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I senaste numret av Arkitektur går 
Claes Caldenby till ett omfattande 
angrepp på Göteborgs-Postens arkitek-
turbevakning i allmänhet och Mark Isitt 
i synnerhet. Det står honom naturligtvis 
helt fritt att göra detta även om man 
hade kunnat önska redaktör Caldenby 
lite större lycka när han satte sig ned för 
att försöka formulera sin kritik.

Claes Caldenby är indignerad över 
att läsarna kommer till tals i GP. Tid-
ningen har nämligen valt att publicera 
”kunskapsföraktande blogginlägg”. Här 
har också en chat med skribenten ifråga 
arrangerats vilket upprör. Caldenby är 
bekymrad över att ordet ”arkitektur” 
används mer sällan i GP än Dagens 
Nyheter, vilket skulle bevisa kulturredak-
tionens bristande intresse för arkitek-
turfrågor. Värt att notera är att det stora 
förfallet inträffade runt 2006, alltså unge-
fär samtidigt som Claes Caldenby själv 
fick minskat utrymme i GP.

Man måste trots allt beundra profes-
sor Caldenbys närmast patologiska brist 
på timing. Under våren har det på GPs 
kultursidor bedrivits den största arkitek-
tur- och stadsbyggnadsdebatten i Sverige 
på mycket länge. En djupgående debatt 
där politiker, forskare, arkitekturskriben-
ter och brukare har diskuterat – ibland  
i högt tonläge – arkitekturens eventuella 
påverkan på kriminaliteten. Kultursi-
dan har varit en arena för idéutbyte där 
åtskilliga hållningar har getts utrymme. 
Debatter har ju den egenheten att de 
ibland innehåller konträra hållningar 

vilket kan vara ett svårt slag för dem som 
är vana att ha tolkningsföreträde.

Mest problematiskt med redaktör 
Caldenbys kolumn är den utomordent-
ligt grumliga synen på vem som ska få 
komma till tals i en diskussion. Det är 
alldeles uppenbart att de det i huvud-
sak handlar om – brukarna – ska hållas 
på behörigt avstånd. I Caldenbys värld 
blir därmed en chat en ”journalistisk 
rundgång”.

Sedan flera år är stadsbyggnadsfrågor 
ett prioriterat ämne i GP. På nyhetsplats 
men också på kultur-, debatt- och ledar-
sidor, alltså de platser där opinionsjour-
nalistik bedrivs. Prioriteringen kommer 
att kvarstå, stadsbyggnadsfrågorna berör 
många av våra läsare i grunden vilket gör 
att de även fortsättningsvis kommer att 
speglas på många håll i tidningen.
Gabriel byström

Kulturchef Göteborgs-Posten.

Svar:

GabrIel byström är irriterad över att 
bli granskad. Och han tycks gilla höga 
tonlägen. Om man filtrerar bort falsett-
tonerna i hans svar kanske man kan hitta 
en substans. För Byström som kultur-
chef är läsarreaktioner viktiga, vilka 
de än är. Därför ser han debatten om 
arkitektur och kriminalitet i GP i våras 
som ”den största … i Sverige på mycket 
länge”. För mig som läsare är innehållet 
viktigare. Därför ser jag samma debatt 

som ett tecken på problemen med GPs 
arkitekturbevakning.

Den bästa sammanfattningen gav 
Mark Isitt själv i en intervju i GP  
13 april: ”Jag har inte lärt mig någonting 
av den här debatten”. Det är för mig ett 
kunskapsförakt som fanns inbyggt i de 
ursprungliga artiklarna. Jag inser dilem-
mat att arbeta i en dagspress i upplagor-
nas utförsbacke. Men jag har inte fått 
något svar på varför Byströms krav på 
en seriös journalistik, som han annars 
driver, inte gäller för just arkitektur-
bevakningen.

Det händer mycket inom Göteborgs 
planering och byggande som vore värt 
en granskning. Men GPs kulturredak-
tion verkar sakna både kompetens och 
intresse för att sköta den bevakningen. 
Det som skrivs är för lite, för slump-
mässigt och för dåligt. Men Byström är 
nöjd med uppmärksamheten. Så den 
arkitekturintresserade göteborgaren får 
söka sig andra kanaler. 
claes caldenby

»största arkitekturdebatten på länge«
Göteborgs-Postens kulturchef Gabriel byström har invänd-
ningar mot claes caldenbys kolumn som kritiserade GP för att 
ha en okunnig arkitektur- och stadsbyggnadsbevakning.  
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80 arkitektur 4-2011

PS   kolumnen

HAN RÖR ÄNDÅ OM I GRYTAN, även om han är okunnig, säger några arkitekter till 
försvar för Mark Isitt, arkitekturskribent i Göteborgs-Posten. Nu senast har Isitt 
gett sig ut för att lösa förortens problem i tre långa artiklar (20, 23 och 25 mars). 
Artikelserien fick rubriken ”Arkitektur och kriminalitet”. Ekvationen är enkel 
vet han att rapportera efter att ha gått runt i ett fruset Hammarkullen: ju högre 
hus, desto större kriminalitet. Det är så simpelt att det bara är arkitekter och sam-
hällsforskare som inte förstår det. Och receptet är lika enkelt: riv de höga husen, 
gärna för de bidragspengar som ändå inte kommer att behövas när man gjort  
sig av med problemet.

Isitt har mött en storm av kritik från debattörer och forskare och boende  
i Hammarkullen. Hans svar är: som arkitekturkritiker skriver han inte om  

brukarna. Och framför allt: hans kritiker har inga bättre förslag  
om vad man ska göra med förorten. Men gör inte Isitt därmed just 
det som han anklagar 60-talsarkitekterna för: att inte bry sig  
om brukarna och att ta till enkla, snabba lösningar?

PROBLEMET ÄR YTTERST GP:S ARKITEKTURBEVAKNING. En sökning 
i Mediearkivet visar att arkitektur nämns mindre än hälften så 
många gånger på GPs kultursidor som på DNs eller SvDs. Sedan 
Gabriel Byström tillträdde som kulturchef på GP 2006 har arki-
tektur blivit alltmer sparsamt förekommande och lagts på en enda 
skribent. Det märkliga är att Byström har mediafrågor som special-
område. Ofta skriver han klokt och kritiskt om mediapolitik, till 

försvar för en seriös journalistik. Men av någon anledning tycks det kravet  
inte gälla arkitektur.

I stället iscensätter GP en journalistisk rundgång kring artikelserien, ordnar 
chatt med Isitt, återger kunskapsföraktande blogginlägg och intervjuar Isitt om 
varför kritikerna är så arga. Ledarsidan bidrar med ryggdunkningar genom att 
kalla artiklarna ”ypperliga”. Belåtet registrerar man uppmärksamheten. Störst 
sensation vinner. Och samtidigt kritiserar man gärna andra media för sensationa-
lism. Men har någon blivit särskilt mycket klokare av detta uppskruvade tonläge? 
Är inte risken att GP i stället för att röra om i grytan snarare lagt locket på?  
Med budskapet att här lönar det sig inte att försöka föra ett seriöst samtal.

FÖRORTEN FÖRTJÄNAR BÄTTRE. Den förtjänar en syn på arkitektur som något 
pågående, inte något som ständigt börjar om på nytt med snabba utryckningar och 
tidsenligare misstag. Arkitektur är inte något man avslutar utan något man sätter 
igång. Precis som offentliga samtal.

claes caldenby

Grytor och lock

Claes Caldenby är professor  
i arkitekturhistoria på Chalmers och  
redaktör på tidskriften Arkitektur.

Skräckbild av Hammar-
kullen, som GP hade 
som intro till mark Isitts 
artikelserie »Arkitektur 
och kriminalitet«.


