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Abu Cassems tofflor

I skriften Vackrare Vardagsvaror, utgiven 1912, äterger Gregor Paulsson en

berättelse om Stnndberg, arthan "då han en gang flyttade till ett hyrt rum

någonstans på Ostermalm i Stockholm och kom in i sitt rum och fick syn på

bordduken" utropade: 'Nej så vackert, det är ju hela orienten!" och att "detta intryck

var så starkt att det hade till foljd sagospelet Abu Casems toffilor". Skriftens tes är

att han egentligen borde ha funnit den ful. Den var niimligen "en mycket simpel

turkisk imitation som hans foljeslagare fann forftirlig".

Man måste utgå fran att Gregor Paulsson vill säga något mer när han återger

historien. I skriften Fyra artiklar som utgavs 1965 låter oss Ulf Linde ana vad, när

han där återger Marcel Duchamps korta bemötande av den jury som 1917

refuserade "Fontaine":

Huruvida Mr Mutt gjorde fontiinen med sina egna händer eller ej är likgiltigt.

Han VALDE den. Han tog ett kiint bruksforemål och presenterade det så att dess

vanliga innebörd försvann. En ny titel och en ny synpunkt giorde det möjligt; han

skapade en ny tanke for foremålet i fråga.

För Marcel Duchamp - och 50 år senare for Ulf Linde - är det valet av faktum som

är det viktiga och dessutom sl«ilen for valet; de nya tankar som forknippas med

föremålet. Man anar att Strindberg redan när han kom in i rummet och fick syn på

bordduken bar på ett åiruru ej ens påtlinkt sagospel. För följeslagaren var duken

däremot ett avslutatfahum och han såg bara en mycket simpel turkisk imrtation.

Det cir vad formen handlar om - den kultur och erfarenhet vi bcir på och den

omsorg vi lc)gger vid tillverlcningen av de f1remål som uttrycker vår erfarenhet av

den vrirld dar faremålen brukas.

Formgivning

Form och värde

Få myter har under det hrir seklet varit mer seglivade ön den att ett kulturforemåls

historia skulle vara likgiltig och att dess vcirde ger sig tillk)nna som ett faktum -

den myt som gjort gcillande att föremålet har en av mcinniskans biologiska

konstitution, den praktiska funl*ionen, matetialet och det tekniska

framstrillningsscittet helt betingadform, att det bara verkar genom sinfunhion och

genom hur det ser ut, inte genom hur det kommit till.

När två personer tyder ett och samma fenomen olika så förbinder de fenomenet

med wä olika delar av världen. De anväinder salnma foremål och bor i samma stad

genom att ta del i samma histona. På samma sätt kan en ny konstruktion,

utformningen av ett foremåI, ett hus, en stad eller ett landskap, förstås och värderas

endast i relation till den tradition &ir den ges sin form, där de slutliga valen träffas.

Valen kan inte ställas i relation till någon unik skapande personlighet, en från andras
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er renher upphöjd domare, som dikterar vad han tycker om och vad han inte tycker

om och som sedan översätter det till vackert och fult. Formens vcirde for andra står

och faller med att valen tröffas av mcinniskor som Jörstår foremålen som ett

kulturellt fenomen och som formår att upprc)tthålla ett forhållningssdtt till en

någorlunda bestyrkt och giltig uppfattning om dess historiska begrcinsningar, dess

tradifion och plats- och tidsberoenden, och till de forcindringar som folier av

foremålens tillvaro i vcirlden.

Form och tillverkning

I en tillverkning där förändringen fråLn råmaterial till föremål utförs av en enda

person eller liten grupp av miinniskor som har omedelbar kontakt med varandra och

forbinder varan med samma delar av världen är arbetsprocessen relatir,t enkel.

Kunskap och erfarenhet hjtilper hjärnan att f;illa sitt omdöme om saken är riktigt

g1ord. Det är denna kunskap och omedelbara kontakt med arbetsmaterialet i dess

fortindringar från råmaterial till f;irdig vara och denna serie av omdömesakter med

de olika sinnenas, kunskapens och erfarenhetens hjälp som ger foremålet dess

slutliga form.

Den väsentliga skillnaden mellar hantverk och industriell produktion är

uppdelningen av arbete trll fran varandra skilda moment, som adderas till en

produktionskedja. Valen som ger Jöremålet dess form trriffas fram till dess en

forsta prototyp kan månglfaldigas utan att något behaver cindras i

ti I lv e rlmin gs pr o c e s s en.

Medan hantverkaren kunde vara sin egen formgivare gäller det i den industriella

fabrikationen att måurga miinniskor medverkar i tillverkningen. Dessa förbrnder

dessutom foremålet med olika delar av världen. Formgivaren forbinder det med den

praktiska funktionen och den tradition där det ges sin form, konstruktören forbinder

det med hållfasthet och stikerhet medan tillverkaren förbinder det med det tekniska

framställningssättet.

Till vardags bestc)ms inJlytandet över tillverkningsprocessen av makt, cigande

och pengar. Många företagsledare, men langt ifran alla, vet att andra människor,

marknaden, kommer att forstå och värdera hans varor i relation till den tradition där

de brukas. De mest framgangsrika vet dessutom att den vara koparen värderar är

den slutliga produkten i en tillverkningsprocess, inte den tidrga modell som föregår

tillverkningen. Han vet med andra ord att formgivningen foljer

tillverkningsprocessen fram till dess en forsta prototyp kan mangfaldigas utan att

något behöver ändras i det tekniska framslållningssättet. Varornas konkurrenskraft

beror på hans insikt om hur kulturforemålen kommer till. Han måste försiikra sig om

att föremålen i sin slutliga form har valts och värderats i forhållande till en

någorlunda bestyrkt och giltig uppfattning om marknaden - den kultur där varan

skall brukas . Det handlar därmed omformgivarens kunskap omformens plats- och

tidsberoenden, om hans formåga att överscitta tel*tisko och sociala situationer fill
en nyform och om hans inflytande över valen i tillverkningsprocessen.
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Form, material och mil.iö

Föremålens form handlar inte bara om formernas uppbyggnad och tillverkning. Det

handlar även om egenskaperna hos de råvaror och de material som föremålen är

glorda av och om den foremålens plats i rummet eller husens läge i landskapet.

Rumslighet, fårger, ljusefFekter, textur, växter och vatten, kort sagt alla de

egenskaper vi uppfattar när vi med sinnenas §älp omfattar fÖremålen och

landskapet är viktiga delar i vår upplevelse av tingen. Matenalens och landskapets

sinnliga egenskaper har dessutom olika betydelse för mtirulskorna i olika regioner

och länder. De har även egenskaper som vi inte upplever direk med våra sinnen men

som har betydelse för foremålens hållbarhet och for vår siikerhet, hälsa och miljö.

Kunskapen om matenalens och landskapets uppbyggnad och konstruktiva och

histonska- och regionala begriinsningar samt om matenalens och landskapets hälso-

och miljöeffekter har stor betydelse, inte bara för att fram3a tillverkningen av

produkter som är hållbara och hälsosamma och har reducerad påverkan på miljön,

utan även för att materialens sinnliga egenskaper har olika betydelse for människor i

olika kulturer. Materialegenskaperna och landskapets vtirden har med andra ord

betydelse for mrinniskornas val och darmed Jör varornas och byggnadernas

konku r r e ns kraft på o li ka mar knade r.

Tillverkningsindustrin och marknaden

Formvaror

Formvaror kommer till på fabriker och har en tillvaro utanfÖr fabriken forst ncir

de funnit en marknad. I den meningen kan man sciga att det slutliga valet i

tillverl*tingsprocessen fattas av köparen och han dcirigenom skapar varan- Finns

det ingen köpare läggs tillverkningen ner. I det fallet ingen anledning att närmare

behandla inflltandet över valen inne i fabriken. Varan påläggs världen - naturen och

oss andra - forst när tillverkningsprocessen ger upphov till olika resurs- och

miljöproblem eller när varan sliings. Dess framgang på marknaden och dess

inverkan på miljön utanfrr fabnken handlar har framst om foretagsledningens insrkt

om materialens, formens och tillverkningsprocessens betydelse for kÖparens val.

Kvaliteten på de varor vi väljer när vi bygger våra hus och inreder våra hem

handlar ltterst om den kultur och erfarenhet vi bär på, den omsorg vi lägger vid

tillverkmngen av föremålen och den kunskap om varan vi har när vi väljer den

Byggnader, anläggningar och landskap

B)tggnader och ankiggningar tillverkas i natur- och kulturlandskapet utanför

fabrikerna. Mcinni skorna - marl*taden - möter varan först ncir den vcirlden.

Det tir -först drir vi kan vrilia och vcirdera den slutliga produkten-

Efterfrågan på byggande är geografiskt uppdelad i olika marknader. Produktionen

av byggnader och anläggningar är situationsbunden och präglas av en silindig
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etablering av temporära produktionskedjor. Ansvaret for valen som ger en byggnad

eller anläggning dess form är splittrat. Separenngen av marknaden och

tillverkningsindustrin och av projektenngs- och produktionsaktiviteterna i

tillverkningsprocessen samt den oklara rollen for materialtillverkarna blockerar en

nödvtindig utveckling. En lång kedia av sammanvrivda kulturella och tekniska val

måste samordnas för att ge bra produkter och en god miliö. Det handlar hcir om

att samordna marlcnadens och tillverl*tingsindustrins inflytandet över de val som

ger byggnaden, anlciggningen och landskapet dess form. Det galler i första hand

de mcinniskor som skall bruka byggnaden eller anlciggningen och de mcinniskor

som berörs av ochJäster vih vid dess form och dess ffikter på stadens ellen

landskapets vcirden. Men det handlar också om tillverkrtingsindustrins

produktivitetsutveckling och ekonomiska och kvalitetsmdssiga konkurrensfirmåga.

Det behövs ett-iuridiskt och institutionellt ramverk som integrerar

nch marknnrj i de val och nroazttpr com fn r httoomnÅor
t

t
anlagyingar och lands kap.

Byggherren

Byggherren är en juridisk eller ftsisk person med ansvar att se till att byggnads eller

anläggningsarbetet utförs enligt bestiimmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och

foreskrifter som meddelas med stöd av dessa bestiimmelser. Detta ansvar gåller

såväl funktion och gestaltning som tekniska lösningar och kontroll av

genomfrrandet. Det cir byggheruen som besttiller byggbranschens tirinster och

produkter och som samordna marlcnadens och tillverkrtingsindustrins inllytande

över de val som ger byggnaden, ankiggningen och landskapet dess form. Det är

han som styr byggprocessen och som skapar forutsättningar för god arkitektur.

Byggherrefunktionen ställer krav på en bred kompetens med helhetssyn och och

formåga till samverkan. Detta gäller också de personer och leverantörer av varor och

tjiinster som byggherren väljer att samarbeta med. En stcirkt byggherrekompetens dr

avgörande for att frcimja hag kvalitet i den byggda ochformade miliön.

Demokratisk dialog - kommunens ansvar?

En öppen demokratisk planering måste utgå från att de mcinniskor som skall bruka

en byggnaden eller ankiggning och de mcinniskor som berörs av och fdster vikt

vid dess form och dess ffiher på stadens eller landskapets vcirden skall ges

möjlighet till ett reellt inflytande över de val som ger byggnaden, anldggningen

och landskapet dess form.
Beståimmelsen om nationalstadsparker i naturresurslagen avser inte bara att

skydda ett historiskt landskap. Den avser också att skydda ett landskap som anviinds

av mårnga miinniskor och vars vården inspirerar och engagerar oss ännu idag. I

Stockholm har engagemanget visats i den hundraariga kamp for Ekoparkens s§dd

som utkäimpats av en miljömedveten opinion, enskilda människor och politiska och

ideella föreningar.
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Lagen är mycket tydlig Nya byggnader och anläggningar fär inte gÖra

intrång i parklandskap och naturmiljö. Det hrstoriska landskapets natur- och

kulturvärden fär inte skadas. Bestiirnmelsema utesluter inte viss bebyggelse som

kompletterar redan befintlig. Verksanrheter som utformat landskapet skall kunna

utvecklas även i framtiden utan att värdena i det historiska landskapet fortlöpande

exploateras och fragmentiseras. Provningen sker genom tilliimpning av andra lagar

där plan- och bygglagen är en av de viktigaste. Lagens tydlighet, detaljplanekravet

och det kommunala planmonopolet utgör fundamenten for skyddet vid lagens

tilliimpning. Lagens tydlighet stiiller också stora krav på bedommngsunderlaget. Att

definiera vad som är intrång i parklandskap och naturmiljö är kanske inte så wårt.

Att komma fram till vad som skadar det historiska landskapets natur- och

kulturvården är betydligt svårare. Därtill krävs kunskap om det histonska

landskapet och metoder altbyggaupp sådan kunskap. Det behövs ett instrument där

inte bara sakägare utan även sakkunniga och de miinniskor som berörs av och ftister

vikt vid landskapets värden ges mojlighet till ett reellt inflltande Över de val som ger

byggnaden, anläggningen och lar.rdskapet dess form. I detaljplaner har endast

sakägama rätt att företräda sina intressen - eller fungera som ombud för allmtinna

intressen.

I propositionen om nationalstadsparken betonas den oversiktliga planeringens

roll. Efter regenngsrättens dom den 31 januari 1997 i fråga om detaljplanen för

Norra länken genom Bellevueparken har från flera håll ifrågasatts om det över

huvud taget är möjlig att genomföra en föriindring i nationalstadsparken. Innebär

inte eu nylt växthus i Botaniska trädgården ett intrång i parklandskapet? Kan frågan

lösas genom någon form av avgriinsningar och landskapsanalyser i en fordjupad

översiktsplan eller kommer man i den slutliga prövningen att bortse från

översiktsplanens tolkningar? Svaret får vi forst när kommunernas planenng och

myndigheternas prövning kan utgå fran den samlade kunskap om

nationalstadsparkens natur- och kulturvarden som hÖr en god planeringtlll. Det

handlar om en redovisad helhetsuppfattning dar det nya på olika scitt måste

underordna sig det historisko landskapet. Så tycks villkoret se ut. For att kunna ta

ti ll att till

en någorlunda bestyrkt och allmrint giltig uppfattning om landskapet - dess

tidsskih, vcirden och samband - i en process som integrerar såvril sakcigare som

sakkunniga och de mrinniskor.frister vikt vid landskapets vrirden. Den gustavianska

parkens idö var att med Brunnsvikens vatten som samlande element skapa ett

varligt omformat naturlandskap med medvetet infogade byggnader, pavilionger

och konstverk. Att kraven på kommunernas planering har ar stirshlt höga bör ses

som en bercittigad utmaning.
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