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Någon gång i slutet av 1950-ta-
let baxades en tjugoåtta meter 
lång blåval in på två järnvägs-
vagnar till bangården på Söder-
malm i Stockholm. Valen var in-
dränkt i formalin för att inte rutt-
na. Valens enorma hjärta, ”stort 
som en häst” skriver Ernst Brun-
ner i sin bok ”Förmiddagsgatan”, 
hängde på det imponerande dju-
rets utsida. För en krona kunde 
man få gå in i buken, under ok-
benet fanns ett kafébord, några 
stolar och en piedestal med en 
kaffeplanta. Barnfamiljer reste 
in från de nya förorterna för att 
se på valen, däribland familjen 
Brunner från Tul-
linge.

Upplevelsekul-
turen är inte ny. 
Inte formerna för 
den heller. Blå-
valskonceptet har bara växt en 
smula.

I Malmö står snart  Entré Malmö 
vid Värnhemstorget klart. Det är 
90 000 kvadratmeter ”shopping 
och upplevelser”, förutom affärer 
ett gym, en stor barnpassnings-
avdelning som ”ett litet Disney-
land”, en femsalongers SF-bio-
graf och den obligatoriska food-
courten. Totalt arton fotbollspla-
ner. Köpcentrumet i Hyllie öpp-

4 nar nästan lika mycket. Samti-
digt fördubblas ytan på de fles-
ta andra köpcentrumen i Skåne. 
Och snart skaffar sig mindre stä-
der som Ystad och Kristianstad 
shoppinglador utanför stadskär-
norna.

Det är inte orimligt att tänka 
sig den enorma handelsexplosi-
onen kring och i svenska städer 
de senaste tio åren som vår tids 
miljonprogram. Optimismen, för-
väntningen, aningslösheten.

Och få är så optimistiska som 
TK Development som bygger En-
tré Malmö. De verkar fortfarande 
befinna sig i någon sorts chock 

över att ha kunnat bygga ett 
köpcentrum som ser ut som vil-
ket motorvägsnära köpcentrum 
som helst, men som ligger vägg i 
vägg med stadskärnan.

Det är märkligt att se  hur staden 
tagit rygg på Entré Malmö i för-
väntningen att det äntligen ska 
göra något åt den hopplösa stads-
delen Värnhem. Det är den bak-
vända hierarkin som skapat köp-
centrumets form. Det är staden 

som ska vara tacksam. Det finns 
förhoppningar att upplevelsecent-
ret med inriktning på ”nyfikna 
yngre och aktiva barnfamiljer” 
ska höja stadsdelens status.

Här har man hittat en unik och 
väldigt bra plats för en stor han-
delsetablering och sedan gjort en 
väldigt icke unik form av den.

I skala och tilltal  har nämligen 
Entré Malmö lite med staden 
att göra, men det är på stadens 
bakgård man ligger. När jag blir 
rundvisad bland byggnadsställ-
ningarna är nyckelordet ”stort”. 
”Ser jag hur stort det blir?” Jag 

ser. Det är verkligen stort. Och 
utsikten blir magnifik från övers-
ta våningens bowlingbanor, här 
på ”Malmös nya framsida”.

Och den framsidan vänder sig 
mot motorvägen, man räknar 
med att 35 procent kommer till 
Entré Malmö med bil. Det är mo-
torvägens axel som tas upp inne 
i det stora huset och fortsätter 
ut på det där torget som ska ad-
dera lite stadsmässig credibility 
till köpcentrumet, kaféstolarna, 

borden. Bilden av stadslivet. Vid 
torget en lite mindre, mer sym-
patisk, men sekundär, byggnad. 
Och så en yttre ring av kommu-
nala bostäder ut mot Lundavä-
gen, närmast helt utan verksam-
heter. Som en boendets mur mel-
lan shoppingupplevelsens glas-
hus och den omgivande staden.

I det senaste numret  av den hol-
ländska arkitekttidskriften Mark 
säger arkitekten Akahisa Hira-
ta, som ritat det spännande köp-
centrumet Sarugaku i Tokyo, att 
”shopping är som jakt, det inne-

fattar människans mest instink-
tiva begär”.

När Hirata ritade Sarugaku 
valde han bort det storskaliga. 
Här finns inte det där stora hu-
set som dominerar allt, utan sex 
mindre volymer i tre våningar. 
Det är, menar tidskriften Mark, 
”en design som vägrar en en-
kel likformig miljö till förmån 
för ett mer kaotiskt tillstånd”. 
Tänk ett Chinatown med grän-
der och vinklar upp mot taken, 
valmöjligheter och med plötsli-
ga utblickar ut över landskapet. 
En plats där man inte riktigt vet 

vad som kommer att hända runt 
hörnet. Där det kanske till och 
med finns plats för en bakgata, 
med en annan typ av butiker än 
de som vill stå längst fram och 
synas.

När jag intervjuade arkitekten 
Tim Sutton på Londonbaserade 
stadsbyggnadsföretaget Space 
Syntax beskrev han hur köp-
centrumen numera letar efter ett 
flöde som påminner om stadens: 
”De vill ha vissa gator som är 
fullsatta, men andra ska bara få 
en del av flödet, en del ska kan-
ske vara nästan tysta”, sa han. 

Det gäller särskilt i köpcentrum 
som ligger i, eller i närheten av, 
stadskärnor, där kraven och för-
väntningarna är annorlunda.

I senaste numret  av tidskriften 
Arkitektur med temat shopping 
är det just i den typen av köp-
centrum som arkitekten Andre-
as Fries hittar de shoppingpa-
lats där man tänker nytt: Ernst-
August-Galeire i Hannover och 
Rhein galerie i Ludwigshafen, 
som båda försöker ta in den om-
givande staden. Det finns sålun-
da förebilder som försöker för-

nya den enorma shoppingtren-
den. Lite som reaktionerna mot 
miljonprogrammen kom på 1970-
talet, med mer småskalighet och 
större variation.

Men av det syns inte mycket på 
”Malmös nya framsida”. Här läg-
ger sig en 190 meter lång och fyra 
våningar hög blåval. Det kom-
mer att bli spektakulärt. Men hur 
länge håller det?

Dan Hallemar
arkitekturskribent
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drömmar kommer i morgon.
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 Här har man hittat en unik och väldigt bra plats för 
en stor handelsetablering och sedan gjort en väldigt 
icke unik form av den.»

 Det är storslagna drömmar som ska förverkligas när bygg-
kranarna arbetar för högtryck runt om i Malmö. Men det är 
inte givet att Malmö valt rätt väg in i framtiden. Dan Hallemar 
ger i två artiklar sin syn på två av projekten: Entré Malmö vid 
Värnhemstorget och den nya stadsdelen i Hyllie.

Framsida
utan framtid

Boken. Marina Lewycka: Två 
husvagnar. (Two Caravans, 2007). 
Övers Thomas Grundberg. Prisma.

Goda intentioner 
skapar inte alltid 
god litteratur. Mari-
na Lewycka har de-
dicerat sin nya ro-
man ”Två husvag-

nar” till musselplockarna vid 
Morecambe Baye, alltså de 24 
kinesiska gästarbetare som om-
kom när tidvattnet vände. 

Ingen kan klaga på att Lewycka 
inte är samhällsengagerad nog 
när hon här tar upp gästarbeta-
res utsatthet och vedervärdiga 
villkor, husdjurshantering på 
kycklingfarmer och trafficking. 

I efterordet tackar hon också två 
viktiga forskningsrapporter för 
sitt skrivande.

Det mest engagerande  parti-
et rör just en kycklingfarm där 
de vidriga förhållandena för de 
stackars kycklingarna och för 
de slavande gästarbetarna kan 
få vem som helst att för över -

skådlig framtid avstå från fjä-
derfä. 

Det är en skildring som inte 
står Dickens efter i ett slags för-
vånad och nykter realism, när 
huvudperson och läsare följs åt i 
gemensam desillusionering. Det 
är just i dessa närmast dokumen-
tära skildringar som Lewycka 
har sin styrka.

Varför har då inte  berättelsen 
om den troskyldiga professors-
dottern Irina från Ukraina som 

kommer till England för att tjäna 
pengar på jordgubbsplockning 
blivit lyckad? Först och främst 
introducerar Lewycka ett allt-
för stort antal personer och gäst-
arbetare och låter fokus en aning 
rastlöst fladdra mellan dem, vil-
ket innebär att man aldrig enga-
gerar sig riktigt i någon av per-
sonerna. Som om Lewycka själv 
tröttnat på alla dessa löst häng-
ande trådar skickar hon hem un-
gefär hälften av sina huvudperso-
ner när halva romanen gått och 

låter kärlekshistorien mellan Iri-
na och landsmannen Andrij bilda 
huvudspåret.

Det kan vara svårt  att skriva med 
patos i ett angeläget ämne och 
Lewycka använder en varmhjär-
tad humor för att få läsaren att 
svälja det beska pillret. Också det 
kan hon ha lärt av Dickens, men 
här fungerar inte det beprövade 
receptet. Krocken mellan pigg 
komik och vedervärdig vardags-
verklighet för gästarbetare blir 

för brant och komeditonen ter 
sig till sist infantil. Det är i per-
sonskildringen och gestaltningen 
som Lewycka brister som förfat-
tare, trots alla goda intentioner 
och trots det angelägna ämnet. 
Den lättflytande översättningen 
är gjord av Thomas Grundberg.

Eva Ström
författare och läkare

KONSTHYLLAN

Antika manipulationer
Det är photoshopvaganza på Gal-

leri 21 i Malmö just nu med den fins-
ka konstnären Gun Holmström (t o m 
30.3). Bildserien ”Veck” består av ett 
antal interiörfoton, som hon dragit ut 
och förlängt på olika sätt, så att de för-
lorar kontakten med verkligheten och 
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mer påminner om konstruktivistiskt 
måleri. Det är enkelt, knappast unikt, 
men ofta mycket snyggt.

I bildserien ”Avatarer” har hon 
velat bättra på antika skulpturer, som 
ju ofta saknar olika lemmar. Genom 
att klippa bort den skadade delen av 
skulpturen och istället spegelvän-
da den intakta, lyckas hon visserli-
gen skapa en statistiskt normal figur 
med två ben och två armar – men 

på bekostnad av resten av utseen-
det. Resultatet är en samling grotes-
ka monster och aliens, som fungerar 
som en bra varning till dem som stän-
digt vill sminka över verkligheten och 
till varje pris manipulera det avvikan-
de så att det harmonierar bättre med 
föreställningen om vad som är ”nor-
malt”, ”attraktivt” eller ”överensstäm-
mande med Skapelsen”.

Tor Billgren

VECKANS POCKET

Sexarbetarnas syn på saken
Nästan alla har en uppfattning om pornografi 

och prostitution. Alldeles för få vet vad de talar 
om – få diskussioner präglas i så hög utsträck-
ning av ryggmärgsreaktioner och fördomar 
som den om sexarbete och sexarbetare. 

I Porr, horor och feminister (Pocketförla-
get) låter Petra Östergren sexarbetarna själva 
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komma till tals. Deras berättelser över-
ensstämmer inte med den bild av horan 
som förtryckt, utnyttjad och uppgiven 
som länge odlats i den svenska debatten. 
Inte minst den feministiska retoriken 
angående porr och prostitution röjer en 
okunskap om faktiska förhållanden som 
knappast skulle accepteras i andra sam-
manhang.

Östergrens bok kretsar kring två storheter 
– människans frihet och sexualitetens natur. 

Vilka val kan en människa göra? Hur fri 
är hon? Vilken rätt har vi att ifrågasätta 
varandras val? Och vad skiljer sexuell 
verksamhet från alla andra mänskliga 
aktiviteter? ”Porr, horor och feminister” 
provocerade när den kom, och diskus-
sionen fortsätter. Östergrens resone-
mang bröt mot ett tabu, och jag tror att 

vi har allt att vinna på att ifrågasätta fördomar 
och gamla sanningar, också de välvilliga. 

Ann Heberlein

Dickens gamla recept fungerar inte

Oroligheterna i Tibet skapar rubriker  över hela världen. 
Femtionio år efter att Kina slog ner det tibetanska upproret 
mot kommuniststyret har munkar från de berömda Drepung-,
Sera- och Gamdenklostren marscherat i protest mot de kine-
siska myndigheterna, som svarat med tårgas och vapen. Pro-
testerna har eskalerat snabbt i omfattning och spridits till fle-
ra grannprovinser, till Nepal, Indien och många städer värl-
den runt. 

Det är ingen hemlighet att Dalai lama har bristande stöd 
bland unga, otåliga och radikala tibetaner. Många föresprå-
kar en mer militant kamp för ett fritt Tibet. Att Dalai lama 
 antyder att han kan avgå som överhuvud överraskar inte.

Kinesiska myndigheter konfronteras nu med ett uppror de 
nog skulle ge bra mycket för att undvika och som de inte kla-
rar att hantera på ett klokt sätt. Minnena från Himmelska 
fridens torg på försommaren 1989 skrämmer. När världens 
ögon riktas mot Peking och OS kommer många att ta tillfället 
i akt. Flera av aktivisterna från 1989 har väntat i snart tjugo 
år på en ny möjlighet att resa sina krav i offentligheten.

Kina gör idag vad man kan  för att hindra journalister och 
andra att rapportera från demonstrationer och myndigheters 
våldsanvändning. Men censuren kan bara fördröja att infor-
mationen sprids. För en tid sedan var jag på universitetet i 
Nanjing och upplevde hur censuren hind rade studenter och 
anställda från att 
använda e-post. När 
jag använde univer-
sitetets datorer stud-
sade alla meddelan-
den som innehöll 
”farliga” ord som Ti-
bet, Tiananmen el-
ler namn på kända 
oppositionella till-
baka. 

En doktorand vi-
sade mig hur man 
genom att skriva ett mellanrum mellan varje bokstav i dessa 
ord undgick att de fångades upp av censurmyndigheternas 
datorer. Dessa patetiska försök att hindra oppositionell verk-
samhet är självfallet lika hopplösa som svenska myndighe-
ters försök att hindra olaglig nedladdning av musik.

På måndag tänds OS-facklan i Grekland  och sedan går 
det i ett fram till invigningen av de olympiska spelen den 8 
augusti. Man kan vänta sig en rad aktioner, demonstrationer, 
upprop, appeller och tyvärr också våldsamma sammanstöt-
ningar. Kinas kommunistparti har aldrig haft någon bra stra-
tegi för att hantera öppna konfrontationer. Det kan bli en blo-
dig vår för Kinas oppositionella.

Och omvärlden är delad  i frågan om bojkott eller inte av 
spelen i Peking. Olympiska kommitténs representanter påpe-
kar i alla intervjuer att OS inte handlar om politik. Men alla 
vet att det handlar om politik på allra högsta nivå. 

När Tommie Smith och John Carlos höjde sina svarta 
handskar under prisutdelningen på 200 meter i OS i Mexi-
ko 1968 användes tävlingen för att visa på förtrycket av afro-
amerikaner i USA. I Montreal 1976 vägrade Taiwan att delta 
för att de inte fick tävla under namnet Folkrepubliken Kina, 
och ett tjugotal afrikanska stater uteblev i protest mot att Nya 
Zeeland fick vara med trots att landet tävlat i det av FN boj-
kottade Sydafrika. I Moskva 1980 stannade många länder 
hemma i protest mot Sovjets invasion av Afghanistan. 

En omvärld som nyligen godkänt Kosovo som självständig 
stat har tunt med argument för att inte ge tibetanerna samma 
status.

En vår i våldets tecken.  Kinas
myndigheter klarar inte av att 
hantera oroligheterna i Tibet.

Jørgen Johansen
fredsforskare knuten till Transnationella 

stiftelsen för freds- och framtidsforskning i Lund

KLIPPAREN

 
Är det verkli-
gen mer kultur 
att läsa böcker 

än att hångla till Little 
Richards platta Here’s 
Little Richard?

Tom Malmquist 
i Expressen om 

skilda momssatser.
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Marina Lewycka slog igenom 
med ”En kort berättelse om 
traktorer på ukrainska” 2005.

Ur bild-
serien 
”Avatarer”.

BILDER: 
GALLERI 21

Demonstration mot Kina i Indonesien.
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Entré Malmö växer fram vid Värnhemstorget. Om ett år ska allt vara klart.
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