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Kortegen är fyra bilar lång.  Den flankeras av sex motorcy-
kelpoliser. Jämte den svarta Mercedesen i mitten småspring-
er sex säkerhetspoliser i svarta kostymer och solglasögon, 
och är med en hand på bilens dörrhandtag beredda att ingri-
pa. Och längst där inne i mörkret, som en vit klick grädde mot 
det svarta lädret, skymtar påven.

Ska han färdas långt?
Ja, han ska transporteras fyrahundra meter över Peters-

platsen.
Bakom avspärrningarna trängs åskådarna i mångdubbla 

led. De har väntat i timmar. De små digitalkamerorna hålls 
upp i luften, ett minifyrverkeri av blixtar smäller av. Snab-
bare än blixtarna hinner laddas upp på nytt är ögonblicket 
förbi.

Säkert har någon lyckats fånga något grovpixlat som kan 
föreställa påven. På papperskopian kommer han inte att vara 
större än fläcken som förorsakats av smuts på linsen.

Men alla vill ha sitt eget minne, sitt eget bevis på att ha va-
rit där. Jag såg honom, jag var nära. Benedictus XVI är lika 
svåråtkomlig som en rockstjärna, och lika eftertraktad att ta 
ett foto av. I ståndet intill säljs pro-
fessionellt tagna porträtt av ho-
nom för någon euro. Han ler vack-
ert in i kameran. Men vem skulle 
få för sig att köpa något sådant? 
Det är inte äkta. För äkthet, i form 
av självupplevt, är vad vi som tu-
rister jagar.

Jag ägnar en hel dag  i Rom åt 
att besöka kyrkor och basilikor. 
Det är storslagna upplevelser. 
Bara att kliva rakt in och gratis få 
ta del av verk av Michelangelo och 
Rafael, Bernini och Caravaggio 
och de andra mästarna. 

Och så denna andaktsfulla stämning som vidlåder kyrko-
rummet, tystnaden, kontemplationen, känslan av närhet till 
något större? Nej, den andaktsfulla stämning som hör kyr-
kobesöket till vill inte alltid infinna sig, inte när förbudet mot 
kamerablixtar oupphörligt åsidosätts, när guiderna höjer rös-
ten för att höras av hela resesällskapet, när dörrar ideligen 
öppnas och stängs av passerande. 

De troendes behov av en kyrka är oförändrat. Men har kyr-
kan, som fysiskt rum, plats för de troende? Under denna hela 
dag ser jag endast en kyrkobesökare som är inbegripen i ett 
samtal med Gud, jag ser en enda man som biktar sig, och en 
gudstjänst. Den förrättas i ett sidokapell med skylt på dörren 
om att få vara ostörd. 

Och jag frågar mig: Vad gör vi här?
Kyrkor har förvandlats till sevärdheter där vi, turisterna, 

obekymrat travar omkring som om de var uppförda för vår 
skull. 

Samtidigt som religionen allt mer  förlorar betydelse i vår 
vardag, har kyrkorummet kommit att representera ett annat 
slags upplevelse än den religiösa. Ett kulturens Disneyworld. 
Det blir viktigare att ha sett Caravaggios ”Petri korsfästelse” i 
Santa Maria del Popolo än att känna till något om motivet.

Egentligen inget konstigt med det, att kyrkokonsten får en 
annan betydelse när den frikopplas från sitt sammanhang, 
gudstjänsten och mässan, möten och samtal med kyrkans 
representanter. Vi tar ännu ett steg bort från tron, medan vi 
sakta inlemmar religionen och dess företrädare i populärkul-
turens finare sektioner. Stolta återvänder vi hem med våra 
bevis på att vi var där, förevisar oblygt turistens triumfer.

”Är det påven, det lilla svarta strecket?”
”Nej, det är Bono på U2-konserten förrförra sommaren. På-

ven är den vita pricken där.”

Påven eller Bono?  I jakten på
upplevelser är en kändis lika
mycket värd som en annan.

Torbjörn Flygt
författare

Är det inte påven som 
står där uppe?
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Vid vattentornet i Hyllie syns 
än så länge bara den stora are-
nan, eller skelettet av den, och 
schaktet där citytunneltågen ska 
gå. Malmö stad har bara börjat 
plöja upp det som ska bli dess 
största byggnadsprojekt sedan 
Västra hamnen.

Allt är redo för den regionala 
satsningen. Arenan, hotell, ett 
väldigt köpcentrum, snart för-
modligen en mässanlägning och 
till det femtusen parkeringsplat-
ser. Men ingen, förutom möjligen 
Percy Nilsson, har ännu bestämt 
sig för vad framtidens Hyllie ska 
vara.

Det är inte svårt a tt tänka sig var-
för man kommer att åka till Per-
cys arena. Man gillar Elton John 
eller ska gå på hockey-VM 2012. 
Det är inte heller svårt att veta 
varför man kommer att 
ta bilen till köpcentrum-
et (stort som Bo01). Det 
är shoppingdags, man 
tar bilen från någon 
förort eller småstad och 
väljer Hyllie framför Center Syd, 
Nova Lund, Väla, Svågertorp. Det 
är inget nytt. Det är dinosaurie-
delen av Hyllie, den gamla, snart 
hopplöst föråldrade, idén om jät-
testora monofunktionella bilför-
sörjda lador på åkrarna.

Men här bygger man också 

4 7 000 bostäder. Södra Malmö 
ska här få det centrum som ald-
rig blev byggt för trettio år se-
dan då Rosengård blev alterna-
tivet istället för Hyllie när staden 
skulle byggas ut. 

Och varför ska man  flytta till Hyl-
lie? Inte för arenan eller köpcen-
trumet. Lika lite som man flyttar 
till Paris för Eiffeltornet. Västra 
hamnen har havet. Bunkeflo-
strand är billigt. Malmö city är 
Malmö city. Men vad blir Hyl-
lie?

När Malmö stad ska beskriva 
den framtida stadsdelen avslöjar 
man att man inte vet så mycket 
än, och skriver att man planerar 
en ”attraktiv helhetsmiljö och ett 
antal stadsdelar som komplette-
rar varandra till innehåll och ut-
formning”. Och redan i den for-

muleringen finns anledning att 
bli lite orolig. För vad betyder att 
stadsdelarna ska ”komplettera 
varandra”? 

Att var sak ska ligga på sin 
plats.

Det är egentligen en ganska 
trist tanke om man nu vill att 

Hyllie ska bli något annat än en 
pendlingsförort vid tågstationen, 
något annat än en sömnig John 
Blund-stad intill det regionala 
upplevelsecentrumet. 

Det finns en stark fixering 
vid att allt som ligger på samma 
plats måste se ungefär likadant 
ut. Tio kvarter av femvånings-
hus, följt av tio kvarter av något 
annat, som radhus, kanske en 
by på ett annat ställe. Det är en 
sorts målgruppstänkande i stads-
byggnadsform: stadsromantiker-
na där, radhuspysslarna där. Den 
enda blandningen man kan få se 
är den mellan olika upplåtelse-
former, men sällan mellan olika 
stadsformer.

Om Malmö stad har lust  att göra 
något särskilt i Hyllie borde man 
utmana tanken på staden som 

uppdelad mellan olika komplette-
rande stadstyper och istället låta 
dem mötas inom stadsdelarna.

Som mötet mellan stad och 
land. I en intressant stadsbygg-
nadstävling i Philadelphia förra 
året var det amerikanska arki-
tektkontoret Front Studios ”Far-
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 Västra hamnen har havet. Bunkeflostrand är 
 billigt. Malmö city är Malmö city. Men vad blir 
Hyllie?»

Vem vill bo i Hyllie?

madelphia” ett av de mest spän-
nande och prisade bidragen. 
Där visade de hur ödetomterna 
i staden kunde tas över av olika 
agrara verksamheter. Kor mel-
lan brandväggarna, odling un-
der motorvägsbroarna. Bondens 
återtåg till storstaden. Dels som 
lokal odling men också som tu-
ristattraktion och ny identitet.

Eller mötet mellan boende och 
verkstäder. I Köpenhamn dri-
ver man sedan något år projek-
tet ”Skjulhöj Allé” där idén är att 
skapa en ny form av stadsplan 

med ett regelverk som gör det 
möjligt att ha både mindre, möj-
ligen något störande, verksam-
heter som verkstäder tillsam-
mans med boende.

Malmö har liknande  ambitioner 
när Norra Sorgenfri ska bebyg-
gas och förtätas.

Sådana korsformer, också inom 
stadsdelar, blir allt vanligare och 
allt mer eftertraktade. Det är ing-
en idé att föreställa sig längre att 
den levande staden handlar om 
boende plus kaffe latte. Den idén 

har redan tagits över av köpcen-
trumen, det är den staden de re-
producerar. Söndagsstaden. Om 
en ny stadsdel ska bli något an-
nat än en ny sovstad måste man 
drömma mycket större än så.

En tjänsteman jag träffar  på 
Malmö stad visar att den gam-
la järnvägen från Söderslätt går 
rakt in i Hyllie. I form av en pile-
vall. Som för att peka på att här 
tar sig det omgivande landska-
pet in i det som nu planeras. Här 
finns någonting. Landskapet kan 
vara Hyllies största tillgång. Här 

finns romantiken man borde slå 
mynt av. 

Framtidens Hyllie  kan mycket väl 
vara en blandning mellan Mono-
pol och Nya Bondespelet.

Inte stadsromantiken à la jazz-
katterna i Aristocats utan mötet 
mellan Mulle från Skogstibb-
le och Pelle Svanslös. Den täta 
stadsbyn med en doft av betor. 
Och om den byn skulle landa vid 
den nya pendeltågsstationen och 
jättearenan, då skulle verkligen 
något nytt hända. En identitet. 

Föreställ dig en stad som den 
såg ut när städerna började växa 
på 1800-talet. Det där mötet mel-
lan femvåningshus i sten och det 
kvardröjande bondesamhället i 
form av en kringbyggd gård 
med någon verksamhet. Men 
byggd på vår tid, med vår tids 
hus. Olika skalor intill varandra 
i samma rutnät på väg ut på Sö-
derslätt.

Dan Hallemar
arkitekturskribent

4Första artikeln om Malmös dröm-
mar publicerades i gårdagens tidning.

KONSTHYLLAN

Dråpliga balansakter
På Galleri Persson i Malmö 

 trotsar Gunnar Friebergs brons-
skulpturer tyngdlagen (t o m 30.3). 
Långa och spetiga, muskulösa eller 
kurviga uppträder hans humoris-
tiska figurer i stundtals osannolika 
positioner. Här finns den storklik-
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nande ”Infiltratören”, lömskt iakt-
tagande och stående på ett ben, 
liksom den smått groteske ”Smy-
garen”, i färd med att förflytta sig 
på ett till synes omöjligt manér. 

Alla är de på sedvanligt Frie-
bergskt vis formade med träff-
säker känsla för karaktär och 
uttryck, samt konstnärens person-
liga sinne för form, anatomi och 
komik. 

Även om det är länge sedan Frie-
berg (född 1927) ställde ut i Mal-
mö är han en välkänd gestalt i det 
skånska kulturlivet. Under 1940- 
och 50-talet utbildade han sig 
bland annat i Köpenhamn, Paris 
och Stockholm, där han studerade 
vid Konstfack och Anders Beck-
mans skola. 

Hans verksamhet genom åren 
har varit mångsidig, från teckna-

re och grafiker till animatör och 
scenograf. När han för några år 
sedan såg en Cirkus Cirkör-före-
ställning greps han av lusten att i 
skulpturens form fånga artister-
nas fantasieggande akrobatkons-
ter. Att han lyckats med sin före-
sats visar flertalet av hans lika 
dråpliga som skickligt modellera-
de balansakter.

Carolina Söderholm

Boken. Céline Curiol: Utrop 
(Voix sans issue, 2005). Övers 
Helén Enqvist. Sekwa.

På en tågstation i nor-
ra Paris arbetar en 
ung, namnlös kvinna 
med att ropa ut tågens 
avgångs- och an-
komsttider. 

Hon har inget umgänge vid si-
dan om  arbetet, inga egentliga 
vänner. 

Mellan arbetspassen rör hon 
sig genom staden, ensam och 
håglös, träffar okända män på 
barer, låter dem ta henne med 
hem till sig. Hela tiden väntar 
hon på någon, en annan man, gift 
med den änglalika Ange, med vil-

ken hon inte kan eller ens försö-
ker att konkurrera. 

Han i sin tur närmar sig  hen-
ne som man närmar sig platsen 
för en olycka. Med en närmast 
skamsen nyfikenhet på detta som 
så avviker från det normala, från 
tillvarons invandhet, men samti-
digt med båda fötterna kvar på 
trottoaren, upprätthållande ett 

betryggande säkerhets-
avstånd. De börjar träf-
fas. Påbörjar något. De 
dricker kaffe, låter hän-
derna, blickarna snudda 
vid varandra över kafé-
bordet. 

Hon hänger upp hela 
sitt liv på dessa möten, 
övertygad om att han är 
den enda som kan rädda henne 
från sig själv, från den mörka 
hemlighet hon bär på; att under 
barndomen ha blivit sexuellt ut-

nyttjad av en äldre manlig 
släkting. Bara en gång lig-
ger de med varandra, in-
nan allting oundvikligen 
faller ur deras, framförallt 
hennes, händer.

”Utrop” är en helt  och 
hållet fruktansvärd ro-
man. Lömsk och obön-

hörlig i sättet på vilket den sakta 
men säkert griper tag och tving-
ar läsaren att bevittna sönderfal-
let, denna totala identitetsupplös-

ning hos en kvinna vars utsatt-
het, ensamhet och anonymitet 
är omöjlig att värja sig mot, och 
som hela tiden förstärks av sta-
dens smutsiga, kantigt hårda mil-
jöer och brus. 

Jag kommer att tänka på Cas-
savetesfilmen ”En kvinna under 
påverkan”: en annan, lika sko-
ningslös skildring av ensamhet 
och mentalt sammanbrott. Den 
unga kvinnan i ”Utrop” är ingen 
Gena Rowlands. Det fruktans-
värda, oerhörda i ”Utrop”, byg-

ger istället på hennes anonymi-
tet, hennes utbytbarhet. Hon är 
någon som skulle kunna försvin-
na från en dag till nästa utan att 
någon skulle lägga märke till det. 
Men obönhörligheten med vilken 
man som åskådare tvingas när-
ma sig det mentala haveriet är 
densamma som i filmen. Den är 
skoningslös.

Céline Curiol slog igenom  stort 
då ”Utrop” gavs ut i Frankrike 
2005. Man skulle förmodligen 

kunna kalla boken för en gene-
rationsroman, om det inte vore 
en så futtig och intetsägande be-
skrivning. 

Det är hur som helst en väl-
gärning av det lilla Helsingborgs-
baserade förlaget Sekwa att ge ut 
den här typen av samtida fransk 
skönlitteratur. Att de stora förla-
gen samtidigt väljer att inte göra 
det är faktiskt ingenting annat än 
ren och skär skam.

Matilda Roos
poet och frilansskribent

POTATISHYLLAN

Knölens revansch
Häromveckan exemplifierade jag i en krö-

nika samhällets hisnande utveckling från fat-
tigdom till överflöd med hur synen på potatis 
förändrats. För tvåhundra år sedan räddade 
den livet på en stor del av Sveriges underklass. 
Idag bör vi, enligt de allestädes närvarande 
GI-experterna, hellre äta kött. Ty potatisen ger 
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oss, stackars stillasittande människor, alldeles 
för mycket energi. 

Känslan av att en historisk orättvisa är 
begången växte sig allt starkare. Men lindra-
des snabbare än väntat när jag upptäckte att 
det just denna vår utkommit en bok som sak-
ligt tecknar pärornas viktiga historia från Syd-
amerikas kok eldar till Europas fritöser. ”Pro-
pitious Esculent – the Potato in World History” 
(Heinemann) är skriven av antropologen John 
Reader.

Och inte nog med det – dessutom visar det 
sig att även FN hyllar den mobbade knölen. 
2008 har nämligen, mig ovetande, utnämnts 
till potatisens år. Det visar sig att denna lättod-
lade gröda, om man bortser från Europa, ald-
rig varit hetare på tallriken än nu. Det är först 
när alla som bor i utvecklingsländerna också 
börjar byta ut den mot biff som vi västerlän-
ningar på allvar måste börja oroa oss för dess 
framtid. Och säkerligen också för vår egen.

Anna Larsdotter

Raka spåret mot sammanbrottet

Céline
Curiol.
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Hett livsmedel. ”Smygaren”.
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Malmö arena är den första biten i bygget av framtidens Hyllie. Invigningen ska ske den 6 november i år.

 Arena, hotell, köpcentrum, mässanläggning och 7 000 bo-
städer. Framtidens Hyllie är Malmö stads största byggnads-
projekt sedan Västra hamnen. I sin andra och avslutande 
artikel om Malmös stora drömmar undrar Dan Hallemar vad 
Hyllie egentligen ska bli.
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