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Invasion handlar om införlivande och inmarsch. Människans strävan efter makt hotar integriteten och 
militära operationer förändrar världen. Men är invasion inte också det möjliga i det omöjliga, det fina i 
det fula, eller ljuset i mörkret?

I den här tidningen överskrider sex skribenter den associativa gränsen och tränger in i samhällets 
dynamik och dess förhållande till invasion. I sina reportage utforskar de begreppets olika dimensioner 
och ställer fast att intrång finns överallt – både på gott och ont.

Karin Dahlbäck deltar när barn invaderar tomma rum med sin musik och när musiken invaderar 
och uppfyller människors sinnen. Sandra Karlsson skriver om den digitala invasionen på bokmarknaden 
och hur den påverkas av självpubliceringen. Hannah Tischmann beger sig på en resa till Wien och efter-
forskar huruvida en kulturell status bygger på en invasion av nostalgi och turisternas önskemål. Made-
leine Bengtsson vandrar runt i dagens Istanbul och upplever hur kapitalstarka krafter intar staden och 
hänsynslöst förstör historiska kulturmiljöer och tvingar bort svaga grupper såsom romer och arbetarklas-
sen. Frida Wahlberg besöker Hemlösas Hus i Helsingborg och diskuterar konflikten mellan kommunala 
insatser och de ideella krafter som verkar i staden. John Flygare berättar om invasion av intryck genom 
en ständigt uppkopplad tillvaro.
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TONINVASION
Stråken stryker över strängar. Vibrationerna fortleds till luftens molekyler 
som sätts i rörelse, fram och tillbaka, synkroniserat. Så fortplantas rörelsen, 
vågformad, förstärkt av violinens kropp till trumhinnor; omvandlas till neurala 
impulser, till sinnesupplevelse, till musik.

TEXT: KARIN DAHLBÄCK
BILD: SANDRINE ELANDER



6 7

goger. Stefan är verksam i Lommas kommunala 
kulturskola, Frida i Staffanstorps kommunala 
musikskola och Linda i Malmöbaserade Sundes-
dotters stråkskola, 

Det behövs inga stora gester för barnen att 
förstå att nu är det dags. Lärarnas auktoritet är 
självklar, stämningen trygg, lugn och vänlig. 
Alla ställer sig, tar fiolerna och på ett tecken från 
Linda börjar de samtidigt dra stråkarna över en 
sträng i taget i en och samma rytm: ….--….-
-, alla tillsammans, alla koncentrerade. Någon 
tittar försiktigt på grannens stråkföring, andra 
på Lasse, Linda och Stefan. Alla spelar med. Det 
låter förvånansvärt fint; inga skärande skrapiga 
toner som gör ont. Barnens små händer och 
fingrar flyttar och griper kring fiolhals och stråke. 

Stråkforums musikmaterial är noga utvalt 
och anpassat efter stigande svårighetsgrad. Elev-
ernas utveckling sker gradvis och systematiskt 
genom successiv introduktion av nya svårigheter. 
Varje sådan övas in med lämpliga musikstycken 
så att barnen verkligen kan dem. Sen repeteras 
de många gånger i gruppspel.  Materialet är inde-
lat i tre nivåer efter svårighetsgraden. När en elev 
nått specificerade mål flyttas hon eller han upp 
i nivåerna. På Nivå 1 lär eleven sig successivt de 
fyra grepp som används för vänsterhanden vilket 
möjliggör spel i alla tonarter. 

Alla Nivå 1 barnen spelar med i ”Spanien”. 
Och i ”Lessna Spanien” som går i moll.

”Kom ihåg att akta den lilla kycklingen i fiol-
handen.” säger Linda.

Pojken med tappad framtand sätter sig när 
de andra spelar ”Petronella ifrån Plaskeby” och 
två flickor lägger ner sina fioler när det är dags att 
spela ”Blinka”. Lasse vinkar dem till sig och de 

tre följer efter honom in i ett annat rum för lite 
specialundervisning.

De andra spelar vidare, i ”Oh Susanna” 
kommer de riktigt loss, stråkdragen är långa och 
kraftiga och violinisterna rör sig ledigt i takt och 
ler åt syskonbebisen som gungar i sin pappas 
famn.

Tiden går fort. Nivå 1 eleverna packar ihop 
och lämnar plats för en stor grupp barn som 
kommit till Nivå 2. Där lär sig eleverna bland 
annat olika sätt att använda stråken och att flytta 
vänsterhanden högre upp på fiolhalsens strängar 
till läge 2 och läge 3.

De nyanlända varierar i ålder. Glatt småpra-
tande lägger de sina fiolfodral på stolar och golv. 
Den minsta, som knappast kan vara mer än fem 
år gammal plockar med axelstödet till sin fjärd-
edelsfiol. Bredvid fäller en lång kille upp sitt 
notställ. 

”Läget? Har du övat mycket?” säger han och 
hon nickar medan hon fundersamt koncentrerar 
sig på att få på axelstödets hållare på fiolkroppen.  
Vant går alla fram till flygeln där Linda hjälper 
dem att stämma fiolerna och snart är de igång 
och spelar den ena låten efter den andra, alltifrån 
’Haltande Hönan’ till ’Upp och ner i C dur’ och 
’Dimmornas Dans’ som kräver vibrato och tredje 
läget. 

Det är inte enkelt att spela violin. Det impon-
erar att se barnens fingerfärdighet och koncen-
tration, deras tålamod när de måste ta om eller 
vänta, deras förmåga att minnas alla dessa låtar.  
Det är lätt att tro på de vetenskapliga studier vars 
resultat tyder på att sådana färdigheter utvecklas 
av musicerande i unga år.

et var tyst, nästan helt stilla i den stora 
byggnaden. På helgerna brukar det vara 
så, lugnt och tyst i Musikhögskolan i 

Malmö. De vuxna eleverna och deras lärare är 
oftast någon annanstans, om de inte musicerar 
i något av de små ljudisolerade övningsrummen. 
Men plötsligt bryts tystnaden. Skolan invaderas 
av glada barnröster och violinmusik. Barn med 
fiol och cello i varierande storlek och någon vuxen 
i släptåg, hastar genom entréhallen och fortsätter 
uppåt på trappornas marmor till stora ljusa rum, 
där lärare hälsar dem välkomna. Luften fylls av 
glad förväntan, rop och skratt.

”Kan du ’Susanna’ nu? 
”Nej men jag kan ’Önskevisan’. Du kan väl 

hela ’Äppelbo’ nu, eller?” 
De kan väl vara sex år eller så, flickan och 

pojken, som diskuterar sin repertoar, medan de 
packar upp varsin liten fiol ur de blå fodralen 

som de nyss burit på sina ryggar.  En lördag varje 
månad kommer de hit för att spela tillsammans 
med de andra barnen i den mötesplats för unga 
stråkmusiker som kallas Stråkforum.  Hemtamt 
ställer de sig i kön till flygeln, där en vänlig man i 

sjuttioårsåldern skojar och stämmer fioler. 
Lars Jöneteg, heter han och han berättar 

gärna, sprudlande entusiastiskt, om Stråkforum 
som han startade för tio år sen. Som lärare vid 
musikhögskolan i violinmetodik utvecklade han 
dess specifika metodik som bygger vidare på 
Suzukimetodens idé om att barn redan vid tre- 
fyra års ålder kan lära sig spela violin, om de får 
spela på gehör och endast ha den hörda musiken 
som vägledning i lärandet. Notläsning och teori 
introduceras senare när barnen är mogna för 
det. Vid sidan om läraren behövs en engagerad 
förälder eller annan vuxen som hjälper vid övning 
hemma och som är uppmuntrande publik vid 
gruppspel. Att spela tillsammans med andra är 
det allra viktigaste. Det inspirerar och ger lust och 
spelglädje. Utan det, blir det ingen musik.

Och spelar tillsammans, det gör de i Stråk-
forum. 

”Alla är välkomna. Stråkforum är öppet för 
alla unga stråkmusiker som vill spela tillsammans 
med andra. Förutom i Malmö har vi verksamhet 
i Växjö, Göteborg och Stockholm.” 

Förväntansfulla ögon vänds mot lärarna, 
som nu står redo med fiolerna under vänster arm 
och stråken i höger hand. Korta ben dinglar från 
alltför stora stolar. Små fioler ligger på golvet 
framför var och en av barnen. Där bakom sitter 
mammor, pappor, en och annan mormor och 
småsyskon utspridda i det stora rummet. Någon 
sneglar i en bok, en annan på en iPad, en två-
åring lägger pussel på golvet, men de flesta tittar 
och lyssnar. Klockan är elva och det är dags för 
eleverna i Nivå 1 att komma igång. Lars, eller 
Lasse, som han kallas av alla här, introducerar de 
tre andra lärarna som också är erfarna stråkpeda-

D

ALLA ÄR VÄLKOMNA. 
STRÅKFORUM ÄR 
ÖPPET FÖR ALLA 
UNGA STRÅKMUSIKER 
SOM VILL SPELA 
TILLSAMMANS MED 
ANDRA.



8 9

Några timmar senare har de avlösts av eleverna 
i Nivå 3 som alla har spelat i många år och känner 
varandra väl. Jo, man får många kompisar här, 
nickar den ljushåriga flickan som heter Hilda. Hon 
tillhör de yngsta; är snart tio år och har spelat fiol i 
fem, med Linda som lärare. Jo, det är kul att spela 
fiol säger hon. Vad som är roligast? 

”Läger och konserter.” 
Hon har varit med på Stråkforums läger många 

gånger, både vid Helgasjön i Växjö på sommaren 
och i Borgholm på jullovet.  Det är jättekul. Förra 
helgen var hon på konsert i Köpenhamn där hon 
spelade med i en stråkorkester för ungdomar. Snart 
ska de spela igen på Tivoli.  Och snart ska Stråkfo-
rum ha sin vårkonsert.  Då ska hon kanske spela 
solo. Just nu övar hon in ett svårt stycke av Kreisler. 

Snart spelar hon med de andra, alla tillsam-
mans eller i stämmor.  Hon får spela ett solostycke: 
Concert i A moll av Vivaldi. Vänsterhandens fingrar 
rör sig, som lärkvingar snabbt i komplicerade 
kombinationer. Högerhanden varier stråkdragens 
längd, styrka, dess snabbhet.  

Vibrationerna fortleds till luftens molekyler 
som sätts i rörelse, fram och tillbaka, synkronis-
erat. Så fortplantas rörelsen, vågformad, förstärkt 
av violinens kropp till trumhinnor; omvandlas till 
neurala impulser, till sinnesupplevelse, till musik. 
Trehundraåriga tecken tolkas här och nu. Tonerna, 
skira, sköra, sublimt sköna, öppnar och uppfyller 
sinnen.

MER INFORMATION:
http://www.strakforum.se

DIgITAlISerINgeNS 
INVASION

ag träffar Henrik Horstbøll, professor och 
ämnesföreträdare i bokhistoria vid Institu-
tionen för Kulturvetenskaper, Lunds Univer-
sitet. Han tar emot mig på sitt kontor och vårt 

samtal börjar med en till synes enkel fråga: Vad är 
självpublicering?

”Ordet självpublicering är ett modernt 
begrepp på en gammal verksamhet. I vår samtid 
betyder det att författaren tar beslut om publicer-
ing och själv står för produktionen av ett verk. 
Detta begrepp är anpassat och utvecklat för den 
digitaliserade eran, alltså perioden mellan 1980-
talet och fram till idag. Talar man om självpublic-
ering före digitaliseringen måste man använda sig 
av ett annat begrepp eftersom självpublicering då 
och nu skiljer sig åt.”

Självpublicering har alltid varit en del av 
bokmarknaden men begreppet kom i bruk först 
för trettio år sen. Tidigare kallades dem för privat-
förläggare.  

     Boktryckandet var en dyr kostnad med 

snäv tillgänglighet och den som inte själv ägde ett 
tryckeri fick köpa tjänsten av andra. När privat-
förläggaren ville publicera något fick han, för det 
var oftast en han, ta sitt färdiga manuskript till 
boktryckaren. Den tryckta boken kunde sedan 
säljas på marknader, via det privata hemmet eller 
genom kringresande försäljare. 

Privatförläggaren var inte vad som i moderna 
termer skulle kallas för en självpublicist då han 
själv inte stod för produktionen av boken. 

Innan industrialismen var det vanligt att 
både förläggaren och privatförläggaren var mång-
sysslare, alltså att de hade flera yrken, t.ex. tryck-

Självpublicerande författare har funnits så länge som människan har haft tillgång till 
trycktekniken, men betydelsen av ordet har ändrats efterhand som bokmarknaden 
och förlagsbranschen utvecklats. Det som anses vara självpublicering i vår tidsålder 
hade en helt annan benämning och innebörd för tvåhundra år sedan.

TEXT: SANDRA KARLSSON

ORDET SJÄLVPUB-
LICERING ÄR ETT 
MODERNT BEGREPP 
PÅ EN GAMMAL VERK-
SAMHET.

J
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are. Under 1800-talet specialiserades förläggaren 
och fokus låg på urval och försäljning. Produk-
tionen av boken, själva tryckprocessen och bind-
ningen överläts till andra. Industrialiseringen 
lade därmed grunden för den moderna förlags-
verksamheten, men privatförläggaren förblev en 
mångsysslare. 

Under 1800-talet ökade privatförläggar-
nas aktiviteter. Den kraftiga tillväxten oroade 
den Svenska Bokförläggarföreningen (SBF) som 
ansåg att privatförläggarna var oprofessionella. 
De menade att deras verksamhet var ett stökigt 
och irriterande inslag som motverkade en effek-
tivisering av administrationen inom bokhandeln 
då de inte var delaktiga i branschen på samma 
sätt som specialiserade förläggare och etablerade 
förlag. 

Trots detta stod privatförläggarna för en 
väsentlig del av den svenska utgivningen under 
1800-talet. Det finns en förteckning över Sven-
ska Bok och Musikförläggare från början av 
1830-talet som upptar 345 svenska förläggare, 
281 av dessa var självförläggande författare. Men 
varför sökte sig författare till privatförläggandet?

 ”Av två anledningar. Den första var för att 
kringgå censuren och den andra var för de ekono-
miska fördelar som kom med självförläggandet.”, 
säger Henrik Horstbøll.

Då förläggare och tryckare ofta var samma 
person hade han också ett visst censuransvar. Om 
han tryckte något som gick emot makthavar-
nas lagar om censur fick han står till svars för 
publikationen, inte författaren. Självförläggandet 
var därför ett sätt att kringgå tryckarnas censur-
ansvar.

De ekonomiska fördelarna innebar att 

förtjänsterna från försäljningen hamnade i förfat-
tarens egen ficka istället för tyckarens. Före 1810 
års Tryckfrihetsförordning tillföll alla intäkter 
tryckaren och författaren fick sällan eller aldrig 
ersättning för sitt verk. Självförläggandet var ett 
medel för att undvika tryckarens och senare även 
förlagens avgifter och totalitära kontroll över 
verkets försäljning, distribution och produktion. 

Efter intervjun kvarstår en viktig fråga. Hur 
ser det ut idag då digitaliseringen möjliggjort 
framväxten av en ny typ av privatförläggande, 
publicering utan tryckeri? 

     Den svenska marknaden är för liten för att 
jag ska kunna göra några närmare efterforsknin-
gar, därför vänder jag mig till den engelskspråkiga 
bokmarknaden istället. Claire Squires, professor 
i Publishing- och English Studies vid Stirling 
University i Skottland ställer upp på en intervju. 
Min första fråga till henne är: Vad är självpublic-
ering under 2000-talet?

”Svår fråga. Självpublicering idag är på 
många sätt oförändrad från hur det såg ut under 
slutet av 1900-talet samtidigt som det hela tiden 
pågår en utveckling som driver konceptet framåt. 
Utvecklingen av Print-On-Demand var ett stort 
steg i rätt riktning för teknologin, lika så internet. 
Den digitala teknikens kontinuerliga förändring 
genom företag som Google och Amazon har 
också haft en avgörande effekt på självpublicer-
ing som den är idag. Främst utvecklingen av s.k. 
online-plattformar.”

Online-plattformar har varit, och är avgörande 
för nya författares möjlighet till självpublicering. 
Google och Amazons online-plattformar är möte-
splatser för människor med liknande intressen, 
men också forum för marknadsföring vilket gör 

FIGUR A: Kretslopp över 1700-talets bokmarknad.
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det möjligt för självpublicisten att där informera 
om – och sprida sitt verk.

     Självpublicering liknar den traditionella 
förlagsbranschen då båda drivs av samma 
komponenter, supply and demand. Utan behov, 
ingen konsumtion och inga intäkter. Den ökade 
satsningen och utvecklingen av plattformarna 
är ett resultat av självpublicisternas önskemål 
att kunna producera högkvalitativa produkter. 
Teknikföretagen t.ex. Amazon, förbättrar och 
utökar sina produkter för att tillgodose självpub-
licisternas behov och i sin tur kunna ta del av 
intäkterna från försäljningen. 

Vem är då den självpublicerande författaren 
och varför väljer hen denna metod?

”Självpublicering kräver tid och arbete. Vissa 
personer har en bakgrund som redaktörer eller 
formgivare, andra är aspirerande författare som 
har svårt att ta sig in på marknaden och känner 
sig utestängda av den traditionella förlagsbran-
schen. Självpubliceringen blir då ett sätt att kliva 
utanför den traditionella publiceringen.”

Den som inte har tidigare erfarenhet kan, likt 
privatförläggaren, köpa sig till olika tjänster som 
idag oftast är digitala, t.ex. formgivning av inlaga 
och omslag. Priserna varierar från tjänst till tjänst. 

     Amazons e-bok tjänst Amazon Direct 
Publishing erbjuder 70 % royalty till självpub-
licerande författare. Royaltyn är den ersättning 
som förlaget betalar ut till författaren. Svenska 
Författarförbundet rekommenderar en royalty 
om 25,5 % och i Storbritannien ligger royal-
tynivån normalt mellan 7,5–10 %. En självpub-
licerande författare har idag en möjlighet till att 
tjäna mer än en förlagspublicerad, men en ekon-
omisk förtjänst förutsätter försäljning.

     Marknadsföring är en komplicerad process 
som kräver finansiella medel. För självpubli-
cerande författare innebär detta problem då de 
själva måste marknadsföra sin produkt, oftast 
utan finansiering.

Att kommunicera med läsarna har visat sig 
vara en produktiv marknadsföringsstrategi för 
både traditionella förläggare och självpublicister.  
Till vänster, på sidorna 10, 12 och 14, finns tre 
olika kretslopp. Det första (A) är en tolkning av 
Robert Darntons original från 1982 som visar en 
boks livscykel från manus till försäljning. Denna 
modell är anpassad för 1700-talets bokmarknad 
och är därför inte längre aktuell. Den andra (B) 
är Claire Squires omarbetning för att passa den 
moderna bokmarknaden. Den tredje (C) är en 
reviderad version som visar självpublicistens kret-
slopp. Den största skillnaden mellan figur B och 
C är avsaknaden av produktionsloppet via tradi-
tionella förläggare och kontakten mellan förfat-
tare och läsare.  

     Framställningen av en bok är ett samarbete 
mellan flera aktörer. För den självpublicerande 
författaren är samarbetet mellan läsarna, t.ex. via 
Google eller Amazons plattformar, ett av de vikti-
gaste. Läsarna fungerar ungefär som en redaktör. 
De ger respons på produkten, de rekommenderar 
den till andra läsare, de blir en del av marknads-
föringen och skrivprocessen.

”Det händer att självpublicerade författare 
snappas upp av förlag och erbjuds kontrakt, t.ex. 
Amanda Hocking och John Locke. I synnerhet 
om det är en författare som sålt bra på egen hand. 
De traditionella förlagens åsikter kring självpub-
licerade författare går annars isär. Ena halvan är 
intresserad och den andra halva ignorerar dem.”

FIGUR B: Kretslopp som visar den moderna bokmarknaden som 
den är idag. .
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Vissa förlag går så långt att de fiskar efter 
nya talanger via internet och plattformar som de 
själva byggt upp, men de flesta av förlagen oroar 
sig för teknikföretagens framfart. Amazon och 
till viss del även Google, kontrollerar marknaden 
med sin lättillgänglighet, massiva urval och 
välriktade marknadsföring. Att de också under 
de senaste åren tagit allt fler och större kliv in på 
bokmarknaden upprör förlagen. 

”Deras verksamhet [Amazon, förf. not] 
består bland annat av att identifiera kulturella 
behov: vad vill allmänheten ha? De har fört in 
detta tankesätt i sin affärsplan och sedan arbetat 
utifrån det när de framställer sina produkter.”

Teknikföretagens utbud av tjänster för 
att sälja och köpa produkter, deras utveckling 
av online-plattformen med interaktiva forum 
och möjligheten för gemene man att recensera 
produkterna har lett till en mångmiljon industri 
av tekniska prylar, t.ex. Amazons Kindle (läsplatta 
utvecklad för e-böcker). Den industrin har satt 
förlagsbranschen i gungning på många plan. 

Vad tror professor Squires om självpublicer-
ingens framtid? 

”Självpubliceringen som den är idag kommer 
att utvecklas och så småningom bli en integrerad 
del av den moderna förlagsverksamheten. När 
detta kommer att ske vet jag inte, inte heller i 
vilken omfattning, men självpubliceringen är här 
för att stanna och kommer fortsätta utvecklas i 
takt med tekniken.”

För vidare läsning: The digital publishing commu-
nications circuit av Claire Squires och Padmini Ray 
Murray. Du hittar den hos http://www.ingenta-
connect.com eller http://www.intellectbooks.co.uk 

FIGUR C: Kretslopp som visar bokmarknaden för självpublicister.

Copyright Figur A: Robert Darnton 1982
Copyright Figur B och C: Padmini Ray Murray 
och  Claire Squires 2012
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D r Ö M M e N  O M 
N A T U r e N  I 
K U l T U r e N
Hovar klapprar mot asfalten när fiakern kör förbi. Det luktar 
häst, sedan avgas. På hästdroskan följer sju bilar med flera häst-
krafter men samma tempo. Gatan är för trång för att köra om på. 
Naturen i kulturen är vardag för wienarna och en upplevelse för 
turisterna. Men varför bevarar man djuriska kulturarv i en motor-
iserad storstad? Rationellt traditionsmedvetande eller invasion 
av nostalgiska känslor och turistiska intressen?

TEXT OCH BILD: HANNAH TISCHMANN
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änta, jag vill visa dig en sak, säger beridaren 
Herwig Radnetter plötsligt. Istället för 
att gå ner för trappan för att lämna den 

Spanska Ridskolans kontor träder vi in i ett annat 
rum med gamla barockmöbler, skulpturer och 
mäktiga tavlor på väggen – ridskolans privata 
kammare. I sin mörkbruna empiruniform samt 
ridstövlar och bicornehatt går Radnetter till 
fönstret och tittar ut över Michaelerplatz framför 
den före detta kejserliga residensen Hofburg mot 

Wiens exklusiva shoppinggata Kohlmarkt:
       – Är det här inte en fantastisk utblick?

Vid Michaelerplatz byggde staden Wien sin 
första rondell. Idag har den vanliga stadstrafiken 
försvunnit och istället väntar hästvagnar på 
passagerare. Platsen är medelpunkten i kulten 
av det förflutna Wien och dess traditioner. Häri-
från är det nära till det som staden är känd för: 
Sachertårta, kaféhus, Wiener Schnitzel och den 
älskade kejsarinnan Sisis värld – allt finns på 

V

gångavstånd. Och så finns det det som ger den i 
Wien typiska kejserliga känslan: vackra, impon-
erande byggnader, lyxbutiker, snygga hästvagnar 
som wienarna kallar för fiakrar och majestätiska 
vita lipizzanerhingstar mitt i staden.

- Egentligen saknas bara den beridna polisen. 
Wienarna är stolta över sina hästar, säger Herwig 
Radnetter.

Befolkningens stolthet gäller framförallt 
hästen som symbol för det traditionella Wien. 
Den unika kombinationen av fiaker och motor-
fordon, stall och storstad bottnar i historien som 
numera har blivit tradition.

I kejsarstaden har hästen alltid haft en viktig 
roll. Om detta vittnar berättelser och tavlor som 
avbildar kejsare på hästryggen. Hästen är del 
av stadens kultur – och en påminnelse om den 
glansfulla forntiden när Wien var den österrikiska 
monarkins centrum.

Även om de stolta lipizzanerhingstarna på 
Spanska Ridskolan inte längre är kejsarens parad-
hästar, så har ridskolans utbildningsuppdrag inte 
förändrats mycket sedan dess början. Den har 
bevarat och utövat den klassiska ridkonsten i över 
440 år. Idag är ridskolan världens enda institution 
som vårdar den traditionella Hohe Schule – den 
högre skolan. Hohe Schule är de vita lipizzaner-
hingstarnas ballet med ryttmästarna. Ridskolan 
kallar den för symfoni i vitt. Den karakteriseras 
av elegans och estetik, lätthet och harmoni i 
perfektion.

Hohe Schule består av anspråksfulla 
dressyrfigurer som courbette, levad eller kapriol, 
de så kallade skolorna ovan mark där hästen utför 
stegringar eller språng som kräver en långvarig 
och gedigen utbildning och förtroende mellan 

häst och människa. Inte alla hästar är lämpade 
att bli utbildade inom Hohe Schule eftersom 
den klassiska ridkonsten baseras på att framkalla 
rörelser som hästen erbjuder själv istället för att 
tvinga den att utföra något som inte motsvarar 
dess steg och dess karaktär.

Fiakrarhästarna som väntar på Michaelerplatz 
utanför Spanska Ridskolan har en annan utbildn-
ing. De är duktiga körhästar men även här är stil 
och elegans viktiga. Omsorgsfullt restaurerade 
och glänsande droskar, välvårdade seldon och 
ryktade hästar är fiakrarnas kännetecken. Termen 
fiaker betecknar inte bara en droska, en elegant 
hästvagn, utan också yrkeskusken. Liksom Span-
ska Ridskolan har fiakrarna funnits i flera hundra 
år. 1693 erhöll den första fiakern sin koncession, 
det vill säga tillståndet att transportera Wiens 
befolkning. Under fiakrarnas guldålder, på 1800-
talets andra hälft, ska det ha funnits mer än tusen 
fiakrar i Wien. Nuförtiden finns cirka 150 kvar.

För att bli fiaker krävs det idag inte bara kusk-
kunskaper och prov på att man behärskar trafik-
förordningen utan också kännedom om stadens 
sevärdheter och historia. Även om man kan boka 
en fiaker till bröllop eller som stiläkta vagn till en 
bal under Wiens balsäsong, så är deras huvudsak-
liga uppgift att ta turister med på en tur i staden 
eller i Schönbrunns slottspark i kejsarinnan Sisis 
spår. Fiakrarnas nyaste erövring är Zentralfried-

WIENS FIAKER
Fiakrarna tillhör inte bara stadsbilden 
utan har även manifesterat sig i konst 
och (dryckes)kultur. En typisk kaffespe-
cialitet med socker, grädde och Kirsch 
eller Rom som serveras i glas kallas för 
fiaker, skrået fick sitt eget minnesmonu-
ment i staden och fiakrarna förekommer 
i sång och litteratur. Fiakermilli, en känd 
sångerska som var gift med en fiaker, har 
förevigats i Hugo von Hofmannsthals 
och Richard Strauss’ opera Arabella.
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hof, Wiens stora kyrkogård, där man bland annat 
åker förbi Ludvig van Beethovens, Wolfgang 
Amadeus Mozarts eller Falcos grav.

- Man kan inte hålla fast vid gamla tradi-
tioner. Det är framför allt den gamla befolknin-
gen som uppskattar fiakrarna men för den yngre 
befolkningen är de huvudsakligen en turistattrak-
tion, säger fiakrarnas ordförande Ursula Chyc-
atrek.

- Det hade kanske varit mysigt men det är 
ju bara turister som gör detta, bekräftar en ung 
kvinna som har bott i Wien i flera år utan att åka 
fiaker.

Att fiakrarna är en del av turismen betyder 
dock inte att de borttränger traditionen helt 
och hållet. Istället blir den en del av marknads-
föringsstrategin. Fiakrarna får bara använda 
droskar som motsvarar den traditionella fiaker-
bilden, samma gäller för körhästar och anspän-
ning. Sneakers och jeansbyxor är tabu. Enligt 
fiakrarnas ordningsstadga ska kuskarna klä sig 
i den traditionella fiakerklädseln som består av 
kubb, gilet, enfärgad skjorta eller blus, kavaj, 
långa byxor eller lång kjol och antingen fluga eller 
slips.

Om och om igen hamnar fiakrarna i medier-
nas rampljus: hästskorna förstör vägdäcket vilket 
orsakar höga underhållskostnader, hästbajs är 
skälet till höga rengöringskostnader och djurrätt-
saktivister kritiserar de dåliga förhållanden i vilka 
flera av hästarna lever enligt deras åsikter. Häst-
droskar mitt i 2000-talets stad är inte helt tidsen-
liga. Därför förordnade staden ”hästblöjor”, håll-
platser flyttades så att det finns mer skugga under 
sommarhalvhåret och veterinärer kontrollerar 
regelbundet hästarnas hälsotillstånd. Samtidigt 

finns det alltmer administrativa krav på fiakrarna, 
exempelvis att alla hästar ska ha en färdbok.

Kritikerna nöjer sig inte och även wienarna 
ifrågasätter fiakrarna. 2010 undersökte psykolo-
gen och socialforskaren Cornelia Ehmayer 
fiakrarnas betydelse för staden och hur befolk-
ningen uppfattar dem. Trots att bara 10% av de 
tillfrågade tycker att fiakrarna ska bort känner 
40% medlidande för hästarna. För 10% skulle 
det vara synd om yrket försvinner samtidigt 
som 17% anser att fiakrarna är avgörande för 
vad Wien är. Bara 7% förespråkar en ökning av 
fiakrarna. Befolkningens svaga stöd tycks dock 
inte kunna upphäva fiakertraditionen – inte än. 
Alla protester till trots är fiakrarna ännu kvar; 
turisterna betalar fortfarande för en stilig färd till 
sevärdheterna.

Fiakrarna är en symbol för den kungliga 
andan som har överlevt den österrikisk-ungerska 
dubbelmonarkins faktiska undergång i samband 
med första världskrigets slut. De är till stor del 
uttryck för nostalgi och längtan efter den gamla 
goda tiden. Det är den förflutna tidens glans som 
utgår från de präktiga droskarna som tilltalar 
turisterna. Turismen främjar fiakertraditionen på 
grund av dess kungliga charm och inte för körtra-
ditionens del.

Människor producerar och vårdar kultur – 
och ofta är det turister som säkrar dess finansier-
ing. Bara därför är fiakrarna kvar i staden. Vem 
är det då som skapar bilden av en stad? Staden 
själv eller turisterna? I det här fallet handlar det 
om en ömsesidig påverkan mellan tradition och 
turism. Den första blir del av den andra och blir 
till ”turisternas tradition”.

Den Spanska Ridskolan har det lättare med 

Till vänster: Förbud mot genomfart – med undantag av cyklistar, fiaker, taxi, 
linjebussar, säkerhetstjänsten, underhålls- och rengöringsfordon
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sin ”hemmagjorda tradition”. Den tillhör Öster-
rikes främsta kulturinstitutioner och sedan 
2010 är den klassiska ridkonsten och Spanska 
Ridskolans Hohe Schule till och med imma-
teriella kulturarv. Än idag baseras hästsporten 
nämligen på den klassiska ridtraditionen som 
ridskolan vårdar i Wiens centrum. Enligt Radnet-
ter är ridskolans uppgift att slå en bro mellan det 
förflutna och framtidens krav.

- Den Spanska Ridskolan är ett levande 
konstverk som utvecklas utan att glömma bort 
de traditionella värdena. Både ridning och avel 
utvecklas. Exempelvis har den barocka hästtypen 
med kraftig hals blivit mer elegant och sportig-
are. Men lipizzanerhästens typiska egenskaper ska 
givetvis bibehållas. Man ska vara medveten om 
det man har ärvt från sina föregångare.

Även i det dagliga umgänget med hästen 
känner Herwig Radnetter en viss vördnad inför 
den anrika traditionen, ridskolans och hästarnas 
kulturella betydelse. Sedan 1976 jobbar han på 
ridskolan mitt i staden, men hans fascination för 
denna, enligt honom ovanliga, men underbara 
arbetsplats, finns kvar. Radnetter säger att 2000-
talets hastighet stannar utanför när man träder 
in, så att man i all lugn och ro kan koncentrera 
sig på unga hästar och unga ryttare.

Att utbilda häst och ryttare är Spanska 
Ridskolans mål, ett mål som inte bygger på den 
turistiska införlivningen som fiakertraditionen 
har upplevt. Men trots detta får den offentliga 
närvaron inte underskattas.

- Det är alltid en utmaning. Det är klart att 
vi också är ett turistföretag, men man måste fråga 
sig varför folk kommer hit. Är det bara för att de 
vill titta på en häst? Då skulle de ju lika gärna ha 

kunnat gå till en djurpark. Eller kommer de hit 
för att se hur konst och tradition efterlevs?

Den Spanska Ridskolan förenar tradition 
och modernitet på ett unikt sätt. Anledningen till 
ridskolans offentliga uppträdanden är både gläd-
jen över att dela utbildningens resultat och en 
möjlighet till att finansiera institutionen. Symbi-
osen av stall och storstad består av en ömsesidig 
uppskattning som bottnar i den gemensamma 
strävan efter att vårda den traditionella ridkon-
sten som kulturellt arv.

Fiakrarna finns för att tillfredsställa turister-
nas önskemål. Wiens fiakertradition representerar 
snarare en invasion av nostalgiska känslor och 
längtan efter den gamla goda tiden än en strävan 
efter att förena det förflutna och samtiden. Om 
det räcker för att överleva är oklart. Framtiden 
ska visa om fiakrarna fortsätter sjunga fiakersån-
gens refräng ”Mei’ Stolz is, i’ bin halt an echt’s 
Weanakind, A Fiaker, wie man net alle Tag’ 
find’t” – Jag är stolt, jag är en äkta Wiener, en 
fiaker som man inte träffar varje dag – eller om 
det rationella besegrar det romantiska. Chytracek 
är försiktig:

- Det bör alltid finnas turism. De talrika 
villkor och inskränkningar som staden utgör och 
den ökande byråkratin försvarar dock våra arbets-
förhållanden. Det kommer nog fungera några år 
till, men sedan?

Strategiskt belägen mellan två kontinenter och omringad av farbara vatten och 
bördiga marker, har Istanbul varit hett eftertraktat av såväl politiska och ekonomiska 
såväl som religiösa och konstnärliga intressen. Har det inte varit romarna, osman-
erna eller fransmännen, har det varit tangon, sekularismen eller författarna som 
gjort staden till sin. Vad är det som invaderar den historiska staden i vår tid?

TEXT OCH BILD: MADELEINE BENGTSSON

e N  I N V A S I O N 
A V  B e T O N g 
O C H  K A P I T A l
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Atatürk 1923. Nu skulle allt det osmanska och 
muslimska helst rensas bort. Staden, som åldrats 
rejält efter ockupationer och strider, skulle bli 
europeiskt modern, sekulär och fräsch. 
 
Det pyser från mjölkskummaren. En kund har 
beställt en flat white; inte turkiskt kaffe. Ur 

högtalarna strömmar indiebandet The Postelles 
låt Parallel love. Tegelstensväggarna är täckta av 
grafiska prints och upphängda färgglada t-shirts 
med ironiska tryck. Turisterna, som besöker ett 
vårvarmt Istanbul under påskledigheten, tar turen 
förbi det kombinerade design- och kaffestället när 
de ändå är i närheten, fotograferandes det kända 
Galata-tornet ett femtiotal meter därifrån. Fatih 
Dağlı som driver livsstilskedjan Aponia sedan 
fyra år tillbaka har bråda tider.
 – Eftersom det är min butik, mitt livsverk, och 
jag bor i kvarteret bredvid, lever jag i praktiken 
här, säger han trots allt nöjt  och klappar lite på 
bardisken i mörk teak. 
 Fatih Dağlı  är självlärd grafisk designer. En 
av hans prints föreställer en stiliserad karta över 
Istanbul bestående av tre trianglar som avgrän-
sas ifrån varandra på samma sätt som vatten-
dragen Bosporen och Gyllene hornet delar upp 
miljonstaden. Över de tre trianglarna finns pilar 
och handskriven information om såväl de bästa 
matställena och raki-barerna som var olika histor-
iska händelser ägt rum. 
 – Jag håller på med det här för att jag vill göra 
människor glada och göra deras liv lite roligare. 
Det är meningsfullt för mig, berättar Fatih Dağlı.

Butiken ligger på Galip Dede-gatan i Galata. 
En stadsdel som idag kryllar av juiceserveringar, 
hippa restauranger och jazzbarer men som för 
bara några år sen var ett lite ruffigt område med 
sina branta kullerstenskvarter. Här rörde sig inte 
folk på kvällarna av rädsla att bli rånade. Husen 
var nedgångna, butikslokalerna slitna, utbudet 
skralt. Men precis som på flera andra håll i Istan-
bul har centralt belägna Galataområdet gentrifi-

stanbul; Turkiets största stad, är en av världens 
verkliga megastäder. Med sina minst 15 
miljoner invånare, konstanta befolkningstill-

växt och turiststormar myllrar staden av öden, 
historier, konflikter och frågor. Vad skiljer då 
Istanbul från New York, Mexico City, Tokyo? 
Framförallt åldern. Istanbul är inte brådmogen, 
medelålders eller pensionär; Istanbul är respek-
tingivande uråldrig. Som Orhan Pamuk skriver i 
sin självbiografiska guidebok Istanbul – minnen 
av stad: 

”Skillnaden ligger i att man överallt i Istanbul 
ser resterna av en ärofylld historisk civilisation. 
Stadens stora moskéer och andra monument, 
liksom de mindre avlagringarna av imperiet 
på varje bakgata, i varje hörn – de små valven, 
fontänerna och kvartersmoskéerna – får hjärtat 
att värka på alla som bor mitt ibland dem /.../ 
Många västerländska författare och resenärer 
tycker att det är charmigt. Men för stadens mer 
sensibla och balanserade invånare utgör dessa 
ruiner en påminnelse om att staden idag är så 
fattig och förvirrad att den aldrig kan drömma 
om att resa sig till samma nivåer av rikedom, 
makt och kultur.”

Varje utgrävning som görs blir Istanbul som 
boplats lite äldre. Dess historia började förmod-
ligen inte 600 f. Kr då vi vet att greker grundade 
Byzantion på platsen. Konstantin den store, en 
av Romarrikets många kejsare, såg potentialen i 
staden och romarna intog den samma. Konstan-
tinopel, eller Östrom, fick orten heta fram till 
att det Osmanska riket 1453 invaderade den för 
handel och status viktiga staden. 

 Fler är det som lockats av läget, skönheten, 
kombinationen av gammalt och nytt, av mång-
kulturen, i Istanbul. Ententen, alliansen av 
Frankrike, Storbritannien och Ryssland, ocku-
perade den osmanska huvudstaden under första 
världskriget och slutligen blev Istanbul turkiskt 
när republiken Turkiet bildades av landsfadern 

I

Fatih Dağlı driver sin kaffebar och butik i trendiga stadsdelen Galata, som 
förändrats markant de senaste åren.
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erats; övertagits av mer köpstarka invånare som i 
sin tur tränger undan fattigare grupper.
 Nu finns här hipsterkaféer och mängder av 
turistfällor. Aponia är ett av dessa nya ställen. Till 
basgången från Daft Punks Giorgio by Moroder 
förklarar Fatih Dağlı hur han varsamt renoverade 
en gammal, ganska äcklig restauranglokal för att 
få rätt look på butiken. 
 – Turisterna är sig lika, de har alltid kommit hit 

för att se utsikten över staden från Galata-tornet. 
Däremot är invånarna inte riktigt de samma. Det 
är många unga som flyttar hit för att få tillgång 
till allt som finns i Galata.

Galatas osmanska flervåningshus har i långa tider 
huserat en blandad population, såväl ekono-
miskt som etniskt och religiöst. Här bor judar, 
kristna, muslimer, greker, turkar, fattiga och rika 

Arkitekten Ali Hacıalioğlu, generalsekreterare i TMMOB, kritiserar Istanbuls kommun och 
turkiska regeringen för att låta skylt många kulturvärden gå förlorade i bygghysterin.

som grannar. Det är ett område med en särskild 
själ som invånare nu befarar ska gå förlorad i 
den snabba utvecklingsprocessen. Flera stads-
delar och kvarter i Istanbul genomgår just nu 
raska förändringar, det mesta kända exemplet 
är Tarlabasi där många fattiga minoriteter bor. 
Myndigheterna, såväl statliga som kommunala, 
river och bygger, renoverar och snyggar till, med 
en ökad säkerhet mot jordbävningar och sundare 
levnadsmiljöer som angivna skäl. Men samtidigt 
blir de nya bostäderna flerfalt dyrare än de var 
innan och mindre bemedlade invånare tvingas att 
lämna sina kvarter – kvarter i vilka deras familj 
och förfäder bott i flera generationer. Kvarter som 
blivit omskrivna i turkiska författarna Eli Safak, 
Nazim Hikmet och Asli Erdogans verk och som 
legat till grund för stadens identitet.
 Den här invasionen av betong och kapital har 
fått annars apolitiska ungdomar och grupper 
att reagera och det med besked. Gezi, en park 
i centrum av staden  känd för sina hundratals 
träd av 60 olika arter, ockuperades under åtta 
veckor förra året. Ockupationen var ett svar på 
myndigheternas plan om att göra om grönområ-
det till en shoppinggalleria och minska Taksim-
torgets yta; den gentrifierande droppen som fick 
bägaren att rinna över.

TMMOB, ett samfund för Turkiets arkitek-
ter och ingenjörer, har kritiserat såväl planerna 
för Gezi, och Taksim som andra byggprojekt. 
Organisationen, som är både fackförening och 
myndighet i och med att den har flera offentliga 
åtaganden, har som målsättning att med hjälp av 
medlemmarnas färdigheter och kunskaper skapa 
goda levnadsmiljöer för människor. I det ingår 

att slå vakt om historiskt och sociologiskt viktiga 
områden i Turkiet. 
 Gentrifieringen av Istanbul, med en ökande 
efterfrågan och ökande konsumtion, har lett till 
att byggandet ökat explosionsartat. TMMOB 

som tidigare har haft vissa påverkansmöj-
ligheter när det gäller byggplaner, förlorade den 
möjligheten i och med en lagändring som gjordes 

Kontrasterna är stora mellan Galatas äldre 
byggnader och de renoverade butikslokalerna.



28 29

H U M A N I T e T e N S 
( O ) M Ö J l I g H e T e r
Helsingborgs stad längtar efter framgång och utveckling. Vad händer med människorna 
som inte passar in i den mallen? Nu vill staden ta ett ”helhetsgrepp” kring situationen 
för de boendelösa i Helsingborg, ett arbete som volontärer till stor del skött hittills. 
Vems ansvar är det att se till deras behov?

TEXT: FRIDA WAHLBERG

efter att organisationen kritiserat den moderat-
islamistiska AKP-regeringen för dess renoverings-
drömmar. Ali Hacıalioğlu, arkitekt och sekreter-
are i den lokala avdelningen av TMMOB, ser 
med oro hur grävskopor och bulldozrar förändrar 
Istanbul.
 – Nyliberalismen och kapitalismen raserar allt. 
Det visas ingen respekt för vare sig historia eller 
människor. Ombyggnationerna och megaprojek-
ten är inte för det allmännas bästa. Vi vill bevara 
Istanbuls identitet. Det går att bygga bra och 
säkra bostäder till människor, utan att tumma på 
bevarandet av viktiga miljöer.
 TMMOB och Amnesty International riktar 
skarp kritik mot att det framförallt är områden 
med svaga och marginaliserade grupper där bygg-
planerna är som mest vidlyftiga. När husen har 
renoverats blir hyrorna flera gånger dyrare än 
innan och många tvingas lämna sina kvarter. Men 
jordbävningsrisken då? Istanbul ligger trots allt 
mittemellan två kontinentalplattor. Den teorin 
har Ali Hacıalioğlu inte mycket till övers för.
 – Myndigheterna använder rädslan för jordbävn-
ingar för att legitimera sin politik. Hur kommer 
det sig att just de kvarteren där det bor fattiga 
och röstlösa, där förresten husen i regel är ganska 
låga, är särskilt hotade av jordskalv? Money talks 
– people walk. 

Anpassningen till Europa, till Väst, går på många 
fronter framåt i svindlande fart. Megastaden 
fortsätter att växa över alla bräddar . Hur länge till? 
Författaren och sociologen Oya Baydar skriver i 
en novell om Istanbul, Remembering a city, hur 
staden med den tisdanda som råder nu snart 
kommer att frysa till sten och kollapsa. Blott den 

legendariska siluetten, formad av hav och kullar, 
kommer att finnas kvar som minnesmärke. Men 
enligt novellen kommer Istanbul att som vid all 
tidigare erövring och förgörelse att resa sig och 
återfödas ur sin aska. Lite äldre – men klokare?
 Fatih Dağlı, som precis sålt en gul t-shirt med 
trycket ”Istanbul – they call it chaos, we call it 
home” till en schewizisk turist, tycker inte att 
gentrifieringen är ett allvarligt problem. Utifrån 
ett historiskt perspektiv ser han processen som 
naturlig.
 – Istanbul har alltid varit attraktivt och har blivit 
invaderat så många gånger. Konstantin den store 
gjorde det, britterna gjorde det. Här har alltid 
pengar och makt spelat huvudrollen. Om folk 
idag vill ta chansen och skapa sin dröm i Istanbul; 
är det så konstigt? 
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u skulle aldrig lägga märke till Hemlösas 
Hus i Helsingborg när du sitter på tåget 
i norrgående riktning om du inte visste 

att det fanns där. En vägbro löper som ett tak 
över huset. Bron skapar höga mörka salar i vilka 
solen sällan syns, och jag kommer att tänka på en 
Tranströmer-dikt, i inverterad version. Förutom 
tågbanan som löper här kan du se gårdar med 
staplar av bildäck, högar som varken blir större 
eller mindre. Det skulle vara lätt att döma ut den 
här platsen som både läskig och frånstötande 
– du är inte här om du inte har ett ärende. Så 
kändes det första gången jag tog promenaden mot 
Hemlösas Hus, för att volontär-arbeta för Värm-
estugan som sen ett tag tillbaka ryms i huset. Det 
eskalerande tiggeriet och synliga fattigdomen på 
våra gator fick mig att till slut vilja göra något. Att 
människor av nöd drivs mot den platsen förstod 
jag, men den frivilliga gruppen människors 
anledning att söka sig dit är mer undflyende. Vad 
skulle jag möta för människor?
 Hemlösas Hus, som drivs av den ideella 
föreningen Frihamnen, meddelade för lite drygt 
en månad sedan att de säger upp fjorton anställda 
den femtonde oktober, då deras natthärbärge 
slår igen. 36 sovplatser försvinner. Anledningen 
är att kommunen inte ger förnyat stöd till verk-
samheten och tänker driva ett nytt stödboende 
för hemlösa på andra sidan staden. Det kommer 
att ha arton stycken lägenheter och öppnar i 
augusti 2015. Många uttrycker oro över vad som 
kommer att hända med Helsingborgs hemlösa 
till dess. Vad händer med hälften av de männi-
skorna som i nuläget bor på Hemlösas Hus, som 
det nya stödboendet inte kommer ha plats till? 
Och vad händer i år när vintern kommer, när det 

inte finns ett natthärbärge?
 Värmestugan är en ideell förening i Hels-
ingborg som funnits sedan 2013. De har sedan 
ett halvår tillbaka huserat i Hemlösas Hus. Det 
har varit ett ömsesidigt samarbete som inneb-
urit att huset kunnat ha öppet mellan 16-20, då 
de annars varit tvungna att ha stängt eftersom 
pengarna inte räcker till. Det har i sin tur också 
lett till att Värmestugan haft en lokal, där de kan 
förvara och servera mat till stadens behövande. 
De har tidigare stått på torg här i Helsingborg, 
och gjort det de gör nu. Innan samarbetet kom 
igång stod Värmestugan utan lokal. Kommunen 
erbjöd dem då ett gammalt trapphus, utan toal-
ett, i en nedlagd färjeterminal, mot en summa av 
3000 kr i månaden. 
 Det är lätt att tro att det är sådana praktiska 
angelägenheter som kan hota även Värmestugans 
framtid. Men fallet tycks inte vara så. Den största 
sårbarheten för Värmestugan är volontärer, bris-
ten och behovet av dem. Finns det inte volontärer 
kan arbetet inte fortsätta.
 När jag frågar volontärer om vad som är 
det största hotet mot deras framtida verksamhet 
inom Värmestugan nämner de flesta inbördes 
gräl. Bråken som många refererar till sker i Värm-
estugans slutna grupp på Facebook, som man kan 
få tillgång till när man varit och volontär-arbetat 
för dem en gång och har för avsikt att komma 
tillbaka.
 Jag är konfunderad över varför ingen av dem 
jag pratat med är orolig över sin personliga säker-
het, och ser det som ett hot mot deras närvaro där. 
Det är trots allt några av de tyngsta missbrukarna 
i Helsingborg som Värmestugans volontärer har 
att göra med. Jag har som volontär bevittnat 

D slagsmål, men också många blodiga knogar och 
svullna ögonbryn.
 En av de volontärer som är mest aktiv i 
Värmestugan är Malin Pärlbäck. I skrivande 
stund har hon bestämt sig för att ta paus från 
föreningsarbetet. Anledningen är att en anmäl-
ning till socialjouren gjordes av Värmestugan. 
Hemlösas Hus började få besök av en mor och 
hennes tolvåriga dotter. Många ansåg att det inte 
var en hållbar situation för ett barn. Modern fick 
reda på att Värmestugan låg bakom anmälnin-
gen och Malin blev personen som modern tog ut 
sin frustration och ilska på. När jag intervjuade 
Malin på ett fik för några veckor sedan hade hon 
redan då blivit utsatt i hennes frivilligarbete.
 När hon rör sig i lokalerna på Hemlösas Hus 
skulle man inte tro att hon är sjuk vid anblicken. 
Om man bortser från den halta gången som beror 
på en misslyckad operation av diskbråck. Sjuk-
skrivningen är ett faktum sedan den 18 oktober 
2011. Vi pratar om varför människor söker sig 
till en plats som Värmestugan och Hemlösas 
hus. Malin berättar att hon delvis gör det för att 
komma undan sig själv och komma undan smär-
tan.
”Många av dem som är volontärer, dem har ju 
jättejobbigt hemma, de har föräldrar som är alko-
holister. Jag själv har ju alkoholister till föräldrar, 
bägge två.”
”Du var ju ganska nyligen med om ett reellt 
hot mot din personliga säkerhet. Du fick utstå 
dödshot. Trots att du var med om detta beslöt 
du dig för att tillåta att killen som utsatte dig för 
det skulle få lov att komma tillbaka, och inte vara 
portad. Känner du i magen att det var rätt beslut? 
Tog du det beslutet baserat på både dina och hans 

känslor?”
 ”Det var för hans skull. Inte alls för mig. Jag 
hade nog velat att han skulle vara borta därifrån i 
flera veckor. Jag tyckte det var skittufft att gå till-
baka dit. Och jag kände att om jag inte gått till-
baka dit på en gång hade jag aldrig kommit till-
baka. När jag kom tillbaka dagen efter låg han på 
marken där jag parkerade med mössan neddragen 
över ansiktet och väntade på mig. Och då kände 
jag att jag ville köra därifrån.”
”Men det gjorde du inte.”
”Nej. Det är lite så som när man ramlar med en 
cykel. Man måste sätta sig på den direkt igen.”
”Hade det varit någon annan än Johan så hade 
jag varit hårdare med portning. Men eftersom 
han har så många diagnoser tog jag det beslutet. 
Johan vet inte vet vad död egentligen innebär 
heller. Jag har ju kommit underfund med det 
när vi pratat om den här mannen som gick bort 
[en boende på Hemlösas hus som gick bort för 
några veckor sedan] och som var som en pappa 
till Johan. När jag pratat med Johan om det och 
sagt att han nu inte kommer tillbaka, så svarade 
Johan med att ”han kommer inte idag nä, men 
han kommer nog en annan dag”, han kopplar 
inte att död innebär att man är helt borta.”
”Så du tror alltså inte att han visste vad han 
menade när han sade att han skulle döda dig?”
”Nej jag tror inte det. Han vet inte vad han 
menar med det, han har hört det och upprepar 
det bara.”
”Men oavsett hans avsikter och om han förstår 
vad han menar så for du ju illa. Du kom i skot-
tlinjen för honom. Jag undrar, var går din gräns 
egentligen?”
”Hade det varit någon annan så hade jag inte 
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tolererat det överhuvudtaget och gjort en polisan-
mälan. Jag har ju hand om telefonen till Värm-
estugan och det blev nyligen ett misstag med 
telefonlistan. Den kom ut öppet och då blev jag 
skiträdd eftersom jag har blivit misshandlad av 
en man tidigare, och efter det levde i skyddat 
boende. Vi var tillsammans i åtta månader och 
han var alkoholist också.”
”Du kommer alltså tillbaka till sådana här situ-
ationer om och om igen. Men att engagera dig i 
Värmestugan var ändå ett aktivt beslut. Hur reag-
erade din omgivning när du berättade att du ville 
engagera dig i det?”
”Min sambo och min pappa tyckte inte alls om 
det. De var rädda för mig.”
”Men du verkar ha hittat rätt. I alla fall.”
”Ja. Jag har varit med på många turer och var 
aktiv då vi fortfarande inte hade någon lokal och 
stod på Gustav Adolfs torg här i Helsingborg och 
delade ut mackor. Vi kommer klara oss när vi 
nu kommer stå utan lokal igen. Vi får väl stå på 
torget igen liksom.”
 När jag frågar flera av volontärerna varför de 
sökt sig till arbetet i Värmestugan nämner några 

att de själva varit hemlösa, eller nära den situ-
ationen. Jag känner också till flera stycken som är 

sjukskrivna och några som uppenbart använder 
Värmestugan som en plats att få social stimulans. 
Inte konstigt då om deras engagemang hotas av 
bråk. Diskussionen som diskuterats till leda, om 
att det finns själviska motiv till att hjälpa andra – 
tycks bli helt överflödig när man tänker på arbe-
tet som bedrivs oavsett individuella avsikter. 
 Det är mer än ett år kvar till det nya 
kommunboendet öppnas. Boendet som byggs 
ligger utanför stadskärnan, det är lite mer än 
tre kilometer dit. Området som Hemlösas Hus 
ligger i nu, Gåsebäck, är en del av ett stort projekt 
i Helsingborg som heter H+. ”I området H+ 
kommer det att skapas förutsättningar för attrak-
tiva boendemiljöer och mötesplatser som lockar 
till sig verksamheter och skapar tillväxt.” står det 
på kommunens hemsida. Är det en slump att 
socialnämnden gör sitt bästa för att flytta mindre 
attraktiva människor därifrån? Attityden som 
kommunen påvisar är inte den av engagemang 
och humanitet, det är snarare att beggar’s can’t be 
choosers.
 Värmestugan kommer fortsätta existera så 
länge volontärerna kan lära sig att dra jämt. Hur 
framtiden ser ut är oviss, men Malin Pärlbäck är 
optimistiskt inställd till ett nytt ledarskap. ”Vi 
kom inte ända fram med taktiken att vara aggres-
siva. Nu är det nog dags att vi försöker ta den 
andra vägen, lyssnar på vad andra har att säga, 
jämkar lite.”
 Och kanske kan deras inställning fungera 
lite som en inspiration. För att det faktiskt finns 
människor som inte är rädda att vara i närheten 
av samhällets olycksbarn. Kommunen tycks förs-
våra för de föreningar som hittills har gjort deras 
arbete åt dem. De tar ingen hänsyn till de mest 

VÄRMESTUGAN 
KOMMER FORTSÄTTA 
EXISTERA SÅ LÄNGE 
VOLONTÄRERNA KAN 
LÄRA SIG ATT DRA 
JÄMT.

utsatta, kanske kan de se dem som frivilligt och 
utan betalning gör det, men det verkar inte så.
 Besökarna hos Värmestugan får aldrig veta 
volontärers fulla namn eller personuppgifter, 
därför tyckte jag det var väldigt intressant att 
fråga hur de skulle känna att bo i närheten av ett 
hus likt Hemlösas Hus. Många tar upp problemet 
med stöld och missbruk, men att man ändå låser 
dörren när man går hemifrån. Flera ser ett värde 
i att bli påmind om hur samhället ser ut. Jag har 
sett när Malin Pärlbäck trots sin skada gått emel-
lan två vuxna berusade män som slogs, och jag 
undrar hur humanitet kan vara så ojämlikt förde-
lad bland människor.

NAMNET JOHAN ÄR FINGERAT. 
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I N T r Y C K e N S
I N V A S I O N
Ständigt uppkopplade sköljer intrycken över oss. På beko-
stnad av vad? Vilka intryck vänder vi oss bort från? Och 
kanske den viktigaste frågan av dem alla: har vi kontroll?

TEXT OCH BILD: JOHN FLYGARE
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anske sitter du på ett café eller en restau-
rang och läser det här? Kanske på bussen, 
tåget eller tunnelbanan. Se dig omkring. 

Hur många sitter och stirrar ner i sin mobil, surf-
platta eller bärbara dator? Förmodligen ganska 
många och sannolikt läser du själv dessa ord på 
en platt och lysande skärm av något slag.

  Mängden information som dagligen ström-
mar genom webben är massiv och den ökar fort-
farande stadigt. 2013 var 90 procent av all till-
gänglig data på internet skapad under de senaste 
två åren.

  Huruvida detta är någonting positivt är 
omöjligt att svara på. Internet är integrerat i de 
allra flesta svenskars liv och få födda efter 1990 
kan föreställa sig en tid före Google och Face-
book. Det är en given del av den värld vi gemen-
samt lever i och alla förväntas i någon utsträckn-
ing vara uppkopplade. Det är inte längre möjligt 
att påbörja en utbildning eller söka ett arbete 
utan tillgång till åtminstone dator med internet-
uppkoppling och ett e-post-konto.

  För många är det självklart att ha en eller 
flera identiteter online. Till exempel en privat på 
Facebook och en professionell på Linked In. Man 
förväntas som alltid nätverka om man vill göra 
en någorlunda karriär, men idag sker det i lika 
stor utsträckning på webben som på middagar 
och branschtillställningar. Den fysiska världen 
och dess virtuella motsvarighet blir allt svårare att 
separera vilket torde påverka våra föreställningar 
om existens och identitet. Hur förhåller vi oss till 
dessa på samma gång separata och integrerade 
sfärer och hur förändrar det våra mellanmän-
skliga relationer?

  Jag intervjuade tre personer om tre olika 

aspekter av vårt uppkopplade liv. En skolp-
sykolog, en forskare på digital kommunikation, 
och en 31-årig kvinna som aldrig någonsin ägt 
vare sig en smartphone eller surfplatta.

DET AVSKÄRMADE BARNET

Redan som litet barn introduceras du idag för 
smarta telefoner och surfplattor, vilket enligt 
Daniel Gustavsson, skolpsykolog, har förde-
lar såväl som nackdelar. Negativt blir det bland 
annat då spelande och filmtittande går ut över 
umgänget med familjemedlemmar och andra 
barn.

  – Vi lär oss att relatera till andra människor 
genom interaktion. Genom så kallad mentali-
sering lär vi oss att läsa av och förstå människor 
omkring oss. Denna förmåga grundläggs redan 
i samspelet mellan barnet och föräldrarna, säger 
Daniel.

Därför kan det vara problematiskt när det 
mellan förälder och barn hamnar en skärm full 
av intryck.

  – Barnet kan lätt missa viktiga signaler då 
uppmärksamheten riktas åt det som händer på 
skärmen snarare än människorna i dess närhet.

Detta gäller oavsett om det är barnet eller 
föräldern som är försjunken i skärmens aktivitet.

  – Samspelet mellan barn och vuxen handlar 
om att uppmärksamma varandra och omgivnin-
gen man delar. Barnet kanske pekar på något som 
den vuxna då också ser, eller tvärtom.

  Han tror att barn som främst interagerar 
med andra på nätet riskerar att förlora viktiga 
sociala förmågor.

  – Förmågan att relatera till andra människor 

K
är något du behöver i verkliga livet för att kunna 
förstå vad en annan person känner; att kunna 
läsa av en människas ansiktsuttryck och sätta dig 
in i dennas mentala värld. Inget av detta får du 
genom den sociala interaktionen på internet och 
utan det blir du sämre på att hantera reella sociala 
situationer.

  Samtidigt är han positiv.
  – Det finns många undersökningar som 

pekar på att vissa spel är bra för barns utveckling. 
Till exempel arbetsminnet, som låter oss hålla 
information i huvudet och samtidigt processa 
den, tycks gynnas av visst spelande. Sedan är det 
så här världen ser ut idag och kommer att se ut 
framöver, så man har fördel av att kunna det rent 
tekniska och att hänga med i utvecklingen. Så 
länge du får båda världarna är det ingen fara.

MARKNADSFÖRING OCH SOCIALA MEDIER

Vår ständigt uppkopplade tillvaro innebär att vi 
översvämmas av intryck. En fråga värd att ställa är 
i vilken mån vi själva har kontroll över vilka dessa 
intryck är. På Facebook består feeden av vänners 
mer eller mindre personliga inlägg uppblandade 
med reklam och artikelförslag baserade på de 
internetvanor man har. Riskerar vi att utplåna 
gränsen mellan det privata och det kommersiella?

  Sara Kjellberg som forskat på digital 
kommunikation talar om en ”klick-ekonomi” 
som gör att företag gärna riktar in sig mot sociala 
medier.

  – Jag tror att sociala medier spelar stor roll 
just för marknadsföringskampanjer av vissa slag. 
I den klick-ekonomi vi lever i nu där det gäller 
att generera delningar och att få människor att 

klicka på ens budskap blir sociala medier en 
viktig spridningsform, säger hon.

  Hon anser inte att reklamen i sig utgör 
ett problem. Däremot framhåller hon vikten av 
medvetenhet hos internetanvändarna om hur 
information de delar med sig av används.

  – Jag hörde nyligen om en studie av resul-
tatlistorna i Google som gjorts av Dirk Lewan-
dowskis forskargrupp i Hamburg och hur de 
genom ögonrörelsemätning kunde se hur de 
första organiska resultaten i träfflistan, alltså inte 
annonser, var de som man fäste ögonen på mest. 
Google har också experimenterat med placer-
ingen och synliggörandet av annonser och det 
märks skillnad i hur mycket ”klick” en annons får 
beroende på detta.

  – Såklart kan det finnas problem med det 
att man, så att säga, luras att gå till köpta resultat, 
men å andra sidan är det kanske precis informa-
tion om ett visst kameramärke jag är ute efter? 
Det går inte riktigt att tala om det så svart eller 
vitt. Reklam och marknadsföring har funnits så 
länge det har handlat om att sälja och köpa saker. 
Det som kanske är problematiskt är att medvet-
enheten inte är så hög om att man ger bort infor-
mation om sig själv via användningen av digitala 
verktyg och att den informationen används för 
att skräddarsy budskap.

  Här hoppas hon på en utveckling.
  – Det tänker jag är en viktig del av det hela, 

att allas förståelse och möjlighet att tänka kritiskt 
kring digitala fenomen är något som måste vara 
en allmän kunskap och kompetens. Det finns ett 
begrepp som heter medie- och informationskun-
nighet förkortat MIK.

  – Nyligen släpptes till exempel en forskn-
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ingsantologi som handlar om hur bland annat 
biblioteken är en del av att stödja MIK, det vill 
säga kunskaper, kompetenser och förhållningssätt 
som behövs i förhållande till digitala medier och 
nätverkssamhället för att kunna vara en del av 
dagens samhälle.

ETT LIV UTAN SMARTPHONE

Att hitta en person som inte äger någon form 
av smartphone är svårt numera. Denna typ av 
telefoner dominerar marknaden och de som inte 
bryr sig om vilka funktioner deras telefoner besit-
ter har ändå inte mycket annat att välja på än en 
multifunktionell pryl med pekskärm.

  En vanlig syn på offentliga platser är männ-
iskor som på olika vis använder sina telefoner. 
Oavsett huruvida de är ensamma eller en del av 
en grupp. Inte sällan kan man se par eller komp-
isgäng sitta hukade över sina skärmar istället för 
att umgås med varandra. Uppkopplade, redo att 
kommentera foton på Instagram och Facebook 
eller checka in på stället de befinner sig på.

  Hur är livet för en icke-uppkopplad? En 
person som måste gå hem till sin dator för att 
skriva och svara på mail, kolla sitt Facebook-
konto eller läsa de senaste nyheterna. Anna 
Olsson är 31 år gammal och har aldrig ägt en 
smartphone, men är långt ifrån någon idealist. 
Hon både längtar tills, och fasar inför den dagen 
hon uppdaterar sin gamla Sony Ericson.

  – Anledningen till att jag inte skaffar någon 
ny telefon är att det finns så otroligt många att 
välja mellan, säger Anna. Man kan säga att det 
beror på beslutsångest och dålig initiativförmåga. 
Jag vill ha en smartphone för att utnyttja inter-

netfunktionen. Och ha tillgång till kartor i tele-
fonen. Det är inte så att man går omkring med en 
stor papperskarta längre.

  – Samtidigt är jag rädd att det ska ta upp för 
mycket av mitt liv. Jag tänker att jag inte behöver 
de funktionerna, jag har ju en dator hemma. 
Egentligen är det helt onödigt. Det känns jobbigt 
att ha konstant tillgång till Facebook och resten av 

internet. Samtidigt överväger nog fördelarna med 
exempelvis Google Maps och vissa andra appar 
jag skulle kunna ha jättestor nytta av, det nega-
tiva. Jag tycker det är roligt med Instagram och 
vill gärna ha kamerafunktion i min mobiltelefon.

  Hon tror inte att hon kommer kunna 
kontrollera sitt surfande när hon väl skaffat sin 
nya telefon.

  – Jag tycker både om att titta på och lägga 
upp bilder på Facebook. Samtidigt tycker jag 
att utvecklingen är obehaglig. Jag vill inte bli en 
narcissist och känner att jag kanske kommer att 
släppa lös någonting som jag inte riktigt vill vara.

  Anna oroar sig även för att inte längre vara 
lika närvarande med en smartphone.

  – Jag är rädd för att tappa närvaron. Inte 
bara med personen som sitter bredvid mig utan 
även den av en plats. Som barn var man ännu mer 
närvarande i den fysiska miljön. Om det regnade 
sprang man ut på gräsmattan och gräset var allde-
les grönt. Man kände miljön och hela den fysiska 
platsen. Som om man var en del av den.

  – Redan nu känner jag att jag tappat lite av 
det, men det är fortfarande viktigt för mig. Det 

JAG VILL INTE VARA EN 
NARCISSIST

gör mig mer stabil och mer jordad på något sätt. 
Jag vill ha stunder av närvaro även om jag inte 
kan ha det hela tiden. Jag är rädd för att tappa 
det. Och så klart närvaron av familj och vänner.

Efter att ha genomfört intervjuerna söker jag 
efter en gemensam nämnare hos dem jag pratat 
med. Det tar ett tag att lista ut vilken den är. 
Så inser jag att det är den uppkopplade tillva-
rons möjligheter snarare än problem som tycks 
vara det centrala för dem. Något att påminna sig 
om när facebook-feeden fylls av memes om hur 
mycket bättre det var förr.

***


