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 THE  
    SPACE  

        OF //  
 

  Plats är någonting som alla människor har 
en relation till. Vi befinner oss och rör oss på 
olika geografiska platser i utrymmen, där vi 
medvetet eller omedvetet platsar. Platsen är 
inte statisk och vi är själva med och skapar, 
påverkar och inspireras av de platser vi möter 
och lämnar utrymme hos platserna vi lämnar.  

Vi tar plats, ger plats, får en plats, är på plats, 
sätts på plats och platsar oss genom livet.  

Utrymme och plats kan sammanföras i det 
engelska ordet Space, vilket symboliserar 
ytterligare dimensioner av det svenska ordets 
betydelse. Att utforska platser eller att finna sin 
plats, är några av de perspektiv som vi i detta 
magasin vill utmana och uppmärksamma, 
genom olika ingångar som tar dig och oss till 
nya platser.  

The Space of: utrymmet för, platsen av- det 
som är plats, sammanför våra tankar och 
upptäckter i temat.  

 
Ta plats och utforska The Space of..! 
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The Space of //  
From within Babylon 
 
Trots reggaemusikens ökade 
spridning, är det få musikstilar 
som denna som väcker så starka 
känslor som den gör. Frågan är 
naturligtvis varför? 
 
Skrivet av Marijana Lambe 
Foto: Alex Spasic 
 
 
Det är Malmöfestivalen den 26 Augusti 
2011. I Raoul Wallenbergs park gungar 
människor i alla åldrar med den 
karaktäristiska takten som för tankarna 
till sommar, sol och semester. Jublet 
sprider sig i publiken till tonera av “ 
From within Babylon”. På scen står den 
Malmöbaserade artisten Alex Spasic med 
bandet D´Roots. Alex Spasic är musikern  

 
som brinner för reggaemusiken och dess 
rytmer. Genom att skriva och skapa 
musik med influenser från roots reggae 
och soul vill han upplysa lyssnarna. Idag 
tre år senare är det min tur att fördjupas i 
reggaens mystiska värld. 
   På caféet där vi sitter sneglar ett par 
tonårstjejer igenkännande åt Alex Spasic. 
Den uppseendeväckande frisyren i form 
av dreadlocks gör att det är svårt att inte 
lägga märke till honom. Alex Spasic tar 
en tugga ifrån mackan på tallriken 
samtidigt som han utstrålar en positiv 
energi. Han gestikulerar och har en 
engagerad ton i rösten när han talar om 
det ämnet som berör honom mest - 
Reggae 
 
- Reggaemusiken vänder sig till alla utan 
att vara bunden till en speciell grupp eller 
hudfärg. Eftersom musiken omfattar alla 
människor innebär “One Love” en enad 
kärlek. Denna syn inkluderar alla 
människor, menar Alex Spasic som har 
varit aktiv inom reggaemusiken  i 22 år. 
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För att förstå reggaemusikens status ger 
Alex Spasic en kort beskrivning av dess 
utveckling. Reggae är en musikgenre som 
skapades på ön Jamiaca under 1960-talet 
och spreds därefter över hela världen. 
Internationellt sätt har ön blivit synonym 
med musiken och framförallt genom 
artisten Bob Marley som fortfarande är 
dess frontfigur. I Sverige drog Bob 
Marley 32 000 åskådare 1980 på 
nöjesfältet Gröna Lund vilket är 
publikrekord i deras historia.  
   Efterfrågan på musik med reggae som 
fokus har ökat sedan 2000-talet då det 
kom ett uppsving för musikstilen. Flera 
artister släppte skivor och det skapades 
flera reggaefestivaler i Sverige. Ur 
intresset för reggaemusik i Sverige har 
det även utvecklats en ny form av 
folkmusik som korsar det svenska 
språket med soundet ifrån Jamaica. Men 
ändå är den engelskspråkiga reggaen 
sällsynt bland artister i Sverige.  
 
- Ironiskt nog är efterfrågan större 
utomlands av svenska artister när det 
gäller engelskspråkig reggaemusik och 
mindre i Sverige. För min egen del är 

antal sålda låtar större till sitt antal i andra 
länder än i Sverige berättar Alex Spasic.  
  
Att efterfrågan ökar går att se om man 
blickar tillbaka på reggaens musikklimat 
för 10-15 år sedan. Då var det 
fortfarande samma låtar som spelades på 
radio sedan 80-talet. Numera släpps det 
nya artister regelbundet. Oavsett artist så 
har reggaens budskap alltid varit 
densamma. Inom musikindustrin är 
reggaen en musikstil som har intagit en 
tydlig roll mot konsumtionssamhället. 
Alex Spasic påstår att det finns en 
mening med att reggaens lyssnare har 
ökat kontinuerligt  i Sverige. 
 
- Folk söker sig till något äkta och är 
trötta på kommersialisering. Äktheten  i 
musiken avspeglas bland annat av att 
banden består av många personer då 
musiken oftast spelas live. För att få med 
hela karaktären i musiken så krävs alla 
instrument i denna komplicerade 
musikstil.  
 
Förutom den auditiva upplevelsen så 
finns ett fokus på texterna där teman 
som kärlek och positivitet lyfts fram. 
Avdramatiseringen av materiella ting gör 
att det helt enkelt tilltalar alla människor, 
menar Alex Spasic. Han fortsätter 
diskussionen och betonar meningen med 
texterna i musiken. 
 
- Inom  reggaen används olika begrepp 
som t ex Babylon och Jah. Namnen 
härstammar ifrån heliga skrifter såsom 
Bibeln och Torah. Namnet Babylon 
beskriver det moderna samhället som 
anses vara falskt, förljuget och korrupt. 
Jah är namnet på den levande Gud som 
visar sig genom reinkarnation. Den 
senaste reinkarnationen var Haile Selassie 
I som var kejsare av Etiopien under 
1930-1974.   
 
Alex Spasic ger mig en förklaring av 
begreppet rastafari som har sitt ursprung i 
namnet  Lij Tafari Makonnen, vilket var 
kejsaren Haile Selassies I födelsenamn. 
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Ordet ras betyder hertig och Tafari är 
familjenamnet, därav rastafari.  Förutom 
begreppens betydelse i texterna finns det 
en annan viktig del i musiken som 
förespråkar bildning och ett högre 
medvetande. 
 
- Musiken och texterna används som ett 
upplysande och utbildande verktyg där 
man lär ut att mänskligheten har ett och 
samma ursprung - Afrika. Med hjälp av 
denna upplysning kan man “bota” 
rasismen som betraktas som en sjukdom 
enligt rastafarianer menar Alex Spasic. 
 
Det går att urskilja olika tecken på att 
reggaen är något som det finns ett behov 
av. Inte minst ser man detta genom att 
dess trogna anhängare hängiver sig åt 
musiken genom exempelvis egna icke 
vinstdrivande festivaler. Ett annat bevis 
på att reggaen har en ljus framtid 
tillmötes är i form av sin uppskattning i 
media. 
 
- Att reggaen är på uppgång är något som 
märks genom att flera lyssnar på den, 
antalet artister som spelar den har ökat 
och flera radiokanaler spelar stilen 
påpekar Alex Spasic observant. 
 

”Det stora hindret är 
inte vart man får spela 
utan om man får 
spela.” 

 
 
Alex Spasics erfarenhet är att den 
digitala spridningen har påverkat 
tillgängligheten till det positiva då flera 
kan nå den. Dessutom har reggaen fått 
mer uppmärksamhet sista tiden då flera 
artister har blivit nominerade vid 
Grammisgalan. Trots ökad efterfråga är 
det en musikstil som fortfarande inte är 
accepterad av de stora skivbolagen. 
Varför de stora skivbolagen inte vill 
erkänna reggaen kan tyckas vara en gåta 
för utomstående. Min frågeställning 

besvaras snabbt när Alex Spasic uttrycker 
att reggaen har branta berg att bestiga 
och djupa hav att besegla. 
 
-  Ett problem är att de stora skivbolagen 
begränsar reggaen genom att inte signera 
artister med denna musikstil,  vilket 
skapar stora hinder. En annan aspekt 
som försvårar för artister är att få spela 
live, vissa arrangörer och politiker anser 
att musiken drar till sig “fel folk”, tycker 
Alex Spasic. 
   När jag ställer frågan vilka utmaningar 
som reggaen står inför i Sverige, tystnar 
han och betraktar mig intensivt. Sedan 
fortsätter han konversationen bestämt: 
 
- Det stora hindret är inte vart man får 
spela utan om man får spela. Reggaen har 
blivit stigmatiserad av politiker pga dess 
rebelliska effekt. Bruket av marijuana är 
ett argument man använder mot reggaen. 
Däremot är droger inget man nämner i 
samband med konserter inom andra stilar 
som t ex hård rock, rave och house. 
 
Det dröjer inte länge innan Alex Spasic 
kommer med ett förslag för reggaens 
fortsatta framgång. Nyckeln till reggaens 
spridning tycks ligga i dess integritet och 
oberoende. Denna knyter samman 
människor och öppnar dörrar till en 
större spridning, dels genom mun till 
mun och att många reggaeband spelar 
gratis eller som gatumusiker.   
 
- Genom att ta reda på fakta om vad 
musiken egentligen står för kan fördomar 
motarbetas. Med en större medvetenhet 
kan vi upplysa om musikens innebörd. 
Reggaen kommer alltid att vara på plats 
för att balansera det onda mot det goda, 
svarar Alex Spasic och tittar på mig 
allvarligt.   
 
- Det namnges ofta i gamla heliga skrifter 
att människor i hela världen kommer att 
samlas och sjunga för  
enighet och kärlek. Jag vet att det är 
genom  reggaen, avslutar Alex Spasic och 
ler hemlighetsfullt.  
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The Space of //  

Digital Media, Technology 
and 
Documentaries 
 
Skrevet af 
Simone Staack Hedelund 
 
Den digitale alder er uden tvivl over 
os. Lige meget hvor man vender sig, 
vil man blive mødt af diverse Apple-
produkter og andre mere desperate 
mærker som forgæves forsøger at 
kæmpe med på Smartphone, Ipad og 
Laptop bølgen. I løbet af det sidste 
årti har måden samfundet indretter 
sig på ændret sig radikalt og digitale 
medier, sociale fællesskaber og 
intermediale strukturer vinder mere 
og mere indtog. Dog ved vi meget lidt 
om hvilken påvirkning medierne har 
på mennesker, både socialt og 
psykologisk, eller hvilken magt 
medier egentlig besidder.  
 
Konstant bliver vi opdateret om de 
nyeste begivenheder verden over – om 
det er det Internationale 
Melodigrandprix, våbenhvile i Ukraine, 
de bortførte piger i Nigeria, Oscar 
Pitorius retsag i Sydafrika, USA's 
ærkefjende Edward Snowden, Obamas 
Healthcare og så videre og så videre og så 
videre. Hvilket jo er fantastisk. I 
modsætning til vores forældres 
generation er al den information vi kunne 
ønske os blot et klik væk – og mere til 
faktisk. Vi kan blive oplyst på utallige 
måder og emnerne er endeløse. Som 
studerende kan man lave en total 
omfattende research ved hjælp af nettet: 
se dokumentarer, læse artikler, lytte til 
podcasts, downloade gratis e-bøger fra 
russiske piratsider. Man kan kontakte 
eksperter ved hjælp af emails og 
arrangere Skypemøder. Kort sagt kan det 
enkelte klik få os langt omkring i  

verden. Hvilket er en helt anden 
nyhedsstruktur end den gode gamle 
nyhedstime kl. 18:30 på statens offentlige 
kanal og de dagligt trykte aviser.  
   Derfor er det nok ikke tilfældigt at 
dette års vinder af World Press Photo 
konkurrencen afbilleder afrikanske 
immigranter i byen Dijibouti, som ved 
nattetid samles ved kysten for at fange 
signal på deres mobiltelefoner. Med lidt 
held kan de på den måde få fat i familie 
og venner, som stadig befinder sig i 
hjemlandende. Det er et meget specielt 
billede. Og meget anderledes end de 
tidligere vindere. Der sker ikke særlig 
meget og det er utrolig mørkt.  Tilfældigt 
placeret står nogle anonyme figurer med 
sine arme strakt op i luften, som holder 
en lysende mobiltelefon.  
 

Selv de mest fattigste 
mennesker på denne 
jord har en mobil. 

 
 
Telefonerne er fotografens lyssætning 
sammen med månens lysende skær, 
hvilket fungerer utrolig godt for 
fotografiet. Måske er det fordi vi alle kan 
relatere til situationen – at være fanget et 
sted uden signal og med ihærdig 
gåpåmod at stille sig med armen i luften 
og håbe på at fange et signal.  
 
Billedet fortæller en historie om vores 
mennesketids digitale og teknologiske 
udvikling og den centrale rolle som 
teknologien spiller. Selv de mest fattigste 
mennesker på denne jord har en mobil. 
Men hvis man bare går 10 år tilbage i 
tiden var en mobil noget, som 
symboliserede en vis status i samfundet. I 
dag er teknologien for alle. På sin vis har 
teknologien overtaget rollen som 
menneskets frihedsgiver. Istedet for den 
akademiske uddannelses filosofi ”cogito 
ergo sum” eller ”jeg tænker derfor er jeg” 
er vores apparater nu den ”tænkende” 
faktor for os - med ens telefon, hvis den 
altså er ”smart”, kan man tage billeder og  
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filme videoer, som man senere kan 
uploade, man kan komme på nettet og se 
alskens videoer – lige fra tutorials til  
oplysende dokumentarer. Lytte til musik, 
radio og podcast og lave sine egne 
memoer, som kan blive til podcasts. Det 
er ikke længere mig der tænker og derfor 
er jeg, men i stedet vores apparater der 
tænker og derfor er vi. Mulighederne er 
ÅBNE og FRIE. Det er udgangspunktet 
i hvert fald.  
 
 
Vice og den digitale platform 
 
Lad os tage platformen Vice som et 
eksempel på den digitale mediers 
udvikling. Hvad der startede som et 
undergrundsmagasin i New York er nu 
blevet en digital paraplyplatform. Sidste 
år købte Rupert Murdochs firma 21st 
Century Fox, et af verdens største medie 
moguler, 5 procent af aktierne i firmaet 
for sølle 70 millioner dollars. Hvorfor har 
han af alle mennesker pludselig interesse 
for digital video og 
undergrundsmedievirksomhed?  
   En årsag kunne være at globalt har 
platformen tilsammen 15 millioner 
unikke besøgende hver måned. Og ikke 
nok med det er over 80% af dem i  
 

 
alderen 18-34. Og for at toppe 
opmærksomheden der omslutter Vice i 
disse dage, annoncerede Murdoch sin 
interesse for dem på selveste Twitter, det 
sociale  
platform og mikrobloggingside som i 
disse dage ofte havner i medierne.  
 
Den toneangivende unge generation er 
vilde med Vice og deres tilgang til medier 
i det digitale univers. Deres skarpe 
dokumentarer, som ofte behandler 
emner og historier, som ingen andre har 
tilgang til eller har turde at tilnærme sig. 
Om det er de hårdt udsatte 
homoseksuelle i Rusland, det hardcore 
stofmiljø i Grækenland, Cannabisdyrkere 
i Afrika eller plastikkirugiens nyeste 
populære påfund med numse 
implantater. Åbenbart er det de historier, 
som de unge vil høre mere om. Vices 
dokumentarer er ofte freelancere som 
opsøger virkelige situationer hele verden 
rundt og på deres helt egen måde. Hvad 
der også karakteriserer Vice er deres 
”Rock’n Roll”-attitude, som ikke ligger 
sig op af politiske ideologier eller fastlåste 
journalistiske normer. Kevin Sutcliff, 
Head of News Productions forklarer 
Vice’s model sådan her:  
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”Vi ønsker ikke at være en 24 timers 
nyhedskanal, der reagerer på alting og 
filmer i timevis uden ende, når det ikke er 
noget at sige om et flystyrt – det 
definerer vi os selv ud fra. Vi vil fortælle 
historier, som andre ikke vil fortælle. Det 
er vores syn på tingene som er vigtigt, og 
vi tror at vores brugere (130 millioner 
øjne om måneden på de forskellige Vice 
kanaler) beviser at folk kan lide hvad vi 
laver. Vi prøver at forstå hvad det er de 
vil have. Som firma vil man leve og dø 
ved ens publikum and hvad dit publikum 
vil have fra dig.” 
 
 
Dokumentarens øgede  
betydning 
 
Dokumentarens indvinden på det 
internationale digitale marked og blandt 
den unge generation, bevidner om 
teknologiens virke på samfundets 
strukturer. Hvem som helst kan samle et 
mini-kamera eller telefon op og dele en 
historie med hele omverdenen. Og disse 
dokumentarer er tilsyneladende i høj 
efterspørgsel.  
   Siden vi i Norden oftest følger 
amerikanske trends, forhørte jeg mig hos 
jeg den tidligere chef for udvikling og 
dokumentarer på Det Danske 
Filminstitut, Malene Flindt Pedersen, 
hvad hendes syn er på den danske og 
nordiske dokumentars rolle . Fra 2005 til 
2012 sad hun som overhoved for at 
udvikle den danske dokumentar og den 
social realisme, som vores lille land er 
kendt for.  Blandt andet arbejdede hun 
med den Oscar-nominerede dokumentar 
”Armadillo” (2010), som portrætterer 
livet som soldat i Afghanistan. 
Vigtigheden af dokumentaren beskriver 
hun således:  
 
”Jeg har altid synes at virkeligheden har 
været vildere end det man overhovedet 
har kunnet finde på. Derfor mener jeg 
også at man kan sige, at 
dokumentarfilmen har en enorm 
betydning. Der kan laves alle mulige 

undersøgelser om hvordan det er at være 
i krig og vi kan alle sammen have nogle 
forestillinger om hvad det vil sige at være 
i krig. Men efter man har set en 
dokumentar som Armadillo, så har man 
et helt andet billede af, hvad det gør ved 
et menneske at være i krig.”  
   I dag arbejder Malene Flindt Pedersen 
som producer i sit eget firma ”Hansen & 
Pedersen”. Hun forklarede mig, at 
årsagen bag det er, at det er i 
produktionen af en dokumentar, at 
hendes passion ligger. Nysgerrig for at 
lære mere om dokumentaren som medie, 
adspurgte jeg hende: 
 
Hvordan kan det være dokumentarer er lige 
præcis det medie, som du har valgt at beskæftige 
dig med? 
 
”Den form for dokumentarfilm som jeg 
laver, kreativ dokumentarfilm, står i 
kontrast til den journalistiske, hvis formål 
er svare objektivt ja og nej til 
problemstillinger. Der synes jeg at en 
dokumentarfilm skal kunne vise nogle 
nuancer. At vise de mellemgråtoner på 
virkeligheden, som jeg synes man har 
brug for, for at kunne forstå den her 
mærkelige verden vi lever i. Og så synes 
jeg at den gode dokumentar den kan 
formidles via følelser. Hvor vi som seere 
faktisk bliver følelsesmæssigt involverede. 
Det er i høj grad mere virkningsfuldt i 
forhold til at folk kan ændre holdninger 
til emner, end nogle tal i en artikel.”  
   Og der har hun fat i noget – det 
visuelle medie besidder en evne til at 
påvirke og oplyse mennesker. I en 
researchartikel bragt i det amerikanske 
tidskrift ”American Anthropologist”, 
skriver antropologen Meg McLagan om 
forbindelsen mellem medier, aktivisme 
og menneskerettigheder. I sin analyse af 
dokumentaren ”Seeing is Believing: 
Handicams, Human Rights and the 
News” (2002) når hun frem til de samme 
overvejelser, som Malene Flindt Pedersen 
beskriver:  
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”I hjertet af filmen er en teori om 
sandhed og gennemsigtighed som bygger 
på to ting: (1) autenciteten af oplevelsen 
(jeg var der, jeg så det og derfor er det 
sandt) og (2) et engagement til samlingen 
og formidlingen af synligt bevis. Den 
gennemsigtighed som tilskrives til video 
materiale paralleller det som tilskrives 
legale, realistiske formater, så som 
skrevne menneskerettigheds reporter, 
dog bliver sagen præsenteret i et langt 
mere synligt rammeværk af 
fortalernarrativ.”1 
 
Den digitale tid er bestemt over os og 
der er ingen tvivl om at nye medier har  
meget at tilbyde. Meget tyder på at det er 
ved hjælp af teknologiens apparater, at vi 
er i stand til at påvirke samfundets struk 
tur. Den unge generation sværger til 
digitale medier og gør i høj grad også 
nytte af det selv. Og det er i kraft af disse 
nye værktøjer at mennesker er i stand til 
kan drille status quo: For som Meg 
McLagan argumenterer:  
 
”Menneskerettigheds aktivister har været 
forrest i skabelsen af en ny form for 
medieaktivisme, som både har gjort brug 
af teknikker, der inkluderer kendte og 
reklame, på en sofistikeret og innovativ  
 
 

                                                
	  

 
måde. Det har været gennem en bred 
vifte a formater, hvilket inkluderer ana- 
loge medier… Men det er særligt de nye 
digitale medier, så som Internettet og  
håndholdte videokameraer, som har 
påvirket udviklingen af de nye 
organisationnelle strukturer. De nye 
metoder tilbyder en form for platform 
eller stillads for produktionen, 
udbredelsen og distributionen af disse 
medier. Faktisk er der opstået en hel ny 
arena for social praksis der omdrejer 
menneskerettigheder og medier, fra 
organisationer som leverer medietræning 
til aktivister … til dem, der agerer 
distributionsmediatorer, så som the 
International Human Rights Watch Film 
Festival.”

 
For videre laesning se venligst 
nedenstående links: 
 
1: Mediabriefing: 
http://www.themediabriefing.com/article/vi
ce-films-ad-platforms-video-networks-advice-
youth-empire 
 
2: Mediabriefing: 
http://www.themediabriefing.com/article/ec
onomics-news-vice-empire-online-video 
 
3: American Anthropologists: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/

aa.2003.105.3.605/abstract 
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