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Abstract

For some graffiti is art, for others it’s a sign of lost control. For me it’s 
a tool to meet.
  
I have divided my thesis into two parts. The first part deals with the 
vision I based my work upon. The second deals with the design and 
placement of the physical pavilions.

In the first part, I have worked on the basis of a vision in which the 
physical architecture is reflected in a virtual gallery system. I have 
named the system Gallery Wall.
This part is only on an idea basis but has been inportent when I 
have designed my pavilions.  

I have created five pavilion types that together create one virtual 
main shape. 
In, or rather on the pavilions anyone can paint and exhibit street art.

My hope is that my pavilions will inspire others to build their own 
versions which are all a part of Gallery Wall. The system is supposed 
to be open source. 

I also want my work to question what gets to be showcased and 
what that is valued in the art world and in society. 

My thesis is based on a dream that hopefully in the future will 
become  reality.

Inledning

För vissa är graffiti konst, för andra är det ett tecken på förlorad 
kontroll. För mig är det ett redskap för att mötas. 

Jag har delat in mitt examensarbete i två delar. Den första behandlar 
visionen jag baserat mitt arbete på. Den andra handlar om design 
och placering av de fysiska paviljongerna. 

I den första delen har jag utgått ifrån ett scenario där den fysiska 
arkitekturen återspeglas i ett virtuellt gallerisystem jag get namnet 
Gallery Wall. Denna del finns bara på idébasis men har varit utgång-
spunkt då jag formgivit mina paviljonger.
 
Jag har skapat fem olika paviljongstyper som tillsammans på ett 
teoretiskt plan utgör en och samma virtuella huvudform. 
I, eller rättare sagt på, paviljongerna ges tillfälle för vem som helst att 
måla och presenteras sin gatukonst. 

Min förhoppning är att mina paviljongtyper skall inspirera andra att 
bygga egna varianter som alla är del av Gallery Wall. Systemet är 
tänkt att vara open source.
 
Jag vill också med mitt arbete ifrågasätta och belysa vad som får 
visas upp och värdesätts inom konstvärlden och i samhället.

Mitt examensarbete är baserat på en dröm som förhoppningsvis i 
framtiden blir verklighet.
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Målningar av Julien Malland och lokala målare. 

Bakgrund

Det jag tycker är intressant med graffiti är hur verket 
förhåller sig till sammanhanget, miljön och omgivnin-
gen. Jag attraheras också av att graffitin på många 
sätt står fri från samhällets regler och restriktioner.  
Graffiti används oftast som kommunikation mellan 
dess utövare men också för att föra ut budskap till 
allmänheten. Graffitin används som redskap i konflik-
ter, gängkrig och revolutioner.
 
Under hösten 2013 såg jag på SVT en fransk doku-
mentärserie i tretton delar om gatukonst världen över. 
Programledaren och gatukonstnären Julien ”Seth” 
Malland reste jorden runt för att måla och visa upp 
gatukonst. Avsnitten går in på djupet i de olika länder-
nas gatukonst/graffitivärld och skildrar de olika graffiti-
kulturernas särart och likheter. 
Denna serie gav mig idén att använda graffiti som 
tema i mitt examensarbete. Jag har skapat olika 
paviljongstyper för gatukonst och använder graffitins 
gemensamma språk för att skapa möten.

En annan inspirationskälla till mitt examensarbete var 
ett nyhetsreportage om att Facebook köpt Virtual Re-
ality Företaget Oculus Rift. 
Jag tror att detta kan medföra att VR-tekniken snart 
blir mer överkomlig och tillgänglig för allt fler männi-
skor. Kanske kommer detta att förändra förutsättnin-
gar även inom inredningsarkitektyrket. 
Många lever stor del av sina liv på nätet och detta ska-
par nya förutsättningar och behov.

les Nouveaux Explorateurs. le globe painter. CANALPLUS.FR 2003
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Oculus Rift.
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Min uppväxt i Östberga under 80-talet
 
Jag är uppvuxen i ett bostadsområde som byggdes under 
miljonprogrammet. Mitt hyreshus var nummer 15 av 49 identiska 
lamellhus. Östberga ligger mellan Årstafälltet och Årsta partihallar i 
Stockholm.

Jag har alltid älskat gatukonst, speciellt graffiti. Gatukonsten är 
ofta politisk och berättar mycket om sin samtid. På väggarna i 
Östberga fanns olika lokala graffitimålare representerade så som 
Rif, Mr. T och Mitch. Jag var själv ingen graffitimålare utan jag och 
mina vänner identifierade oss som skatare. De som målade graffitin 
i Östberga var lite äldre än mig och mina vänner.

Som barn uppfattade jag inga politiska budskap i graffitin 
förutom graffitins anspråk på det offentliga rummet. För mig var 
graffitins storhet dess färg och skala. Jag uppskattade att någon 
tagit sig friheten att förändra denna monotona förorts estetik till 
något fantasifullt och iögonfallande. Ett av mina starkaste intryck 
från min uppväxt var att allt såg likadant ut. Jag visste precis hur 
planlösningen såg ut i de identiska lamellhusen som alla stod 
prydligt utplacerade efter hur man effektivast kunde lyfta de olika 
lägenhetssektionerna på plats med lyftkran. Lägenheterna i sig var 
det inget fel på, förutom just det att variationen saknades. Graffitin 
gav variationen till mitt område och därför älskar jag graffiti. Om 
Östberga var frustrationen som tvingade fram min egen kreativitet 
så var graffitin inspirationen. Jag använder andra sätt att uttrycka 
mig i mitt skapande men kan själv, även nu se ett släktskap med 
graffitin från min uppväxt i Östberga. 

Östberga, tidigt 80-tal
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Syfte

Min grundtanke har varit att sammanföra olika kulturer och skapa 
ett utbyte mellan människor. Jag vill också tillföra någonting nytt 
och jobba rumsligt med paviljonger. 

Metod

För att kunna designa paviljongerna har jag på ett lekfullt sätt utgått 
ifrån vad jag identifierat som motivation till skapandet av Graffiti/
gatukonst. På idébasis har jag skapat ett virtuellt gallerisystem jag 
döpt till Gallery Wall. I mitt system ingår tre fysiska paviljonger. två 
av dessa paviljonger presenterar jag i modell skala 1:10. Den tredje 
har jag gått vidare med och presenterar i fullskala till 
examensutställningen. I systemet ingår också två virtuella pavil-
jonger. Dessa presenteras endast som idé då jag har fokuserat mitt 
arbete på de fysiska paviljongerna. Mina fysiska paviljonger skall 
kunna stå självständiga utan det virtuella gallerisystemet. 

Motivation för graffitimålare enligt mig

1. Politisk, Exhibitionistisk, Frihet.  
2. Förbjudet, Hemligt, Anonymitet.   
3. Rivalitet, Lekfullhet, Kreativitet.
4. Planering, Övning. 
5. Dokumentation, Kontakt, Narrativ.

( Design och material anpassas till platsen där galleriet skall stå. )  

Style Wars, Silver, Tony och Chalfan, Henry, 1984 
Getting Caught, Akayrae, Pernille Forsberg. Toxoplasma Press: 2011

I samtal med en före detta graffitimålare fick jag tips om bl.a. böcker 
som kunde vara intressanta för mig. I Getting caught, en samling in-
tervjuer med Svenska, Danska och Tyska graffitimålare. I intervjuerna 
får man en inblick i motivation och demografi. Innan jag började min 
research så trodde jag att det främst var ungdomar från utsatta förorter 
som målade graffiti men i Sverige är det från alla samhällsklasser. 
Främst unga tonårskillar men också tjejer och äldre. 
Min uppfattning är att yngre graffitimålare motiveras mer av frihet-
skänslan och det förbjudna än de äldre.

3  

3  

Den moderna graffitins ursprung

Den moderna graffitin uppkom i New York på 70-talet. I den klassiska 
graffitidokumentären Style Wars började ungdomar märka tunnelbane-
vagnarna med taggar, d.v.s. givna eller tagna smeknamn. Utövarna 
blev kända då deras namn färdades på tunnelbanevagnarna runt om 
i staden. Detta inspirerade andra att börja tagga. Stilen utvecklades 
till graffiti, och blev den skrivna delen av Hipp Hop kulturen där break-
dance rap och graffiti är beståndsdelarna.

Att jag inte själv kommer från graffitikulturen ser jag inte som ett prob-
lem. Visserligen är jag uppvuxen i en förort i miljonprogrammet under 
80-talet och var med om att se graffitikulturen växa fram i Stockholm 
men jag tillhör inte graffitikulturen i större utsträckning mer än att jag 
uppskattar konstarten.
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Jag började med att skissa på systemet Gallery Wall. Jag var ute efter att 
skapa ett sorts nät som representerade paviljongernas form samt hur de 
olika paviljongerna var sammanfogade i det tänkta virtuella gallerisystemet. 
Jag skissade på olika storlekar, former och sammanfogningar. Den ”vikta 
väggen” var utgångspunkten.

Modellskiss

Del 1: Visionen
Denna del finns bara på idébasis men har varit utgångspunkt 
då jag formgivit mina paviljonger.
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För att kunna uppfatta paviljongens rumslighet och storlek monterade 
jag in paviljongen på välkända platser. Jag skissade också på hur 
paviljongens utseende skulle kunna påverkas av platsen. Paviljongens 
bestämda form gjorde detta svårt.  

Konstfack 

Sergels torg 

Gyllene salen stadshuset
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Jag bestämde mig för att gå vidare med ett hexagonformat nät. Detta gav mig mer av kom-
binationen kontroll och frihet jag var ute efter. Kontrollen kom från den bestämda formen och 
friheten från fri placering. Den fysiska galleriformen var fortfarande för kontrollerad. 

Paviljongen blev uppdelad i olika väggar. Den 
vikta väggen gick från fysisk paviljong till att 
endast vara virtuell huvudform och ”tårtbiten” 
i mitt gallerinät. Detta gav mig frihet att skapa 
skilda fysiska former. Nu kunde jag designa 
olika paviljonger med skilda funktioner och 
uttryck. Jag försökte identifiera motivationen 
till att måla graffiti och utgick från detta när 
jag skapade mina olika paviljongstyper.  
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För att skapa frihet och variation i de fysiska galleriernas 
design så bröt jag upp formen. På detta sätt skulle man 
kunna sättas ihop skilda gallerier i en och samma huvud-
form och skapa ett virtuellt galleri med väggar från skilda 
delar av världen.

Tanken är att vem som helst ska kunna gå in på Gallery 
Walls hemsida och där välja valfri ledig vägg i gallerinätet. 
I och med detta får man mått att förhålla sig till när man 
sedan bygger en fysisk paviljong att måla på. Bilderna från 
den fysiska paviljongen laddas upp på den valda platsen i 
gallerinätet.

 

Upptagna väggar är färgade

Paviljongtyp: Dokumentation, kontakt, 
narrativ. 

Det är till denna paviljong man laddar upp 
bilderna till det dokumenterande bildbiblioteket. 
Här är de olika fysiska paviljongerna sam-
mansatta till huvudformen Gallery Wall. Här kan 
man se hur målningarna växer fram över tid och 
också få den information som upphovsmannen 
valt att dela med sig av.  Här har man en ”ava-
tar” som representation av den virtuella kropp 
man vill visa sig i för andra. Här kan du tala eller 
chatta med andra besökare av Gallery Wall. 
Det virtuella rummet upplevs i First Person View 
d.v.s. man har synfältet i sin riktiga ögonhöjd. 
Man rör sig igenom gående fritt på golvet. Vill 
man titta närmare på en målning som är högt 
upp så får man använda sig av en virtuell stege. 

Paviljongtyp: Planering och 
övning.

Hexagonen består av 5 huvudformer samt en  
6:e för planering och övning. Här kan du plan-
era t.ex. hur mycket färg din målning behöver, 
om du behöver stege eller verktyg, vart du skall 
placera din målning på det fysiska galleriet. 
Denna paviljong består av hela huvudformen 
och är endast tänkt att vara virtuell.
  

Modell av paviljongstyp: 
Dokumentation, Kontakt, Narrativ.

 

 Ukraina, kiev

Tunisien, Tunis

Stockholm

Det slutgiltiga gallerinätet och de två virtuella 
paviljongerna
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De fysiska gallerierna skall förses med streckkoder vars funktion är att ge referenspunkt när 
man laddar upp bilder av sina målningar på den virtuella huvudformen. 
Streckkoden anger var och i vilken proportion målningen skall placeras. 

Tanken är att de olika väggarnas streckkoder ska vara individuella. Ritningar på dessa 
referenspunkter får man i samband med val av plats i gallerinätet.

Om man inte vill bygga en fysisk paviljong så kan man göra stenciler med streckkoden och 
spreja dessa referenspunkter på valfri vägg.

Placering av bilder på den virtuella paviljongen. 
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Placering av paviljongerna har varit viktig i två avseenden. 
1. Det virtuella gallerisystemet

Jag har utgått ifrån min vision av det virtuella gallerisystemet och tank-
en med detta system är att kulturer med stort geografiskt avstånd skall 
mötas i ett och samma virtuella galleri för att där skapa en plattform för 
utbyte och förståelse. Denna aspekt har varit på idébasis och har en-
dast fungerat som guide i mitt designarbete.

2. Den fysiska platsen

Det är viktigt att placeringen skapar ett intressant möte på plats. Jag 
vill gärna locka besökare till paviljongen som annars inte skulle vistas 
i området. Jag vill också ge en bredare bild av samtidskonsten så en 
placering i anknytning till konstinstitutioner ser jag som fördelaktig i detta 
avseende. 
 
I mitt skissarbete med paviljongstyperna har jag utgått från en placering 
Stockholm. Detta kan ses som olika förslag på en och samma början 
av det virtuella gallerisystemet eller så kan detta ses som olika början i 
gallerinätet som sedan skall byggas på ute i världen. 

Fascinate 

Del 2: De fysiska paviljongerna
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Östberga

Årstafältet

 

Platsförslag 1: Mellan den planerade nybyggnationen på 
Årstafältet och Östberga (förorten jag växte upp i)

Anledningen till varför jag vill placera ut just denna paviljong här 
är för att jag vill skapa en mötesplats på gränsen mellan två 
områden och mellan två samhällsklasser. Den mesta nybyg-
gnationen i Stockholm är till för en välbeställd medelklass så 
även här. Östberga å andra sidan har stor etnisk mångfald 
med främst arbetarklasshushåll. Jag ser potentiella motsättnin-
gar och vill därför skapa en gemensam mötesplats. Denna 
paviljong är upphöjd från marken för att ge ett monumentalt 
uttryck. Paviljongen är en ventil för åsikter och dialog.

Material: Järn och armerad betong. 

Modell skala 1:10

Paviljongstyp: Politisk, Exhibitionistisk, Frihet.
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Moderna museet

Nationalmuseum

Stockholms slott

 

Platsförslag 2: Södra Blasieholmskajen

Mittemot Stockholms slott och framför nationalmuseum.
Platsen är idealisk för att få en konstintresserad publik då den 
ligger i anknytning till flera museer i hjärtat av Stockholm. Kon-
trasten till omgivningens historiska arkitektur tillför en intressant 
spänning. Paviljongen står väl synlig från slottet och Södermalm. 
Paviljongen är också här en ventil för åsikter och dialog.

Material: Järn och armerad betong.
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Modellskisser

Modell skala 1:10
SEKTION AA 

A 
A 

5,87m 

5m 
7,5m 

Paviljongstyp: Förbjudet, Hemligt, Anonymitet.
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Platsförslag: Batteriparken på Skeppsholmen.

Denna plats ligger också i anknytning till flera muséer men är 
undanskymd. Skeppsholmskyrkan ligger på en höjd intill och på 
motsatt sida ligger Amiralitetshuset. Paviljongen ligger som i bot-
ten på en skål i den lilla parken. Jag vill förstärka platsens uttryck 
och har därför sänkt ner paviljongen ytterligare i marken. Jag vill 
ge en känsla av trygghet och anonymitet åt besökarna.

Material: Betong eller t.ex. bockad plåt på reglar.
 

Amiralitetshuset

Moderna museet

Nationalmuseum

Stockholms slott
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:(

Paviljongstyp:  Rivalitet, Lekfullhet, Kreativitet. 

2,65m

7,5m

6,5m

Modellskisser

14



Plats för paviljongen i fullskala: Telefonplan, utanför Konstfack.

Med min flipvägg vill jag illustrera hur lönlöst det är med nolltolerans 
mot graffiti. Det förbjudna lockar. Jag tycker man skall ta tillvara på 
graffitimålarnas kreativitet och ge dem möjlighet att utveckla sin konst 
på laglig väg. Kreativitet är vad som för mänskligheten framåt.  

Väggen och golvet är sammanfogade. Tar du ner väggen kommer en 
annan upp. 
Flipfunktionen ger också dubbelt så mycket väggyta att måla på. 

Material: Gran-Plywood på reglar
Konstfack

Tunnelbanan
15



1. Jag får inte själv måla eller skriva på paviljongen.
2. Alla andra får måla och skriva.
3. Jag får inte influera vad som skrivs eller målas.

Reglerna är till för att få en indikation av hur paviljongen skulle nyttjas utan mig.
 

Mina förhållningsregler under examensutställningen
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Första dagen 

Jag ställer ut 30 burkar med sprayfärg i olika färger. Utställningen 
skall snart börja. En man i tjugoårsåldern kommer fram till mig och 
frågar om han får skriva något på min paviljong. Jag svarar att det 
är fritt att skriva eller måla vad han vill. Han skriver Fuck Alliansen! 
Jag är glad att folk verkar förstå att de får måla på paviljongen.
 
Allt fler och fler vågar sig fram och snart ser jag inte den minsta 
tvekan hos besökarna längre. Ju mer väggen blir målad desto lät-
tare verkar det vara för folk att själva våga sig fram och måla. Fuck 
SD är populärt att skriva samt F! Det märks att det är val till Europa-
parlamentet snart. Folk vill visa upp sina åsikter och de flesta som 
kommer till utryck på min paviljong verkar vara åt vänster. Kanske 
beror det på placeringen utanför Konstfack eller på att det till stor 
del är yngre besökare vid min paviljong.

En man i femtioårsåldern kommer fram till mig och ger mig en 
utskällning. Han menar att jag uppmuntrar folk att måla på hans 
fastigheter. Jag svarar att jag enbart uppmuntrar folk måla på min 
paviljong och inte vet något om honom eller hans fastigheter. Man-
nen ser förbryllad ut och undrar igen om jag tycker det är bra att 
han måste betala miljoner i saneringskostnader. Jag svarar att jag 
tycker det är tråkigt att han måste lägga ut så mycket pengar och 
berättar igen att jag enbart uppmuntrar till att måla på min paviljong 
men att han har rätt i att jag är emot nolltoleransen mot graffiti. Jag 
frågar honom om han inte tycker det är bättre att folk målar på min 
paviljong istället för på hans fastigheter. Jag berättar också om 
min idé om det virtuella gallerisystemet och att jag vill bygga broar 
mellan kulturer världen över och klasser i samhället. Den upprörda 
mannen ser förbryllad ut och går sin väg.

Under kvällen visar representanter från ungdomsorganisationerna Reactor i 
Husby och Cyklopen i Bandhagen intresse för att ställa ut paviljongen efter 
examensutställningen. Vi byter kontaktuppgifter. 

Andra dagen

En grupp med ungdomar jag tycker mig känna igen från vernissage sitter 
och väntar vid paviljongen när jag kommer till Konstfack. Jag ställer ut lite 
burkar och de börjar måla. Min skalmodell som jag använder som gästbok i 
utställningslokalen har också den blivit väl använd.

Tredje dagen

Vid öppning hittar tre stora tomma sprayburkar vid min paviljong. Någon 
har varit här och sprayat med egen färg under natten. En student från konst 
saknar sin silverspray och tror att den har använts av någon på paviljongen. 
Vi synar min paviljong och konstaterar att så troligen är fallet. Jag ställer ut 
tre sprayburkar åt gången under dagen.
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Gästbok



Fjärde dagen

Vid öppning hittar jag nio stora sprayburkslock prydligt travade och 
nerlagda i en liten kartong intill min paviljong. Tydligen har någon varit 
här i natt igen. Jag försöker urskilja vad som är nytt men har svårt att 
se. 

Under dagen pratar jag med Jacob Kimvall som är doktorand på 
Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.  Vi pratar 
länge och jag berättar också om min uppväxt i Östberga. Han berät-
tade att han varit handledare åt en person som skrivit en rapport 
om Östbergas graffiti. Jacob sberättar att en tes i rapporten var att 
Svenska bostäder använde Östberga som testområde för kabel-TV. 
Till följd av detta blev ungdomarna tidigt exponerade för Amerikansk 
hip hop kultur och därför var tidiga med att anamma graffiti kulturen. 
Jacob berättar att han har ett exemplar av rapporten på Stockholms 
Universitet och vi bestämmer att vi skall träffas så jag kan låna den av 
honom.
 
Jag konstaterar att flera av besökarna vid min paviljong återkommer 
dagligen för att måla och prata med mig. 

Vid hemgång ser jag barnteckningar i krita på marken mellan min pa-
viljong och tunnelbanan. Troligen så har min paviljong uppmuntrat till 
detta. Jag brukar inte låta de yngsta barnen utan sällskap av vuxen 
måla på paviljongen. Kanske är det någon av dem som på detta sätt 
bidragit till utställningen. Det skulle vara roligt om den upprörda man-
nen från första dagen såg detta. 
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Femte dagen

Ett hakkors hittas av två unga bröder 11 och 13 år gamla. Kanske har 
någon blivit provocerad av paviljongens alla Fuck SD. Kanske är det ett 
osmakligt skämt avsett för att hetsa upp stämningen. Det är en pro-
vokation jag önskar bröderna inte sett men paviljongen är öppen för alla 
åsikter hur osmakliga de än är. Det är självklart också fritt att måla över. 

Jag hör den äldre berätta för sin bror att om Sverigedemokraterna fick 
bestämma så skulle båda deras föräldrar bli deporterade från Sverige. 
Jag frågar bröderna vilka sprayfärger de vill ha. Den äldre svarar gul och 
blå och den yngre tillägger rosa. Jag går och hämtar och ger bröderna 
de färger de vill ha. De båda turas sedan om att målar över hakkorset 
och avslutar med ett hjärta. Sen målar bröderna hjärtan och skriver 
Fuck SD över nästan hela paviljongen. 

Sjätte dagen

En av bröderna från dagen innan ringer mig när jag sitter på tunnelba-
nan på väg till Konstfack. Han undrar när jag kommer med färg. Jag 
förstår att han måste ha hittat mitt nummer i min presentationstext. Jag 
svarar att jag är där inom trettio minuter. De sitter och väntar när jag 
kommer och får några burkar att spraya med. 
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Sjunde dagen

Två elever från konst kommer med roller och vit färg och undrar om de 
får göra en målning, jag svarar att de självklart får det. De börjar måla 
upp en vit grund med rollern för att sedan fylla på med svarta konturer. 
Jag går iväg i ca en timme och när jag kommer tillbaka ser jag att # 27 
har målat över målningen. Jag tycker det är synd att målningen inte fick 
vara kvar lite längre men paviljongen är fri att måla på och att måla över. 
Jag är lite nyfiken på vem denna #27 är.
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Åttonde dagen

Jag gick igenom mina bilder och hittade #27. Det visar sig vara en av 
de unga killar som kommer dagligen. Vid genomgång av bilderna ser 
jag också ett #27 i närheten av hakkorset. Kanske är det även han 
som gjort det. Jag vet inte riktigt vem jag hade föreställt mig vara ba-
kom hakkorset men att det eventuellt är han känns både förvånande 
och självklart.
De unga bröderna som målade över hakkorset kommer förbi med en 
vän. De frågar om de får en varsin tom sprayburk att ta med sig hem.  
Jag låter dom välja varsin burk. 
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Nionde dagen

När jag kommer till skolan ser jag att loppmarknaden som pågår under 
dagen på samma torg som min paviljong har kommit för nära. Vissa 
använder min vägg att hänga upp varor på, andra använder paviljongen 
som solskydd. Jag ber försäljarna som är närmast att flytta på sig. Efter 
några minuter ångrar jag detta. Deras närvaro har förändrat platsens 
karaktär och förflyttat min paviljong till ett annat sammanhang. Jag är 
lite irriterad på mig själv för att jag inte först dokumenterade situationen 
med fotografier. Jag säger till loppmarknadens funktionärer att det är 
tillåtet att använda paviljongen som de önskar men att detta sker på 
egen risk då sprayfärg kan komma att skada deras varor och kläder. 
Ingen väljer att stå lika nära min paviljong som förut. Jag tar några bilder 
ändå. 

En kvinna i fyrtioårs ålder kommer fram till mig och frågar irriterat om jag 
tillhör de personer som brukar klottra i tunnelbanan. Jag svarar att jag 
tillhör Konstfacks vårutställning och inget annat. 

Nu märker jag också att någon skrivit Beckmans was here. De har 
också målat två kön på en av väggarna, jag ler lite för mig själv, ytterli-
gare en uppenbar provokation, men denna gång med humor. Vad skall 
nu hända.  
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Sista dagen

Någon har kastat en påse med svart färg på paviljongen. Beckmans 
was here är nu dolt under en stor svart fläck. Det har även kommit svart 
färg på marken runt om kring. Jag tycker personligen att paviljongen 
aldrig varit vackrare. Jag misstänkte att något liknande skulle hända. 
Troligen kommer jag vara tvungen att ta bort färgen från marken men 
hoppas den får vara kvar som ett minne från utställningen. 

Medans jag förklarar min idé för en intresserad man ser jag en grupp, 
för mig okända personer närma sig. Jag kan urskilja ur deras samtal att 
en av dem vill visa upp vad han skrivit på paviljongen. När de kommer 
närmare märker han den stora svarta fläcken. Jag tycker mig uppfatta 
att han känner en besvikelse över att det han skrivit blivit dolt under fär-
gen. Jag pratar fortfarande med den intresserade mannen och gruppen 
går vidare mot konstfacks entré. Jag slås av hur intressant jag tycker 
denna lilla värld runt min paviljong har blivit.
 
På kvällen monterade jag ner paviljongen och fraktade den till Reactor 
i Husby. Det känns roligt att paviljongen uppskattas och får leva vidare. 
Förhoppningsvis så kan paviljongen locka folk utifrån att besöka Husby. 
Kanske blev min paviljong utanför Konstfack mer ett klotterplank än 
graffitivägg. Jag tror detta beror på sammanhanget och ser inte detta 
som ett misslyckande. Paviljongen blev ett samtidsdokument som 
visade upp kärlek, trångsynthet och politik. För mig personligen var det 
oerhört spännande att iaktta vad som hände under dessa dagar. Pavil-
jongen visade på det mänskliga behovet att uttrycka åsikt och bli sedd. 
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Resning av Gallery Wall i Sammarbete med 
ungdomsorganisationen Reactor

I juni reste jag Gallery Wall på nytt. Denna gång I Husby. 
Jag höll i en workshop med Ungdomar i åldern15 till 17 år. 
Under min ledning kom vi gemensamt fram till hur vi skulle 
resa och stadga paviljongen på bästa sätt. Paviljongen i 
Husby är något förminskad än originalet. Detta gjorde jag 
för att förstärka konstruktionen så att den får en lång livs-
längd på sin nya plats. Denna variant har inte streckkoden 
på sidorna då det Virtuella gallerisystemet inte är realitet 
än. Streckkoden kan fräsas in om och när gallerisystemet 
tas i bruk.
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Flippning av Gallery Wall

Asfaltsplanen utanför Reactor har på senare tid används för att sladda 
runt med bilar. Detta har skapat otrygghet främst bland de yngre barnen 
som ofta vistas på den angränsande fotbollsplanen.
Beroende på hur man flippar väggen så tar paviljongen mer eller mindre 
plats i anspråk av asfaltsplanen. Paviljongen skapar en barriär för bilarna 
och en tryggare väg fram till fotbollsplanen.

Med Gallery Wall vill jag också illustrera hur lönlöst det är med nolltoler-
ans mot graffiti. Det förbjudna lockar. Jag tycker man skall ta tillvara på 
graffitimålarnas kreativitet och ge dem möjlighet att utveckla sin konst 
på laglig väg. Kreativitet är vad som för mänskligheten framåt.  

Väggen och golvet är sammanfogade. Tar du ner väggen kommer en 
annan upp. Flipfunktionen ger också dubbelt så mycket väggyta att 
måla på. 

Material: Gran-Plywood på reglar
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Jacob Kimvall

Torsdagen 12/6 träffade jag jacob Kimvall på Stockholms Universitet. 
Han hade under morgonen gått igenom rapporten Peter Bergman 
skrivit men inte hittat informationen om Östberga. Jacob hade läst ett 
ofärdigt exemplar i samband med att han blivit intervjuad av Peter om 
graffitikulturen i Stockholm. Jacob misstänkte att informationen om 
Östberga strukits då rapporten var för lång. Jacob ringer upp Peter när 
jag är där och mycket riktigt så bekräftar Peter att Östberga varit tes-
tområde för kabel-TV men att det var Telia och inte Svenskabostäder 
som utförde testet. Området passade bra för att det var i närförort men 
ändå isolerat. Det var lätt och billigt att dra kablar till området. Peter 
minns inte varför han strukit informationen om Östberga men bekräftar 
att han var tvungen att korta ner sin rapport. Jag fick ett exemplar av 
Peter Bergmans rapport av Jacob Kimvall.

Östberga 2014

På senare år har Östberga förändrats. Graffitin på väggarna har tvät-
tats bort. Kollektivtrafiken har förbättrats och man har gjort ett försök till 
upprustning av husfasader med blandat resultat. Det har också tillkom-
mit nybyggnation vilket i mina ögon varit ett lyft för området. I början 
av det här projektet återvände jag till Östberga. Jag tejpade upp lap-
par över hela området i ett försök att finna spår av graffitikulturen från 
min uppväxt. Jag fick ett svar. Ett mail av en person som ville hjälpa till 
men förbli anonym. Tyvärr svarade inte hen på de frågor jag skickade, 
kanske var hen bara nyfiken. 
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