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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.
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