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Arkitektur är  
inte som pennor

Jeff Werner är professor i konstvetenskap vid Stock
holms universitet. Det ritades till största delen före LOU 
av arkitekter som Ralph Erskine och David Helldén.

Ä
r arkitektur konst? Som konsthistoriker 
svarar jag tveklöst ja. Arkitekturen har i 
århundraden räknats till de sköna konster-
na. Men somliga av juridikens uttolkare 
är av en annan åsikt. ”Arkitektur kan inte 
vara konst i lagens mening”, säger Andrea 

Sundstrand, doktor i offentlig upphandlingsrätt vid 
Stockholms universitet till tidningen Mitt i (15 april 
2013).

Därmed får det som tidigare främst varit en filoso-
fisk fråga en avgörande betydelse för hur våra städer 
ser ut. För om arkitektur inte är konst måste städer 
och landsting upphandla den på samma sätt som 
pennor och suddgummin. Detta enligt LOU, lagen 
om offentlig upphandling, som trädde i kraft 1 ja-
nuari 2008. Den föreskriver att alla varor och tjänster 
till ett värde över 290 000 kronor måste upphandlas 
på ett sätt som är transparent och öppnar för konkur-
rens. Eller rättare sagt: nästan alla varor och tjänster. 
För det finns undantag. Ett av dessa rör konstnärliga 
tjänster. Om det bara finns en enda konstnär som 
kan leverera det som efterfrågas räcker det med att 
begära in anbud från denna.

Det var Det som UpplanDs väsby gjorde. För att 
lyfta stationsområdet gav man den världsberömda 
arkitekten Zaha Hadid i uppdrag att utarbeta ett 
förslag. Man kan tycka vad man vill om hennes fu-
turistiska skapelse men två saker står klart. För det 

första har det konstnär-
lig verkshöjd. Många av 
Zaha Hadids byggnader 
fungerar faktiskt bättre 
som konst än som hus. 
Mest välkänd är kanske 
hennes brandstation i 
Weil am Rhein som fick 
tas ur drift redan efter 
några månader efter-
som brandmännen inte 
klarade av att snabbt 
rycka ut i de lutande 
korridorerna. De sprang 

helt enkelt in i väggarna. Det andra som står klart är 
att om Upplands Väsby vill hamna på världskartan 
genom att ha en Zaha Hadid-byggnad är det till just 
henne de måste vända sig. Någon annan leverantör 
kan rimligen inte leverera det som efterfrågas. Åt-
minstone inte utan att bryta mot andra regelverk om 
plagiat och upphovsrätt.

tråkigt nog tar många kommUner det säkra före 
det osäkra och upphandlar arkitektur som om det 
vore pennor. I sämsta fall genom ramavtal som un-
der ett antal år ger alla jobb till det arkitektkontor 
som angivit lägst timpris. Mindre men kanske mer 
nydanande kontor finner det sällan lönt att ge sig in 
i dessa upphandlingskaruseller och ritar därför mest 
för privata beställare, som förstås inte omfattas av 
LOU. Resultatet blir skojiga villor åt de rika men trå-
kiga dussinhus åt folket. Vill vi ha bättre arkitektur 
i våra städer måste vi därför hävda att arkitektur är 
konst. Och våga vägra upphandling. 
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Å
r 1997 avkriminaliserades ho-
mosexualitet i Kina. Några år 
senare, 2001, togs också sjuk-
domsstämpeln bort. 2004 var 
första gången som kinesiska 

myndigheter benämnde homosexuella och 
på så vis erkände att de överhuvudtaget exis-
terar. I ett land i snabb förändring, med stora 
klyftor mellan stad och landsbygd, pågår på 
samma gång en frigörelse för hbtq-personer 
och en kamp mot homo- och transfobi, ta-
bun och tystnadskultur. Fortfarande lever 
den största delen av Kinas homosexuella i 
heterosexuella äktenskap.

Secret love hade världspremiär på Östasia-
tiska museet i Stockholm i höstas och har 

UtstÄllning

VÄrldskUltUrmUseet
Secret love
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ÄMNET
Utställningen Secret love 
som hade premiär på Öst
asiatiska museet i höstas 
och nu visas på Världskul
turmuseet.

SKRIBENTEN
Elin Grelsson Almestad är 
författare och kulturskribent 
och medverkar regelbundet 
i GP. Skrev senast om 1:a 
maj.

nu vandrat vidare till systermuseet här i 
Göteborg. 28 samtida konstnärer från Kina 
behandlar kön, sexualitet, identitet och 
normer i skilda uttryckssätt. Fotografier, vi-
deoinstallationer, oljemålningar och perfor-
mances blandas i en utställning som visar på 
motkraften i konsten och den levande hbtq-
kampen i Kina.

värlDskUltUrmUseet har ofta lidit av 
överpedagogiska ambitioner i sina utställ-
ningar. De verkar vara mer anpassade till en 
skolklass med det luddiga begreppet ”to-
lerans” på schemat, än till en kritiskt tän-
kande och genuint intresserad publik. Och 
visst finns de tendenserna även här. Givande 
fakta om situationen för hbtq-personer i Kina 
och viktiga frågeställningar om queerteori 
och genusperspektiv från väst som går att 
anläggas direkt på det kinesiska samhället 
blandas med plattityder om tolerans och 

alla 
hjärtans 
kina

Eritreas regim kan 
inte undgå trycket
I går kom nya uppgifter om den 
fängslade svenske journalisten 
Dawit isaak. I en intervju med 
Expressen berättade saeed 
saleh, som tidigare jobbat i 
eritreanska fängelser, att han 
hade ”100 procentiga säkra 

uppgifter på att Dawit lever”. 
Saleh, som hoppade av från 
Eritrea för nio år sedan, hänvi
sar till kontakter i Eritrea och 
konstaterar att president isaias 
afewerkis säkerhetstjänst an
svarar för Isaaks säkerhet.

Det är givetvis svårt att 
värdera den nya informatio
nen. Eritrea är en av världens 

mest brutala diktaturer. Saleh 
vittnar om omfattande tortyr 
i de fängelser han själv arbe
tat i. Och från regimen hörs 
givetvis ingenting. Samtidigt 
pekar Saleh på en väsentlig 
sak, omvärldens tryck har hållit 
liv i Dawit Isaak. Inte ens den 
mest repressiva regim kan låta 
bli att notera de omfattande 

påtryckningar som pågått 
under lång tid. Och till de poli
tiker som fortfarande tror att 
tyst diplomati är rätt väg att 
hantera ärendet har den forne 
fängelse vakten ett kärnfullt 
budskap: ”Det är en regim som 
inte förstår vanliga diploma
tiska vägar”.
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Svenska 
tecknare gör 
varje vecka 

en ny bild på 
temat Dawit 

Isaak och 
yttrande
friheten.


