-
ten. Gaudibert var en museolog, 
curator och kritiker vars institutio-
nella experiment under 1960- och 
70-talen åberopade Folkfrontens 
nydanande kulturpolitiska initia-
tiv. Antologin – som innehåller en 
mängd intressanta texter – finns 
att ladda ned på monoskop.org. 

3 Michael Denning, The 
Cultural Front: The Laboring 
of American Culture in the 
Twentieth Century (London: 
Verso, 2010). Stor studie över 
det väldiga nätverk av kulturella 
organisationer och projekt som 
initierades inom ramen för den 
nordamerikanska folkfronten, the 
Popular Front, en ”radikal social-
demokratisk rörelse baserad på 
facklig organisering, antifascism 
och motstånd mot lynchning-
ar”. Påminner om vilken stark 
vänsterkultur det fanns i USA 
– i litteraturen, konsten, teatern, 
rentav Hollywoodfilmen – innan 
Kalla kriget och McCarthy-erans 
utrensningar.

TRE LÄSTIPS OM FOLKFRON-
TERNA OCH KULTUREN

Forts. Kulturens hus är jämlikhetens infrastruktur, Kim West
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Förbundet för Populärmu-
sik grundades för ett år se-
dan, under hederspresident 
Romain  Rolland. Inom La 
Maison de la Culture ersät-
ter detta förbund den nu 
upplösta musiksektionen  av 
A.E.A.R. (Association des 
Écrivains et des Artistes Ré-
volutionnaires, Samfundet 
för  Revolutionära Författare 
och Konstnärer). 

F.P.M. utgörs av mu-
sikgrupper: orkestrar och 
körer; samt av musiker: 
kompositörer, lärare, 
sångare, instrumentalister 
och orkesterledare. Enbart i 
Parisregionen har  körerna 
mer än tusen medlemmar. 

F.P.M. har i uppdrag att 
ge de arbetande massorna 
möjlighet att uppskatta och  
lära sig om musik, genom att 
ge stöd åt existerande grup-
pers utveckling, uppmuntra 
till  bildandet av nya grup-
per, upprätta musikskolor i 
kommunerna och arrangera 
decentraliserade  konserter. 

F.P.M vill också skapa 
en plats där den stora, 
arbetande publiken och  
musikeliten kan mötas. Den 
hoppas kunna ge Frankrikes 
kompositörer ett tillfälle att 
förnya  sig, genom att bjuda 
in dem att delta i de stora 
manifestationer förbundet 
kommer att  organisera.

Få yrkesgrupper är lika 
uppskattade och föremål 
för lika mycket avund som  
vetenskapsmännen och 
forskarna, och ändå är vad 
vi hör från dem ofta klago-
mål. Forskarnas  isolering, 
inskränkningen av deras 
intellektuella horisont 
genom den allt längre 
drivna  specialisering som 
vetenskapens utveckling 
medför, gräl mellan olika 
skolbildningar, och i  bak-
grunden till allt detta den 
iögonenfallande kontras-
ten mellan alla uttryck för 
beundran för  forskarens 

osjälviska arbete och la-
boratoriernas tilltagande 
förfall, där forskningspro-
jekt  avbryts därför att man 
inte längre har medlen för 
att införskaffa kostsam 
utrustning. Trots  beröm-
värda ansträngningar 
råder det ingen tvekan om 
att organiseringen av den 
vetenskapliga forskningen 
i vårt land fortfarande 
befinner sig i en startfas. 
Koordinering av individu-
ella  arbeten, förberedande 
forskningsarbete och re-
krytering av vetenskapliga 
arbetare: detta är  verkliga 
problem, vilka enbart kan 
lösas genom att alla som 
känner sig kallade att 
delta i det  vetenskapliga 
arbetet gör en gemensam 
ansträngning. 

Men det är inte allt: 
människor som är veten-
skapliga forskare till yrket 
bör inte,  anser de själva, 
enbart förbli kvar ”hos sig 
själva”. De vill få största 
möjliga antal människor  
att delta i deras vetenskap-
liga arbete, för att på så sätt 
utvidga sitt handlingsfält 
och därmed  låta sitt eget 
arbete berikas ytterligare 
(som M. Prenant så klokt 
noterar i förordet till sin 
bok Biologie et Marxisme). 

Man kan och bör att-
rahera nya krafter till 
vetenskaplig forskning av 
alla slag,  man kan och bör 
förse folkets massor med 
frukterna av den moderna 
vetenskapens  framgångar. 
Ömsesidigt berikande 
genom personlig kontakt 
mellan forskare och arbe-
tare  inom olika vetenskap-
liga discipliner, studier av 
hur det vetenskapliga fältet 
är organiserat i Frankrike, 
utveckling av den veten-
skapliga andan, av veten-
skaplig nyfikenhet i alla 
olika  sammanhang, prak-
tiskt stöd för massornas 
folkbildning: detta, tycker 
vi, är den bas på vilken  en 
samling av alla vetenskap-
liga forskare kan byggas. 

De föregående raderna 
visar också hur det kan 
vara möjligt att öppna vä-
gen för  en ny gemenskap 
mellan ingenjörer och tek-
niker. Arbetare inom den-
na yrkesgrupp förefaller  
ofta uppgivna och bekym-
rade inför den användning 
och roll deras uppfinningar 
får i ett  samhälle styrt av 
profitmotivet. Ingengörer, 
tekniker och uppfinnare 
måste ges nytt  förtroende, 
genom att man visar dem 
orsaken till den sjukdom 
de drabbats av och genom 
att  man visar dem vilken 
viktig plats de skulle inta 
i ett samhälle som låter 

tekniken blomstra. 
Genom att föra dem 

närmare folket, genom att 
göra det möjligt för dem 
att ställa sina  värdefulla 
tekniska förmågor i folkets 
tjänst, gör vi det också 
möjligt för dem att med 
större  tilltro blicka vidare 
mot framtiden. En diskus-
sion om de stora problem 
som den moderna  tek-
niken skulle kunna bidra 
till att lösa om den inte 
vore fjättrad av profitens 
kedjor, skulle  öppna deras 
kollegors ögon och göra 
det möjligt för dem att att-
rahera och mobilisera nya  
krafter. 

Om vi får den vetenskap-
liga och tekniska kulturen 
och den stora folkrörelsen 
att  närma sig varandra, 
kan vi bidra till att återge 
vårt land något det sedan 
många år varit på väg  att 
förlora till utlandet, näm-
ligen den intellektuella 
strålglans som hör till dess 
ärofyllda  förflutna.

Av Jean Cassou

Festligheterna och före-
ställningarna vid en högtid 
som den fjortonde juli är 
ett utmärkt tillfälle – som 
borde gripas med större 
entusiasm, inte försiktigt, 
som nu – att uppvisa hur 
konstnärer kan forma lag 
och samarbeta i levande, 
kollektiva ateljéer. De 
skulle inte förlora något av 
sin individualitet, tvärtom 
skulle de vinna lätthet i 
sina uttryck och glädje i 
sitt skapande. Konstnärlig 
verksamhet tycks sträva 
från monologens och den 
tysta, underförstådda 
konversationens plan, 
mot ett större plan, ges-
tens och uppropets plan, 
en gest som kan breda ut 
sig i lycka och frihet och 
ett upprop som slutligen 
skulle löpa risken att göra 
sig förstått. Här skulle en 
målare finna lycka i att 
täcka stora väggytor, en 
dramaturg eller musiker i 
att hantera stora folkmas-
sor. Vad gäller teatern i 
synnerhet skulle det här 
bli nödvändigt att gräva 
i de gruvor som utgörs 
av arbetarteatrarnas 
organisationer, vilkas 
livaktighet, energi och 
entusiasm redan har givit 
upphov till upprymmande 
produktioner.
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LA MAISON DE LA CULTURE FÖRENAR KONSTNÄRER 
OCH FÖRFATTARE MED DET FRANSKA FOLKET

Vi är en grupp vänner som 
sedan ett antal månader är 
ute på ett slags äventyr. Vi 
reser från  stad till stad för 
att hålla föreläsningar, or-
ganiserade av La Maison de 
la Culture. Olika ansvar och 
uppgifter gör att vi på gott 
och ont blir kvar i Paris un-
der långa  perioder. Det är i 
Paris vi har vår verksamhet, 
det är där vi träffar utländ-
ska författare, det är  där vi 
mest upprört har debatterat 
vår tids problem, som mest 
intensivt har upplevt dessa  
dagars dramatik. Det är en 
banalitet att beskriva Paris 
som en stor korsning där 
alla vägar  korsas, där alla 
liv flätas samman. 

Alla? 
Det är bra att lämna 

Paris för att förstå (något 
vi för övrigt aldrig har be-
tvivlat)  att det finns liv även 
utanför dess murar, i alla de 
olika städer i provinsen jag 
nu kommer att  tänka på. 
Men skulle jag säga att livet 
är sömnigt i dessa städer? 
Naturligtvis talar jag inte 
om  det arbetande livet, som 
är lika hårt och skoningslöst 
där som i Paris, även om 
det ibland  följer en annan 
rytm. Jag vill i denna artikel 
enbart tala om andens liv, 
vilket är dess ämne. 

Det är det livet som vi 
försöker ge energi åt. Mina 
erfarenheter av detta är  
fortfarande helt nya, men 
låt mig åtminstone presen-
tera några enkla reflektio-
ner. Det är en  smärtsam 
överraskning att i en stad 
med 100.000 invånare inte 
uppleva något annat liv än  
vardagslivet. Vilka som bär 
ansvaret för denna stora 

slummer är uppenbart. De 
som hade i  uppdrag, rentav 
som plikt, att förse proletä-
rerna med fritid, att ge dem 
verkliga rikedomar, har  i 
de allra flesta fall enbart 
lyckats erbjuda dem en låg 
och falsk litteratur (trots 
lärarnas  beundransvärda 
ansträngningar), tvivel-
aktiga och idiotiska filmer, 
teaterföreställningar i lik-
het  med Baret-turnéerna, 
föreläsningar av Paris-
författare, samt sport-
evenemang, men en sport  
som separerats från sitt 
verkliga ändamål. Detta är 
den uppfattning jag får när 
jag kommer till  en stad i 
provinsen, och som stadens 
unga invånare bekräftar 
för mig, ungdomar som 
samlats  i en kulturcirkel, 
i ett Maison de la culture, 
och som vill kämpa mot de 
rutiner, den stora  slummer, 
den långsamma död som 
sprider sig i deras region. 

Detta måste få ett slut. 
Jag kan säga att jag har 
känt detta begär hos de 
arbetare,  unga och studen-
ter som kommit till mina 
föreläsningar. En föreläs-
ning utan projektioner 
eller  andra instrument är 
inget stort nöje. Men mina 
åhörare var inte ute efter 
en föreställning, efter  att 
underhållas. För att lära 
sig? Snarare.

För oss, författare, är er-
farenheten av dessa föreläs-
ningar annorlunda än den  
som publikationen av en 
bok ger upphov till. Mellan 
föreläsaren och publiken 
uppstår en sorts  kroppslig 
länk som man annars bara 
påträffar inom teatern. Det 

finns en närvaro och efter 
ett  tag blir stämningen 
vänskaplig, närmast bro-
derlig – även om det inte 
inträffar vid ”alla” föreläs-
ningar. Kan föreläsaren 
verkligen förmedla ett lika 
solitt material som det han 
som  författare ställer sam-
man i skrivandets ensam-
het? Kan föreläsaren vara 
lika precis i sitt  tonläge som 
han är i en bok, med samma 
lärda nyanser, solida tan-
kar, säkra språk? Det spe-
lar  ingen roll! Det handlar 
om en annan teknik, ett an-
nat uttryckssätt, ett annat 
meddelande. Det  är som 
ett nytt, direkt, mänskligt 
sätt att ge kultur, att ge det 
som man ger någon klok 
och  frisk näring. Det är inte 
att lära ut, så som man ofta 
lär ut litteratur på univer-
siteten,  konsthistoria på 
L’École du Louvre. Det är, 
om jag vågar uttrycka det 
så, att plocka ned  kulturen 
från dess piedestal, att göra 
den till något bekant, i alla 
aspekter. Författare och  
allmänhet, tillsammans 
har vi mycket att lära för 
att kunna uppnå ett full-
komligt lyckat  resultat, en 
total framgång, och vi är 
inte där ännu, någonting 
saknas. För oss, författare,  
handlar det om ett samar-
bete som är någonting an-
nat än vad vi kan uppleva 
med en bok. För  dem som 
lyssnar till oss är det, vill 
jag gärna tro, tack vare 
sådana föreläsningar som 
många  av egen vilja och 
omdöme kommer att kunna 
förkovra sig i historiens 
överflöd av  konstnärliga 
och litterära mästerverk.

Föreställningsavdelningen 
är på sätt och vis den länk 
som kopplar samman de 
arton  organisationer som 
tillsammans utgör La Mai-
son de la Culture. Vi förstår 
nämligen  ”föreställning” 
[spectacle] i ordet bredaste 
bemärkelse. När en stor 
folkorganisation ber oss  
om hjälp med att organise-
ra någon av alla de enorma 
lantliga sammankomster 
som  regelbundet äger rum, 
såsom till exempel den som 
varje år genomförs i Gar-
ches, så engagerar  vi samt-
liga av de krafter som bildar 
La Maison de la Culture: 
arkitekter, målare, filmma-
kare,  musiker, författare, 
konstnärer, yrkesutövare 
och amatörer. 

På det sättet rör vi oss 
allt mer mot stora mass-
föreställningar som iscen-
sätts med  stöd av alla våra 
samlade krafter, vilka med 
stark laganda arbetar för ett 
och samma ändamål.  Det 
var en sådan anda som låg 
bakom genomförandet av 
Romain Rollands ”14 juli”. 

Föreställningsavdelning-
ens roll är att göra det möj-
ligt för de konstnärer och  
kollektiv som vänder sig till 
oss att utföra sitt arbete, ge-
nom att ge dem tillgång till 
kanaler för  deras ständigt 
växande aktivitet. Avdel-
ningen har också i uppgift 
att tillhandahålla ständigt  
bättre program till de stora 
folkorganisationerna. 

Hundratals nya konstnä-
rer anmälde sig hos oss när 
strejkerna bröt ut. Hund-
ratals  strejkande vände 
sig spontant till oss för att 
be om hjälp med organisa-
tionen av deras fritid.  Ett 
storslaget och lyckosamt 
sammanträffande! Vi vill ge 
konstnären en publik: mas-
san. Vi  vill på nytt ge mer än 
trettio millioner fransmän 
tillgång till teatern, teatern 
i helhet. Bara vi  kan göra 
det. Vårt arbete bygger inte 
på den alltför väl bekanta 
idén om att ”rikta sig till  
folket”. Vi är folket. De unga 
män och kvinnor som utgör 
folkmassan i ”14 juli” befin-
ner sig  varje dag på sina 
fabriker, byggarbetsplatser 
eller varuhus. För våra yr-
kesutövande  konstnärer, 
som arbetar med dem och 
regisserar dem, utgör de 
vid varje enskilt ögonblick  
folkets egen röst. Det är i 
sådana unioner, lika beri-
kande för samtliga delta-
gande, som man  finner det 
utmärkande draget för hela 
vår kulturella rörelse. 

Ur detta möte mellan 
folkets geni och våra bästa 
konstnärers erfarenhet och  
talang, uppstår morgonda-
gens teater, den som kom-
mer att vara själva uttrycket 
för det franska  folkets 
kamper, förhoppningar och 
framgångar.

EN NY ERFARENHET

Föreställningsavdelningen 
på la Maison de la Culture

För samarbete mellan 
vetenskapsmän, 

ingenjörer och teknikerDet finns, säger Maurice 
Barrès, platser där anden 
kan andas. Om La Maison 
de la Culture  skulle han 
– Déroulèdes efterträdare 
som ledare för ultrakon-
servativa Ligue des Patrio-
tes – säkerligen säga att 
det är en plats där anden 
perverteras. Alltid något 
för denna byggnad på  Rue 
de Montmartre, där alla 
andra byggnader (inklu-
sive den vars entré är ren 
gotik à la 1880)  

huserar mer ljusskygga 
etablissemang, i vilka det 
snarare är kroppen som 
perverteras. La Maison de 
la Culture består i huvud-
sak av en bottenvåning och 
en  nedervåning, som vissa 
helt rimligt kallar föreläs-
ningssalen och som jag 
inte mindre rimligt  kallar 
grottan. Bottenvåningen 
har den fördelen framför 
grottan att det är mindre 
varmt där;  grottan har 
den fördelen att det går att 
sitta där. När det finns fler 
åhörare än stolar i grot-
tan,  trängs de som inte får 
plats i trappan. Och sedan 
i rummet på bottenvåning-
en, där de kan nöja  

sig med att höra bot-
tenvåningen applådera, 
skratta och tiga. Jag säger 
”tiga” eftersom  tystnaden 
där är något helt särskilt: 
man hör åhörarna lyssna 
på föreläsaren. Ibland hör 
man  rentav föreläsaren. 
Om man kommer i tid, det 
vill säga. Och när mikrofo-
nen fungerar – till  stam-
gästernas förvåning. 

Publiken på La Maison 
de la Culture är hemskt 
blandad: man kan få 
se Léopold  Chauveaus 
snygga nylle, alldeles 
rynkigt av illvilja, bredvid 
en students passionerade 
uppsyn  och en uppmärk-
sam arbetare; man kan få 
se Dabit, till vars tjocka 
skalle någon har lånat ut  
Georges Monnets sköna 
frilla; man kan få se alla 
som är något i Paris, enligt 
framtidens Petit  Larousse: 
alla som är något utan fina 
namn, monoklar, ädla tit-
lar eller livränta. 

När arrangemangets 
ordförande, vilket tre 
gånger av tre är Aragon, 
är färdig  med att läsa 
upp den officiella och ut-

tömmande listan på alla 
nya Maisons de la Culture 
som  har öppnats under 
den gångna veckan och 
med att utannonsera den 
kommande veckans  sam-
mankomster, när han har 
övertygat auditoriet om att 
läsa en viss tidskrift, besö-
ka en viss  föreställning, gå 
till en viss utställning och 
teckna medlemskap vid 
en viss organisation som  
oundvikligen kommer att 
förnya en viss intellektuell 
verksamhet, så tackar han 
artigt  föreläsaren och ger 
ordet till publiken. 

Som inte tar det. Ara-
gon insisterar förgäves. 
En gång, två gånger, tre 
gånger.  När Aragon har 
insisterat i fyra minuter 
sträcks en hand blygt upp 
och någon modig ägare 
till  denna hand ställer en 
eftertänksam fråga. Med 
så låg röst att ingen hör 
någonting. Och  upprepar 
den sedan. Föreläsaren 
svarar. Eller Aragon, som 
tar tillfället i akt att på-
minna alla  om att de är 
välkomna till Palais de la 
Mutualité den 25 klockan 
halv nio då, osv… Sedan 

sträcks en annan hand 
upp, sedan tre, sedan sju. 
Aldrig någonsin har någon 
sträckt upp en  hand innan 
den fjärde minuten; aldrig 
någonsin har mindre än 
sju händer sträckts upp 
under  den femte minuten. 

När föreläsningen är av-
slutad går åhörarna i trap-
pan upp till övervåningen, 
det  vill säga bottenvåning-
en. Och åhörarna i grottan 
angriper trappan. Ve för 
den vars namn då  plötsligt 
ropas ut av någon vän där 
nere: han vänder sig om 
och tittar ned ovanför alla 
andra,  vinkar en hälsning 
och slår sedan huvudet 
hårt i taket när han vän-
der sig tillbaka. ”Det där  
måste ha gjort ont”, kon-
staterar någon. 

Sådant är vårt Maison 
de la Culture, huset för Vår 
Kultur. I varje Folkuni-
versitet  konfronteras två 
element: Folket och Uni-
versitetet. La Maison de la 
Culture är framför allt ett  
gemensamt hus. För ska-
pandet av en gemensam 
kultur.

De nya kollektivens fram-
växt, deras nya och allt 
längre fritid, och den mu-
ralrörelse som tycks  uppta 
de moderna målarnas upp-
märksamhet, ställer oss in-
för ett verkligt problem. Un-
der de senaste femtio åren 
har det konstnärliga arbetet 
nästan uteslutande  varit fo-
kuserat på måleriet på duk. 
Nu kommer vi att smycka 
väggar, som på medeltiden. 
Det vore ett stort misstag att 
tro att vi därmed är tvungna 
att ägna oss åt  beskrivande 
och historiskt måleri, som 
man gjorde på 1700-talet. 
Litteraturens och filmens  
spridning gör det möjligt för 
målaren att förbli en målare, 
som ger lycka åt de nya  folk-
massorna genom färg och 
vackra former. Målaren be-
höver inte känna sig tvungen 
att  berätta sentimentala el-
ler historiska sagor. Det tar 
författarna och regissörerna 
hand om. Och  ur denna helt 
nya idé om muralkonsten 
kommer en ny realism att 
uppstå, en ny föreställning  
om Skönhet att framträda. 
Det är min förhoppning. 

När de nya folkmassorna 
får tillfälle att uppskatta 
detta måleri är jag säker på 
att  de i sin tur kommer att 
förstå den nya ansatsen och 
anpassa sig till den. 
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MÅLERIETS 
ÖDE

Parallellt med den stora 
folkrörelse som sprider 
sig över landet kan vi 
se en annan stor rörelse 
avteckna sig, på nivån av 
kulturen. Denna rörelse 
bygger inte på någon vilja 
att förenkla, utan på en 
verklig kontakt mellan 
sammanhang som fram 
tills nu har varit åtskilda 
av tunga barriärer.

I kulturcirklarna as-
socierade med tidskriften 
Communes Vänförening, 
primitivt upprättade till 
stöd för den tidskrift som 
länge ensam ledde den 
antifascistiska kampen till 
kulturens försvar, deltar 
idag arbetare, anställda 
och intellektuella, för-
enade i en enda stor och 
öppen kulturell folkfront. 
Vissa för med sig sina 
livserfarenheter, andra 
sin intellektuella bildning.

La Maison de la Culture 
har två ändamål:

att för hela landets räk-
ning ge nytt liv åt Frankri-
kes storartade traditioner 
inom konsten och litte-
raturen, skapade av vårts 
lands största konstnärer 
och författare och av mas-
sornas folkliga snille;

att arbeta för utveck-
lingen av morgondagens 
kultur genom att förena 
alla franska författare och 
konstnärer med arbetarna.

För att kunna förverk-
liga dessa två väsentliga 
uppgifter, eftersträvar La 
Maison de la Culture bro-
derlig enhet mellan alla 
författare, alla konstnärer, 
alla intellektuella.

I vårt Hus kan den ka-
tolska målaren arbeta sida 
vid sida med målaren som 
tänker radikalt eller kom-
munistiskt. Arkitekten 
som estetiskt följer Le Cor-

Cirklarnas arbete ut-
spelar sig endast på en 
kulturell nivå och låter 
sig aldrig lockas över till 
den politiska diskussio-
nens nivå. Deras arbete 
är organiserat kring tid-
skriften Commune och 
inbegriper kollektiva 
diskussioner och kritikses-
sioner, föreläsningar 
angående betydelsfulla 
litterära och konstnärliga 
ämnen, hållna av kvalifi-
cerade medlemmar i cirk-
larna eller av lokalt verk-
samma personer. När ett 
ämne har visat sig vitalt 
för cirkelns fortsatta ar-
bete, organiserar cirkeln 
offentliga föreläsningar 
i samarbete med närstå-
ende författare.

Cirklarna associe-
rade med Communes 
Vänförening är verkliga 
samlingsplatser där man 

busier kan samarbeta med 
en elev till Perret.

Eftersom La Maison de 
la Culture uppskattas av 
de stora fokliga massorna, 
kan det ge författare och 
konstnärer ett obegränsat 
handlingsfält.

När det franska folket 
kämpar för bröd, fred 
och frihet, kämpar det 
samtidigt också för den 
kultur vars enda garant det 
idag är. Det vill garantera 
konstnärer och författare 
frihet att måla och skriva 
i enlighet med deras hjär-
tan och inte enligt peng-
arnas diktat. Det vill ge 
dem medel för att uttrycka 
sig, fredligt fortsätta sina 
efterforskningar och till 
fullo åtnjuta skapandets 
frihet.

kan slappna av, läsa och 
diskutera i en vänskap-
lig atmosfär. Nationens 
kulturarv utgör förstås 
en outtömlig resurs för 
forskning och diskussion, 
men även de folkliga tra-
ditionernas rikedomar 
kan erbjuda ett rikt fält för 
cirklarnas verksamhet.

När målare, skulptö-
rer, arkitekter, musiker, 
filmarbetare och teater-
vänner i en stor stad eller 
en region samlar sina 
krafter tillsammans med 
författare associerade 
med Communes Vänför-
ening, kan ett maison de 
la culture uppstå, som ett 
mer fullständigt och stor-
skaligt förverkligande av 
kulturcirkeln, där vårt 
lands finaste traditioner 
och de många aspekterna 
av dess folklore kan få 
nytt liv.

Av René Blech

Av J. Salomon 
Fil. dr. 

Av Jean Nicolas
Sekreterare vid La Maison de la Culture.

Av Fernand Léger 
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Till kulturens försvar

Av André Wurmser 

Av Eugène Dabit 

Av Roger Desormieres 
[14 juli]
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Det smarta  
och det förfallna 
– rapport från den nya sociala fabriken
:: MAROŠ KRIVÝ

serade arkitektkontoret Kavakava (Siiri 
Valner, Indrek Peil). I det ursprungliga 
förslaget delades byggnaden upp i fyra 
segment beroende på graden av förfall, 
från den representativa östra fasaden till 
”ruinträdgården” i väst, där arkitekterna 
tänkte sig att påskynda förloppet mot 
ruinstadie. Utsidan är en välputsad, kalk-
stensmurad exteriör (kalksten betraktas 
som landets nationalsymbol), inramad av 
en övergiven elstolpe i betong och ett ros-
tigt fragment av en ångturbin, som balan-
serar upp den obligatoriska skorstenen. 
Innanför fogar sig de råa interiörerna till 
en sorts ”infrastrukturell expressionism”. 
Ångpannor, turbiner, rör, och andra 
komponenter från den värmegenere-
rande processen, med sin rost och anfrät-
ning nogsamt bevarad, sticker fram ur 
tak, väggar, och golv, vilket fungerar som 
industriell ornamentik. Betongväggar 
och pelare har noggrant behållits ”som 
det hittades”, eller exponerats om det 
behövts, för att visa lager av färg, repor, 
märken, och armeringsjärn.

”Det var ett lågbudgetprojekt, men 
jag tror inte att vi hade täckt eller målat 
eller fått det att se renare ut om vi hade 
haft mer pengar”, sa Siiri Valner till mig i 
en intervju med arkitekterna. Indrek Peil 
kontrade med att projektet budget var 
osäker och skiftande, snarare än låg, och 
förklarade att de behövde argumentera 
för extra investeringar igen och igen, bara 
för att behålla intrycket av ”som det hit-
tades”. Ett bra exempel är det invecklade 
rörsystemet, vilket noggrant avkläddes 
sitt pälslika omslag av asbest bara för att 
istället exponera det slitna och rostade 
stålet. Restaureringen-som-förfall av 
Kultuurikatel kan därför placeras i skär-
ningspunkten mellan åtstraminngspoli-
tik och ruinenlust – likt det mer bekanta 
fallet Detroit, men utmärkande i att det 
genom invertering framkallar framtiden 
som ”smart”, optimerad, och utan ruiner. 

DIGITAL, POST-INDUSTRIELL, 
INDUSTRIELL

Från juli 2017 och ett halvår framåt fung-
erade Kultuurikatel som huvudsaklig 
hemvist för det roterande värdskapet 
i Europeiska unionens råd, efter att 
Estland plockat upp ordförandeskapet 

när Storbritanniens regering övergett 
sin period som följd av brexitomröst-
ningen. När Kultuurikatel skyndsamt 
omprogrammerades som mötesplats för 
EU-ordförandeskapet och värdplats för 
det anslutande Tallinn Digital Summit, 
gjorde organisatörerna inte mycket för 
att skyla över de okonventionella inte-
riörerna, som vanligtvis användes för 
hackathons – där teams av studenter, de-
signers och IT-proffs, drivna av kaffe och 
adrenalin, under 48-timmarspersioder 
utvecklar datadrivna applikationer och 
prylar för att “pitcha” dem till presumtiva 
investerare. Den ansvarige för Tallinn 
Digital Summits logistikplanering be-
skrev Kultuurikatel som “flexibiliteten 
förkroppsligad”, medan den specialbe-
ställda digitala skärminstallationen Flow 
accentuerade, snarare än vägde upp, den 
industriella backgrunden, genom att 
anspela på tvetydigheten mellan flöden 
i data och i naturen. I inredningen för 
eventet användes grönt, gult, blått och 
andra färger som påminner om naturen 
för samma effekt, ställda sida vid sida 
mot den dämpade industripaletten. I en 
beskrivning av byggnadens omvandling 
återvände ordförandeskapets hemsida 
till bilder av landets ekonomi, ekologi 
och estetik, och konstarerade att den 
”historiska byggnaden” anpassats till ”en 
modern arbetsmiljö med startup-känsla” 
samt hävdade att ”moderna designlös-
ningar” som användes i Kultuurikatel var 
”inspirerade av Estlands orörda skogar 
och gula rapsfält”.

Under mötet diskuterade EU:s statsö-
verhuvudet hur ”EU ska bli den bästa 
plattformen för den digitala ekonomin” 
omgärdade av gigantisk ångpannor, 
medan instruktioner om tillgång till kon-
ferensen WiFi-nätverk ”FreeTheData” vi-
sades på digitala paneler bredvid ärrade 
och nedklottrade väggar. Sammankoms-
tens officiella foton dominerades av en 
flod av bilder på välklädda, högt uppsatta 
makthavare och delegater som konver-
serar och umgås mot en fond märkt av 
decennier av hårt slitage och sönderfall. I 
sinnebilden av en ”instagramvänlig” este-
tik, representerades industriarkitektur i 
dessa bilder i en idealiserad och intensivt 
sanerad form, anpassad för cirkulering 
på sociala media. 

Scener där toppmötesdeltagare stö-
ter på automatiska leveransrobotar som 
cirkulerar i Kultuurikatels salar väcker 
frågor om hur pseudo-industriella ar-
kitektoniska miljöer normaliserar den 
”post-industriella” tidens politik. Den 
sortens teatralitet kräver en kritik av de 
sätt på vilka associationsrika klichéer av 
spontanitet och amorfa metaforer för 
självorganisering stöps om igen och igen, 
från en kulturell, politisk och ekonomisk 
kontext till en annan. Vi måste fråga oss 
hur meningsfulla dessa ansamlingar av 
ord och ting egentligen är.

DEN SOCIALA FABRIKENS 
MONUMENT

Det finns en iögonfallande skillnad mel-
lan den bokstavliga betydelsen av Kul-
tuurikatel som cultural power boiler och 
namnet Creative Hub som införts i den 
officiella kommunikationen på engelska. 
I den estländska termen hörs ekot av 
EU:s initiativ för de kulturella näringarna 
som drev fram kraftverkets ombyggnad. 
Den engelska översättningen, däremot, 
skriver under på en mer expansiv idé om 
att alla, inte bara konstnärer och kultur-
producenter, har kreativ potential.

Uppfattningen om kreativitet som 
en universell förmåga – en gång oför-
siktigt framförd av konstnären Joseph 
Beuys och slugt instrumentaliserad av 
stadsekonomen och konsulten Richard 
Florida – har i Estland integrerats under 
rubriken om en ”smart” snarare än kul-
turell ekonomi. Att likställa kreativitet 
med smarthet är, förstås, knappast unikt 
för det baltiska landet. Speciellt som 
principen om att omforma städer för den 
svårfångade ”kreativa klassen” blev en 
sådan fåfänga att den börjat förlora sitt 
forna förtroende. Oavsett så framträder 
Kultuurikatel som en ny typ av arkitekto-
nisk miljö, vars funktion snarare är som 
inkubator än som lockbete för digitalt 
nätverkande humankapital. 

Som en kraftstation omgjord till ett 
tilltänkt kreativt nav, är Kultuurikatel ett 
tilltalande exempel på vad de italienska 
autonomisterna (en marxistisk rörelse 
och teoribildning från 1960-talet, reds. 
anm.) kallade en social fabrik. Min läs-
ning av det lägger också till en konkret 

arkitektonisk betydelse på det metaforis-
ka konceptet, som betonar arbetet hos de 
senkapitalistiska frilansentreprenörerna. 
I den sociala fabriken, menar filosofen 
Mario Tronti, ”utvidgar fabriken sin ex-
klusiva domän till hela samhället”. Med 
den sociala fabriken som växer fram över 
nätverk, platformar och andra former av 
planetär infrastruktur, kan restaurering 
av före detta fabriker framstå som en 
obetydlig sak. Men det faktum att dessa 
fabriker har restaurerats som ruiner är 
signifikant: den estetiken upprätthål-
ler, som en konstituerande utsida, den 
sociala fabriken som byggnadsverk och 
rättfärdigar, affektivt, sin form av kom-
munikations- och datadriven produk-
tion under smarthetsmandatets kuvande 
täckmanteln. 

Avkontextualiserade från historien 
och åternaturliserade genom bilder av 
rost och blottade väggar, utgör miljöerna 
och atmosfären i före detta fabriker och 
andra former av industriell infrastruktur 
behändiga fonder för den nya sociala fa-
briken – det utopiska förkroppsligandet 
som, idag, är smarthetsmandatet och dess 
mönster för intelligens. Industriruiner, 
eller snarare exponerade förekomster av 
förfall, är retroaktiva monument åt den 
digitala ålderns inbillade hjältemod, vars 
egna infrastrukturkomponenter – peri-
fera datacenter, undervattenskablar, det 
södra halvklotets gruvor med sällsynta 
jordartsmetaller, eller, för den delen, 
valfri del av den estniska regeringens 
”ekosystem för e-tjänster” – saknar över-
mänsklig symbolism, och det är osanno-
likt att de skulle kunna monumentalise-
ras på något kollektivt meningsfullt sätt.

Under det tidiga nittonhundratalet 
tog arkitekturens modernism i Europa 
och Sovjetunionen fasta på bilder av 
USA:s fabriker, och läste i dem in uni-
versellt gångbara former av rationell 
ingenjörskonst. Under det tidiga tvåtu-
sentalet, i Europa och USA, har institu-
tionaliseringen av industriellt kulturarv 
villkorats av den global rekonstrueringen 
av den kapitalistiska ekonomin, åtföljd 
av en spricka mellan manuellt och intel-
lektuellt arbete. Den sociala fabriken har 
omformat kommunikativa, performativa, 
och affektiva aspekter av individuella liv 
till en form av kapitalinvestering. Denna 
vision has varit särskilt attraktiv för Est-
lands nyliberala eliter under smarthets-
mandatets täckmantel, som sanktione-
rats som en antites till den centraliserade 
sovjetiska statssocialismen. Det tidigare 
nittonhundratalets fabriker, som den 
före detta kraftstation i Tallinn, flödar 
idag över av utopisk och dystopisk sym-
bolism precist som de gjorde för ett sekel 
sedan. Vad de symboliserar, däremot, 
har blivit ställt på ända.

Översättning: Björn Ehrlemark

NOT: Texten publicerades ursprungligen 
som: Maroš Krivý, “The Smart and the 
Ruined: Notes on the New Social Fac-
tory,” i tidskriften Thresholds 47 (2019).”  
Vi vill tacka MIT Press för möjligheten att 
återpublicera den här kortade versionen 
i svensk översättning. Vi uppmuntrar 
också till att läsa originalet, inte minst för 
de många fotnoterna och en komplett 
referenslista. 

:: Maroš  Krivý  är forskare på Department 
of Geography, University of Cambridge 
och leder utbildningen i urbana studier 
på avancerad nivå på arkitekturfakulteten 
vid Estlands Konstakademi. Han är skri-
bent, urbanist, och arkitekturhistoriker 
och utforskar arkitektoniska miljöer från 
cybernetisk media till ödegivna landskap. 

Konstnären Robert Smithson försäkrade 
1967 att ”installationer ska tömma rum, 
inte fylla dem”. Principen gäller också för 
arkitektur: ”Mitt jobb var att inte klanta 
till det”, sa arkitekten Frank Gehry om 
sitt projekt Temporary Contemporary i 
Los Angeles 1983: ”Jag gjorde ingenting 
med det. Jag sopade golvet”. På ett lik-
nande sätt handlar High Line i New York, 
enligt arkitekten Elizabeth Diller ”om 
ingenting, om att göra ingenting”. Res-
taurering-som-förfall, restauration-as-
ruination, är en strategi för exakt detta: 
att göra inget. Nästan inget, i alla fall. En 
avkontextualisering och åternaturalise-
ring av det industriella arvet är en lämplig 
fond att mot vilket det nymodiga i det nya 
kan projiceras, och i den bemärkelsen 
kan inget åstadkomma ganska mycket. 
Medan historikerna Mark Wigley har 
argumenterat för att vitmålade ytor var 
centrala i den modernistiska arkitektu-
rens anspråk på att producera det nya, är 
de prototypiska miljöerna i den post-for-
distiska ekonomin inte inramade av vita 
väggar; snarare av deras frånvaro. I den 
smarta staden, och i en tid dominerad av 
vad mediateoretikern Orit Halpern kall-
lat smarthetsmandatet, är genomskinliga 
kontorsbyggnader konstfullt överväxta 
av natur i överflöd, och de grå, bruna och 
mossgröna väggarna i ombyggda fabriker 
exponeras genom att skrapa bort färg 
(snarare än lägga till den). Genom såda-
na akter av restaurering-som-förfall sätts 
den industriella byggda miljön i tjänst 
hos smarthetsmandatets gnistrande 
utopier, vars nymodighet baseras på ex-
ponering och accentueringen av tecknen 
på försummelse. 

SMARTHETSMANDATET

Även om den är splittrad av glitchar och 
motsägelser fortsätter den lockande vi-

sionen om smarthet vara praktiskt taget 
obestridd av makthavarna i Estland, som 
under den politiska visionen om e-Es-
tonia betraktar landet i sig som en form 
av tjänst. Den lilla baltiska nationen har 
utmärkt sig genom att aggressivt assimi-
lera smarthetsmandatets strategiska mål, 
strukturella logik och vägledande argu-
mentation in i den offentliga sektorn. 

Utveckling sträcker sig tillbaka till 
de nyliberala ekonomiska reformernas 
glansdagar efter Sovjetunionens kollaps. 
Under det tidiga nittiotalet privatise-
rades de flesta offentliga tillgångar av 
regeringen Mart Laar, premiärminister 
och Milton Friedman-entusiast, som för-
klarade det föregående sovjetstyret som 
olagligt och därför återställde juridisk 
kontinuitet med förkrigstidens Estniska 
republik (1918-1940). Dessa reformer 
upphävde inte bara medborgarskapet 
hos en stor mängd ryskspråkiga invå-
nare, utan ledde också vägen mot idealet 
om ett digitalt nätverkssamhälle. En mo-
dell som är antitesen till Sovjetisk stats-
socialism, med sitt centraliserade och 
byråkratiskt hanterade ägande av pro-
duktionsmedlen, omfattande men kon-
trollerad arbetsmigration inom unionen, 
och statligt uppförda bostäder i ”mikro-
distrikt”. År 1996 initierade Toomas Ilves 
(vid tidpunkten USA-ambassadör och 
senare president) ett program för att ut-
rusta skolor, bibliotek, och andra offent-
liga byggnader i landet med datorer och 
internetuppkoppling, en digitalisering 
som normaliserades som blåkopia för 
kommunal och nationell utveckling efter 
den europeiska finanskrisen 2007-2008. 
I den Estniska varianten av ekonomisk 
åtstramningspolitik, legitimerades stär-
kande och understödjande aspekter av 
nyliberal statsbyggande i skepnad av en 
startup-nation vägledd av e-government. 

Baltlandets transformation är en för-

virrande men exemplariskt fall av en reak-
tiv linje bunden av tidigare vägval. Gång 
på gång har Estlands post-socialistiska 
eliter använt landets sovjetiska förflutna 
för att skrämmas, med ”zombiesocialis-
mens” spöke, för att rättfärdiga nylibe-
rala reformer, digital hejarklackspolitik, 
och etnokulturell nationalism. Som etno-
grafen Aet Annist uttryckt det, “närheten 
till den socialistiska statens ‘misslyckade 
modell’ har spelat en betydande roll i 
genereringen av bevis för tilliten till dess 
politiska motpart”. I den kontexten har 
övergivna industrimiljöer fungerat som 
tydliga tecken på misslyckandet hos so-
cialismens som sådan – en konkret fond 
av ”dumhet” mot vilken framtiden kunde 
porträtteras som ”smart”.

KRAFTSTATION FÖR KULTUR

Även om oräkneliga fabriker och la-
gerbyggnader revs över hela det post-
sovjetiska Estland, så har många andra 
restaurerats, ofta i form av uppgrade-
rade ruiner som vittnar om industrisam-
hällets tvångsutmätning. Söndertrasade 
väggar och rostfrätta ytor ”naturaliserar” 
retrospektivt statssocialismen som en 
politisk-ekonomisk dystopi och skänker 
en utopisk tilltro, som dess konstitueran-
de utsida, till post-industriella visioner 
om immateriell, datadriven produktion.

Vilket kan sammanfattas av i res-
taurering av den före detta kommunala 
kraftstationen i Tallinn, som 2017 blev 
värdplats för Digital Summit of the 
European Union. Det drevs av kol- och 
oljeskiffer (det senare riklig förekom-
mande i landet och fortfarande källa till 
90 procent av elkraften) och öppnades 
1912, för att utökas i etapper under och 
efter kriget. Det avvecklades 1979, efter 
att ett nytt kraftverk öppnats i stadens 
utkant. Samma år förekom det i Andrej 
Tarkovskijs Stalker (1979) som ingång 
till filmens verklighetsfrämmande Zonen. 

Efter att ha legat slumrande i två de-
cennier, kom verket att husera en teater i 
början av tjugohundratalet. Utlöst av ut-
nämningen av Tallinn till 2011 års euro-
peiska kulturhuvudstad – EU:s främsta 
initiativ för att främja de så kallade kultu-
rella näringarna – formerade koordina-
torerna 2006 en NGO som lanserade det 
nuvarande namnet, Kultuurikatel (som 
på engelska kan översättas till cultural 
power boiler) och organiserade 2009 en 
nationell arkitekttävling kring omvand-
lingen av byggnaden till ett  kulturcenter. 
När tävlingen närmade sig slutskedet 
drev kommunen ut NGO:n och tog över 
projektet, och erkände därigenom den 
symboliska betydelsen i kraftstationen. 

Det lämpliga läget nära stadskärnan och 
strandlinjen skulle nu förstärka det his-
toriska narrativet om integrering av tek-
nologisk modernisering med stads- och 
nationsbyggande.

Det konverterade Kultuurikatel, sam-
finansierat av ECC-programmets medel, 
Tallinns kommun  och statliga Enter-
prise Estonia, öppnade 2015. Den nya 
ledningen (ledd å kommunens vägnar av 
en före detta chef över regeringens priva-
tiseringsorgan) öppnade byggnaden som 
en högprofilerad eventlokal. Man drog 
därmed nytta av den programmatiska 
flexibiliteten, medan idén om öppenhet 
skrotades. Besynnerligt nog, dock, om-
famnade kommunen restaurering-som-
förfall-estetiken, vilket sen dess har blivit 
Kultuurikatels främsta försäljningsargu-
ment vid uthyrning.

Tävlingen vanns av det Tallinnba-

Satsningar på så kallade ”smarta städer” 
kommer ofta med digital infrastruktur, 
omfattande renoveringar och löften om nya 
stadsmiljöer och invånare. I en text från Estland 
utforskar Maroš Krivý de (dumma) saker som 
kan ske när det ”smarta” möter kulturpolitik. 
Vi guidas av Krivy genom den omsorgsfullt 
förfallna interiören i kulturcentret Kultuurikatel, 
en före detta kraftstationsbyggad på gränsen 
till Tallins innerstad, och varnas om att den 
cybernetiska samtiden kanske inte är så öppen 
som den utger sig för.

Sammankomstens 
officiella foton 
dominerades av 
en flod av bilder 
på välklädda, högt 
uppsatta makthavare 
och delegater som 
konverserar och 
umgås mot en fond 
märkt av decennier 
av hårt slitage och 
sönderfall.

Delegates gallery at Kultuurikatel, Tallinn, July 25, 2017. FOTO: ARON URB (EU2017EE).

Angela Merkel, Chancellor of Germany, at 
the Tallinn Digital Summit Round Table at 
Kultuurikatel, Tallinn, September 29, 2017.  
FOTO: ANNIKA HAAS (EU2017EE).
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Folkets hus  
som cirkustält
Intervju med arkitekten Thomas Sandell 
som driver kontoret Sandell Sandberg 
om det tillfälliga Folkets hus i Fisksätra.
HELEN RUNTING: Ni på Sandell-
Sandberg har ritat nya Folkets hus i 
Fisksätra som en tillfällig byggnad, 
inspirerad av cirkustält, på en par-
keringsplats vid Saltsjöbanans tåg-
station. Var det en del av uppdraget 
från Stena Fastigheter att Fisksätra 
Folkets hus skulle bli tillfälligt och 
stå på en parkeringsplats under 
obestämd tid? Eller kom det från er 
arkitekter?

THOMAS SANDELL: Vi hade idén att 
förlägga friskolan Viktor Rydberg 
i Fisksätra i kommunala skolans 
befintliga lokaler. Den kommunala 
skolan dimensionerad för 550 elever 
hade haft problem med svikande 
elevunderlag och svårt att rekrytera 
lärare. I slutet gick bara 80 elever där 
och kommunen beslutade att stänga 
den. Jag kontaktade friskolan Viktor 
Rydberg som vi tidigare jobbat med, 
om de var intresserade av att driva 

skola i Fisksätra. De nappade och 
vi började skissa efter deras behov 
av 550-600 platser. Folkets hus 
Fisksätra som hade sina lokaler i den 
befintliga skolan skulle vara tvungna 
att flytta under om- och nybyggna-
den. Stena föreslog lediga källarloka-
ler i Fisksätra centrum men vi tyckte 
inte Folkets hus, en ganska välfung-
erande verksamhet i Fisksätra, skulle 
gömmas i källarlokaler utan föreslog 
en tillfällig byggnad under de fem 
årens ombyggnad. Stena tyckte 
det var spännande och vi gjorde 
snabbt ett förslag. Nacka kommuns 
hyresnivå blev någon sorts grund för 
hur stort vi kunde bygga. Processen 
var snabb. Det gick fort, tog bara ett 
halvår.

HR: Vilket typ av program (vilka 
funktioner behöver byggas in, reds 
anm) är ett folkets hus? Fick ni det 
från Stena?

TS: Vi fick ett program från Folkets 
hus, själva föreningen. Folkets hus 
uppträder på många olika sätt i 
landet som väldigt stora Folkets hus-
föreningar som drivs på kommersiell 
basis som i Umeå och Kiruna, som 
jättestora konferensanläggningar, 
och små folkets hus-föreningar ute 
någonstans i landet. Det är olika 
funktioner för dem, varje Folkets hus 
är individuellt. I Fisksätra är folkets 
hus synligt, förankrat i området och 
fokuserat runt de boende i området 
varav många är nysvenska. Deras be-
hov skulle inkluderas, och en uppsjö 
av olika föreningars. 

HR: Det låter som Sandell Sandberg 
fick i uppdrag att rita ett rum som 
skulle innehålla väldigt många olika 
aktiviteter. Vilken arkitektonisk 
utmaning!

TS: Mittenrummet skulle vara kafé, 
samlingsrum, ha föreläsningar och 
visa filmer. Ett annat rum skulle 
fungera som en festsal, och hyrs ofta 
ut till 50-årskalas och bröllop. Ett 
tredje rum var danssalen. Salarna 
skulle fungera var för sig samtidigt 
och uppfylla ljudkraven: 50-årska-
laset i det ena rummet skulle inte 
störa dansverksamheten i det andra 
rummet. Arbetsplatser för de som 
jobbar med Folkets hus tillkom.

HR: Jag antar att det var en begrän-
sad budget?

TS: Budgeten var 20 miljoner kronor, 
ganska lite för en sådan här typ av 
byggnad. 

HR: Det måste ha varit en utma-

ning strukturellt och rumsmässigt 
att jobba med en låg budget och 
ett ganska komplext program. Hur 
löste ni det? 

TS: Vi gjorde så gott vi kunde. Sedan 
blev det naturligtvis en fråga om 
kvadratmeter till slut. Nu har Folkets 
hus-föreningen i Fisksätra fått ett 
uppsving med den nya lokalen som 
är väldigt visuell, trycket på lokalerna 
har ökat. Så jag tror att de tycker att 
de skulle ha haft lite större idag med 
tanken på vad som hänt med den 
nya byggnaden.

HR: Huset har en väldigt specifik 
estetik med sin arkitektoniska 
referens till tält. Varifrån kom den?

TS: Finns det något mer tillfälligt än 
ett tält? tänkte jag i och med att det 
skulle vara en tillfällig byggnad. Som 
barn gick jag ofta med min farfar till 
Cirkus Scott. En annan referens var 
Koppartälten i Haga.

HR: Ett tält kan demonteras och 
sedan byggas upp någon annan-
stans. Ni har jobbat med återvinn-
bara strukturer men varför ska 
man riva huset? Man river inte tält? 
Planerade ni med någon idé om att 
huset, om det blev fint nog, skulle 
kunna få stanna kvar?

TS: Vi var tvungna att ha huset 
ganska snabbt på plats och ett 
tillfälligt bygglov var det enda sättet 
att komma fram snabbare i proces-
sen. Planen var att Folkets hus skulle 
flytta in i den ombyggda centrum-

byggnaden så småningom, men den 
kommer inte stå klar om fem år så 
nu är detaljplanen omgjord så att 
huset kan stå kvar. 

HR: Såg ni tältidéns speciella 
estetik som någonting specifikt för 
Fisksätra eller som en upprepbar 
modell som kunde stå var som 
helst, även i innerstaden?

TS: Byggnaden är så pass generell 
att den går att ha på andra platser. 
Jag ville göra en väldigt tydlig 
byggnad och lyfta fram Folkets hus 
visuellt snarare än gömma undan 
det. Du ser det när du åker dit: huset 
ligger mitt emot stationen på Salt-
sjöbanan med stora bokstäver uppe 
på taket, FISKSÄTRA FOLKETS HUS. 
Svårt att missa!

HR: Ni utmanar den traditionella 
arkitektrollen genom att ni var där 
från början i processen som en 
aktör som kopplade ihop andra ak-

törer och egentligen själva föreslog 
projektet. Kan Fisksätra Folkets hus 
användas som ett exempel för att 
lyfta ett samtal om det offentliga 
rummet i stort och kulturinfra-
struktur i Sverige? Kan vi lära oss 
någonting från huset?

TS: Det är väldigt belagt att om 
man väljer att lyfta fram kultur som 
någonting viktigt  i stadsdelar eller 
områden blir det engagerande 
för alla medborgare på ett positivt 
sätt. Om man gör någon kommer-
siell byggnad får man inte samma 
engagemang, kanske till och med 
motstånd. Att när man gör stadsom-
vandlingar börja med, och lyfta fram, 
kulturbyggnader är alltid ett vin-
nande koncept. Man får en positivt 
känsla inför omvandlingen som 
någonting nytt istället för ”aha, här 
vill några tjäna lite pengar och byg-
ger bostadsrätter eller kommersiella 
kontor”. Om man gör ett folkets hus, 
ett bibliotek, ett kulturhus, får man 
ett helt annat engagemang. Det 
gör också i förlängningen att man 
ökar fastighetsvärdena. Och det är 
egentligen bra för alla. 

HR: En stor fråga för oss inom 
arkitektkåren är hur vi förhåller 
oss till de nya ägarlandskap som vi 
ser i förorterna, i Fisksätra och på 
många ställen. Förändrar det arki-
tektrollen? Kräver det mer av oss så 
vi måste agera annorlunda nu?

TS: Jag tror att det är bra som arkitekt 
att förstå att vi kan ta en aktiv roll i 
stadsomvandlingar. Vi kan föreslå 
saker och ting och agera fastig-
hetsutvecklare, vi är duktiga på det. 

Ingenting hindrar oss från att ta den 
rollen och det är lite vad vi gjorde här.

HR: Vilken typ av plats för kultur 
drömmer vi om?

TS: Titta på Helsingfors nya biblio-
tek som också är ett kulturhus, en 
väldigt modern företeelse. Du har 
bibliotek där, du kan laga mat, du 
kan hyra eller inte alls hyra, du kan 
boka konferensrum, du kan 3D-
printa. Det är en sorts kulturhus men 
verkligen 2.0 och väldigt intressant. 
I mindre format skulle man kunna 
göra så lite överallt. Och det är lite 
vad Folkets hus i Fisksätra är. En liten 
variant på stadsbiblioteket i Helsing-
fors förutom att man inte har något 
bibliotek. Men det går ju att slå ihop.

HR: I första numret av Stockholms-
tidningen såg vi på konstnärens roll 
i stadsomvandlingen och projek-
tismens tendenser att så kallade 
utsatta områden blir plats för pro-
jekt efter projekt, där inte mycket 
blir kvar efteråt. Hur tänker ni kring 
tillfällighet och de samband som 
byggs eller uppstår i huset? Hur 
förvaltar ni dem? 

TS: Strukturen gör att verksamheten 
kan utvecklas men vi kan knappast 
vara med och driva den, det måste 
Folkets hus göra själva. Jag tror att om 
man skulle utveckla det här i Fisksät-
ra skulle man koppla på biblioteket, 
som också har en central roll idag. 
Att blanda Folkets hus och bibliotek 
just i Fisksätra tror jag skulle vara ett 
vinnande koncept. Men då krävs en 
ny byggnad, för det ryms inte här.  
Då får man göra ett större tält. ◆

Att vid stadsomvand-
lingar börja med 
kulturbyggnader är 
alltid ett vinnande 
koncept. Man får en 
positiv känsla inför 
omvandlingen som 
något nytt istället för 
”aha, nån vill tjäna 
pengar” om man gör 
ett folkets hus, ett bib-
liotek, ett kulturhus.

Jag är en bildtext. Jag är en bildtext.  FOTO: NAMN PÅ FOTOGRAF.

Folkets park 
som torg för 
vänskap
Intervju med landskapsarkitekten 
Johanna Bratel från Dis/Order om 
Vänskapstorget i Folkets park i Malmö.
HELEN RUNTING: Kan du introdu-
cera Dis/Order?

JOHANNA BRATEL: Dis/Order är 
ett landskapsarkitektskollektiv som 
drivs av mig och min kollega Karin 
Andersson. Vi kallar oss kollektiv för 
att vi är mer organiska än vad ett 
traditionellt arkitektkontor oftast är. 
Samtidigt är det viktigt för oss att 
kalla oss landskapsarkitekter då vi 
är tränade att jobba med rum,  även 
om vår ingång är processbaserad 
och medskapande och därmed 
skiljer sig från traditionella sätt att 
arbeta med arkitektur. Vi jobbar 
främst med det offentliga rummet, 
både med att förstå det men också 
med att utmana de normer och 
maktstrukturer som präglar dem.

HR: Jag vill höra om hur ni arbetade 
med Vänskapstorget i Folkets 
park i Malmö. Arbetarrörelsens 
rum som folkets park har ofta varit 
självinitierade och självbyggda. Hur 
mycket av den historien tog ni med 
in i ert arbete?

JB: Väldigt mycket! Om jag minns 
rätt är Folkets Park i Malmö Sveriges 
första Folkets park, en välbesökt och 
älskad plats i Malmö,som människor 
återvänder till under en livstid. En 
grupp som parken länge haft svårt 
att locka är ungdomar mellan 15 och 
18 år. Samtidigt har Folkets Park som 
mål att vara en plats för alla Malmös 
invånare. Det var därför vi fick i upp-
drag att arbeta med Vänskapstorget. 
Vi tyckte det var en spännande 

förfrågan då ungdomar annars ofta 
anses som störande i det offentliga 
rummet och resurserna brukar läg-
gas på att hålla dem borta. 

HR: Förra numret av Stockholms-
tidningen som hade tema barnen 
tog upp den paradoxen. De som 
behöver staden mest,ungdomarna, 
stängs samtidigt ute från den. Här 
finns också en annan paradox: att 
konstnärer och designers, som 
skulle kunna föreslå andra dröm-
mar om staden, ofta reduceras till 
konfliktlösande aktörer i det of-
fentliga rummet. Är det någonting 
ni brottas med? 

JB: Det brottas vi med absolut hela 
tiden. Det är viktigt att framhålla 
att projektet i Folkets Park är ett 
pågående projekt. Vi har gjort Vän-
skapstorget två tidigare somrar och 
nu jobbar vi med en tredje version. 
Det är en ständig pågående process 
och ett test i skala 1:1 snarare än ett 
projekt med ett mätbart slutresultat.

HR: Begreppet ”projektism” beskri-
ver hur utsatta områden kontinuer-
ligt utsätts för projekt efter projekt 
samtidigt som en kontinuerlig 
politik förs gentemot de mer väl-
besuttna. Men projektet som form 
påverkar inte bara de platser som 
blir projekt, utan också oss som 
jobbar inom det. Hur förhåller ni er 
till projektets problem?

JB: Om jag utgår från projektet med 
Folkets Park så är det en medska-

pande process som vi har genomfört 
under tre års tid. Men det är också 
viktigt att det finns någon som 
fångar upp det som vi inlett, att den 
fysiska form vi skapat aktiveras och 
inte bara lämnas. En utbredd före-
ställning är att den fysiska formen 
ska lösa allting i sig själv men det 
krävs mycket mer för att skapa en 
inkluderande plats. Landskapsarki-
tektur och design kan inte lösa allt!   

HR: En trend är att stora aktörer 
kommer in och köper mark, fastig-
heter och bostadsområden, vilket 
bland annat drabbar kulturaktörer 
genom höjda hyror och bortträng-
ning. Har vi som arkitekter och 
planerare ett ansvar och i så fall: 
hur ser det ansvaret ut?

JB: Vi jobbar främst för kommuner 
på allmän platsmark. Då ingår det 
att vi måste undersöka platser som 
vi faktiskt kan jobba på, och de 

visar sig vara ganska få. I miljonpro-
grammet till exempel finns många 
offentliga rum som man tror ägs av 
kommunen men som visar sig vara 
privatägda. Om vi vill göra någonting 
i det rummet måste vi samarbete 
med de privata aktörerna. Ibland går 
det jättebra, men ibland är de inte 
alls intresserade av samarbeten. För 
oss som arbetar med det offentliga 
rummet är det här en jättestor utma-
ning: när mark säljs ut har vi inte 
längre någon möjlighet att påverka 
vad som händer med den.

HR: Vilken typ av plats för kultur, 
eller kulturpolitik, drömmer du om?

JB: Vi arbetar i olika typer av städer 
och områden i hela Sverige. Vår 
upplevelse är att det finns mängder 
av föreningar och lokala aktörer som 
gör extremt spännande saker, men 
också att det ofta saknas rum för 
kultur. Vår känsla är att de här slags 
rummen för kultur försvinner allt mer.

HR: Ni jobbar över hela Sverige. 
Folkets hus och Folkets park vilar 
istället på en tradition med stark 
anknytning till platsen. Hur är det 
att flyga in till ett ställe som man 
saknar stark koppling till, och se-
dan försöka knyta an till det lokala 
sammanhanget?

JB: Det känns viktigt att behandla 
alla platser och människor vi möter 
med största respekt. Då vi ofta job-
bar i medskapande processer möter 
vi människor som inte har någon 
erfarenhet av att arbeta med stads-
planering, arkitektur eller design 
överhuvudtaget. Vi lägger mycket 
tid på att utbilda dem som vi jobbar 
med i frågorna så de kan delta på 
lika villkor. När vi arbetar med folk 
som ska delta under lite längre tid 
är det också jätteviktigt att de får 
betalt för sin medverkan, att deras 
kunskap värdesätts i fysiska pengar. 
Det är komplicerat när man kommer 
utifrån och inte alls känner till den 
lokala kontexten, men eftersom vi 
samarbetar mycket med lokala aktö-
rer så får vi en ingång till platserna.

HR: Att arbeta med offentliga rum 
i områden med låga socioekono-
miska förutsättningar innebär idag 
också att fastighetsvärden kan öka. 
Även om det är svårt med generella 
strategier undrar jag hur ni i Dis/
Order förhåller er i relation till 
gentrifiering?

JB: Det är en jättesvår fråga. Vi har 
ibland jobbat i områden där under-
hållet av de offentliga miljöerna är 
kraftigt eftersatt. Det kan handla om 
att bänkar saknas och att markbe-
läggningen inte är framkomlig. Det 
har känts viktigt att ta hand om den 
den offentliga miljön då: vi lämnar 
någonting efter oss som gör att 
de som bor i området kan och vill 

använda det offentliga rummet. Vi 
har främst arbetat med kommuner, 
man får då tänka att kommuner 
har en större bild av helheten än 
privata fastighetsaktörer och de 
som bara arbetar där tillfälligt. Men 
landskapsarkitekter och arkitekter 
bör vara medvetna om gentrifiering. 
Vissa tänker inte på det medan vi 
som arbetar medskapande och med 
andra människor brottas med det ef-
tersom frågan dyker upp. Rädslan att 
tvingas flytta från området på grund 
av gentrifiering dyker ofta upp i sam-
talen som vi för med boende. Det är 
någonting ständigt närvarande i våra 
processer även om vi jobbar specifikt 
med offentliga miljöer. ◆

Rädslan att tvingas 
flytta från området på 
grund av gentrifiering 
dyker ofta upp i 
samtalen som vi för 
med boende. Det är 
någonting ständigt 
närvarande i våra 
processer även om vi 
jobbar specifikt med 
offentliga miljöer.

Bow Down Dance Academy uppträder på 
invigningen av Vänskapstorget Folkets 
Parken i Malmö (2019). DESIGN OCH FOTO: 
DIS/ORDER.

Utsiktstornet på Vänskapstorget i Folkets Parken i Malmö som innehåller en utlåningsbod 
där olika typer av redskap är gratis att låna för parkens besökare (2020).  
DESIGN: DIS/ORDER. FOTOGRAF: ALI JEHAD.
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ELOF HELLSTRÖM: Skulle du vilja 
säga någonting om vad Kultur åt 
alla är?

MATHIAS KRUSELL: Kultur åt alla är 
en aktivistgrupp som jobbar med 
förutsättningarna för kultur att ta 
plats i framförallt Göteborg, kopplat 
till frågor om stadsutveckling och 
stadsplanering. Jag var engagerad i 
bostadspolitik tillsammans med Allt 
åt Alla Göteborg. Vi var bland annat 
involverade i bokprojektet ”Rätt att 
bo kvar” med konkreta råd och tips 
kring hur det går att engagera sig i 
bostadspolitik. I samband med att 
vi presenterade boken kom en fråga 
från publiken om lokalfrågor. Vad 
ska verksamheter med lokal göra om 
man riskerar att bli flyttad på grund 
av liknande typer av bortträngning 
som när boende trängs bort från 
sina hem? Hur går det då att orga-
nisera sig? Vi var några som började 
fundera på det och kom i kontakt 
med kulturutövare som organiserat 
sig kring liknande frågor. Sedan 
dess har vår grupp gått igenom en 
del olika faser där vi under en period 
testade att arbeta i en större sam-
verksansform för att sedan bli lite 
mindre igen. 

EH: Begreppet gentrifiering hjälper 
oss att benämna processer där 
människor och verksamheter trängs 
undan, men pekar också mot poli-
cys, bostadspolitik och ekonomiska 
flöden. Varför valde ni att arbeta 
med just kulturen som ingång?

MK: För min del tog det lång tid att 
hitta till de här frågorna i relation till 
de större. Det kom lite snubblande 
över oss. I Göteborg finns stort 
intresse från kommunen att driva 
på en viss typ av projekt och om-
vandlingar av staden, till exempel att 
ändra karaktär på centrala Hisingen. 
Göteborgs kommun har jobbat 
aktivt med det i 20-25 års tid. Vi 
märkte att kulturen har varit en om 
inte avgörande så i alla fall väldigt 
viktig faktor i de här frågorna. Jag 
blev på något märkligt sätt inbju-
den till ett seminarium som White 
arkitekter hade, där de skulle prata 
om kultur och stadsomvandling. Där 
pratade man öppet och engagerat 
om de möjligheter som finns att 
locka folk till stadsomvandlingsom-
råden. Om man till exempel byggt 
om hamnen i Barcelona från att ha 
varit en ekonomiskt produktiv plats 
till att bli en helt ny typ av plats, hur 

ser man till att folk kommer? Från 
arkitektur– och stadsplaneringshåll 
har man konstaterat att kulturen 
kan spela viktig roll. Om kulturella 
evengemang slängs in kommer folk 
hitta hit, och ett bra sätt är att låta 
kulturverksamhet vara lite billigare i 
just den här stadsdelen i början. Så 
har man arbetat i Göteborg. Staden 
har varit väldigt måna om att hålla 
vissa typer av kulturutövare på gott 
humör i perioder, och man har också 
hjälpt kulturutövare genom att få 
dem att passa in i en gentrifierande 
strategi.

EH: Det finns en berättelse om att 
denna process är organisk: alltså 
att det finns ett billigt område dit 
konstnärer och kulturövare kom-
mer och genom sin härliga existens 
driver upp priserna tills de inte kan 
bo kvar själva. Men det du beskri-
ver låter mer som en strategi som 
används i ett planeringsstadium?

MK: Definitivt. Här i Göteborg går 
det att läsa om detta i kommunala 
rapporter. Till exempel finns ett 
kommunalt bolag som heter Bu-
siness Region Göteborg, som kan 
beskrivas som någon typ 
av bolagifierad version 
av ett näringslivsutskott. 
De har åkt runt i Eu-
ropa och tittat på coola 
kulturområden vilka de 
kallar ”tillåtande oaser”. 
Sedan drev de ett projekt 
om hur en tillåtande 
oas kan förverkligas i 
Göteborg. Detta gjordes 
i någon mån i samver-
kan med existerande 
kulturutövare, men med 
ett kommunalt tänk om 
hur den här typen av 
kulturliv kan planeras in 
så att områdets värde 
och status höjs. Det är 
verkligen ett perspektiv 
från ovan. Kulturutövare 
som yrkesgrupp gillar ju att hålla på 
med kultur. Därför har de ofta ett 
intresse av att det ska komma starka 
krafter som säger att det nu ska bli 
kultur här. Många har varit positiva 
till den här typen av utveckling, eller 
i alla fall till ansatsen från kommu-
nen att intressera sig för att öppna 
platser för kultur. Men den här typen 
av policys får en väldigt begränsande 
funktion för hur kultur ska fungera. 
Inte bara har den en snäv syn på 
vilken funktion kulturutövande ska 

ha, den begränsar kraftigt villkoren 
för hur kulturen ska fungera.

EH: Ett annat exempel är Nacka 
kommun. De är en spännande 
kommun som kan fungera som 
ett nyckelhål om man vill förstå 
vad som ska hända i staden 
och landet senare. Nacka kom-
mun är också explicita med hur 
gentrifiering kan användas i 
stadsomvandlingsprocesser... 

MK: Det finns säkert exempel från 
Malmö också, och i Umeå kan man 
prata länge om hur kommunen 
arbetat för att använda stadens po-

litiska kultur för att skapa en viss typ 
av stämning. I Göteborg är en av de 
mest vulgära stadsomvandlingspro-
jekten att en enorm skyskrapa ska 
byggas på Lindholmen på Hisingen. 
Det drivs av byggkoncernen Serneke 
som först jobbat länge för att få 
bygga skyskrapan och nu försöker 
komma igång med bygget. I det 
område där Karlatornet ska byggas 
har det tidigare funnits en rock-
klubb som heter Truckstop Alaska. 
Där har en kulturförening satt upp 

spelningar och varit en grogrund 
för nya band att spela, och man 
har samtidigt tagit in en viss typ av 
musik till Göteborg som varit popu-
lär men behövt en plats att växa på. 
I perioder har Truckstop varit väldigt 
attraktiva för kommunen som då 
gärna tagit med folk på studiebesök 
för att visa hur coolt det är. Sedan 
kom plötsligt en kritisk blick där man 
började ifrågasätta om den här ty-

pen av verksamhet var laglig. För två 
år sedan gjordes ett tillslag, och man 
insisterade på att föreningen bröt 
mot alkohollagen. Sedan väcktes ett 
åtal vilket gjorde det svårt för verk-
samheten att klara sig ekonomiskt 
och vid årsskiftet 19/20 stängde 

de sin verksamhet. Truckstop har 
verkligen legat i en skärningspunkt 
för en viss typ av gentrifiering av 
Göteborg. För tio år sedan var deras 
verksamhet det enda som drog folk 
till Lindoholmen efter klockan 20.00. 
Då var det något otroligt positivt för 
kommunen, att de satte Lindholmen 
på kartan. Sedan allt efter att områ-
det ändrats har deras verksamhet 
plötsligt blivit ett problem.

EH: En anledning till att det är 
svårt att organisera kultur-
arbetare är att landskapet 
är så individualiserat. När 
ett fastighetsbolag erbjuder 
en rivningskåk gratis eller 
billigt i två år är det svårt att 
säga nej. Som teatergrupp, 
band eller en konstnär är det 
är inte heller helt lätt att ta 
reda på vad man blir en del 
av. Men konsekvenserna är 

som du säger fruktansvärda. Ett 
lokalt exempel är Fria teatern här 
i Högdalen som i våras tvingades 
stänga efter en serie försäljningar 
av fastigheten med medföljande 
hyreshöjningar. Men området den 
nu tomma lokalen ligger i heter 
fortfarande Teaterkvarteret. Det 
blir ett slags monument över hur 
de här processerna fungerar. Hur 
har ni lyckats eller inte lyckats att 
organisera kring de här frågorna?

MK: Initialt tänkte vi med bostads-
frågan som modell försöka samla 

ihop berörda organisationer och 
arrangörer och se om vi kunde bilda 
något slags nätverk. Men vi fick då 
indikationer på att om man är en 
konstnärsgrupp eller ateljéförening 
vill man lägga mycket av den tid 
som inte går till att få ihop pengar till 
hyra och mat till att skapa kultur. Då 
hamnar den politiska organiseringen 
kring det i andra eller tredje hand. Vi 
gick in i det hela med en aktivistisk 
ängslighet där vi undrade om vi 
kunde tala för andra grupper. Men 

de kulturutövare vi pratade med sa 
att det inte var några problem och 
uppmuntrade oss till att driva de 
här frågorna. Då valde vi över tid 
att omvandla oss till en mindre och 
kanske skarpare grupp som kunde 
attackera frågorna på nya sätt. I 
samarbete med Truckstop Alaska 
skrev vi debattartiklar för att skapa 
stöd för deras fråga. Efter anmälan 
mot dem lanserade vi också ett 
medborgarförslag till Göteborg stad 
där vi försökte driva förslaget med 
särskilda alkoholregler för kulturför-
eningar, som skulle möjliggöra för 
verksamheten att sälja alkohol för 
att kunna betala hyran. Vi kom fram 
till en punkt där vi lyckades samla 
många till ett möte vilket ledde till 
att vi skulle skriva policyförslag. Idén 
var att få till ett slags paraplypolicy 
där man kunde haka på olika typer 
av stöd och krav. Även om den idén 
är god hamnade vi plötsligt i en 

situation där vi skulle hjälpa kom-
munen och politiska partier att 
skriva förslag på kommunala policys. 
Det är något vi gärna skulle vilja 
gjordes men ingenting som är lätt 
att mobilisera arbete kring, så det 
rann ut i sanden. Så här efteråt kan 
man väl också säga att det är tur 
att vi inte är så djupt inne i de här 
processerna för den här pandemin 
kommer ändå omvandla kulturlivet 
i Göteborg på djupet. Som det ser 
ut nu [april, 2020] är ganska mycket 
ren kommersiell kulturverksamhet 
hotad i Göteborg och frågan är om 
räddningsaktioner och stöd kan se 
ut på samma sätt som tidigare.

EH: Covid-19 är helt klart en 
pågående katastrof och det 

är ett minst sagt svårt läge 
för många av oss i det 

fria kulturlivet. Men 
det är uppenbarligen 
också svårt för de 
expanderande större 
nöjesbolagen, hur 
blir det för dom? Går 
de äntligen i konkurs 

eller bidar de sin tid 
för att sen ta över än större delar av 
staden?

MK: Det är den stora frågan. Av-
enygruppen i Göteborg, vår lokala 
gren av Stureplansgruppen som ni 
känner till i Stockholm, har jobbat 
väldigt aggressivt de senaste tio 
åren med att öppna nattklubbar 
och restauranger här. Det har också 
funnits indikationer på att de varit 
inflytelserika gentemot politiker när 
de tryckt på för hårdare alkohollagar 
för andra verksamheter. De varslade 
all personal redan mitten på mars 
och de har sagt att det var för att de 
ska kunna slicka sina sår och komma 
tillbaka. Risken är att dom tittar 
hungrigt på lokaler som går dåligt i 
Göteborg. Pusterviksbaren exempel-
vis, ett kommersiellt spelställe med 
en väldigt kulturintresserad personal 
som bokat amerikanska akter under 
lång tid, har haft det tufft och fått 
ha mycket stödverksamhet. Anrika 
jazzklubben Nefertiti har fått lägga 
ned sin verksamhet. För de som har 
pengar kvar efter pandemin kom-
mer det alltså vara möjligt för att 
komma som räddaren i nöden och 
lägga beslag på lokaler. Jag tror att 
vi måste tänka på det här i relation 
till större stadsomvandlingsfrågor, 
det kommer inte bara vara kultur-
utövare som har det tufft. Frågan är 
om trycket att expandera det urbana 
centrumet i Göteborg mot Högsbo 
och Hisingen kommer fortsätta un-
der 2020-talet. Det går att tänka sig 
att det blir svårare för aktörer som 
Avenygruppen att ligga i framkant i 

ett affärsklimat som inte blir mindre 
expansivt. Vi funderar och försöker 
hålla kontakten med personer om 
hur man kan fortsätta organisera 
i den här svåra frågan. Vi måste 
fortsätta jobba med frågan men 
också flytta fokus från Göteborg och 
enskilda ställen till ett åtminstone 
nationellt perspektiv. Vissa hinder 
måste mötas mer nationellt för att 
det ska bli någon effekt på det. Det 
finns mycket att göra.

NOT: Intervjun gjordes ursprungligen för 
kulturhuset Cyklopens 1 maj-radio men 
sändes aldrig.

:: Mathias Krusell bor i Göteborg och 
doktorerar i näringslivshistoria. Har förflu-
tet som stadskampsaktivist i Allt åt Alla 
Göteborg och på senare år i det nu något 
slumrande nätverket Kultur åt Alla.

Intervju med Mathias Krusell Kultur åt alla 
om stängda klubbar, subventionerade 
hyror och gentrifiering. 

I Göteborg finns ett 
kommunalt bolag som 
heter Business Region 
Göteborg, som kan 
beskrivas som någon 
typ av bolagifierad 
version av ett 
näringslivsutskott. De 
har åkt runt i Europa 
och tittat på coola 
kulturområden vilka 
de kallar ”tillåtande 
oaser”. Sedan drev 
de ett projekt om 
hur en tillåtande oas 
kan förverkligas i 
Göteborg i samverkan 
med existerande 
kulturutövare, 

Med kulturen som  
vägröjare och attraktion 
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1. Slängt virke från Fria teatern när de tvinga-
des stänga våren 2020. Foto: Linus Ericsson
2. Utdrag ur konstprogrammet “Konsten att 
skapa stad”, Nacka kommun.
3. Affischvägg på Fria teatern. Foto: Linus 
Ericsson
4. “Ta plats”, Järla, av Liam Bononi, Malin 
Sparrvardt, Thiago Valdi och Mikael Rickman 
genom StreetCorner. Muralmålningen 
gjordes på uppdrag av Nacka kommun som 
en del av deras satsning på muralkonst. Foto: 
Fredrik Holmqvist
5. Omslag till “Rätt att bo kvar – en handbok 
i organisering mot hyreshöjningar och 
organisering”. Boken finns att ladda ned på 
www.rattattbokvar.se
6. Jazzklubben Nefertiti, Göteborg. Foto: 

Rafael Saulus/Wikimedia commons
7. Karlatornet, Hisingen i Göteborg. Foto: 
Serneke
8. Kultur– och musikföreningen Truckstop 
Alaska drevs mellan 2003-2018 och hade vid 
slutet 25000 medlemmar. Foto: Josefine 
Wallström
9. Omslagsbild från “Organisering i postmo-
derniteten” i Allt åt allas magasin Svärm #1, 
2020. 
10. Truckstop Alaska. Foto: Josefine 
Wallström
11. White arkitekters Stockholmskontor. Foto: 
Ankara/ Wikimedia commons
12. Barcelonas gamla hamnkvarter. Foto: 
Wikimedia Commons

BILDTEXTER



  | Stockholmstidningen  #4 KULTURHUSEN Stockholmstidningen  #4 KULTURHUSEN |22 
 

23

VAD ÄR EN ALLMÄNNING?

Historiskt har allmänningar använts för 
att peka mot delade gemensamma re-
surser som jordbruksfält, betesmarker, 
sjöar och dammar, som under en period 
på hundratals år privatiserades genom 
inhägnader. De juridiska processer som 
kom att leda till att den fria tillgången 
och gemensamma ägandet av olika for-
mer av jordbrukslandskap avskaffades 
inleddes i 1200-talets England. Allmän-
ningarna – gemensamt förvaltade av 
bönder – innebar överlevnad (jakt, fisk, 
odlingar) men hade också samtidigt en 
stark social funktion.

Under de senaste decennierna har 
allmänning blivit ett samlande politiskt 
begrepp som också inspirerat politisk 
mobilisering över hela Europa. Ekologen 
Garrett Hardins arbete med styrmekanis-
mer för gemensamma resurser kopplas 
ofta till utvecklingen av begreppet under 
förra århundradet. Hardins artikel All-
männingens tragedi (1968) handlar om 
individers överutnyttjande av allmän-
ningar som till slut leder till att de för-
brukas. ”Föreställ er en hage som är öp-
pen för alla att använda”, skrev Hardin. 
Hardin förutsatte att en boskapsskötares 
främsta motivation är att öka sitt eget väl-
stånd, att när en samling rationella indi-
vider gör fria val leder det ofrånkomligen 

till att allmänningen slutligenförbrukas: 
hagen betas för hårt och kollapsar som 
resurs. Han föreslår två möjliga sätt att 
komma åt problemet: statlig reglering 
eller privatisering. Hardings resonemang 
har bidragit till en utbredd tro på att en-
dast dessa två ägandeformer – offentlig 
och privat – har existerat i varje sam-
hälle. Hardin tycks egentligen beskriva 
kapitalisternas beteende i en kapitalistisk 
ekonomi. För det som egentligen leder till 
tragedi är inte det gemensamma förval-
tandet av hagen, utan snarare det privata 
boskapsägandet. Om också boskapen 
hade varit gemensamt ägd, skulle inte 
Hardins metafor ge mycket mening.

En tidig kritik av Hardins utgångs-
punkt i en rationell individualistisk 
människa formulerades 1990 i Elinor 
Ostroms bok Governing the Commons: 
The Evolution of Institutions for Col-
lective Action där hon argumenterar för 
att varken stater eller marknaden kan 
åstadkomma ett verkligt hållbart bruk av 
naturresurser. Ostroms nobelprisbelöna-
de arbete pekade på hundratals exempel 
från hela världen där gemenskaper byggs 
kring institutioner som varken påminner 
om stater eller marknader och där den fö-
reställda tragedi Hardin utgår från aldrig 
uppstår. 

Genom Ostrom och Hardin kan all-
männingar definieras som en institutio-

nell mekanism för att kollektivt förvalta 
naturresurser (vatten, skog, fisk, mark, 
luft). Det finns även andra resurser som 
kan förvaltas som allmänningar såsom 
stadsrum, kunskap, kultur och interner. 
Oavsett typ av resurs eller sammanhang 
utgörs allmänningarna av tre grundläg-
gande och av varandra beroende be-
ståndsdelar: (1) resurs; (2) gemenskap 
och (3) förvaltning. På så vis fungerar 
allmänningarna som en delad resurs, ge-
mensamt förvaltad av användarna enligt 
regler och normer som de själva bestämt. 
Allmänningen beskriver alltså på samma 
gång en delad resurs, en social process, 
en kollektiv aktivitet och ett styrelseskick. 

ALLMÄNNINGEN SOM POLITISK 
KONCEPT

Inhägnaden av allmänningar och primitiv 
ackumulation, särskilt under 1500- och 
1600-talen, var en förutsättning för kapi-
talismens framväxt. Genom att Europas 
lantarbetarklass fördrevs från den mark 
de brukade förvandlades samhället till ett 
”marknadssamhälle”. Logiken är denna: 
ekonomisk tillväxt, kapitalismens driv-
kraft, kan bara säkras genom ytterligare 
fråntagande. Kapitalet måste hela tiden 
omfatta allt fler delar av samhället vilket 
leder till inhägnader av så skilda delar av 
livet som hälsa, utbildning, vatten, avfall 
och bostäder.

Pedagogen Silvia Federici och filoso-
fen George Caffenzis slår i artikeln “Com-
mons Against and Beyond Capitalism” 
fast att om ambitionen är att skapa ett 
samhälle som skiljer sig från de redan 
kända måste allmänningarna drivas av 
en logik som kontrasterar mot både de 
individuella rättigheternas marknadslo-
gik och mot idén om ständig ekonomisk 
tillväxt. På liknande vis föreslår rättsfi-
losofen Ugo Mattei i boken Gemensam 
nytta att allmänningar måste förstås som 
en politisk handling som syftar till att 
skapa gemensamma resurser i konflikt 
mot varufiering, kommersialisering, pri-
vatisering och de statliga avgränsningar 
av resurser som bara gagnar ett fåtal. 
Samtidigt måste den samtida kapita-
lismen och det statliga maktutövandet 
bemötas utifrån den verklighet som är 
vanliga människors liv. Nationalekono-
men Massimo De Angelis menar att all-
männingarna medför att det går att utgå 
ifrån vardagen men också etablera en 
helt ny politisk dagordning. Denna nya 
ordning bygger vidare på och artikulerar 
att de många, ofta oansenliga, politiska 
kamperna är de som kan hjälpa oss att 
ta oss förbi det kapitalistiska samhället. 
Men, menar De Angelis, för att på ett 
fundamentalt sätt förändra samhället i 

en ny riktning mot social och miljörättvis 
produktion, konsumtion och styrelse-
form, behöver frågorna sammankopplas 
utan att värdet av de enskilda kamperna 
förminskas.

 
URBANA ALLMÄNNINGAR

Ostroms empiriska studier adresserade 
rurala sammanhang och miljöer, och för 
att etablera allmänningar inom den ur-
bana sfären krävs att allmänningen som 
begrepp utvecklas. Urbana allmänningar 
handlar om mycket mer än att säkra till-
gången till en fysisk plats, nämligen att 
säkra att människor kan leva skäliga liv 
i staden. Styrkan i att använda konceptet 
allmänningar i en urban miljö för att ge 
människor skäliga liv innebär man måste 

Hur hänger kulturhus samman med urbana 
odlingar, husockupationer och en våg av nya 
politiska partier och konstitutioner? På vilka 
sätt kan självorganiserade kulturhus bidra till en 
omställning av staden? Och framförallt: vad är 
egentligen en allmänning? Stockholmstidningen 
publicerar här en översatt och kortad version av 
Iva Čukićs och Jovana Timotijevićs inledning till 
boken Spaces of Commoning: Urban Commons 
in the Ex-Yu Region som kom ut hösten 2020.

För det som egentligen 
leder till tragedi är 
inte det gemensamma 
förvaltandet 
av hagen, utan 
snarare det privata 
boskapsägandet.

Rörelsen har växt 
sedan dess och 
omfattar idag mer än 
200 avdelningar över 
hela landet. Sedan 
starten har man varit 
med och stoppat över 
tusen vräkningar 
och skapat en 
infrastruktur för 
hur tomma hus 
kan övertas och bli 
resurser för de som 
saknar boende.

uppehålla sig vid frågor om kollektivitet, 
makt, mångfald, inkludering, exklude-
ring, ägarskap och så vidare. 

Urbana allmänningar handlar om att 
kollektivt reglera vardagslivets gemen-
samma problem. Självorganiserade initi-
ativ som kvarterscenter, husockupationer 
och anti-gentrifieringskamper kommer 
ur de akuta behoven i folks vardag, vil-
ket formar de urbana allmänningarnas 
praktiker. Det kan handla om hyresgäster 
som riskerar vräkning, kampanjer mot 
rivningar, stöd för att vitalisera kvarter 
eller grannskap som hotas av gentrifie-
ring. Dessa exempel tydliggör att urbana 
allmänningar inte bara kan förstås som 
resurs eller tillgång, de är också en so-
cial och rumsskapande praktik. Allmän-
ningen är ett verb: att allmänniggöra (på 
engelska: to common). Kulturgeografen 
David Harvey skriver: ”I kärnan av all-
männinggörandets praktiker finner vi en 
princip som säger att relationen mellan 
den sociala gruppen och den aspekt av 
miljön som ses som en allmänning skall 
vara både kollektiv och icke-varufierad – 
tydligt avgränsad från marknadsutbytet 
och marknadsvärderingar. Det finns inga 
allmänningar utan den oupphörliga akti-
viteten att allmänniggöra”. 

URBANA ALLMÄNNINGAR OCH 
OFFENTLIGA RUM

Vad är skillnaden mellan urbana offent-
liga rum som också kan konceptualiseras 
som en kollektiv resurs, och urbana all-
männingar? Är de samma sak? Frågan 
delar forskare och filosofer. Ugo Mattei 
framhåller till exempel att allmänningar 
inte är varor eller tjänster och därför inte 
kan reduceras till det språk som beskriver 
ägandet. På liknande vis är det för David 
Harvey centralt att göra skillnad mellan 
offentliga rum av ”betydelse för statens 
maktutövning och offentliga administra-
tion” och offentliga rum som är urbana 
allmänningar återtagna genom politisk 
kamp. För att kunna jämställas med all-
männingar behöver offentliga resurser 
som vatten, offentliga platser och renhåll-
ningsarbeten återtas av folket genom po-
litisk kamp. Occupy Wall Street, Gezi Park 

i Istanbul, Indignados på Perta del Sol-
torget i Madrid, Syntagma-torget i Aten 
och många andra rörelser som tog plats 
under de globala torgprotesterna 2011, 
är alla exempel på kamper som skapade 
urbana allmänningar genom återtagan-
det av olika offentliga rum. Harvey sam-
manfattar det så här i boken Rebel Cities:  

”Offentliga rum och offentliga nyttor 
i en stad har alltid varit en angelä-
genhet för statens maktutövande 
och offentliga administration, och 
dessa platser och nyttor har inte 
nödvändigtvis utgjort allmänningar. 
Genom urbaniseringens historia har 
offentliga rum och offentliga nyttor 
(såsom renhållning, folkhälsa, 
utbildning, och liknande) som till-
handahållits genom offentliga eller 
privata medel, varit helt avgörande 
för kapitalismens utveckling [...] 
Även om dessa offentliga rum och of-
fentliga nyttor har bidragit enormt 
till kvaliteten på allmänningarna, 
krävs politisk handling av medbor-
garna och folket för att ta över dem 
och förvandla dem till sådana” 

Sett ur detta perspektiv kan gemensam-
ma rum beskrivas som de rumsliga noder 
genom vilka storstaden på nytt kan bli 
en plats för en politik som förmår ifråga-
sätta och möjligen till och med förändra 
formerna för hur vi lever tillsammans. 
Arkitekturteoretikern Stavros Stavrides 
menar att gemensamma rum, är rum som 
gemenskaper formar utifrån sina behov 
och strävanden. Regler för hur de ska de-
las och förvaltas utvecklas gemensamt i 
processen där rummet omvandlas till all-
männing. Det här utgör en viktig skillnad 
mellan regler skapade av en myndighet 
som ser efter offentliga rum och regler 
skapade genom kollektivt handlande. 

URBANA ALLMÄNNINGAR SOM 
PRAKTIK OCH KAMP

Urbana allmänningar är inte per defini-
tion fria från privatisering, varufiering el-
ler övertagande. I de fall då allmänningar 
inhägnats av en viss grupp på ett sätt som 

gruppen vill för att kunna behålla kontroll 
över resursen kan man kalla det för ”kol-
lektivt privata” rum. På samma sätt finns 
exempel där en gemensam produktion av 
rum i själva verket bara är en fas i bygget 
av en resurs som förvandlas till privatägd 
egendom och avyttras på fastighetsmark-
naden (här kan vissa kooperativa bo-
stadsformer nämnas som exempel). Det 
finns också tillräckligt många exempel 
på hur gemensamma rum tillskrivs vissa 
offentliga funktioner (till exempel konst 
och kultur) för att detta ska anses vara 
en av kapitalismens grundläggande in-
konsekvenser: alltså att icke-varufierade 
resurser tillåter social reproduktion i ka-
pitalismens intresse. Det finns ingenting 
som garanterar att gemensamma rum 
och urbana allmänningar inte resulterar i 
gentrifierade områden eller ett stödjande 
av skadliga stadsomvandlingsstrategier. 
Kampen för allmänningar som kan motstå 
varufieringen handlar därför om att skapa 
autonoma rum där man kan återetablera 
kontrollen av reproduktionen, och ett så-
dant skapande måste vara en del av den 
bredare kampen för en radikal omstöp-
ning av hela det kapitalistiska systemet.

Över hela Europa har under de senas-
te åren initiativ, organisationer och nät-
verk återupplivat allmänningen i form av 
institutioner, gemenskaper och resurser.
TIll exempel valdes år 2015 den spanska 
bostadsaktivisten Ada Colau från grup-
pen PAH9 till borgmästare i Barcelona. 
Utifrån idén om att sprida allmänningar 
och en önskan om att vitalisera demokra-
tin har initiativ för att omskapa politiska 
partier vuxit fram i Spanien (Barcelona en 
Comú, Ahora Madrid, Marea Atlantica), 
Italien (Cambiamo Messina dal Basso), 
Kroatien (Zagreb je naš) och på många 
fler platser. De här exemplen utgör alla 
försök att föra beslutsfattandet närmare 
folket och demokratisera offentliga insti-
tutioner, man vill skapa alternativ till den 
pådrivande kapitalackumulationen. 

De senaste decenniernas finanskris, 
accelererande varufieringsprocesser och 
nedskärningspolitik har lett till kraftigt 
ökande hyror, bostadspriser, utmät-
ningar och hemlöshet hos den skuldsatta 
delen av befolkningen. I Latinamerika, 

där bostadsägande allt mer hänger sam-
man med klass och ras, växer nya rörel-
ser fram som kämpar mot fattigdom och 
ojämlikhet genom att bygga ekonomiska 
alternativ underifrån. De första stegen 
i de urbana rörelsernas Brasilien, och 
då särskilt de hemlösas rörelse, var att 
skapa kollektiva allmänningar, både i och 
utanför städerna, genom organiserade 
markockupationer. Den mest synliga 
antivräkningsgruppen i Europa är  span-
ska PAH, som startades 2009 som ett 
gräsrotsorganiserat svar på den pågående 
bostadskrisen. Rörelsen har växt sedan 
dess och omfattar idag mer än 200 av-
delningar över hela landet. Sedan starten 
har man varit med och stoppat över tusen 
vräkningar och skapat en infrastruktur 
för hur tomma hus kan övertas och bli 
resurser för de som saknar boende.

Eftersom bostadsproblemet också 
kommer med finansialiseringen av mark 
och bostäder genom globala finansiella 
flöden och krafter, har en transnationell 
bostadsrörelse i Europa växt fram. Man 
har försökt att skydda hyresgäster från 
hyresvärdar genom kampanjer för att 
folk ska kunna bo kvar samtidigt som 
man tagit fram modeller för ekonomiskt 
överkomliga och bra bostadslösningar. 
The European Action Coalition for the 
Right to Housing and the City är ett nät-
verk för hyresgästföreningar, människor 
som bor i slumområden, blivit vräkta 
eller skuldsatta och för yrkesverksamma 
och forskare inom dessa frågor. Syftet 
har varit att finna gemensamma berö-
ringspunkter för att ta itu med europe-
iska bostadsproblem. 

Allmänninggörande sker på olika 
nivåer i de kollektiva rörelserna. Många 
städer kämpar för att ta tillbaka en 
kommunal kontroll över gemensamma 
resurser, såsom vatten, transporter, bo-
städer och offentliga tjänster. Det senaste 
decenniet har det växt fram en allmän-
ningsrörelse i Italien (Vattenomröst-
ningen 2011, Teatro Valle-ockupationen 
2012, Acqua Bene Comune i Neapel 2012, 
med flera) som  utvecklat en mycket so-
fistikerad vision om en annan möjlig väg: 
bene comune, gemensam nytta. Sedan 
2011 har Neapels municipalistiska stads-
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styre till exempel låtit medborgarna delta 
i det centrala beslutsfattandet och arbe-
tat med att stärka befintliga institutioner 
för att förvalta allmänningarna. Det här 
har bland annat inneburit ett erkännande 
av flera husockupationer, ett introduce-
rande av normativa och institutionella 
ramverk samt stöd till allmänningarnas 
självstyre. 

Liknande institutionella mekanismer 
har införts av de progressiva vänster-
regeringarna i Ecuadors och Bolivias 
nya konstitutioner. Efter många år av 
auktoritära regimer och ekonomisk ex-
ploatering skulle den konstitutionella 
processen medföra en ny början, och 
båda länderna har utifrån det formulerat 
konceptet buen vivir (ett gott liv). Kon-
ceptet innebär kortfattat att det ska fin-
nas en balans mellan natur och männis-
kans välstånd. I Ecuadors konstitution 
är konceptet buen vivir en uppsättning 
grundläggande rättigheter som gäller 
vatten, föda, en ren miljö, bostäder, arbe-
te, sociala skyddsnät, utbildning, kultur, 
vetenskap, kommunikation och infor-
mation. Ecuadors konstitution gör buen 
vivir till ett centralt mål, vilket innebär 
att sträva mot jämlikhet och frihet sna-
rare än tillväxt. Genom buen vivir siktar 
även Bolivias konstitution på att utmana 
idén om evig tillväxt och lyfter konceptet 
som en central princip för hur staten 
bör agera. Tyvärr innebar kuppen 2019 
att högerkrafter stärktes, och man tog 
makten från en president, en administra-
tion och ett folk som har varit en viktig 
regional kraft för att stärka rättigheter för 
ursprungsbefolkningar, miljön, kvinnor 
och arbetare. 

Exemplen som nämnts här är bara 
ett litet urval av ett fenomen som inrym-

mer en stor mångfald av allmännings-
baserade praktiker och kamper. Olika 
tillvägagångssätt för att skapa urbana 
allmänningar runt om i världen innebär 
också nya sätt att styra över hur platsers 
används. Dessa praktiker är kritiska mot 
den nyliberala urbaniseringens konse-
kvenser men öppnar samtidigt för en bre-
dare diskussion om  möjliga alternativ. 
De strävar efter självständighet och kon-
troll över de delar av livet som spelar nå-
gon roll för dem: städer, grannskap, mat, 
vatten, land, information, infrastruktur, 
lån, pengar, social omsorg och mycket 
mer. Urbana allmänningar utmanar där-
för den nuvarande urbana ordningen och 
erbjuder möjligheter bortom den. ◆
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