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1 Inledning

I några populära strofer med anledning av de omfattande förändringarna i Stockholms
centrala delar vid nittonhundratalets mitt kåserar Jan Olof Olsson: ”En okunnig
amerikansk turist / lär i sommar ha frågat / om det var ryssar eller tyskar / som haft
sönder Stockholm. / Han bör ha kunnat få det stolta svaret / att det har vi gjort alldeles
själva.”1 Olssons versrader anspelar naturligtvis på erfarenheten av den totala förödelsen
i de europeiska städerna i det andra världskrigets spår. Det är dock inte bara förödelsen
som bildar fond för detta kåseri – även så de lika omfattande nybyggnationerna. Mellan
dessa två mycket konkreta förlopp ryms själva stadslivet: de människor som bebor och
rör sig i dessa kvarter – och bilderna av dem. Det finns ett specifikt fotografi som har en
särskild dragningskraft i detta sammanhang: “Höst i rivningarnas Klara: ett
apokalyptiskt oväder i september 1955.”2 Till vänster i bild går några knappt urskiljbara
människor längsmed en provisorisk vägbro i trä över djupa utgrävningar, i fonden står
brandgavlarna mot en ovädershimmel. Det skulle kunna vara fråga om stadens yttersta
gräns – och i en mening förhåller det sig också så; en viss typ av stadsbebyggelse rivs
ned och en ny arkitektur ges form. Den gamla staden står bokstavligen på avgrundens
rand. Beskrivningen av ovädret som ”apokalyptiskt” blir begriplig mot bakgrund av
Olssons versrader, men också tack vare det sammanhang “Höst i rivningarnas Klara”
ingår i, den första av 73 bilder i Klara: En stadsdel i förvandling, en fotografisk bok som
senare framställts som ett partsdokument och ”en anklagelseakt med udden riktad mot de
omfattande ingrepp stadsdelen utsattes för.”3 Bildtexten till “Höst i rivningarnas Klara”
beskriver människorna som klippta i siluettpapper: ”De är fördrivna och hjälplösa inför

1. Olsson, Jan Olof, Stockholmsluft (Stockholm: Bonniers, 1974).

2. Petersens, Lennart af och Wästberg, Per, Klara: En stadsdel i förvandling (Stockholm: Norstedts,
1957), bild 1. (Bilderna är inte numrerade i originalet.) Wästberg har, utöver en essä som inleder
Klara, skrivit bildtexter till af Petersens fotografier. Citeras fortsättningsvis som Klara.

3. Wigh, Leif, ”Genom landet – in i staden: En bakgrundsteckning till Lennart af Petersens och hans
fotografier” i Lennart af Petersens: Retrospektivt, red. Åke Sidwall (Stockholm: Fotografiska
museet, 1983), s. 21.
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ett vidunders framfart.”4 I föreliggande arbete ställer jag detta ”vidunder” i förgrunden –
så som det belysts i det omfattande dokumentationsarbete som pågick parallellt med den
så kallade Norrmalmsregleringen, omvandlingen av de centrala delar av Stockholm vi
känner historiskt som Klarakvarteren. Regleringen av nedre Norrmalm kan sägas utgöras
inte bara av de faktiska rivningarna, utan också av flera omfattande utredningar och ett
stort antal planprocesser som huvudsakligen sträckte sig från 1920-talets slut till mitten
av 1970-talet.5 Två i sammanhanget viktiga aspekter av dessa projekt förtjänar att lyftas
fram. Dels rörde det sig om ett stort antal rivningar av stadsbebyggelse som
huvudsakligen uppförts under 1800-talets sista årtionden.6 I de utrymmen som frigjordes
uppfördes sedermera i första hand “kommersiella” byggnader: butiksutrymmen,
kontorslokaler och den “symbios” av dessa två strukturer som bankutrymmen kan sägas
utgöra.7 Dels tillät förändringarna av stadsrummet en stor omläggning av stadens
infrastruktur där smalare gator breddades, tunnelbanenätet utvidgades och nya
motorleder anlades i syfte att skapa rum för biltrafik i större omfattning än vad
stadsdelen tidigare tillåtit.8 Förändringarna på Norrmalm i allmänhet och i
Klarakvarteren i synnerhet kan alltså sägas ha bestämts utifrån å ena sidan detaljerade
planarbeten på “kvartersnivå” där de så kallade cityplanerna står i förgrunden, å andra
sidan utifrån allmäna strukturella program, generalplaneringen för Stockholms stad i vid
bemärkelse.9 Den så kallade Norrmalmsregleringen utgörs av en diskursiv mångfald
som inbegriper trafikfrågor, organisationen av villkoren för boendet i staden, handeln
och småindustrin, frågan om vilka övergripande idéer som skulle verka bestämmande för
hela Stockholms gestaltning såväl i gaturummen som i fråga om stadsområdenas
övergripande organisation och framtida utformning. Förändringarna i Klarakvarteren är
en aspekt av ett flertal processer som svårligen låter sig beskrivas i termer av ett enhetligt

4. Klara, bild 1.

5. Se t. ex. Sidenbladh, Göran, Planering för Stockholm 1923–1958 (Stockholm: Liber, 1981);
Gullberg, Anders, City: Drömmen om ett nytt hjärta, bd. 1 (Stockholm: Stockholmia, 2001).

6. Rivningarna omfattade till ytan 24 av planerade 52 ha. Gullberg, s. 16.

7. Se t. ex. Sidenbladh, s. 468f. I Albert Lilienbergs skiss över generalplanen för Stockholmsområdet
från 1928 finns en uttrycklig ambition att koncentrera kommersiella verksamheter till stadskärnan.
Den så kallade “citybildningen” skulle motverka att flera stadscentra växte fram, eftersom detta
ansågs vara negativt och splittrande. Se Lilienberg, Albert, 1928 års förslag till generalplan för
Stockholms tätare bebyggda delar (Stockholm, 1929), s. 4, 53f et passim. (Uppgift om förlag
saknas.)

8. Det förvånar föga att Lilienbergs text nästan uteslutande avhandlar trafikfrågor, där broar och nya
spårvägar beskrevs som nödvändiga för att förbinda bostäderna i ytterområdena med stadens “nya”
centrum. Se Lilienberg, s. 6 et passim.

9. Gullberg, op. cit.; Sidenbladh, op. cit.
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Fig. 1.1: “Höst i rivningarnas Klara: ett apokalyptiskt oväder i september 1955.”



projekt. Å ena sidan är det tveksamt huruvida det är särskilt produktivt att tala om
Norrmalmsregleringen som ett singulärt fenomen – å andra sidan är det ställt utom allt
tvivel att vi har att göra med mångfacetterade processer som förvisso sträckte sig över
decennier, men som tvivelsutan förändrade dessa berörda kvarter på ett “totalt” vis.

Som Eva Eriksson påpekar i sin avhandling om svensk arkitekturdebatt kring det tidiga
nittonhundratalet är just arkitekturen ”det element i vår omvärld som mest konkret och
påtagligt åskådliggör förändring, men också det som klarast förmedlar upplevelsen av
permanens och samband mellan nuet, det föregående och det framtida.”10 Hur kan vi
beskriva sådana upplevelser? Är det möjligt att säga någonting om omständigheterna
kring hur de kommer till oss, och om det är möjligt, hur kan vi gå till väga? Det är några
centrala frågor som jag tror att vi kan ställa i relation till den fotografiska
dokumentationen av Klarakvarteren mitt i förändringarnas virvelströmmar. Det är till
viss del mot bakgrund av en sådan upplevelse av permanens och historisk förankring
som vi kan föreställa oss vilka starka intryck det måste ha gjort på de människor som
befann sig mitt i dessa förändringar, där just sambandet mellan nuet, det föregående och
det framtida ställdes på sin spets i en omfattning som i senare historieskrivningar har
formulerats som ”rivningsvågor” som hänsynslöst sköljde fram närmast per automatik
över ett stadslandskap vars invånare blev till statister mot en fond av oförsiktig och tillika
okänslig ”utvecklingsoptimism”, ”framtidstro” eller allmän ”förändringsvilja”.11 Som
Beatriz Colomina påpekar i en studie över den moderna arkitekturens förhållande till
massmedierna är det moderna byggandet å andra sidan också någonting som i hög grad
är förbundet med det förgängliga. ”Arkitektur skapas i allt högre grad i det immateriella,
i arkitekturböcker, på uställningar och i tidskrifter. Paradoxalt nog uppfattas dessa
medier som långt mer efemära än byggnaden själv trots att de egentligen är mer
permanenta; de tryggar en plats för arkitektur i historien”.12 Här tror jag att man kan

10. Eriksson, Eva, Mellan tradition och modernitet: Arkitektur och arkitekturdebatt 1900–1930
(Stockholm: Ordfront, 2000), s. 22.

11. Se t. ex. Eriksson, s. 27; Gullberg, särsk. förordet s. 9–11; se även Petersens, Lennart af och
Bedoire, Fredric, Från Klara till City: Stockholms innerstad i förvandling (Stockholm: Liber,
1985), särsk. s. 35, 39 (cit. forts. som Från Klara till City). Anmärkningsvärd är en rapport från
Arbetsgruppen för arkitektur och formgivning vid Regeringskansliet som beskriver förändringarna
(i flera svenska stadskärnor) som ”kulturmord”. Johansson, Bengt O H, Den stora
stadsomvandlingen: Erfarenheter från ett kulturmord (Stockholm: Regeringskansliet, 1997).
Nämnas skall också Anders Wahlgrens filmer Staden i mitt hjärta (1992) där rivningarna i Klara
beskrivs och Stadens själ (1993) som utgår från liknande stadsomvandlingar i Skövde, Västerås,
Norrköping och Halmstad mot bakgrund av de omfattande förändringarna i Stockholm.

12. Colomina, Beatriz, Privat och offentligt: Modern arkitektur som massmedium [Privacy and
publicity: Modern architecture as mass media, 1994], övers. Catharina Gabrielsson (Lysekil:
Pontes, 1999), s. 23.
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urskilja en kritisk punkt där flera linjer kring dessa omständigheter strålar samman. Å
ena sidan tycks byggandets själva materialitet garantera en viss permanens, där en
avgörande faktor helt säkert är vår mänskliga (i synnerhet vår rent kroppsliga)
förgänglighet. Å andra sidan demonstrerar rivandet inte bara en skenbar permanens hos
en i själva verket materiell förgänglighet likaså i det byggda, utan även på själva
arkitekturens inneboende föränderlighet. Denna föränderlighet eller “potentialitet” tar
sig uttryck på ett mycket definitivt vis i rivandet. Kanske är det så att det till viss del är ur
upplevelser av detta definitiva som vissa specifika känslor framspringer, som preliminärt
kan benämnas som en viss nostalgi eller sentimentalitet, med reservation för att sådana
begrepp i det här sammanhanget kan läsas pejorativt. ”Vi vet också idag”, skriver
Eriksson vidare, ”vad en stads karaktäristiska miljö kan betyda för invånarna och hur
djupt förlusten kan upplevas när viktiga, identitetsskapande byggnader förstörs i krig,
brandkatastrofer eller andra olyckor.”13 Här skulle man vilja ställa frågan: Vad är det
som ligger till grund för detta vetande, hur har det etablerats eller förankrats i de olika
diskurser som graviterar kring staden, minnet och de människor som bär detta minne då
de verkar i och kring stadens miljöer? Att säga att detta vetande finns hos oss idag
implicerar också att det är en typ av tänkande kring arkitekturen omkring oss som
tidigare saknats, vilket föranleder ytterligare frågeställningar: På vilka sätt har byggnader
förståtts som identitetsskapande, hur har en stadsmiljö förklarats vara karakteristisk?
Sådana frågeställningar är vittomfattande och låter sig inte behandlas här annat än
översiktligt, men de tjänar som viktiga utgångspunkter. Jag tror att man kan identifiera
en kritisk punkt där vissa frågor kring fotografin, staden och minnet kan stråla samman,
och i närheten av denna punkt skulle jag i föreliggande text vilja placera de fotografiska
minnesböcker som rör Klarakvarteren. Jag tror att det är i just en sådan skärningspunkt –
mellan å ena sidan byggnadens permanens och dess samtidiga materiella förgänglighet, å
andra sidan den fotografiska avbildningens bestämda tidslighet (det bestämda ögonblick
då fotografen knäpper av och ljuset träffar filmen) såväl som dess samtidiga tidlöshet (då
bilden kan mångfaldigas och bevaras historiskt i fotoböcker som Klara) – att vi utifrån
dessa divergerande linjer kan sätta samman en förståelse för inte bara den fotografiska
bildens funktion i stadsdokumenten utan också för hur vi på olika sätt och vis arbetar
med dessa minnesbilder i vårt sätt att förhålla oss till de många och vitt skilda processer
som hela tiden pågår i stadsmiljöerna runt omkring oss och hur vårt sätt att leva i staden
påverkas av och samtidigt också formar dessa processer.

13. Eriksson, s. 22.
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1.1 Teori- och metodfrågor

“Staden kan leva av att minnas,” skriver Christopher Prendergast i sin studie över
1800-talets Paris, “men på vilken punkt börjar dess minnen och dokument bli berättelser
och fiktioner som alstrar de bilder med vilka vi konstruerar staden för oss själva?”14 Jag
tror att frågan har en brännande aktualitet vad gäller just bilderna av Klarakvarteren,
eftersom det rör sig om en betydande del av Stockholm som inte längre finns tillgänglig
för oss annat än i form av just minnen och dokumentationer. För såvitt den moderna
arkitekturen inte bara skapas på bygget utan också i massmedierna, i böcker och
tidskrifter, i text och bild, såväl stillbilder som film – i “det immateriella” – måste också
våra teorier kring arkitekturen förändras: “I själva verket blir det nödvändigt att betrakta
arkitektur som ett system av representationsformer”.15 Colominas arbete tar sin
utgångspunkt i det moderna urbana rummet, så som det beskrivits historiskt av tänkare
som Walter Benjamin och Georg Simmel, och går bortom en lång tradition i vilken den
moderna arkitekturen förståtts “som ett slags konstföremål”, som ett autonomt
självrefererande objekt inför vilket ett oberoende subjekt kan betrakta detta föremål som
skilt från masskultur och vardagsliv.16 Den moderna arkitekturen är förbunden med de
nya massmedierna så till den grad att studiet av det byggda rentav måste ske med den
utgångspunkten att “byggnaden i sig utgör ett slags mekanism för representation.”17 (Å
andra sidan tenderar detta fokus på arkitekturen som representation att negligera de
uppenbart materiella aspekterna av arkitekturen, dess roll i ordnandet av samhället och
dess funktioner som maktinstrument i det sociala rummet.18) Colominas arbete kan
förstås som en typ av historieskrivning där “genealogisk skiktning och antikvarisk nit
ersätter massiva och improduktiva motsatsställningar” och där den moderna traditionen
snarare ses “som framsprungen i ett delikat samspel med andra sociala, teknologiska och
ideologiska transformationer, och som också fokuserar på olika strategier för
representation.”19 Ett liknande förhållningssätt kan sägas prägla Prendergasts
Parisstudie, även om den tar en delvis annan riktning, rör själva urbaniteten som problem

14. Prendergast, Christopher, Paris och 1800-talet [Paris and the Nineteenth Century, 1992], övers.
Joachim Retzlaff (Stockholm/Stehag: Symposion, 2000), s. 39.

15. Colomina, s. 22.

16. Colomina, s. 22.

17. Colomina, s. 22. Min kursivering.

18. Wallenstein, Sven-Olov, Den moderna arkitekturens filosofier (Stockholm: Alfabeta/Anamma,
2004), s. 290.

19. Wallenstein, s. 281.
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och svårigheterna i att “stadigt fokusera” den moderna staden.20 Men staden finns där
för att “läsas”, och att läsa – liksom att beskriva – staden blir för Prendergast, som för
Colomina, i en mening att dyka in i den moderna urbanitetens arkiv.21 Prendergast
påpekar dock att det inte rör sig så mycket om ett försök att uttömma detta arkiv som att
“lyfta fram några av de byggstenar av vilka vissa standardiserade diskurser om ’Paris’
byggdes upp under 1800-talet”.22 Genom att uppehålla mig vid den diskursiva mångfald
som utgör det vi idag avser när vi talar om “Klara” eller “Klarakvarteren” vill jag
försöka lyfta fram några specifika byggstenar som kan sägas bygga detta “Klara”, och
här intresserar jag mig i första hand för den fotografiska bilden i förhållande till
beskrivandet av dessa kvarter – liksom minnet av dem – i text. På ett övergripande plan
rör sig föreliggande text kring denna “fortfarande så dunkla benämningen ’estetik”’, som
Jacques Rancière uttrycker det i en text där Gilles Deleuze, konsten och tänkandet
sammanförs i en fråga om “estetikens bestämning”.23 Det estetiska skall i det här
sammanhanget inte förstås som en teknik för att utveckla en kunskap om artefakter i
allmänhet eller konstverk i synnerhet – snarare rör det sig om ett visst förhållningssätt
gentemot sådana artefakter, ett utvecklande av ett sätt att tänka som sker i relation till
dessa verk: “Namnet estetik betecknar inte en filosofisk disciplin, utan en idé om
tänkandet.”24 I den andan – utan att vilja hänfalla åt alltför yviga gester – är föreliggande
text ett försök att problematisera vissa föreställningar om staden så som de tar sig uttryck
i de fotografiska minnesböcker kring Klarakvarteren som bildar dessa berättelser och
fiktioner som alstrar de bilder med vilka vi konstruerar Klarakvarteren för oss själva.

1.2 Ämnesöversikt och avgränsningar

Det vore fruktlöst att försöka välja ut några enstaka fotografiska samlingsverk och säga:
“Låt oss granska Bilderna av förändringarna i Klarakvarteren.” Klaras bildvärld utgörs
också, eller kanske rentav framför allt, av alla de bilder som publicerats i de
dagstidningar som också verkade där, av alla “privata” fotoalbum hemma hos de som
levde där, av alla “amatörfotografiska” projekt som tagit sin början i Klara: en närmast

20. Prendergast, s. 21. Min kursivering.

21. Prendergast, s. 12; Wallenstein, s. 283.

22. Prendergast, s. 33.

23. Rancière, Jacques, “Deleuze och estetikens bestämning” i Deleuze och mångfaldens veck, red.
Helena Mattsson och Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Axl Books, 2008), s. 93.

24. Rancière, s. 93.
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oöverskådlig mängd bilder som för oss idag är det som kan sägas utgöra bilden av Klara.
I ett vidare perspektiv utgörs denna bild sammantaget heller inte enbart av fotografier,
utan också av text i form av utredningsmaterial, kåserier och betraktelser, nyhetstext i
dags– och kvällspress, filmupptagningar och tecknade illustrationer. Förändringarna i
Klarakvarteren har av förklarliga skäl tilldragit sig uppmärksamhet från fler än en
fotograf. Lennart af Petersens intar en särställning “som staden Stockholms specielle
bildkrönikör”.25 De mest framträdande fotografiska bokverken över Klarakvarteren
består också huvudsakligen av af Petersens fotografier.26 De flesta gränsdragningar som
bestämmer föreliggande text är framtvingade av arbetsekonomiska skäl, men inte alla.
Klara: En stadsdel i förvandling publicerades redan 1957 och framstår på sätt och vis
som ett portalverk med tanke på den tidiga utgivningen och då den också inbegriper en
längre essä. Många kvarter hade redan rivits och flera nybyggnationer var redan på god
väg, och af Petersens bilder liksom Wästbergs text blir till inte bara en dokumentation av
ett pågående skede utan framför allt ett minnesarbete som påbörjats redan innan dessa
kvarter så att säga blivit ett minne blott. Detta tydliggörs också i Hötorgscity förr och nu,
där flera uppslag placerar fotografier tagna utifrån samma perspektiv före såväl som efter
omvandlingen jämte varandra. En tillfredsställande redogörelse över all litteratur som
berör fotografins förhållande till arkitekturen låter sig knappast göras, men Beatriz
Colominas ovan nämnda studie är ett viktigt arbete i problematiserandet av den moderna
arkitekturen och dess förhållande till massmedierna i allmänhet och till fotografin i
synnerhet.27 Kring fotografin specifikt finns naturligtvis mycket skrivet; i föreliggande
text tar jag avstamp i de betraktelser som Susan Sontag formulerat i sin klassiska
essäsamling om fotografin liksom i den analys av det fotografiska som har utarbetats av
Roland Barthes i hans sista stora arbete, Det ljusa rummet.28

25. Sidwall, s. 11. af Petersens arbetade i många år med fotodokumentation just på uppdrag av
Stockholms stad och pensionerades 1978. Wigh, s. 9.

26. Se t ex Klara, op. cit.; Petersens, Lennart af och Tullberg, Sigurd, Hötorgscity förr och nu: En
stadsdel lever, går under och uppstår på nytt (Stockholm: Bibliotekens bokförmedling, 1964), cit.
forts. som Hötorgscity; Från Klara till City, op. cit.; Petersens, Lennart af, Bilder från gator som
försvann: Fotografier och minnesbilder från Klarakvarteren och trakterna runt Sergels torg, tagna
under åren 1953 till 1970 (Stockholm: John Mattson fastighets AB, 1990). Se även Ancker, Bo, I
hjärtat av Klara (Stockholm: Carlsson, 1995) med fotografier av Gösta Glase.

27. Colomina, op. cit.

28. Sontag, Susan, On Photography (London: Penguin Books, 1977); Barthes, Roland, Det ljusa
rummet: Tankar om fotografiet [La chambre claire, 1980], ny utg., övers. Mats Lögren (Stockholm:
Alfabeta, 2006).
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1.3 Uppsatsens disposition

Jag har inledningsvis försökt skissera en bakgrund till Klarakvarteren som historiskt
fenomen såväl som föremål för olika slags betraktelser och historieskrivningar, kort
beskrivit några relevanta utgångspunkter för studiet av staden i relation till det historiska
beskrivandet av “det urbana” såväl bildligt som i text och dragit upp de gränser som
omgärdar föreliggande text. Del 2, uppsatsens huvudavsnitt, är tematiskt uppbyggd kring
tre ingångar. För det första kommer jag att kort diskutera fotografin och dess förhållande
till moderniteten och den specifika typ av stadsliv som har beskrivits som den moderna
storstadens kännetecken. Jag berör också hur vissa föreställningar om den moderna
staden har aktiverats i förhållande till förändringarna i Klarakvarteren och exemplifierar
också kort hur dessa kvarter har förståtts som representativa för det moderna Stockholm.
Den andra ingången, avsnitt 2.2, tar avstamp i de omvälvande förändringar som utgör
fonden för den fotografiska dokumentation av Klarakvarteren och som är intimt
förknippade med vår historiska uppfattning om och våra bilder av dessa kvarter. Här
ställs frågan om vilka känslor som den fotografiska bilden egentligen kan väcka och vad
denna bild egentligen kan sägas berätta för oss om dessa förändringar, i synnerhet i
förhållande till texten. Den avslutande tredjedelen i avsnitt 2 är en betraktelse över den
fotografiska dokumentationens förhållande till en viss typ av historiskt minnesarbete.
Frågan om vilka hågkomster som förekommer i beskrivningarna av dessa kvarter står här
i centrum. Jag berör kortfattat hur det fotografiska kan tänkas i förhållande till dessa
föreställningar om staden och villkoren för vår åminnelse av dess materialitet, det vill
säga arkitekturen omkring oss i stadsrummet. Uppsatsens sista del är en kort
sammanfattning och slutsats.
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2 Klara minnesbilder

2.1 Fotografi: I det moderna Stockholms centrum

Den avslutande bilden i Klara, en vy över centralstationens bangård i morgondimma, är
anmärkningsvärt nog också den bild som kanske tydligast illustrerar Klarakvarterens
början. “Här är porten till Klara”, konstateras i bokens allra sista sats, “här är nyckeln till
dess roll i Stockholms historia.”1 Om en stadsbildning kan sägas ha en början så kan den
åtminstone vad bekommer Stockholm bestämmas till Stadsholmen, där de första
byggnaderna restes och de första gatorna gavs form. Under merparten av stadens historia
var det följaktligen Gamla stan som utgjorde dess centrum, omslutet och avgränsat av
såväl vattnen som av de gamla stadsmurarna. “Man brukar säga att järnvägsstationen
ersätter de gamla stadsportarna,” påpekar Colomina, “men vad den i själva verket ersätter
är föreställningen om gräns.”2 Klarakvarteren, det moderna Stockholms centrum, börjar
och slutar på centralstationen, på hotellen, caféerna och på ölfiken, i dagspressens spalter
– och i de fotografiska minnesbildernas överflöd. Klaras många natthotell lånar sig
förstås med lätthet till allehanda mer eller mindre romantiserande beskrivningar. “Ett
gammalt hotell behöver inte vara vackert”, som Wästberg uttrycker saken, “men det ska
vara inrökt, ingroggat, ständigt besökt”.3 Detta “Hotell-Klara” kan sägas representera
den inneboende rotlöshet som dessa kvarter har kommit att präglas av; denna rotlöshet är
naturligtvis också förbunden med en ständig in– och utflyttning, en rörlighet hos de
människor som på ett eller annat vis, mer eller mindre tillfälligt, har sin tillhörighet i
detta Stockholms moderna centrum: “Klaras uppgift har i senare tid varit att fungera för
de icke bofasta.”4 Något av den “atmosfär” som präglat Klara försvinner med

1. Klara, bild 73.

2. Colomina, s. 53.

3. Klara, s. 15.

4. Klara, s. 12. “Hotell-Klara” är Wästbergs uttryck.
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nedrivandet av dessa hotell, som Wästberg skriver, av vilka det främsta och mest
förnäma – omskrivet av såväl Hjalmar Söderberg som av Strindberg – var Hotell
Continental som “vände ett öppet ansikte” mot centralstationen, den mest tillfälliga av
alla tillfälliga uppehållsorter i Klara.5 Järnvägens och fotografins tillkomsttider
överlappar varandra, och genom dagspressen är de i mer än tidslig mening förbundna
med varandra – och liksom den moderna staden lika gränslösa.6 I och med
sammanbindningsbanan mellan Södermalm och Norrmalm och den nya centralstationens
förläggande till Klara Strandgata (nuvarande Vasagatan) på 1870-talet blev Klara till den
självklara utgångspunkten för dagspressens referat, kåserier och recensioner.
Journalisterna själva (som för övrigt, menar Wästberg, “borde visa den minsta
sentimentaliteten inför ett Klara i ruiner”) blir till sinnebilden av den moderna stadens
flyktighet: “Hela Sveriges kulturvärld har någon gång mött upp i dessa kvarter, och det
är omöjligt att sammanfatta vad detta har betytt. Det är svårt också från den synpunkten
att de alla stått i aktualitetens tjänst, att de mer än andra yrkesgrupper representerar det
storstadsmässiga och flyktiga i vår bild av Klara”.7 Hur kan vi förstå detta
“storstadsmässiga”, detta “flyktiga”? De fotografier från Klarakvarteren som ingår i
fotografiska minnesböcker som Klara: En stadsdel i förvandling eller Hötorgscity förr

och nu är ögonblicksbilder ur en ”generell” eller ”allmängiltig” stad, av ”staden”, av
livet i den – det vill säga, dessa fotografier är i allt väsentligt avbildningar av stadsliv, av
”det allmäna byggandet” snarare än av ”specifika”, ”kända” eller erkända byggnadsverk
(vad som i de samtida stadsplaneringsdiskurserna stundom benämns som ”solitärer” eller
”märkesbyggnader”.8) Bild 7 i Klara illustrerar detta förhållande på ett fint vis med en
avbildning av en fasad utmed Malmskillnadsgatan 11 där ”de utsirade
fönsteromfattningarna förmedlar en mättad stockholmsatmosfär”, med tillägget att ”de är
lika utmärkande för 1800-talets Berlin och Paris.”9 Här är det alltså fråga om 1800-talets
stenstad, uppförd i spåren av industrialiseringen och den oerhörda inflyttning till

5. Klara, s. 14; s. 12.

6. En klassisk genomgång av föreställningen om staden som sluten eller avgränsad entitet visavi
landsbygden och de lika mångfacetterade som svårgripliga idéer som präglar dessa bilder av
“staden” och “landsbygden” är Raymond Williams The Country and the City (New York: Oxford
University Press, 1973).

7. Klara, s. 10.

8. Se exempelvis “Nyckeln till stadens skönhet”, Svenska Dagbladet, 2007-12-27; “Nya
Stadsbiblioteket. Ännu en offentlig plats kan bli förvanskad”, Dagens Nyheter, 2008-01-11; “Höga
hus hotar riksintresse”, Svenska Dagbladet, 2009-03-26.

9. Klara, bild 7.
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Fig. 2.1: “Hotell Continentals fasad mot Vasagatan, f. d. Klara Strandgata.”



städerna som förekom i samband med den.10 Det är en typ av stad som, i synnerhet som
litterär och visuell figur eller trop, radikalt skiljer sig från den antika eller klassiska
staden – rentav alla tidigare former av stadsbildningar.11 Utifrån en modernitetens
diskurs präglas livet i denna nya typ av stad av särskilda kännetecken, och i ett
beskrivande av dessa väsentligen nya livserfarenheter används ofta uttryck som
”hastighet”, ”föränderlighet”, ”flyktighet”, ”rörelse” och så vidare.12 I Georg Simmels
klassiska studie från 1903 sammanfattas den nya storstadsmänniskans tillvaro som en
intensifiering av nervlivet.13 Å andra sidan resonerar Simmel också kring livet i den
moderna staden utifrån ”punktlighet, kalkylerbarhet och exakthet”: ”Den moderna
andan”, skriver han, ”har blivit alltmer beräknande.”14 En hastig teknisk utveckling som
förändrar villkoren för stadslivet på ett avgörande vis, där nya intryck avlöser varandra i
en strid ström och tidigare stabila levnadssätt plötsligt bryts upp och förflyktigas, men
också ett rationellt, beräknande och i allt väsentligt nytt sätt att organisera tillvaron som
på avgörande vis skiljer sig från livet på den agrara landsbygden – i brännpunkten
mellan dessa två skilda men ändå korslänkade omständigheter återfinns således ett av
fundamenten i diskurserna om moderniteten. Staden har kommit att symbolisera dessa
nya erfarenheter: ”Den gamla tiden kunde man ännu möta i små städer, som inte berörts
av förändringens vindar och där livet behållt sin långsammare takt, bebyggelsen sin
gamla form. De snabbt växande storstäderna däremot var modernitetens symboler.”15

10. Befolkningsökningen var för Stockholms del omfattande: från drygt 85 000 invånare år 1840 till
300 000 år 1900. Med undantag för befolkningsökningarna under 1600-talet, som sammanföll med
konstituerandet av Stockholm som rikets huvudstad, är detta en historiskt sett mycket expansiv tid i
stadens historia som den delar med andra svenska industristäder under 1800-talet. Som sådan
sammanfaller den också med ett intensivt byggande och synnerligen aktiv planering av staden där
1866 års generalplan som framtogs under ledning av Albert Lindhagen utgjorde stadens andra stora
reglering. Nilsson, Lars, Historisk tätortsstatistik: Del 1, Folkmängden i administrativa tätorter
1800–1970 (Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet, 1992); Blom, Hall och BorgWik
(red.), 1800-talets stenstad: Källmaterial, litteratur, aktuella frågeställningar (Stockholm:
Projektet Svensk stadsmiljö, byggande och boende under de senaste hundra åren, 1977).

11. Prendergast, s. 23 et passim.

12. Litteraturen kring detta är oerhört vidlyftig, men ett med all rätt ofta citerat arbete är Marshall
Bermans Allt fast förflyktigas, där titeln anspelar på Karl Marx klassiska beskrivning av den
moderna erfarenheten av att ”allt som är fast förflyktigas”. Berman, Marshall, Allt som är fast
förflyktigas: Modernism och modernitet [All that is solid melts into air: The experience of
modernity, 1982], 4:e utök. och aktualiserade uppl., övers. Gunnar Sandin (Lund: Arkiv, 2001).

13. Simmel, Georg, “Storstäderna och det andliga livet” [“Die Großstadt und das Geistesleben”, 1903]
i Hur är samhället möjligt? – och andra essäer, ny utg., övers Erik af Edholm (Göteborg: Korpen,
1995).

14. Simmel, s. 198f.

15. Eriksson, s. 13.
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Hur vi skall förstå dessa symboler har varit en brännande fråga alltsedan de formulerades
som vetenskapligt och kulturellt problem. ”Frågan om stadens identitet, och om
identiteterna i den,” skriver Prendergast, ”var en sannskyldig fix idé under 1800-talet.”16

Å ena sidan skulle staden kartläggas, registreras liksom den skulle vårdas, administreras.
Konstnärerna fick slita för att ”få staden att överensstämma med en begriplig
planritning” i en närmast oändlig strävan efter “att nåla fast ’identiteter’”, även om dessa
identiteter beskrevs utifrån enskildheter.17 (Ett exempel på en sådan enskildhet kunde i
det här sammanhanget vara Wästbergs beskrivningar av journalisternas och nyhetsflödets
Klara.) “Dickens’ romaner på 1800-talet, eller varför inte ’Röda rummet’ i Sverige, gav
sin publik,” som Wästberg beskriver det, “ett grepp om omvärldens förändring, en känsla
av att mirakel skedde och upptäckter gjordes – allt detta genom att ge form åt
mångfalden av händelser i världen omkring.”18 Redan kring 1800-talets mitt framträder
en annan riktning i tänkandet kring staden. Kanske befinner sig staden snarast ”bortom
det begripliga”, kanske är staden ”alltför komplex för att kunna förstås eller begripas” –
kanske kan staden sägas sakna identitet över huvud taget?19 Också denna aspekt av
stadslivet skrivs här in i historien om Klarakvarteren. “En hel kaotisk värld existerar
inom ett välordnat socialt mönster [...] Med varje steg en allt mer svidande längtan att
driva med och in i alltsammans som är storstad, rörelse och mångfald.”20 Kanske kan vi
förstå dessa fotografiska minnesböcker över Klarakvarteren som ett slags kartläggning
inte bara över dessa förgångna kvarter, utan också över vissa föreställningar om vad som
utmärker den moderna storstaden. Snarare än de faktiska kvarteren, som sedan längre
begravts, är det dessa minnesböcker som nu, för oss, är de byggstenar med vilka vi
konstruerar den identitet eller de identiteter som Klara kan tillskrivas. Denna identitet
vävs kring det flyktiga, det övergående och det rotlösa, liksom kring många av de poeter,
journalister och andra skriftställare som skrivit med utgångspunkt i detta Klara. De
“klaraoriginal” som Wästberg beskriver i sin essä är, som han noterar, inga “infödda
stockholmare”; de har förlänats en plats i diskursernas Klara och “blivit mer eller mindre
odödliga därför att journalister som Eld och Åbergsson eller en poet som Nils Ferlin
mött dem på kaféer och i redaktionskorridorer”.21 Dessa lika bofasta som flyktiga gäster
har sina rötter i de texter som författats, och fortfarande författas, i, kring och om dessa

16. Prendergast, s. 12.

17. Prendergast, s. 12f.

18. Klara, s. 49.

19. Prendergast, s. 13.

20. Klara, s. 49.

21. Klara, s. 16.
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kvarter. Med texter som den essä som ackompanjerar fotografierna i Klara skrivs de
också in i det historiska Klara, för “så oberäknelig och godtycklig är staden att dessa de
minst bofasta, de flyktigaste och odugligaste, de blir stadens legender, de enda som inte
glöms” – de skrivs in i stadens själva materialitet: “De gick så länge på trottoarerna att
trottoarerna mindes.”22 Klarakvarteren utgör sinnebilden för det moderna Stockholms
självklara centrum. Dessa flyktiga skriftställare, som bara fick fäste på hotellen och
redaktionerna, kunde inte tänkas höra hemma bättre någon annanstans: “Deras
föreställning om en storstad motsvarades av Klara ensamt.”23

Alla de vitt skilda aktiviteter och egenheter som kännetecknar denna nya stad dras in i
modernitetens allt hastigare virvelströmmar. “Tåg, trafik, film och dagstidningar” – alla
är de fenomen som representerar det moderna stadslivets myller – “brukar verbet att

köra för att beteckna sinsemellan mycket olika aktiviteter”, som Colomina påpekar.24 De
första fotograferna omkring 1830 utvecklade från början en känsla för detta stadsmässiga
och flyktiga, en särskild “urban sensibilitet”.25 Så kastas ett visst ljus på fotografins
speciella förhållande till det moderna stadslivet och dess byggnader. “Fotografiet
inverkar på arkitektur som järnvägen på staden, allt förvandlas till handelsvaror som
forslas fram genom tidningarna för massamhällets konsumtion.”26 Som Susan Sontag
påpekar är ett utmärkande drag hos själva konsumtionssamhället detta “behov” av att
hela tiden fotografera, att alltid avbilda allting – konsumtionen är en aktivitet som
använder, som förbränner, och i takt med att vi fotograferar, skapar bilder, uppstår också
ett behov av att hela tiden skapa nya bilder.27 Ett exempel på detta kunde vara just det
som utmärker fotografiets framträdande i dagspressens bildhantering: Att två dagar i rad
se samma bild publiceras i tidningen skulle ge upphov till en märklig känsla (såvida
ingen förklarande text gavs). För varje dag som går och för varje ny upplaga av
morgontidningen som går till tryckpressarna behövs nya illustrationer, dagsaktuella
bilder. Den gränslöshet som uppträder i den moderna tidens nyhetsflöden är förbunden
med vad Sontag beskriver som föreställningen om varje människas rätt till det vi kallar
nyheter, och fotografier värdesätts i det här sammanhanget utifrån idén om den
information som bilden kan ge oss, bildens förmåga att berätta för oss “vad som finns”.28

22. Klara, s. 16.

23. Klara, s. 16.

24. Colomina, s. 21.

25. Sontag, s. 56.

26. Colomina, s. 53.

27. Sontag, s. 179.

28. Sontag, s. 22.
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Klarakvarterens många nattredaktioner och källartryckerier förlänade stadsdelen ryktet
om sig att vara “den enda stadsdel som aldrig sover”.29 Först när tidningsbilarna kör ut i
den tidiga morgonen får Klara synligt liv, och, skriver Wästberg vidare, “tidningarna är
fiender till det förflutna; de tar natten till bundsförvant, så att människorna efter sömnens
glömska ska vakna villiga att ta reda på vad som händer i den nya dagen.”30 Om
fotografin, å andra sidan, kan sägas ha några bundsförvanter är det ironiskt nog just ljuset
såväl som det förflutna. Som Roland Barthes påpekar är utvecklandet av det ljuskänsliga
silversaltet inom kemin helt avgörande för fotografin (i och med detta kunde ljus från ett
belyst föremål “fångas in” och bevaras) – “Fotot är bokstavligen en utstrålning från
referenten”, det vill säga objektet, motivet.31 Lika viktigt är dock objektivet, detta
optiska instrument genom vilket ljuset från det avbildade objektet måste passera, genom
vilket detta ljus passerar vid en bestämd tidpunkt och under en bestämd tid. Det finns i
fotografiet en inneboende möjlighet till kronologisk precisering, som Walter Benjamin
påpekar (och det är också just denna möjlighet som får Benjamin att tillmäta det
fotografiska en politisk betydelse): “Till följd av sin tekniska beskaffenhet kan och måste
fotografiet till skillnad från målningen tillräknas ett bestämt och kontinuerligt tidsavsnitt
(belysningstiden).”32 Det viktiga är inte så mycket fotografiteknikernas förmåga att låta
oss göra exakta “kopior” av verkligheten utan att ljuset som går genom kamerans
objektiv är just ett förflutet ljus, som Barthes skriver, “en utstrålning från en förgången

verklighet”.33 Det är i detta – att det förflutna kan sägas vara lika säkert som nuet – som
Barthes ser vad han beskriver som “denna Fotografiets konstativa kraft [som] inte alls rör
objektet, utan tiden.”34 Det tidsliga hos fotografiet är i den meningen av högre vikt än
själva motivet, det avbildade objektet. Kvinnan som går i gatan framför den svarta bilen,
Hotell Norden och Hôtel de Suède i varsitt gathörn – allt detta fanns verkligen i
korsningen Drottninggatan–Klarabergsgatan vid en bestämd tidpunkt i 1950-talets
mitt.35 “Varje fotografi är ett närvarobevis”: Vi vet inte de två männens identitet, men vi

29. Klara, s. 16.

30. Klara, s. 16f.

31. Barthes, s. 116f. Min kursivering.

32. Benjamin, Walter, Paris, 1800-talets huvudstad: Passagearbetet [Das Passagen-Werk, 1927-1940],
bd. 2, 2:a uppl., övers. Ulf Peter Hallberg (Stockholm: Symposion, 1992), s. 569. Cit. forts. som
Passagearbetet.

33. Barthes, s. 128.

34. Barthes, s. 127f. Min kursivering.

35. Klara, bild 39.
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vet att de var där och att de samtalade med varandra på trottoaren.36 Byggnaderna är
anonyma och slitna – de är rätt ointressanta i sammanhanget – men de fanns bevisligen
där och de huserade onekligen dessa hotell just där och just då.37 Denna egenhet, denna
fotografiets “konstativa kraft” innebär för Barthes att autenticiteten i fotografiet går före
dess förmåga att representera.38

Att uppehålla sig vid dessa fotografiska minnesböcker är att uppehålla sig tematiskt vid
frågor om stadsbilder såväl som minnesbilder. Dessa bilder förekommer som text eller
som fotografier och har publicerats i bokform – boken har under större delen av den
moderna tiden varit den viktigaste form i vilken fotografier har garanterats beständighet
och spridning.39 Om själva fotografiet, bilden, kan reproduceras i närmast obegränsad
omfattning – i synnerhet då i bokform – är dock det som fotografiet avbildar någonting
som förblir helt singulärt: “Det som Fotografiet reproducerar i det oändliga har inte ägt
rum mer än en gång: fotot upprepar mekaniskt något som rent existensiellt aldrig
kommer att inträffa igen.”40 Därmed blir själva fotografiet i sig självt ett bevis på sin
egen autenticitet.41 Kanske är det denna omständighet som gör att en samling
illustrationer över några miljöer i Klarakvarteren inte väcker samma känslor som ett
fotografi kan ge upphov till.42 Insikter som att dessa kvarter verkligen har funnits, dessa
människor verkligen har trampat dessa trottoarer – sådana känslor är beroende av
fotografiets speciella förhållande till det tidsliga.43 Ett fotografi är inte bara en bild; det
är en avbild av ett ljus som i det förgångna passerat genom en lins exakt vid den tidpunkt
som fotografen bestämde sig för att “trycka av” och släppa in en bestämd mängd verkligt
ljus i kamerahuset. Sontag gör en intressant jämförelse med målarkonsten. En målning
som gör anspråk på att vara framställd av en stor konstnär men som i själva verket visar
sig vara en efterbildning (“kopia”) är falsk i just konsthistorisk bemärkelse, medan ett
fejkat fotografi kan sägas framställa verkligheten själv i förfalskad form.44 En målning
eller en teckning kan, liksom språket, återge världen, medan det i ett fotografi alltid finns

36. Barthes, s. 125.

37. Barthes, s. 125.

38. Barthes, s. 128.

39. Sontag, s. 4f.

40. Barthes, s. 12.

41. Barthes, s. 124.

42. Alm, Henrik, Farväl till gamla Sankta Clara (Stockholm: Esselte, 1952) med illustrationer av
Bertil Kumlien.

43. Sontag, s. 139.

44. Sontag, s. 86.
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ett allvar i avbildningen som inte går att förneka – det faktum att det fotograferade tinget
verkligen fanns där att fotograferas – detta “fotografiets noem” som Barthes benämner
som det-var.45 Detta allvar beskrivs av Sontag som ett slags tystnad (muteness); ett
fotografi säger oss aldrig vad som rent hypotetiskt är möjligt att begripa i det, och i detta
ligger fotografiets attraktionskraft, liksom dess provokativa verkan.46

Vid sidan av centralstationen finns ytterligare ett historiskt viktigt byggnadsverk som
understryker Klarakvarterens symboliska karaktär av att utgöra det moderna Stockholms
centrum: det gamla telefontornet vid Brunkebergstorg. Härifrån bredde telefontrådarna
ut sig som det moderna kommunikationssamhällets spindelväv över staden och krympte
avståndet såväl mellan de invånare som hade råd med sådana nymodigheter som egen
telefon som mellan de som måste söka sig till krogarna och caféerna för att kunna uppgå
i telefonnätet. Vid sidan av Klara kyrka, vars torn är den främsta representationen av det
äldsta Klara som ännu består, var telefontornet Klaras högsta byggnad och “den
självklara utkiksposten över hantverkarnas, småborgarnas och kaféernas stadsdel med
dess taggiga omväxlande taksiluetter.”47 Här uppifrån kunde fotografen stå och med ett
knapptryck fånga in en ögonblicksbild av det myllrande stadslivet på
Malmskillnadsgatan nedanför och 1800-talets kvartersstad med dess lugna innergårdar –
men i bilden finns också någonting som stör: en grusgrop uppe i vänstra hörnet alldeles
intill Konserthuset. Den förebådar de omfattande förändringar som väntar också denna
gata och omkringliggande kvarter.

2.2 Förändring: Det gamla Klaras undergång

Fotografiska minnesverk som Klara eller Hötorgscity utgör exempel på en mycket
särskild form av “bildkonsumtion”. Här är det mångfaldigandet av ett specifikt urval av
bilder som kännetecknar och som så att säga “berättigar” dessa bokverk, som gör dem
“tidlösa” och “unika”. “Det gamla Klaras undergång har varit en förstasidesnyhet och ett
debattämne under åratal,” som förlagets text på baksidan till Klara förklarar, “och inför
våra ögon har Stockholms största skådespel på sekler utspelats. Det är detta som
fotografen fångat – inte i ett reportage vid en bestämd tidpunkt utan i en bildberättelse

som följer dramats egen puls.”48 I själva verket berättar dessa bilder ingenting; i själva

45. Barthes, s. 110f.

46. Sontag, s. 24.

47. Klara, bild 6.

48. Klara, baksidan. Min kursivering.
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verket är det väsentliga vad dessa fotografiska minnesverk beträffar inte så mycket att det
är inför någons ögon som detta skådespel har utspelats som det faktum att det har ägt
rum inför kameraögat. “För mig är fotografens organ inte ögat (det skrämmer mig),”
som Barthes skriver apropå det obehag vi kan känna över att fotograferas, “utan fingret,
det vill säga det som är förbundet med klickandet från objektivet”.49 Dessa mekaniska
ljud är, liksom klockans och urverkets, ljudet av tiden och det föränderliga – och en
påminnelse om fotografins förbund med denna tid i det att “all fotoutrustning
ursprungligen var beroende av snickeriteknik och finmekanik: kamerorna var egentligen
ur att se med”.50 Som sådana kan de förvisso registrera ett bestämt ögonblick i sin
förgångenhet – men om tidens gång kan de inte säga oss någonting.

En människa står i motljus, det är bara en siluett men hatten (kanske också hållningen)
indikerar att det är en man; men att denna man står i Drottninggatans backe upp mot
Observatorielunden i morgondis är upplysningar som lämnas av bildtexten.51 På
motstående sida avbildas en jättelik grop som är alldeles översållad med trä i form av
ställningar, räcken, trappor och gjutformar för betong.52 Nedför en ramp i förgrunden
går en man lätt framåtlutad, på några armeringsjärn hänger vad som ser ut att vara en
skyddshjälm och en jacka. Detta är vad bilden visar. Alldeles i slutet av Liten

fotografihistoria ställer sig Walter Benjamin frågan: “Kommer inte bildtexten att bli
fotots viktigaste beståndsdel?”53 En bildtext berättar: “Det nya Hötorget byggs upp från
grunden. Innan gjutningarna börjat, reser sig husgrunderna i bräckligt trä.”54 För att
varje fotografi – taget vid en bestämd tidpunkt – skall kunna bli en del av en berättelse
som säger oss någonting om förändringarna i Klarakvarteren behövs också dessa texter.
Som Sontag har påpekat kan fotografier i sig själva aldrig förklara någonting, men de är
outtömliga på andra vis: De inbjuder oss till att dra slutledningar, spekulera, fantisera –
vi kan nå kunskap om världen genom att betrakta fotografier i så måtto att vi accepterar
världen så som den registreras av fotografens kamera, men någon förståelse kan vi aldrig
nå utifrån sådana förutsättningar.55 Att försöka nå fram till en ”omedelbar” förståelse för
villkoren för den fysiska upplevelsen av staden är naivt, menar Prendergast, eftersom

49. Barthes, s. 28.

50. Barthes, s. 29.

51. Klara, bild 69.

52. Klara, bild 70.

53. Benjamin, Walter, “Liten fotografihistoria” [“Kleine Geschichte der Photographie”, 1931] i Bild
och dialektik, rev. nyutg., övers. Carl-Henning Wijkmark (Stockholm: Symposion, 1991), s. 58f.

54. Klara, bild 70.

55. Sontag, s. 23.
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Fig. 2.2: “Det nya Hötorget byggs upp från grunden.”



konstruktionen och rekonstruktionen av upplevelsen över huvud taget är underkastad
flera slag av mediering, och ”vilken kontinuitet som än består mellan upplevelsen av
1800-talsstaden och 1900-talsstaden finns det klyftor som är svåra att överbrygga ens för
den mest inlevelsefulla fantasi”.56 (Ytterligare en försvårande omständighet kan läggas
till här, nämligen den omvälvande förändring av stadslandskapet i sig som är så påtaglig
i det här sammanhanget.) Ett tydligt exempel på en sådan mediering är det dokumentära
fotografiet. När fotografen gav sig ut för att dokumentera de omfattande förändringar
som pågick i centrala Stockholm under några årtionden vid nittonhundratalets mitt var
själva fotografin som sådan inte någonting särskilt anmärkningsvärt, varken tekniskt
eller kulturellt. ”Det som gör de första fotografierna så oförlikneliga”, skriver Walter
Benjamin i ett ofta citerat fragment av Passagearbetet, ”är kanske just detta: att de
framställer den första bilden av mötet mellan maskin och människa.”57 I fallet med den
form av fotografi jag här koncentrerar mig på är det förvisso inte längre fråga om det
första mötet mellan maskin (kamera) och människa (såväl fotografen som den eller de
fotograferade), utan ett möte mellan människa och en helt annan slags maskin: en
jättelik förändringsprocess, “en teknokratisk byggapparat, där själva den tekniska
proceduren kunde framstå som ett självändamål, viktigare än det arkitektoniska och
miljömässiga resultatet”.58

Det pågår i Klara ett förunderligt “spel” mellan af Petersens fotografier och Wästbergs
essä. Fotografiet “visar alltid något”, skriver Barthes, det är “en ren tillfällighet”.59 Detta
skall förtås bokstavligt; på ett annat ställe i sin text beskriver Barthes det som att tiden
stannar i fotografiet, att den rentav kvävs: “Att Fotot är ’modernt’ och en del av vår mest
bullersamma vardag hindrar inte att det i det finns liksom en gåtfull punkt av inaktualitet,
en främmande stas, själva essensen i ett stopp”.60 Texten, å andra sidan, kan i stället
sägas bära ett “nostalgiskt moment” (eller kanske “momentum”), här tycks finnas en
rörelse. Den börjar i ett inledande åminnande tillika ett åkallande av ytterligare minnen:
“Ens ungdom, sedd i backspegeln, frammanar lätt idel ovärdiga hågkomster. Plötsligt
minns man nästan enbart fasader, hus som sjunker undan, nikotinfläckade kafébord,
servitrisernas tummar naggade av vassa pilsnerkapsyler. Hur blir det så? Det måste ha

56. Prendergast, s. 29.

57. Benjamin, Passagearbetet, s. 561.

58. Från Klara till City, s. 40.

59. Barthes, s. 47. Min kursivering.

60. Barthes, s. 131.

23



hänt så mycket mer. I Klara har det alltid hänt mycket.”61 Beskrivningarna når sin
kulmen ungefär i textens mitt i de passager där en dags händelser i Klara beskrivs från
morgon till kväll och övergår avslutningsvis i en förhoppning om att också “det nya
Klara kommer att få sin särskilda myt och innebörd som fogar sig in i helheten.”62 I
fotografierna pågår ingen sådan rörelse – rättare sagt: i fotografiet pågår egentligen
ingenting – vilket inte så mycket kommer sig av att bilderna i Klara verkligen är “stilla”
(man kan tänka på det samtida klichéartade framställandet av den moderna metropolen,
där bilden tagits med en så pass lång slutartid att vägfordonens lyktor framträder som
utdragna streck i rött och vitt över stadsbilden. I Klara är det endast bilen och kvinnan i
korsningen Drottninggatan–Klarabergsgatan som rör sig så hastigt att de med tydlighet
framställs oskarpt i förhållande till motivet i övrigt) som på att det i fotografiet inte finns
något narrativt som kan skänka oss en förståelse för vad som sker.63 I den meningen är
världen, så som den registreras av kameran, så som den framställs i fotografier, bara en
serie av orelaterade partiklar (eller kanske partikulära bilder) – en uppsättning
anekdoter.64

Jag nämnde alldeles i inledningen ett fotografi (“Höst i rivningarnas Klara: ett
apokalyptiskt oväder i september 1955”) som i sitt uttryck tycks vilja fånga in alla de
undergångsstämningar som stundom tycks omge vissa historiska beskrivningar av
förändringarna i Klarakvarteren. Den gamla staden ser ut att befinna sig alldeles på
avgrundens rand – i detta ligger någonting fruktansvärt, men det är också en mycket
vacker bild. Det rör sig genomgående i dessa fotoböcker över Klara om vackra bilder
som inbjuder till betraktande, detta som Barthes benämner som studium, “ett kulturellt
intressefält”.65 Som Sontag påpekar är varje fotografi i slutändan, bortom alla möjliga
tolkningar eller moraliserande läsningar, just detta: en potentiellt vacker bild.66 Men det
finns också en annan än viktigare omständighet kring dessa fotografier: detta som har
med tiden att göra (alltså detta “det-var”, som Barthes också skriver det, men också det
faktum att tiden så att säga går vidare) – i dessa fotografier, dessa bilder av hela kvarter
som inte längre finns och av de människor som levde och verkade där (som i vissa fall
ännu finns, i andra fall säkert inte) – att vi i dessa fotografier kan se “både att detta skall

61. Klara, s. 8.

62. Klara, s. 16–25; s. 51.

63. Klara, bild 39; Sontag, s. 23.

64. Sontag, s. 22f.

65. Barthes, s. 137.

66. Sontag, s. 108f.
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hända och att detta har hänt”.67 Dessa kvarter skall rivas, vi kan se grävmaskinerna och
grusgroparna; dessa kvarter är bevisligen rivna sedan decennier. Katastrofen stundar lika
väl som den redan har inträffat. Den bild som Barthes väver sitt resonemang kring, ett
porträtt av den dödsdömde Lewis Payne i sin cell från 1865, är förvisso på ett sätt
oerhört mycket mera dramatisk, särskilt som det är ett mycket fint porträtt. “Varje
fotografi”, understryker han dock, “är denna katastrof”: Fotografiets motiv går vidare i
den alltid lika obevekliga tiden, men fotografiet förblir ett precist och stillastående
ögonblick – vissa bestämda ljusstrålar som med kamerans hjälp har hejdats i flykten.68

Sontag påpekar i ett resonemang att de känslor som ett fotografi kan väcka i oss skiljer
sig från upplevelsen av det faktiska skeende som ett fotografi avbildar: Det finns en
känslighet hos oss som kan väckas av själva det fotografiska avbildandet av händelser.69

Denna känslighet kommer sig till stor del av att vi är vana vid att i så hög utsträckning
uppleva händelser, särskilt omskakande sådana, genom fotografier.70 Det finns en bild
som på sätt och vis mycket bättre än “Höst i rivningarnas Klara” illustrerar “det
dramatiska” i detta förändringarnas Klara: bokens fjärde bild, ett fotografi från Mäster
Samuelsgatan, då en av dessa tillfälliga träbroar.71 Två vinschdrivna grävmaskiner lastar
sten och grus på lastbilsflak. Allt framstår egentligen som tämligen odramatiskt. Bakom
grävmaskinen i förgrunden skymtar en man med en underlig hållning. Ytterligare två
lastbilar är på väg ned till utgrävningarna, och i bakgrunden syns knappt urskiljbara
människor, det är omöjligt att veta om de är åskådare eller bara passerar förbi, de ser inte
ut att ta någon nämnvärd notis om själva skeendet. Det tveklöst dramatiska med denna
bild är i stället tanken på att detta är någonting som en gång pågick, som verkligen har
passerat, men som ändå, fortfarande, är så ytterst påtagligt i ett fotografi som detta.
“Fotografiet är våldsamt, inte för att det visar upp några våldsamheter,” som Barthes
skriver, “utan för att det med våld fyller synen.”72 Ett skeende i verkligheten, eller i
vardagen, har en öppen fortsättning på ett vis som aldrig är möjligt i ett fotografi (i
“bildvärlden”, som Sontag skriver), där någonting händer och alltid kommer att fortsätta
ske på det vis som det avbildats.73

67. Barthes, s. 137f.

68. Barthes, s. 138.

69. Sontag, s. 168.

70. Sontag, s. 168.

71. Klara, bild 4.

72. Barthes, s. 132.

73. Sontag, s. 168.
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Fig. 2.3: “Grävskoporna arbetar som jätteödlor under Mäster Samuelsgatan.”



Liksom af Petersens fotografier är Wästbergs essä ett slags pågående bokslut, lika
mycket dokument över händelser i staden som ett minnesarbete över då, vid bokens
tillkomst, ännu pågående omvandlingar av villkoren för livet i Stockholm. ”I dagens
Klara, höstens Klara,” skriver Wästberg, ”svänger grävskoporna sina kupade
paddhänder. Maskindjuren härskar över källare och lagerlokaler, från vilka människorna
har fördrivits.”74 Just som i Olssons versrader jag inledningsvis citerade finns också här
anspelningar på världskrigen, varav det senaste fortfarande helt säkert var smärtsamt
nära ännu vid bokens utgivning 1957. ”Innanför de fuktskadade murarna tycker man sig
höra döda minnen slamra som kastruller, men det är vinden som ekar och skrapar i
brutna vattenledningsrör och rostiga värmeledningar [. . . ] Man lyssnar igenkännande till
denna ödesvind: samma rosslande strävhet har blåsten, när den rusar genom
ruinkyrkogårdarna i bombade europeiska städer.”75 Liksom kriget kan tänkas som
ödesmättat eller till och med ödesbestämt (uttryck som ”kriget kommer över oss” vittnar
om detta), så tänks också rivningarnas Klara (”Det gamla Klaras undergång”) som en
ödesbestämd process i vilken människorna bara har rollen som åskådare att spela:
”Åskådarna på antikens utomhusteatrar kan inte ha varierat sin upprördhet och sitt
engagemang lika livfullt som den ståplatspublik som här trängs vid bräckliga träräcken,
hjälplöst fängslad av det ödesbestämda skeendet nere i avgrunden.”76 Mitt i dessa
ödesbestämda förändringar befinner sig också fotografen, oförtröttligt dokumenterandes
dessa byggnader som ständigt hotas av förändring, förstörelse. Att alltid dokumentera
tycks vara inneboende i fotografin själv; möjligheten att registrera ett oändligt antal
bilder (en tydlig skillnad gentemot målarkonsten) inbjuder till att ständigt också göra
detta i så stor utsträckning som möjligt.77 Som Sontag pekar på kan detta förstås som ett
slags bildmässig antropologi – fotografens ständiga kamp mot tristessen (eller rättare
sagt: mot trista bilder) innebär också en ständig kolonisation av nya upplevelser eller ett
oavbrutet sökande efter nya vinklar eller perspektiv på redan kända ämnen eller motiv.78

Det kan i det ena fallet röra sig om ett högtidssammanträde vid Lantbruksakademien i
frack och putsade skor; i det andra fallet, på motstående sida, rör det sig om en lunchrast
i blåställ och rutiga skjortor på ett valsgjuteri – “allvaret och uppmärksamheten förenar
de båda sällskapen.”79 Den professionelle fotografen betraktar, som Sontag påpekar,

74. Klara, s. 7.

75. Klara, s. 8.

76. Klara, s. 45f.

77. Sontag, s. 7.

78. Sontag, s. 42.

79. Klara, bild 55; bild 56.
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andra människors förehavanden utifrån ett universellt perspektiv.80

2.3 Hågkomst: Åminnelse och förnimmelser av staden

“Paradoxalt nog har samma tid skapat både Historien och Fotografiet.”81 (Barthes syftar
naturligtvis på tiden kring 1800-talet, tiden för den moderna humanistiska akademins
grundande tillika de stora historiefilosofiernas tid.) Det paradoxala i detta, menar
Barthes, ligger i att det historiska bygger på säkra uppgifter (“intellektuella ord som skall
bryta med den mytiska Tiden”) medan Fotografiet är ett säkert vittnesmål, om än flyktigt

(liksom fotopapperet det är kopierat till eller bokpapperet det är tryckt på, kopierat
till).82 Wästberg skriver i Klara om den “särskilda myt och innebörd” som präglat
Klarakvarteren och som han är säker på också skall tillkomma “det nya Klara”; i Från

Klara till City konstateras att “Klara har sjunkit in i myternas värld”.83 I den meningen
är Klarakvarteren någonting för oss förgånget, någonting historiskt. Fotografiet fyller en
helt avgörande funktion i vårt arbete med detta historiska, som Barthes beskriver det, och
med det skulle också vårt sätt att se på detta mytiska Klara kunna bestämmas: “Kanske
känner vi ett obetvingligt motstånd mot att tro på det förflutna, på Historien, såvida den
inte kommer till uttryck i form av en myt. Fotografiet får för första gången detta
motstånd att ge vika: här är det förflutna hädanefter lika säkert som nuet”.84 Den
fotografiska dokumentationen av Klarakvarteren är tidsmässigt obeveklig, dessa
fotografier är Allbildliga, för att tala med Barthes: “Den fotografiska bilden är
fullständig, proppfull: här finns ingen plats kvar, ingenting går att lägga till.”85 Själva
minnesarbetet försiggår huvudsakligen i andra dokument: journaler, journalistisk text, i
kåserier och romaner, i poesin. “Vi sörjer inte 1600-talets Klara som lämnat få minnen
efter sig,” skriver Wästberg, “men att 1800-talets och sekelskiftets Klara går bort, det
fyller oss med bitterhet, delvis därför att den stadsdelen har litterärt gestaltats hos August
Blanche och Strindberg.”86 Till detta beskrivande måste vi idag (vid sidan av andra
historiska och historiserande texter av olika slag) också lägga den essä och de bildtexter

80. Sontag, s. 55.

81. Barthes, s. 135.

82. Barthes, s. 134f.

83. Klara, s. 51; Från Klara till City, s. 43.

84. Barthes, s. 127.

85. Barthes, s. 129.

86. Klara, s. 48.
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som förekommer i de olika fotografiska minnesböckerna över dessa kvarter. Det finns i
Wästbergs text ett återkommande refererande till minnet. Hågkomsten är textens
övergripande tema; emellanåt blir detta “explicit”, som i textens första rubrik: “Minns
Ni...”, eller, som Wästberg förklarar apropå tidigare generationer klarabor: “mina
minnens Klara inte är deras”.87 Hela denna essä är i allt väsentligt en minnesskrift över
Klara och livet i denna stadsdel så som det tedde sig (utifrån Wästbergs beskrivningar)
vid mitten av 1950-talet, eller som textens andra rubrik deklarerar: “Stadsbarns
memoarer”.88 Om texten är en minnesskrift är Klara (i det här sammanhanget som
representativt för storstaden) snarare glömskans kvarter. “Staden är obeveklig och
känslolös. Dess sten förråder inga spår. Somliga vill göra staden till ett museum, ty de är
rädda att bli glömda. Men staden vill glömma.”89 De villkor som dikterar minnet och
hågkomsten i staden beskrivs här som av ett särskilt slag, som inte har någon
motsvarighet på landsbygden, i det agrara. “En stadsbos minnen har inget att göra med
bondens minnen av gård och torva.”90 Staden vill glömma, och de människor som lever
sina liv i staden tvingas underkasta sig denna glömska, som är förknippad med ständig
förändring. Denna förändring kan, av förklarliga skäl, upplevas som mer dramatisk och
påtaglig i Klarakvarteren än annorstädes, men i Wästbergs essä extrapoleras detta till att
bli någonting representativt för storstaden som sådan. “Storstadens människa tvingas
söka sin förankring i flyktiga ting; han är ju alltid i rörelse, redan i nästa kvarter” – på så
vis kan minnet av förändringarna i Klara skrivas in i ett större mönster av flyktighet,
rörelse och osäkerhet som präglar själva stadslivet, det vill säga snarare än dessa
specifika kvarter i en tid av omstörtande förändringar.91 En stadsbos minnen beskrivs här
som som fragmentariska eller i det närmaste banala (“en affisch som lossnade från en
brandgavel, en lastbil som rände in i en vitvaruaffär”) – även om dessa “hågkomster har
sin särskilda och viktiga plats i stadsbons liv” (för att det rör sig om en stadsbo) är det
trots allt ändå i just Klarakvarteren som uppräkningen av dessa banaliteter avslutas, med
“en presenning som en höststorm slet bort från en byggnadsställning och lade som ett
grått dok över Klara Vattugränd.”92 Våra samtida urbana erfarenheter skiljer sig förstås
från de känslor som 1800-talets “mekaniska europeiska Metropolis” kunde väcka,
liksom från det tänkande som kunde ta sin utgångspunkt i sådana känslor, i en sådan typ

87. Klara, s. 8.
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av storstadserfarenhet.93 Så förhåller det sig också, skall tilläggas, vad gäller
erfarenheter av storstaden vid nittonhundratalets mitt. Det beskrivande av Klarakvarteren
som försiggår i Wästbergs essä är på så vis inte bara ett sorgearbete över en viss
stadsbebyggelses försvinnande, utan också över ett särskilt stadsliv som tynar bort, en
typ av attityd till staden med tydliga anor från detta mekaniska europeiska Metropolis.
De erfarenheter som kännetecknade detta Metropolis – i synnerhet flyktigheten –
aktualiseras genom de omvälvande förändringar som präglade Klarakvarteren under
några årtionden i mitten av nittonhundratalet, där dessa hågkomster som kännetecknade
livet i storstaden på ett mycket påtagligt vis låter sig upplevas ”i en omgivning av
skenbar stabilitet och gäckande förändringar”.94 Rivningarna i Klara extrapoleras här till
ett slags representationer av storstadslivets flyktighet och föränderlighet, till någonting
bokstavligen fruktansvärt: “Tid efter annan grips de flesta av oss av fruktan för staden.
[...] Vi inser att husens liv alltför mycket liknar vårt eget. De rotlösa och obehöriga bland
oss längtar till det bestående och hatar staden, vars mäktiga stenhus bara är
provisorier.”95

Fotografiet är inte bara bestående på ett vis som det byggda aldrig tycks kunna leva upp
till – det gör det också möjligt för oss att “kontrollera” ett overkligt förflutet, att uppleva
att vi har kontroll över platser och rum där vi känner oss osäkra.96 Det tycks som om den
moderna staden utgör sinnebilden för en sådan osäker plats, där skenbart permanenta
byggnader i sten, tegel och betong i själva verket visar sig vara provisoriska, lika flyktiga
som den myllrande tillvaro stadslivet representerar. Mot det flyktiga och övergående står
det fotografiska: det bestående, det som med säkerhet visar oss hur det var. I denna
aspekt av fotografin finns ett slags bekräftande, men det är ett bekräftande som är
förbundet med häftiga känslor, med chock och förundran. “Fotografiet väcker inte det
förflutna till liv igen”, som Barthes uttrycker det: “Den effekt det har på mig är inte att
det återuppväcker det som redan är borta (i rummet eller tiden), utan att det bekräftar att
det jag ser verkligen har funnits. Men den effekten är i egentlig mening chockerande.
Fotografiet förvånar mig hela tiden”.97 Denna förvåning är någonting vi upplever i
förhållande till fotografiet såväl som till tiden, det som Barthes kallar för “samtidighetens

93. Rajchman, John, “Förnimmelser av staden” i Deleuze och mångfaldens veck, red. Helena Mattsson
och Sven-Olov Wallenstein (Stockholm: Axl Books, 2008), s. 24.
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enkla mysterium.”98 Det samtidiga i det här sammanhanget är vår egen belägenhet då vi
betraktar dessa fotografier i förhållande till den bestämda tidpunkt då kameran
registrerade en bestämd mängd ljus. “Årtalet är en del av fotot”, som Barthes konstaterar,
“och ger mig tillfälle att göra en överslagsberäkning av livet, döden och generationernas
obevekliga försvinnande”.99 Det är denna enkla men mycket särskilda omständighet som
gör att fotografiet blir omöjligt att separera från det nostalgiska. Som Sontag påpekar är
en av fotografins egenheter främjandet av nostalgin, en egenhet som också hör samman
med det tidsliga: Med åren väcker bilder känslor inte så mycket på grund av vad de
föreställer som på grund av tidsavståndet.100 William H. Fox Talbot, en av fotografins
pionjärer, uppmärksammade redan på 1830-talet kamerans särskilda fallenhet för att
registrera tidens sår – han syftade då, märkvärdigt nog, på byggnader och monument,
snarare än på människor.101 Fotografiet inbjuder till sentimentalitet; genom fotografiet
framstår det förgångna snarare som ett kärt minne än som någonting utifrån vilket vi kan
företa oss historiska betraktelser.102 Det stadsliv vi kan betrakta i de historiska bilderna
av Klarakvarteren är, sett utifrån ett sådant här perspektiv, snarast kuriosa. “Fotografiet
tillgängliggör avlägsna platser och ting, såväl i det tidsliga som rumsligen”, som
Colomina konstaterar.103 Men om detta tillgängliggörande kunde upplevas som
någonting spektakulärt och revolutionerande i fotografins barndom, är det för oss, i och
med den tekniska utvecklingen (inom såväl själva fotografin som i olika teknologier för
mångfaldigande och distribution av bilder i form av till exempel böcker) snarare
någonting som är förknippat med vardagens överflöd av bilder. Hur vi väljer att sortera
dessa bilder, i vilka sammanhang vi låter dem förekomma, blir därför minst lika viktigt –
kanske till och med det viktigaste – som det som dessa bilder faktiskt föreställer; urvalet
blir, som Colomina uttrycker det, “den principiella grunden. Fotografiet handlar om att
rama in.”104 Ramen utgör på sätt och vis ett fotografiets gräns – men i en värld som är
fullständigt överhopad av fotografiska bilder kan varje sådan inramning uppfattas som
godtycklig.105 “I enlighet med den logik som formats av massmedia har ett fotografi
inget värde i sig,” som Colomina konstaterar, “utan bara i förhållande till andra

98. Barthes, s. 120.

99. Barthes, s. 121.

100. Sontag, s. 15; s. 21.

101. Sontag, s. 69.

102. Sontag, s. 71.

103. Colomina, s. 116.

104. Colomina, s. 116.

105. Sontag, s. 22.
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fotografier, till rubriken, texten, och sidans layout.”106 Och, vill man tillägga, i
förhållande till tiden. Med tiden blir fotografiska bilder alltmer intressanta att återge,
återanvända och följaktligen också att återpublicera – som Sontag noterar är boken det
främsta sammanhanget för en sådan verksamhet.107 (Kanske kan man positionera vissa
av de senast publicerade fotoböckerna innehållandes motiv från Klarakvarteren inom
ramen för sådana trender.) Ju äldre ett fotografi är, desto större värde tycks det också
finnas i att lägga vikt vid dess årtal, att förse det med en förklarande text eller sätta in det
i ett större sammanhang, och boken framstår som klippt och skuren för dessa ändamål.
Bokens form indikerar också en viss ordning för betraktandet av dessa återgivna
fotografier (den ordning enligt vilken en specifik sida följer på en annan), även om denna
ordning enkelt kan kringgås – det finns inget som hindrar en läsare från att godtyckligt
bläddra fram och tillbaka och det är alltid betraktaren själv som avgör hur lång tid som
spenderas på varje fotografi.108 (Detta kan givetvis tyckas vara någonting negativt, men
lika rimligt är att se det som en fördel, ett slags fritt förfogande över betraktandet.) Det
finns dock en tidsmässig omständighet som är helt omöjlig att bortse från: En bok kan
tryckas om flera gånger, men den är alltid publicerad första gången vid en viss tidpunkt,
alltid tryckt i en bestämd tid. Det finns en tidslighet i boken som förvisso inte är av
samma slag som den tidslighet som präglar fotografiet, men som ändå är ytterst märkbar.

Det tycks som om frågan om tiden, märkligt nog, är så mycket mindre påtaglig vad
gäller stadsrummet, arkitekturen omkring oss. Ett sätt att synliggöra en tidslighet i
arkitekturen är att betrakta den genom fotografiet, genom de fotografiska bilder som inte
bara visar på förändringarna i Klarakvarteren utan också på det som var, att det varit:
“Många gamla stockholmare känner förändringen som en förlust”, som det heter i
efterskriften till Hötorgscity förr och nu: “För dem har vi plockat samman de första
hundra bilderna i denna bok. De utgör ett litet minnesalbum, som kartlägger gator, hus,
butiker, hantverk, skolor och över huvud det som konstituerade begreppet Hötorget och
trakten däromkring.”109 Som Rajchman påpekar tycks det som om vår tids fråga återigen
rör staden, att det är “tid för frågan om staden” – och, kan man tillägga, därmed också
hög tid att fråga sig vad det innebär att tänka “stadens tid”, tiden i förhållande till
staden.110 Här finns inte utrymme för någon uttömmande diskussion kring dessa frågor,

106. Colomina, s. 94.

107. Sontag, s. 71.

108. Sontag, s. 5.

109. Hötorgscity, efterskrift. (Endast de inledande 16 sidorna är paginerade.)

110. Rajchman, s. 26.
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men jag tror att en möjlig och rentav lämplig utgångspunkt för ett sådant tänkande är
dessa minnesbilder av Klarakvarteren, eftersom de på ett så tydligt vis förhåller sig till
staden, vad det “stadsmässiga” kan ha varit och vad det kunde bli. Detta blir till exempel
mycket explicit i vissa passager i Från Klara till City där det “nya, historielösa city”
ställs i kontrast till “den täta, organiskt sammanhållna bebyggelsen” längs
Klarabergsgatan.111 Frågan gäller här arkitekturens möjligheter att “skapa en känsla av
stadsrum”, vilket i det här sammanhanget skall tänkas stå i ett motsatsförhållande till en
typ av bebyggelse som i stället har gjort avkall “på den stadsmässighet som läget
egentligen krävde”.112 Detta är naturligtvis bara ett par exempel, men det är tydliga
exempel på hur dessa fotografier kan aktiveras, i en bemärkelse bli “operativa” i
diskussioner om stadsrummet och vår plats i detta rum. Dessa minnesböcker öppnar
därmed också upp för ett tänkande kring vad livet i staden fortfarande kan bli. En viktig
komponent i detta tänkande utgörs av de många och mångskiftande hågkomster av
stadslivet som kan ta sig uttryck i såväl fotografiska avbildningar som i litterära
beskrivningar av stadsmiljöer – hågkomster som i det här sammanhanget i slutändan är
helt avhängiga sådana avbildningar tillika ett sådant beskrivande; som öppnar upp för
den slutsatsen att dessa omvälvande förändringar i det långa loppet bara är ett uttryck för
en föränderlighet som är inneboende i arkitekturen och ständigt pågående i staden själv –
“bara är en detalj i den stora stadsförvandlingen.”113

111. Från Klara till City, s. 34; s. 117.

112. Från Klara till City, s. 167; s. 42.

113. Klara, s. 51.
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3 Slutsats

Det är på sätt och vis en ödets ironi att Klarakvarteren har fått sitt namn efter Sankta
Clara kloster. “Klara”, efter det latinska namnet “Clarus”, kan hänföras till två i
sammanhanget intressanta betydelser: för det första “klar” eller “lysande” (i
bemärkelsen “ljus”), för det andra berömd. Dessa kvarter blev förvisso berömda i och
med de omfattande förändringarna vid mitten av nittonhundratalet. Klarakvarterens
utstrålning – ljuset av denna stadsdel och de människor som levde och verkade i dessa
kvarter – fångades in och förevigades i den omfattande fotografiska dokumentation som
skedde parallellt med och som aldrig helt kan separeras från själva rivningarna. Som det
moderna Stockholms självklara centrum – som själva sinnebilden för den moderna
staden och den särskilda typ av erfarenheter som beskrivits som karaktäristiska för denna
stad – är dessa kvarter också förbundna med en annan lika påtaglig aspekt av
moderniteten: den fotografiska bilden. Dessa kvarter finns idag i allt väsentligt enbart
kvar som minnesbilder i form av text och fotografier. Fotografiet är förbundet med dessa
kvarter genom såväl ljuset som det förflutna. Genom ljuset, eftersom fotografiet är just
förgånget ljus som fixerats i en bild; genom det förflutna, då detta ljus har registrerats av
en kamera i ett mycket bestämt förflutet tidsavsnitt – och genom att fotografin gör det
möjligt att bevara en bestämd mängd förflutet ljus för eftervärlden. Med de fotografiska
minnesböckerna över Klarakvarteren garanteras dessa bilder en beständighet och ett
mångfaldigande. Dessa fotografiska minnesböcker (där Klara i det här sammanhanget
utgör det främsta exemplet) kan förvisso ge oss en bild av det förflutna, och denna bild
kan mycket väl vara vacker att betrakta – men för att de ska kunna “säga oss” någonting
om dessa kvarter och de människor som levde och verkade där måste de sättas in i ett
sammanhang. I Klara är detta sammanhang inte bara bildtexten, som utgör det
omedelbara och kompletterande förklaringen till vad vi egentligen “ser” när vi betraktar
en av dessa bilder, utan också en längre essä, som placerar in alla dessa fotografier i ett
vidare narrativ, som presenterar en “rörelse” som aldrig kan finnas i ett fotografi som i
allt väsentligt bara är just en ögonblicksbild. Det finns förvisso en inneboende
“dramatik” i dessa fotografier som särskilt framträder i bilderna av rivningarna: Detta att
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dessa bilder visar någonting som skall ske, men som samtidigt redan har inträffat. De
känslor som sådana bilder kan väcka i oss är särskilt påtagliga i det fotografiska, eftersom
det är så vi är vana vid att erfara omvälvande förändringar, dramatiska händelser eller
katastrofer: i bilder. I varje fotografi finns någonting definitivt som vi annars aldrig kan
erfara, eftersom ett skeende i verkligheten alltid kan ta en oväntad vändning, till skillnad
från en händelse som fotograferats, som i bilden så att säga alltid kommer att fortsätta
ske så som denna händelse har registrerats med hjälp av kameran. Det är också denna
omständighet som gör att fotografiet lämpar sig så väl för hågkomster och åminnelse.
Dessa hågkomster blir särskilt viktiga i en stadsmiljö som är ständigt föränderlig; i
spåren av de stora förändringarna i Klara, rentav redan under pågående förändring, tar
sig detta uttryck i ett mycket konkret minnesarbete som spelar med etablerade
föreställningar om de speciella kännetecken som utmärkte stadslivet i 1800-talets
metropoler. Förändringarna i Klarakvarteren aktualiserade dessa föreställningar och
aktiverade ett nostalgiskt förhållningssätt till detta stadsliv. Dessa fotografiska bokverk
är på så vis ett slags minnesalbum, lika mycket ett sätt på vilket känslan av förlust kan
hanteras som ett sammanhang att formulera idéer kring beträffande vad det stadsmässiga
egentligen kan sägas ha bestått i och hur det skulle kunna te sig i framtiden.
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