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The aim of this thesis is to examine how Jan Svenungsson’s chimney sculptures are connected 
to a local and a global context. The focus of the examination is on the chimney project as a 
whole as well as a closer look at the chimney sculpture Tenth Chimney and the park, 
Tegnérparken where the sculpture is placed. The chimney project is made up of a series of 
chimney sculptures placed at different locations. The chimney sculptures follow the rule that 
each new chimney is a meter taller than the one before. 

The method of the analysis is in accordance with semiotic theory with a study of the 
denotative level followed by the connotative level. The foundation of the examination consists 
of theories of space, territoriality, signs and actor-network theory. 

The result of the study is that the chimney project is able to operate simultaneously on a 
local and global level as well as a physical and an abstract level. The very physical and 
grounded effect of the chimney’s form creates an inevitable material interaction between the 
sculpture and its physical environment. This makes it possible to create a strong sense of 
belonging to the park and the sculpture for the neighborhood’s residents. A global network of 
the chimney sculptures and other actors with a relation to the chimneys is created when 
meaning is transported within the network.  

Jan Svenungsson reverses the conditions of the global market, instead of the 
homogeneity and anonymity which usually characterizes the global mass production the 
chimney project emphasizes workmanship and the collective and collaborative production 
process.  

 
Titelsida: Bild 1. Jan Svenungsson, Den tionde skorstenen (2015), Tegnérparken, Uppsala. Tegel, 19 meter hög. Foto: Maria 

Cheng Herelius. 
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Inledning 
En varm och kvalmig sommardag sitter jag på en bänk utanför Mori Art Museum i Tokyo 

hänförd av Louise Bourgeois spindelskulptur Maman (bild 2). Den massiva skulpturen är 9,3 

meter hög och vid den bredaste punkten 10,2 meter bred; såväl blickar som rörelse styrs av 

skulpturens skrymmande närvaro. Trots att jag sitter framför denna iögonfallande vy får jag 

en förnimmelse av en annan bild, en klon av den tidigare nämnda jättespindeln framför 

Moderna museet i Stockholm från 2015. Genom att skulpturen Maman finns i sju exemplar 

och att dessa är placerade i olika städer och på flera kontinenter gör verket inte endast anspråk 

på platsen utanför Mori Art Center utan gör även anspråk på att vara ett internationellt och 

globalt konstverk. Detta anspråk tycks för mig vara naturligt i en metropol som Tokyo men 

jag frapperas av tanken på en skulptur som gör liknande anspråk i mina hemtrakter. 

Nästan varje dag cyklar jag förbi Tegnérparken som rymmer den tornande skulpturen 

Den tionde skorstenen gestaltad av konstnären Jan Svenungsson. Liksom Louise Bourgeois 

Maman tar den 19 meter höga skorstenen upp mycket plats och liksom jättespindeln 

är skorstenen en del av ett internationellt sammanhang genom att den är en av tio skorstenar 

som finns på olika platser världen över. 

Ett offentligt konstverk som Den tionde skorstenen påverkar platsen där den är belägen 

både fysiskt och idémässigt. Tillika påverkar den offentliga konsten de människor som rör sig 

i rummet som konstverket är en del av. Att den offentliga konst som omger oss i vår stadsdel 

och vårt territorium är en viktig angelägenhet klargjordes i och med den heta debatt som 

väcktes i Uppsala kring den resliga skorstenen i Tegnérparken. 

Offentlig konst blir ofta starkt associerad till en plats och även vice versa. Samtidigt är 

det inte ovanligt att konstverk är producerade i flera exemplar som ställs ut på olika platser 

vilket kan leda till att konstverk associeras med flera miljöer och platser på en och samma 

gång. Ett väldigt intressant fenomen som kan generera den där lustiga känslan av att uppleva 

flera platser simultant som jag fick erfara i Tokyo. 
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Bild 2. Louise Bourgeois, Maman (2002) utanför Mori Art Museum, Roppongi Hills, Tokyo. Brons, stål och marmor, 

10.23 x 9.27 x 8.91 m. Foto: Kerstin Herelius. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur ett offentligt konstverk samtidigt 

interagerar i ett lokalt och ett globalt sammanhang. Det lokala och det globala studeras i 

relation till Jan Svenungssons skorstensprojekt med fokus på skulpturen Den tionde 

skorstenen och platsen Tegnérparken i Uppsala. Den offentliga konsten påverkar platsen 

samtidigt som platsen påverkar den offentliga konsten, denna växelverkan är något som 

kommer att undersökas i denna uppsats.  

Den platsspecifika konsten befinner sig i ett rum och ett territorium vars produktion 

påverkas av och påverkar konsten. Således är detta något som kan studeras för att få en 

djupare förståelse av ett konstverk. Konsten verkar emellertid inte endast inom ett begränsat 

område så för att få en helhetsbild av konstverkets verkan krävs även en kartläggning av hela 

det nätverk av aktörer som konstverket är en del av. 
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Frågeställningar: 

• Hur verkar konstverket Den tionde skorstenen i relation till en lokal plats? 

• Hur verkar konstverket Den tionde skorstenen och Jan Svenungssons skorstensserie i 

ett globalt sammanhang? 

• Hur kan Jan Svenungssons skorstensserie förstås utifrån Baudrillards begrepp 

simulacrum och simulering? 

• Hur kan Jan Svenungssons skorstensskulpturer förstås som heterotopier? 

 

Material 

Uppsatsens undersökning kommer att utgå från Jan Svenungssons skorstensprojekt med 

särskilt fokus på skulpturen Den tionde skorstenen (2015) och Tegnérparken i Uppsala. 

Ytterligare källor av intresse för arbetet är Jan Svenungssons och Catharina Gabrielssons 

Bygga skorsten = Building chimneys (2008), samt Jan Svenungssons hemsida, 

www.jansvenungsson.com.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna svara på de frågor som har ställts presenteras teorier kring rum, territorialitet 

samt aktörer och nätverk som teoretisk bakgrund. Henri Lefebvres teorier som behandlar 

produktionen av rum är grundvalen för detta arbete; något som Mattias Kärrholms 

territorialitets begrepp bygger vidare på. Aktör-nätverksteori kommer att användas till att 

förstå hur skorstensskulpturerna verkar i relation till varandra och andra aktörer. Slutligen 

kommer Foucaults begrepp heterotopi tillämpas på Jan Svenungsson skorstenserie för att 

förstå den simultana upplevelsen av det virtuella och det reella. 

 

Produktionen av rum 

Lefebvres teorier kring rum [space] undersöker produktionen av rum och försöker föra 

samman det mentala rummet (det filosofiska rummet) med det reella rummet (det sociala eller 

fysiska rummet). Lefebvre beskriver en triad av koncept som beskriver det sociala rummet – 

rumslig praktik [spatial practice], representationer av rum [representations of space] och 

representativa rum [representational space].  

Rumslig praktik [Spatial practice] eller det varseblivna rummet [perceived space] 

definieras som produktion och re-produktion där varje social formation karaktäriseras av 

uppsättningar av rumsliga kännetecken och specifika platser. Den rumsliga praktiken är det 
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rum som vi uppfattar under vårt vardagliga liv och den kroppsliga erfarenheten som vi kan 

uppleva genom händer, sinnesorgan och andra delar av kroppen.1  

Representationer av rum [representation of space] eller det föreställda rummet 

[conceived space] beskriver det konceptuella rummet. Representationer av rum är knutet till 

produktionens relationer och den ordning som dessa relationer inverkar på kunskap, tecken 

och koder. Det föreställda rummet är vetenskapsmännens, planerarnas och teknokraternas 

rum, då det föreställda rummet tillhör de personer som likställer det föreställda med det 

varseblivna och det levda. Rummets koncept har en benägenhet att bilda ett system av verbala 

och intellektuellt utformade tecken.2 

Representativa rum [representational space] eller det levda rummet [lived space] är 

främst användarnas eller invånarnas rum, ett rum som levs genom associationer av bilder och 

symboler. Det representativa rummet förkroppsligar en komplex symbolism, som både kan 

vara och inte vara kodad. Det representativa rummet skapas med hjälp av historia – ett folks 

historia eller en individuell persons historia. Det levda rummet har även en affektiv kärna och 

en temporal aspekt. Exempel på representativa rum är barndomsminnen och drömmar.3  

 

Simulacra och simulering 

I Baudrillards bok Simulcra and simulation undersöks begreppen simulacrum och simulering. 

Simulacrum beskriver ett tecken som refererar till något som inte existerar eller aldrig har 

existerat.4 Baurdrillard beskriver även begreppen dissimulera och simulera – att dissimulera 

är att låtsas [pretend] att man inte har det man har och att simulera är att fingera [feign] ha det 

man inte har.5 Simuleringen har förlorat de ursprungliga referenserna vilket skapar en 

hyperreell verklighet med modeller av det reella som saknar en ursprunglig källa. Baudrillard 

använder kartan som en liknelse för att beskriva det hyperreella, kartan föregås inte längre av 

ett territorium, det är istället kartan som genererar territoriet.6  

 

Heterotopi 

Michel Foucault ställer begreppet heterotopi [heterotopia] i kontrast mot begreppet utopi 

[utopia]. Utopin presenterar en perfekt eller uppochnedvänd version av det verkliga samhället 

men de är i grunden overkliga rum. Heterotopin är däremot en verklig plats som uppstår vid 
                                                

1 Henri Lefebvre, The production of Space (Oxford: Basil Blackwell, 1991), s 38, 40. 
2 Lefebvre 1991, s. 33, 38–39. 
3 Lefebvre 1991, s. 39–42.  
4 Baudrillard, Simulacra and Simulation (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994), s. 6. 
5 Baudrillard 1994, s. 3. 
6 Baudrillard 1994, s. 1.  
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skapandet av samhällen, som en slags konstruerad utopi där alla platser som kan finnas i ett 

samhälle simultant representeras, ifrågasätta och inverteras. Ett exempel på en heterotopi är 

spegeln som existerar i det blandade och gemensamma utrymmet mellan de två platserna 

utopin och heterotopin. Spegeln kan beskrivas som en platslös plats alltså är den en utopi. I 

spegelns utopi ser jag mig själv där jag inte finns. Spegeln är en heterotopi eftersom den 

existerar i verkligheten och samtidigt projicerar en spegelvänd virtuell bild.7  

 

Territorialitet  

Mattias Kärrholm definierar territorialitetsbegreppet som en avgränsad och verksam kontroll 

samt som en rumslig institutionalisering. Den första beskrivningen ger uttryck för den 

rumsliga kontroll som etableras i ett territorium med betoning på själva effekten och inte 

avsikten eller personen som ger upphov till kontrollen. Institutionalisering innebär att 

territorialiteten får fastare former. Uttrycket ger utrymme för gradering, ett område kan vara 

mer eller mindre territoriellt.8 

Fyra olika produktionsformer definieras av Kärrholm – territoriell strategi, territoriell 

taktik, territoriell association samt territoriell appropriation. Territoriell strategi och 

territoriell taktik är begrepp som används för att beskriva den aktiva kontrollen där 

tillgängligheten avsiktligt inskränks.9 Territoriell strategi är den avsiktliga och formella 

planeringen av produktionen av territorialitet som ofta är professionell. Den territoriella 

taktiken däremot är ofta personlig och inte professionell eller formell.10 Ett territorium som 

verkar genom att det är anknutet till ett särskilt bruk eller bruksform kan definieras som en 

territoriell association.11 Slutligen innebär den territoriella appropriationen att ett territorium 

produceras genom att ett område används upprepat av en person eller grupp.12 

 

Aktör-nätverksteori (ANT) 

Aktör-nätverksteori [actor-network theory] som förkortas ANT är en materialistisk-semiotisk 

metod.13 En metod som har utvecklats inom området STS (science and technology studies) 

eller teknik- och vetenskapsstudier utformad akademiker som Bruno Latour, John Law och 

                                                
7 Michel Foucault, “Of Other Spaces”, Diacritics, vol. 16, no. 1 (1986), s. 24, DOI: 10.2307/464648 
8 Mattias Kärrholm, Arkitekturens territoralitet: Till en diskussion om territoriell makt och gestaltning i stadens 
offentliga rum (Diss., Lunds universitet, 2004), s. 77–78. 
9 Kärrholm 2004, s. 83-84. 
10 Kärrholm 2004, s. 83. 
11 Kärrholm 2004, s. 90. 
12 Kärrholm 2004, s. 92. 
13 Kärrholm 2004, s. 122. 
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Michel Callon.14 Metoden kan användas för att beskriva hur aktörer i samhället beter sig och 

påverkar varandra.15 Aktörer är de som förmås utföra handlingar av andra, dessa aktörer kan 

vara såväl mänskliga som icke-mänskliga.16  

Mellanhand och medlare är två begrepp som beskriver en aktör som förmedlar något. 

Mellanhanden transporterar betydelse eller kraft utan att omvandla det som förmedlas. 

Medlaren däremot översätter och modifierar betydelsen eller de element som förs vidare.17 

 

Metod 

Uppsatsens metod kommer att bestå av en analys med de nämnda teoretiska utgångspunkterna 

som grund och utgå från observationer av konstverk och platser. Ett besök gjordes till Den 

femte skorstenen och Tegnérparken besöktes vid flera tillfällen under hösten 2016. 

Uppsatsens analys kommer enligt Barthes semiotiska tradition ske på två nivåer; först den 

denotativa nivån, sedan den konnotativa nivån. Den denotativa nivån innebär att genom en 

grundförståelse av tecknen urskilja vad en bild eller ett konstverk föreställer. De associationer 

som verket framkallar och de värderingar som uttrycks utgör den konnotativa nivån.18 

 

Tidigare forskning 

Den platsspecifika konsten existerar i ett rum som är mångfacetterat. Ofta möts flera ämnen 

inom detta forskningsfält som konst, arkitektur och urbanteori.  Jesper Magnussons 

avhandling Clustering Architectures: the Role of Materialites for Emerging Collectives in the 

Public Domain (2016) undersöker hur människor möts och socialiserar i urbana miljöer 

utifrån en arkitekturteoretisk bakgrund. Magnusson menar att både det sociala och det 

materiella medverkar i produktionen av rum.19 Den rumsliga produktionen påverkar och 

interagerar med den platsspecifika konsten. I One Place After Another: Site-Specific Art and 

Locational Identity (2002) undersöker Miwon Kwon det platsspecifika. Kwons text behandlar 

inte endast ämnet platsspecifik konst som en konstnärlig genre utan problematiserar även 

begreppet från ett vidare perspektiv. Kwon betonar vikten av de fysiska förutsättningarna för 

                                                
14 Bruno Latour, Tinget återställt: en introduktion till actor-network theory (Lund: Studentlitteratur, 2015), s. 32. 
15 ”Bruno Latour”,  Nationalencyklopedin  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bruno-
latour [Hämtad 3/1 2017] 
16 Latour 2015, s. 62, 91. 
17 Latour 2015, s. 54–55. 
18 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder att tolka visuella uttryck (Johanneshov: MTM, 2013), 
s 44. 
19 Jesper Magnusson, Clustering architectures: The role of materialities for emerging Collectives in the public 
domain. (Diss., Lunds universitet, 2016). 
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produktionen, presentationen och receptionen av konst. Inverkan av det spatiala och det 

politiska i den platsspecifika konsten analyseras även av Kwon.20  

Många konstnärer har under det senaste årtiondet valt att använda sig av kollaborativa 

och kollektiva metoder för att producera konst. Detta är ett ämne som granskas i Grant H. 

Kesters The One and the Many: Contemporary Art in a Global Context (2002). Den 

kollaborativa produktionen av konst är ett globalt fenomen, både i bemärkelsen att den 

förekommer världen över och att många konstsamarbeten är internationella.21 Den 

ekonomiska globaliseringen har bidragit till utvecklingen av den postindustriella staden som 

har förändrat hur staden fysiskt och socialt är organiserad. Detta är något som behandlas i 

boken Storstadens omvandlingar: postindustrialism, globalisering och migration: Göteborg 

och Malmö (2006) med fokus på de två svenska storstäderna Göteborg och Malmö. Boken 

undersöker vad som händer när den industriella staden som historisk miljö och socialt 

landskap laddas om.22 

De två texterna “Om och om igen, och igen: Jan Svenungssons skorstenar” och 

“Komplexitet och motsägelse” i boken Bygga skorsten (2008) behandlar Jan Svenungssons 

skorstensprojekt. “Om och om igen, och igen: Jan Svenungssons skorstenar” av Jörg Heiser är 

en text som ger bakgrund till skorstensprojektet och presenterar de platser som skorstenarna 

finns på.23 Även Catharina Gabrielssons text “Komplexitet och motsägelse” behandlar 

skorstensserien. Som titeln antyder tar Gabrielsson upp projektets komplexitet och 

motsägelser, skorstenenarna är både permanenta och temporära, existerar i samspelet mellan 

dåtid, samtid och framtid och verkar i rummet mellan konst och arkitektur samt det imaginära 

och det verkliga.24 

Peter Aronssons bok Historiebruk: att använda det förflutna (2004) undersöker hur 

historia används och gestaltas. Aronsson ger såväl en teoretisk bakgrund som konkreta 

exempel på historiebruk.25 

 

Disposition 

                                                
20 Miwon Kwon, One place after another: Site-specific art and locational identity (Cambridge, Mass: MIT Press, 
2002). 
21 Grant H. Kester, The one and the many: contemporary collaborative art in a global context (Durham N.C: 
Duke University Press, 2011). 
22 Storstadens omvandlingar: postindustrialism, globalisering och migration: Göteborg och Malmö, red. Ove 
Sernhede & Thomas Johansson (Göteborg: Daidalos, 2006). 
23 Jörg Heiser, “Om och om igen, och igen: Jan Svenungssons skorstenar”, i Bygga skorsten = Building 
chimneys, red. Marika Wachtmeister Jan Svenungsson, (Stockholm: Atlantis, 2008). 
24 Catharina Gabrielssons, “Komplexitet och motsägelse”, i Bygga skorsten = Building chimneys, red. Marika 
Wachtmeister & Jan Svenungsson, (Stockholm: Atlantis, 2008). 
25 Peter Aronsson, Historiebruk: att använda det förflutna (Lund: Studentlitteratur, 2004). 
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Som bakgrund till analysen kommer jag att börja med att avhandla information gällande 

uppkomsten av konstverket Den tionde skorstenen och dess upphovsman. Uppsatsens 

huvudtext kommer att gå från den denotativa nivån till den konnotativa enligt semiotisk 

analys. Analysen kommer att behandla platsens och skulpturens anknytning till det lokala och 

det globala följt av en undersökning av interaktionen mellan det lokala och det globala. 

 

Bakgrund 

Jan Svenungsson 

Jan Svenungsson är en svensk konstnär som lever och arbetar i Berlin och Wien. Han föddes i 

Lund 1961 och växte upp i Uppsala. De konstnärliga studierna genomförde han vid Kungliga 

konsthögskolan i Stockholm mellan 1984 och 1989 och vid L'Institut des Hautes Études en 

Arts Plastiques i Paris mellan 1988 och 1989. Svenungsson är för närvarande professor i 

grafik vid Universität für angewandte Kunst i Wien.26  

 

Skorstensprojektet 

Jan Svenungssons skorstensprojekt är ett konstnärligt projekt, i vilket Svenungsson uppför en 

serie skorstenar där varje skorsten är en meter högre än den tidigare. Den första skorstenen 

uppfördes vid Moderna museet i Stockholm 1992 och den senaste Den tionde skorstenen 

uppfördes 2015 i Tegnérparken i Uppsala. Skorstensmotivet har återkommit i Svenungssons 

skapande. Svenungsson har exempelvis skapat teckningar, video-konstverk och träsnitt som 

föreställer skorstenar.27 

 

De tio skorstenarna 

№ 1. Den första skorstenen anlades utanför Moderna museet 1992 under utställningen Rum 

mellan rum. Skorstenen var 10 m hög murad med rött tegel. Att Den första skorstenen skulle 

rivas två år senare stod klart redan från början, konstverket revs 16 september 1994. 

Bygglag: Seth Hellstadius, Janne Nordin, Jan Svenungsson. 

 

№ 2. Att denna första skorsten skulle utvecklas till ett helt skorstensprojekt var tack vare 

dåvarande chefen för moderna museet Pontus Hultén som övertygade Svenungsson att 

återskapa skorstenen på expo i Sydkorea. Den andra skorstenen uppfördes i Taejon, Sydkorea 

                                                
26 Jan Svenungssons hemsida, cv, http://www.jansvenungsson.com/cv.html 
 [hämtad 27/1 2017]. 
27 Jan Svenungssons hemsida, http://www.jansvenungsson.com/images2/chimneys.html [hämtad 3/1 2017]. 
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1993 inför utställningen Future Lies Ahead ett bidrag till världsutställningen Expo 93’.  Den 

andra skorstenen är ett permanent konstverk. 

Bygglag: Cho Chang-sun, Kong Kil-Sang, Lee Pum-Yung, Jan Svenungsson. 

 

№ 3. Den tredje skorstenen tillverkades 1995 i staden Kotka i Finland för utställningen Port 

of Art. Skorstenen revs 2007. 

Bygglag: Lasse Riivari, Juha Krautsuk, Jari Pesu, Jan Svenungsson. 

 

№ 4. Den 13 meter höga skorstenen som uppfördes i Tyskland på ett fält söder om byn 

Drewen, Brandenburg, Tyskland 1996 blev den fjärde skorstenen i serien. Beställaren av 

konstverket var Internationales Kunstforum Drewen och skulpturen är ett permanent verk. 

Bygglag: Klas Schwager, Henrik Walk, Sven Richter, Marco Dahr, Jan Svenungsson. 

 

№ 5. Den femte skorstenen är 14 meter hög och står i Motala ström i Norrköping. Skulpturen 

uppfördes 1999 och beställaren var Norrköping kommun med Konstmuseet som företrädare. 

Konstverket har överlämnats som en gåva till Norrköping Campus, Linköping universitet från 

Norrköping kommun. 

Bygglag: Ove Fredriksson, Nils Gunnar Johansson, Stefan Karlsson, Håkan Karlsson, 

Johan Skolöf (dykare), Mikael Skoglöf (dykare), Jan Svenungsson. 

 

№ 6 Den sjätte skorstenen utfördes på privat mark mellan byn Hembergen och gården 

Kokenbrink i Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Skorstenen uppfördes 2001 för utställningen 

Skulptur Biennale Müntsterlan 2001. Marken som konstverket står på köptes inför 

uppförandet av skorstenen. Konstverket kommer att kvarstå tills år 2031 då en omförhandling 

av kontraktet sker. 

Bygglag: Colin Smith, Henry Bowcock, John Cox, Gislaw Kloka, Jan Svenungsson. 

 

№ 7. Den sjunde skorstenen är 16 meter hög och konstverket uppfördes i staden Buxtehude, 

Tyskland 2005. Skulpturen skapades för utställningen A Whiter Shade of Pale – Kunst aus 

den Nordischen Ländern an der Unterelbe och är permanent. 

Bygglag: Michael Mayerhoff, Johannes Woitaschek, Kai Fahje, Jan Svenungsson. 
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№ 8. Den åttonde skorstenen restes i Wanås Park 2007 för utställningen Wanås 2007: 20-års 

jubileum. Skulpturen är menat att vara ett permanent konstverk. Beställaren av konstverket 

var Stiftelsen Wanås Utställningar. 

Bygglag: Göran Holgersson, Ronny Murare, Marcus Adamsson, Jan Svenungsson.28 

 

№ 9. Den nionde skorstenen upprättas 2005 i ett fabriksområde i staden Hamm, Tyskland. 

Skorstenen är 18 meter och är permanent. 

Bygglag: Jürgen Totzke, Alexander Hilse, Henrik Grams, Jan Svenungsson. 

 

№ 1 II. En ”re-konstruktion” [re-construction] av Den första skorstenen som demolerades i 

Stockholm 1994 uppfördes 2013 som en permanent skulptur för trädgården invid Städel 

Museum i Frankfurt. Beställaren av skorstenen var Frankfurts Städel Museum. 

Bygglag: Norbert Kawaletz, Jürgen Totzke, Rossen Atanassov, Jan Svenungsson. 

 

№ 10. Den tionde skorstenen uppfördes i Tegnérparken i Uppsala. 19 meter hög.  Beställare: 

Uppsala kommun. 

Bygglag: Dan Ahlgren, Ronny Murare, Christian Säfström, Jan Svenungsson. Sh-bygg 

var byggnadsentreprenör. 29 

 

Den tionde skorstenen 

Konstnären Jan Svenungsson gav tre förslag på platser för placeringen av Den tionde 

skorstenen. Dessa platser var Tegnérparken, Ultuna samt Odinslund. Kommunen beslutade 

2014 att skorstenen skulle uppföras i Tegnérparken.30 

Redan 2012 anordnades soloutställningen UPPSALA | MORGON på Konsthuset 

Uppsala Konsthall i Uppsala. Ett av verken som Svenungsson ställde ut var installationen 

Fragment av # 10, en skulptur i tegel byggd på platsen föreställande en bas till en tionde 

skorsten.31 I samband med denna utställning startade en kampanj för att uppföra en skorsten i 

                                                
28 Bygga skorsten = Building chimneys red. Marika Wachtmeister & Jan Svenungsson (Stockholm: Atlantis, 
2008). (Information skorsten 1-8.) 
29 Jan Svenungssons hemsida, http://www.jansvenungsson.com/images2/chimneys.html [hämtad 3/1 2017] 
(Information om Den nionde skorstenen, Den första skorstenen II samt Den tiondeskorstenen.)  
30 ”Detta är ingen skorsten” Luthagsnytt, nr 5 2015, http://luthagsnytt.se/luthagsnytt/  [hämtad 4/1 2017, utskrift 
hos författaren]. 
31 Jan Svenungssons hemsida, http://www.jansvenungsson.com/images9/ua12/ua1.html [hämtad 2/1 2017]. 
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Uppsala då artiklar som “Visst måste Uppsala få en skorsten”32 och “ Uppsala behöver en 

skorsten” publicerades i Uppsala nya tidning.33 

Skorstenens uppförande möttes av starka reaktioner från många av stadsdelens invånare.  

Uppsalabor ifrågasatte om skorstenen kunde vara konst och om den passade i parken, men 

den mest upprörande aspekten verkade vara att stadsdelens och stadens invånare inte hade fått 

delta i beslutet om skorstenen och hur deras offentliga miljö skulle formas.34  

  

                                                
32 Cristina Carlstam ”Visst måste Uppsala få en ny skorsten” Uppsala Nya Tidning 17/11 2012 
http://www.unt.se/kultur/kulturdebatt/visst-maste-uppsala-fa-en-skorsten-1968231.aspx [hämtad 2/1 2017]. 
33 Sebastian Johans “Uppsala behöver en skorsten” Uppsala Nya Tidning, 15/11 2012 http://www.unt.se/kultur-
noje/konst/uppsala-behover-en-skorsten-1959525.aspx [hämtad 2/1 2017]. 
34 Fredrik Dahlström, ”Grannar protesterar mot den tionde skorstenen” Uppsalatidningen 5/2 2015 
http://www.direktpress.se/uppsalatidningen/Arkiv/Artiklar/2015/02/NYHETER-Grannprotest-mot-skorstenen/ 
[hämtad 3/1 2017, utskrift hos författaren]. 
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Analys 
Beskrivning av Den tionde skorstenen och Tegnérparken 

Den tionde skorstenen är hög och smal, utformad i rödbrunt tegel. Skorstenen har en yta som 

skapar ett nät av rektanglar, karakteristiskt för det murade teglet. Det murade teglet har även 

ett flammigt utseende skapat av tegelstenens olika färgtoner och den blandningen av tydligare 

och suddigare övergångar från en tegelsten till en annan. Detta flammiga och oregelbundna 

mönster för tanken till organiska ytor som trädens stammar. Skorstenen är formad som en 

cylinder som smalnar av mot toppen. Skorstenen växer upp från gräsmattan som ett av de 

närliggande träden. Den tjocka botten ger en tyngd och stabilitet till skorstenens uttryck. 

Skulpturen är placerad i ena kortändan av den avlånga och rektangulära parken. 

Omgivningen kring skorstenen består av gräsmattor och grusvägar som slingrar sig fram kring 

konstverket. Framför skorstenen bildar stigarna ett vägskäl där tre vägar möts, när väglaget är 

skapligt skapas en god genomströmning av människor där. 

Buskage och träd ringar in parkens område. Bortom denna barriär av växtlighet finns de 

tre gatorna Ringgatan, Sibyllegatan och Kyrkogårdsgatan och på den sista långsidan finns 

bostadsområden med lägenhetshus och en förskola. Parallellt med Tegnérgatan på Ringgatan 

finns ett litet centrum med restaurang, bank, blomsterhandel, en Coop-butik och några 

ytterligare butiker. 

Tegnérparken kan beskrivas som tre olika områden. De tre delarna kan kort 

sammanfattas som lekparken i sydväst, skorstenen i nordöst och den stora gräsmattan som 

ligger mellan dessa områden. Det nordöstra området där skorstenen är placerad är den del som 

är tydligast avgränsad från omgivningen. Denna del av parken har även de tydligaste 

ingångarna eller utgångarna som är utformade som öppningar i de täta häckarna eller en stig 

av stenplattor i gräsmattan som leder till ett hål i buskaget. Mellan det nordöstra och det 

nordvästra området ligger ett område som jag kallar det mellersta området som huvudsakligen 

består av en stor gräsmatta omgiven av träd och gångvägar. En liten kulle avgränsar den 

sydvästra lekparkens område från det mellersta området med den stora gräsmattan. 

Upplevelsen av skorstenen förändras beroende på vart man befinner sig i parken. I den 

nordöstra delen kan man se skulpturens bas vilket ger känslan av att konstverket är stabilt och 

grundat väl i marken. I andra delar av parken är det skymd sikt, antingen syns den inte alls 

eller så ser man toppen av skorstenen (bild 3).  
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Bild 3. Jan Svenungsson, Den tionde skorstenen (2015) Tegnérparken, Uppsala. Tegel, 19 meter hög. Foto: Maria 

Cheng Herelius. 

 

Platsen och rummet 

Den tionde skorstenen står inte upphöjd ovan marken utan ser ut att växa upp ur marken vilket 

betyder att betraktaren kan komma riktigt nära konstverket. Bilden av skorstenen förändras 

beroende på var man står i relation till skulpturen, på längre håll syns schatteringarna hos 

skorstenens mönster väl och på nära håll är det lättare att skönja det mönster av vertikala och 

horisontella linjer som murbruket bildar. Skorstenen hamnar i synfältet för de fotgängare och 

cyklister som använder de grusvägar som omger skorstenen. Kanske en blick rör sig mot 

skorstenens topp eller ett öga uppfattar en orange fläck i periferin. Parkens besökare kan gå 

fram till skorstenen och känna skorstenens textur.  

Den rumsliga praktiken, ett av begreppen i Lefebvres begreppstriad gällande 

produktionen av rum beskriver varseblivningen av ett rum med hjälp av alla våra sinnen. 35 

Det är även genom synen, hörseln och känseln som vi erfar ett konstverk. Den platsspecifika 

konsten och dess rum verkar i relation till vår egen kropp. 

De flesta personer som besöker Tegnérparken under höst och vinter använder parken 

som genomfart, de cyklar eller promenerar själva eller i sällskap, med eller utan hundar, 

rullatorer och barnvagnar. Parkens användningsområde förändras efter årstiderna. På 

                                                
35 Lefebvre 1991, s. 40.  
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sommaren används de stora gräsmattorna för att sola, äta picknick och roa sig och på vintern 

åka pulka och leka i snön. 

Kärrholms definition av territorialitetsbegreppet innebär både en personlig eller direkt 

hävd av ett område och en administrativ eller formell kontroll som han delar in i fyra 

produktionsformer – territoriell appropriation, territoriell taktik, territoriell association samt 

territoriell strategi.36 Den territoriella appropriationen syftar på när en person eller en grupp 

oavsiktligt fastställer en tillhörighet till ett territorium. Upprepning och rutin samt en 

emotionell koppling är kopplat till appropriationen – upplevelsen av att ta ett område i 

besittning eller att bli tagen i besittning av ett område. Många av stadsdelens boende rör sig i 

parken eller precis utanför parken rutinmässigt. Att upprepat vistas, cykla och gå i parken 

samt att parken har en närhet till bostäder kan skapa en stark känsla av att tillhöra och att vara 

hemmastadd i Tegnérparken. 

Den territoriella taktiken som innebär ett mer medvetet anspråk av ett territorium kan 

innebära att paxa en bänk med en jacka.37 En kollektiv territoriell taktik som till exempel 

förekommer i Tegnérparken är den nedtrampade gräsmattan som har skapats av fotgängare 

som har sökt en behändigare väg. En territoriell taktik som går emot den territoriella strategin 

eftersom parken redan har vägar tillägnade fotgängare.  

En territoriell association uppstår då en plats eller ett område associeras med en individ, 

grupp eller användning.38 Tegnérparken kan associeras till en park för att den har träd, gräs, 

bänkar etcetera och inom parken kan associationer som kälkbacke, lekpark, solplats finnas.  

De territoriella strategierna innebär en kontroll av ett territorium som inte hävdas direkt 

utan som skapas genom planläggning och kan jämföras med Lefebvres begrepp 

representationer av rum eller det föreställda rummet som beskrivs som teknokraternas rum.39 

Ett territorium stadfästs med territoriella strategier. De territoriella strategierna kan innebära 

administrativa åtgärder, byggda miljöer, teknisk utrustning och sanktioner.40 Tegnérparkens 

territoriella strategier är markerade genom olika terräng och fysiska ting som träd, buskar, 

kantstenar etc. Grusvägarna markerar gång- och cykelväg, grus finns under lekplatsens 

gungor och buskar markerar var parken slutar och börjar. 

I beskrivningen av parken nämner jag en uppdelning av parken i tre områden. Denna 

uppdelning skapas genom barriärer av växtlighet som begränsar sikt och rörlighet mellan de 

                                                
36 Kärrholm 2004, s 67. 
37 Kärrholm 2004, s. 88. 
38 Kärrholm 2004, s. 93. 
39 Lefebvre 1991, s. 38. 
40 Kärrholm 2004, s. 87. 
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olika delarna och till viss del verkar även olika territoriella associationerna i de olika delarna 

variera. Lekparken finns i en del, en stor gräsmatta finns i parkens mitt som exempelvis 

används för att solbada på sommaren och i den sista delen finns Den tionde skorstenen. 

Samtidigt finns det gemensamma associationer i hela parken som gör att man förknippar hela 

området med parkens territoriella produktion. Till exempel närvaron av planerad och tuktad 

växtlighet och grusvägar och frånvaron av bilar ger associationer till en park.  

Den tionde skorstenen är placerad i den nordöstra delen av parken, det är här som 

skulpturen är som mest synlig. I de andra två delarna av parken ser man inte skorstenen alls 

eller så ser man toppen av skorstenen över trädkronorna. Parkens bänkar är främst placerade i 

den nordöstra delen som har tretton parkbänkar samt ett picknickbord med sittplatser. I den 

mellersta delen och utanför lekparken finns tre parkbänkar och två picknickbord och i den 

lilla lekparken finns tre parkbänkar. I den nordöstra delen bildar parkbänkarna en cirkel av 

åskådarplatser runt skorstenen likt en anatomisk teater. Bänkarna fungerar som linjära 

sittplatser vilket betyder att de sittande har samma frontala vy och har svårt att möta varandra. 

Linjära sittplatser brukar nödga personer att sitta ensamma eller i par då det är svårt att 

kommunicera när det är fler personer.41 Att de flesta bänkarna i parken är vända mot 

skorstenen gör att de personer som använder bänkarna förmås att betrakta skorstenen. Det är i 

den nordöstra delen av parken som skorstenen är som mest synlig, där det finns flest 

sittplatser och som mest tätt med vägar. Parkens planläggning har frambringat en skådeplats 

för skorstenen.  

Tegnérparken är en lokal park i Luthagen som kanske främst brukas av stadsdelens 

invånare. Den tionde skorstenen syns dock inte endast inom parkens gränser utan kan även 

skådas tydligt då man kör förbi eller går förbi utanför parken. På detta vis får skorstenen en 

större publik och fler människor kan associera skulpturen med stadsdelen. 

  

Legitimitet 

Jag har tidigare beskrivit den territoriella appropriationen i Tegnérparken. De boende i 

området kan känna en tillhörighet till parken, en tydlig territoriell kontroll som går att 

observera på plats. Det finns även maktutövning som kan vara dold, till exempel Uppsala 

kommuns kontroll över Tegnérparken. För att en territoriell produktion effektivt ska kunna 

upprätthållas fordras en legitimeringsgrund som är god.42 

                                                
41 Magnusson 2016, s. 207. 
42 Kärrholm 2004, s. 96. 
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Uppsala kommun är beställaren av skulpturen Den tionde skorstenen och har ansvar för 

planeringen och underhållet av Tegnérparken. I Uppsala kommuns pressmeddelande som 

tillkännagav det kommande uppförandet av Den tionde skorstenen i Tegnérparken, Uppsala 

lades en betoning på konstnärens och konstverkets anknytning till platsen. Tegnérparken 

anges vara en utomordentlig plats att placera en skulptur i form av en skorsten då platsen där 

Tegnérparken är belägen tidigare var en lertäkt tillhörande S:t Eriks Lervarufabriker.43 Upsala 

Nya Kakelfabrik, S:t Eriks Kakelfabrik och S:t Eriks Lervarufabriker var kakelfabriker och 

tegelbruk som hade sina lokaler belägna i Luthagen från 1888 till 1962.44 S:t Eriks 

Lervarufabrikers fabriksbyggnader var utformade i tegel och hade en hög, rund skorsten i 

tegel (bild 4). Tiundaskolan som byggdes efter fabriken flyttades har i sin tur rivits under 

2016 för att ge plats åt en ny skola. Tiundaskolan förde en dialog med den industriella 

estetiken från tegelfabriken med sina rödbruna tegelfasader. Idag finns det inte längre någon 

verksam industri i Tegnérparken och Luthagen men den historiska närvaron av industri är 

ändå något som kommunen använder sig av gör att motivera byggandet av Den tionde 

skorstenen.   

Under invigningen av skorstenen i Tegnérparken i oktober 2015 var allmänheten 

inbjuden och det bjöds på bullar och kaffe. Ett föredrag om Luthagens tegelbrukshistoria gavs 

av Theresa Weber-Qvarfort och angränsande förskolan, Brune förskola ställde ut de 

konstprojekt som barnen hade gjort inspirerat av Den tionde skorstenen.45 

Peter Aronsson beskriver ursprunget som en kedja där händelser och förbindelser fram 

till det beskrivna. Denna idé om ursprung kan användas för att tilldela legitimitet till platser 

och händelser. Vikten av kontinuitet präglar speciellt den moderna historieskrivningen.46 

Uppsala kommun beskriver en kontinuitet i Tegnérparken och Luthagen som Den tionde 

skorstenen och dess invigning är en del av. En kontinuitet från S:t Eriks lervarufabrik till Den 

tionde skorstenen och kanske även vidare i den framtid som förskolebarnen har framför 

sig.  Denna kontinuitet används som legitimeringsgrund för skorstenen och parken. 

Skorstenens närvaro legitimeras även genom sin anknytning till ett internationellt 

sammanhang. Jan Svenungsson är en konstnär som arbetar internationellt och skorstenarna i 

                                                
43 Uppsala kommun, ”Förberedelser börjar för Den tionde skorstenen” 22/6 2015 
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-och-pressmeddelanden/forberedelser-borjar-for-den-
tionde-skorstenen/ [hämtad 1/1 2017, utskrift hos författaren]. 
44 Uppsala industriminnesförening, http://www.uppsalaindustriminnesforening.se/st-eriks-cementvarufabrik/  
[hämtad 3/2 2017]. 
45 Program: Invigning av den tionde skorstennen, Kulturnämnden, Uppsala kommun, 
http://www.mynewsdesk.com/se/uppsalakommun/documents/program-till-invigning-av-den-tionde-skorstenen-
49522 [12/12 2016, utskrift hos författaren] 
46 Aronsson 2004, s. 62–63. 
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skorstensserien har varit placerade i Sverige, Tyskland, Finland samt Sydkorea. Detta betyder 

att skorstensserien har en internationell publik. Texter, artiklar och recensioner av och om Jan 

Svenungsson finns publicerade på olika språk och i olika länder något som konstnären själv 

presenterar på sin hemsida.  

Det kan tänkas vara gynnsamt för Uppsala att knytas an till ett globalt sammanhang då 

det kan gynna deras varumärke. För att en stad ska kunna skapa ett starkt varumärke krävs att 

det finns tydliga attribut som kan generera en positiv uppfattning av staden. Det är även 

viktigt att dessa attribut identifieras av beslutsfattare och att de kan nå en stor och varierad 

publik. Attributen måste kunna kommuniceras via såväl traditionella medier som digitala 

medier.47 En stad behöver specifika landmärken för kunna kommunicera ett urbant narrativ. 

Offentlig konst, en festival, en hamn, en stadsdel eller liknande kan få symbolisk mening och 

generera publicitet.48 Den tionde skorstenen skulle kunna vara ett landmärke för Uppsala stad 

som kan ge Uppsala stad tillgång till internationella kommunikationsförbindelser och en 

större publik. 

 
 

 
Bild 4. S:t Eriks Lervarufabriker under uppförande, Luthagen, Uppsala (1909). Upplandsmuseet. Foto: Henri Osti. 

 

                                                
47 Keith Dinnie, City branding: theory and cases (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011), s. 4. 
48 Dinnie 2011, s. 32. 



18 
 

 

Den konstnärliga produktionen: hantverk och samarbete 

“Unikt hantverk som inte görs längre”, skriver Uppsala kommun i ett pressmeddelande.49 

Hantverket i byggandet av skorstenen är något som beställaren Uppsala kommun vill framföra 

i sin presentation av Den tionde skorstenen. Svenungsson skildrar delar av byggnadsprocessen 

av Den åttonde skorstenen i dagboken som först publicerades i Kristianstadsbladet men som 

även finns i boken Bygga skorsten. Till exempel beskriver han sina uppgifter som hantlangare 

som: “bära sten, langa sten, hissa sten, drömma om tegel”.50 Det finns en stolthet i 

framställningen av hantverket och i rollen som byggarbetare. Något som Svenungsson ger 

uttryck för när han skriver om sin sons besök: “Jag ser fram emot reaktionen hos Edvin, snart 

tre, när han ser att pappa har blivit byggnadsarbetare”.51  

Bilder av bygglaget inklusive Svenungsson finns publicerade på Svenungssons hemsida 

och boken Bygga skorsten. Svenungsson och resten av bygglaget står bredvid varandra och 

poserar framför det pågående byggandet av skorstenen (bild 5). Dessa bilder visar att det finns 

individer som går att identifiera bakom produktionen av Svenungsson skorstenar. I 

dagboksserien som följer den åttonde skorstenen beskriver Svenungsson även sina 

medarbetare, de är personer med namn, arbetsuppgifter och en bakgrund. Till exempel får 

läsaren reda på att Ronny Murare är äldst på bygget och att Marcus som fortfarande är under 

utbildning är yngst i bygglaget.52 När Svenungsson delar med sig av texter och bilder från 

skorstensbyggena uppstår en transparens kring produktionen av konstverket. Som läsare och 

betraktare får vi reda på att skorstenen är byggd på plats och vi får information om hur och av 

vem skulpturerna är byggda. Denna transparens som Svenungsson erbjuder är något som på 

många sätt saknas i postindustriella samhällen där konsumenterna alieneras från 

produktionen. Produktionen sker ofta någon annanstans i världen av anonyma personer och på 

anonyma platser. Skorstenarnas titlar Den första skorstenen/First Chimney, Den andra 

skorstenen/Second Chimney och så vidare beskriver den upprepning som Svenungsson skapar 

i sin skorstensserie. Serieproduktion förknippas med den industriella produktionen och den 

globala ekonomin. Den industriella massproduktionen för tanken till homogenitet, pressade 

priser och löner. Svenungssons skorstensprojekt lyckas stå i motsats till den globala 

                                                
49Uppsala kommun, ”Förberedelser börjar för Den tionde skorstenen”, 2015. 
50 Jan Svenungsson, ”Bygga en skorsten”, i Bygga skorsten = Building chimneys, red. Marika Wachtmeister & 
Jan Svenungsson, (Stockholm: Atlantis, 2008), s. 39. 
51 Svenungsson 2008, s.51. 
52 Svenungsson 2008, s. 41. 



19 
 

serietillverkningens anonymitet och homogenitet samtidigt som han är en del av en global 

konstmarknad. 

Svenungsson beskriver sig själv både som en grovarbetare och chef vid bygget av 

skorstenarna.53 I båda rollerna sker den fysiska produktionen av skorstenen som ett samarbete 

mellan konstnären och byggarbetarna. Genom detta samarbete blir konstnären integrerad i en 

kultur, en process och ett sammanhang. Den konstnärliga diskursen har varit präglad av ett 

binärt synsätt där konsten antingen är integrerad i existerande sociala och diskursiva 

strukturer och därmed inkapabel till nya insikter eller en transgression som är dissident men 

som samtidigt är alienerande.54 I Svenungssons skorstensprojekt sätts denna dikotomi på prov. 

När Svenungsson integreras i byggnadsprocessen, ett socialt och kulturellt sammanhang är 

han en del av den rekonfiguration av den konstnärliga autonomin som kännetecknar den 

samtida kollaborativa konsten. Samtidigt placeras skulpturerna på platser där skorstenen blir 

udda och väsensskild och fungerar som ett brott mot en kulturell och social kontext. 

Även planeringen av skorstensbygget är ett samarbete, projektet har sin upprinnelse i 

Jan Svenungsson idé men projektets progression styrs mycket av andra personer då 

Svenungsson inte själv ber om att bygga utan bygger skorstenar på de platser som han blir 

inbjuden till.55 Hantverkare, konstnär och beställare samarbetar för att producera 

skorstensserien. 

 
Bild 5. Bygglaget framför Den tionde skorstenen (2015), Tegnérparken Uppsala. Foto: Jan Svenungsson. 

                                                
53 Svenungsson 2008, s. 41. 
54 Grant H. Kester, The one and the many: contemporary collaborative art in a global context (Durham, N.C: 
Duke University Press, 2011), s.115. 
55 Göran Hellström, "Skorsten på skorsten på skorsten", Konstvärlden & Disajn, Nr 3, 2009, 
http://www.jansvenungsson.com/on/disajn.html [hämtad 3/2 2017, utskrift hos författaren] 
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Skorstenen som symbol och tecken  

Skorstenen genererar många associationer hos betraktaren. Svenungsson beskriver själv i en 

intervju:  

 
Jag fick så starka reaktioner från dem som såg verken. En del tyckte att skorstenen symboliserade kraft 

eller industrialismens död, andra att den visade på miljöproblematiken. Många hade freudianska fantasier 

och skorstensmotivet blev på så sätt en katalysator för en mängd konkurrerande idéer.56  

 

Betraktaren förmås att möta skorstenen som ett tecken då den inte längre är funktionell och 

står i en främmande miljö och kontext.  Det sista Svenungsson gör när skorstenen byggs är att 

lägga ett metallock på Den tionde skorstenen som en symbolisk gest när skorstenen är 

färdigbyggd för att skorstenen aldrig kommer att ryka.57 De tio skorstenarna ser ut som helt 

vanliga skorstenar i tegel men de är inte funktionella som skorstenar. Skulpturerna Den tionde 

skorstenen och Den femte skorstenen kan endast hänvisa till sig själva och de andra 

skorstensskulpturerna då den industri som en gång fanns i Luthagen och Norrköping inte 

längre existerar.  

Baudrillards begrepp simulacrum och simulering skulle kunna användas för att förstå 

Svenungssons skorstenar. Simulacrum som beskriver ett tecken som har förlorat det som det 

ursprungligen refererade till och simulering är en slags frånvaro som uppstår när referensen 

har slutat existera eller aldrig har funnits.58 Baudrillard påstår att nostalgin kan uppnå sin fulla 

mening då det verkliga inte längre är vad det en gång var.59 I många av dagens städer lever vi 

i stor utsträckning i ett postindustriellt samhälle där skorstenen har blivit ett tecken för något 

som inte längre existerar. Detta är ett fenomen som inbegrips i Svenungssons skorstensprojekt 

och blir särskild påtagligt hos Den femte skorstenen som är placerad i stadens gamla 

industrilandskap.  Den femte skorstenen är placerad mitt i Motala ström; skorstenen reser sig 

ur vattnet som ett eko av de andra skorstenar i tegel som tornar över det forna 

industriområdet. Skulpturen står framför det nybyggda bostadshuset Katscha samt byggnaden 

Strykjärnet som tidigare inhyste textilindustri men som nu huserar Arbetets museum (bild 6). 

                                                
56 Hellström 2009, s.42. 
57 Fredrik Dahlström, ”Nu invigs Den tionde skostenen”, Uppsalatidningen 8/10 2015 
http://www.uppsalatidningen.se/aktuellt/nu-invigs-den-tionde-skorstenen-3909040.aspx [hämtad 3/1 2017] 
 
58 Baudrillard 1994, s. 3. 
59 Baudrillard 1994, s. 6. 
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Den femte skorstenen står i en industrimiljö i förändring där industrins arkitektur blir ett 

tecken för något som inte längre är verkligt i den postindustriella miljön. 

Simuleringens era uppstår när referenserna inte längre existerar och tecken för det 

verkliga ersätter det verkliga.60 Detta kan förklara vad som sker när Svenungsson uppför sina 

skorstenar. Den tionde skorstenen kan som Uppsala kommun vill påpeka referera till ett 

industriellt uttryck som kan kopplas till tegelindustrin i Uppsala. En industri som för länge 

sedan har flyttats från Luthagen och från vilket få spår finns kvar i stadsdelen. Skorstenen 

hänvisar till en verklighet som inte längre existerar och konstverket kan på ett effektivt sätt 

fungera som en symbol och verka i det levda rummet. Representationer av rum eller det levda 

upplevs genom associationer från bilder och symboler.61 Det levda rummet finner sin källa i 

historien – ett folkets historia och individens historia.62 I Luthagen, Uppsala såväl som 

Norrköping finns en historisk närvaro av industri något som kan finnas kvar i det kollektiva 

minnet i de två städerna. 

Industrialismen och postindustrialismen är globala fenomen som har bidragit till en 

ökad globalisering av världen. Skorstenen har blivit ett universellt tecken för industri, 

arbetarklass och massproduktion i både det industriella och det postindustriella samhället. Det 

är detta som gör det möjligt för skorstenen att verka som ett tecken på liknande sätt på flera 

platser i Sverige och i världen. 

 
Bild 6.  Jan Svenungsson, Den femte skorstenen (1999) Motala ström, Norrköping. Tegel, 14 meter hög. 

 Foto: Maria Cheng Herelius 

                                                
60 Baudrillard 1994, s. 2.  
61 Lefebvre 1991, s.39. 
62 Lefebvre 1991, s 41. 
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Produktion och rekonstruktion 

Ytterligare en intressant aspekt av Jan Svenungssons skorstensprojekt är skorstenarnas 

förgängliga natur. Rivandet av Den första skorstenen visar att skorstensskulpturerna inte alltid 

är bestående. Den första skorstenen som stod utanför Moderna museet var aldrig menad att 

vara permanent och revs 1994 även Den tredje skorstenen i Kotka, Finland revs 2007. En 

koppling kan göras mellan de skorstensskulpturer som förstörs och de skorstenar inom 

industrin som rivs när de blir obsoleta. I den postindustriella tiden rivs skorstenar och 

industrins byggnader för att lämna plats för nyproduktion eller så används industribyggnader 

och industrimiljöer i nya sammanhang till exempel som konstgallerier och museer. 

Demoleringen av en skorsten betyder inte alltid slutet, efter destruktion kan rekonstruktion 

följa. Vilket sker när en rekonstruktion eller återuppbyggnad av Den första skorstenen/First 

Chimney med titeln Den första skorstenen II/First chimney II uppförs i Frankfurt 2013.  

En intressant fråga om autenticitet dyker upp i detta exempel då Den första skorstenen 

II reproduceras. Är originalet mer verkligt eller mer autentiskt än rekonstruktionen? Eller 

skapas en simulering där skorstenens och skorstensskulpturernas ursprungliga betydelse går 

förlorad? Som alla tidigare skorstenar bidrar Den första skorstenen II med ytterligare en plats 

och ett sammanhang till skorstensseriens nätverk. Den första skorstenen II stör dock mönstret 

ju senare byggd skorsten ju högre skorsten – progressionen stannar upp. Samtidigt ger Den 

första skorstenen II skorstensserien ytterligare en dimension. Regenerationen av 

skorstensserien kan ses som en kommentar på eller ett ifrågasättande av originalets betydelse. 

Skulpturens titel, Den första skorstenen II är en paradox som fångar det paradoxala hos 

skulpturen som är en rekonstruktion av Den första skorstenen med samma höjd och design 

men som trots detta inte kan bli den första kronologiska skorstenen.63  

Baudrillards teorier kring simulacrum och simulering kan användas även för att få en 

djupare förståelse av skorstensseriens regenerativa förmåga.  Simulacrum uppstår när tecknet 

har förlorat den ursprungliga referensen, tecknet byter inte ut det verkliga utan byter ut sig 

själv i ett evigt kretslopp.64 Titeln Den första skorstenen II refererar tydligt till titeln Den 

första skorstenen som inte finns längre, så i praktiken kan skulpturen endast hänvisa till sig 

själv. Rekonstruktionen Den första skorstenen II ersätter originalet Den första skorstenen och 

övertar rollen som den tio meter höga skorstenen som är en meter kortare än den andra som är 

                                                
63 Titeln är ytterligare en facett av skorstensprojektets motsägelser som Katharina Gabrielsson beskriver i 
texten ”Komplexitet och motsägelse”.  
64 Baudrillard, 1994, s. 6.  
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en meter kortare en den tredje etc. Samtidigt kan rekonstruktionen inte återskapa den rumsliga 

produktion som uppstod utanför Moderna museet i Stockholm. Detta visar hur viktig platsen 

är för skorstensserien. 

Det postindustriella samhället är på många sätt en hyperreell verklighet där referenserna 

och originalen är förlorade. Den första skorstenen II, ett konstverk där referensen (Den första 

skorstenen) inte längre existerar visar den komplexitet som kan uppstå när referenserna 

förloras. Originalet (Den första skorstenen) är inte det enda verkliga men det är inte heller 

oviktigt eftersom det inte går att återskapa till fullo igen.  

 

Ett nätverk av skorstenar 

Skorstensserien skulle kunna beskrivas som ett nätverk av skorstenar, varje skorsten som en 

individuell nod i ett nätverk. Skorstenarna förs samman genom en gemensam konstnär, idé 

och uttryck men samtidigt får varje skorsten ett säreget utseende, verkan och betydelse på 

varje plats där konstverket uppförs. Svenungssons godtyckliga regel för skorstensprojektet – 

att varje ny skorsten ska vara en meter högre än den tidigare gör att varje skorsten står i 

relation till en annan skorsten. Skorstenarna blir större samtidigt som nätverket av skorstenar 

blir större. Varje ny plats som en av Svenungssons skorstenar placeras på bidrar med en 

aspekt till projektet.  

Beskrivningen av skorstensserien som ett nätverk leder mig in på ämnet aktör-

nätverksteori. Aktör-nätverksteori kan bidra till förståelsen för hur Den tionde skorstenen 

interagerar med andra aktörer i Tegnérparken. Tegnérparken kan förstås som ett nätverk av 

aktörer som förmedlar kraft och betydelse, till exempel transporteras betydelse och kraft 

mellan skorstenen och besökare. ANT kan även användas för att förstå interaktionen ur ett 

större perspektiv, alla skulpturer i Jan Svenungssons serie av skorstenar skulle kunna ses som 

aktörer i ett stort nätverk. Latour föreslår att undersöka kopplingar mellan lokala interaktioner 

och andra platser, tidpunkter och verkande platser istället för att placera lokala platser i ett 

ramverk eller en struktur där stora klyftor skapas mellan det lokala och det globala. När man 

använder en platt topologi, där varje lokal plats blir placerad bredvid varandra för att 

undersöka hur lokala interaktioner är kopplade till varandra kan de transportmedel och 

kanaler som verkar ta form och man kan få en förståelse om aktörerna. Den globala kontexten 

och den lokala interaktionen är begrepp som måste undvikas för att förstå transporten av 

förvandlingar som sker mellan medlare och inte mellanhänder. 65 Mellanhanden kan 

                                                
65 Latour 2015, s. 207-208. 
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transportera kraft eller betydelse utan att förändra det som transporteras medan medlaren 

omvandlar det som förmedlas.66  

Förståelsen av skorstensserien kan hjälpas av aktör-nätverksteorietisk tolkning där 

skorstenarnas nätverk genereras av en interaktion mellan olika aktörer. Artiklar och texter 

skapar synliga förbindelser som för samman skorstensseriens olika platser och som förmedlar 

vidare betydelse till andra aktörer. Dessa texter omvandlar det som ska föras vidare, alltså 

fungerar de som medlare. Internet har bidragit till möjligheten att se på skorstensserien som 

ett nätverk. För att skorstenarnas nätverk ska fungera och uppfattas av en allmänhet krävs att 

information och bilder kan spridas i stor utsträckning, detta kan ske genom litteratur, 

människor som reser, media som tv, radio och tidningar men framförallt genom internet. Med 

en sökning i en sökmotor eller användningen av en “hashtag” på sociala medier kan man få 

fram ett samlat kluster av bilder av Svenungssons skulpturer. Datorn verkar som en 

mellanhand då betydelsen eller platsen som förmedlas inte förändras under transporten. Jan 

Svenungssons egen hemsida samlar information om skorstensserien på en och samma plats, 

texter av och om konstnären. Bilder av skorstensskulpturer, fotokonst och teckningar går att ta 

del av bara man har en internetuppkoppling. Den virtuella jordgloben, google earth är 

ytterligare ett sätt som skorstenarnas kraft förmedlas på. I boken Bygga skorsten nämns vilka 

skorstensskulpturer som går att finna med google earth.67 

 

Heterotopi 

I inledningen beskrevs den offentliga konstens förmåga att generera en upplevelse av flera 

platser eller rum samtidigt. För att denna upplevelse ska kunna skapas krävs både en stark 

anknytning av de individuella konstverken till platsen och en stark koppling konstverken 

sinsemellan. Detta är något som Svenungsson lyckas göra i skorstensprojektet när 

skorstenarnas form på ett väldigt fysiskt sätt är förankrade i platsen och samtidigt lyckas bilda 

ett nätverk av skorstenar som kan verka både i det verkliga och i det virtuella. 

Heterotopi är det begrepp som Foucault använder för att beskriva samexistensen av det 

utopiska och det verkliga, en existens som samtidigt är imaginär och reell. Associationerna till 

det globala nätverket eller de kopplingar som finns mellan de olika skorstenarna upplevs 

främst i det mentala eller virtuella. Kopplingen mellan betraktare, konstverket och platsen är 

en upplevelse som är väldigt fysisk och verklig. Samtidigt som betraktaren är absolut 

närvarande i verkligheten och interagerar med den fysiska omgivningen existerar hen i ett 

                                                
66 Latour 2015, s. 54–55. 
67 Svenungsson 2008, s. 126–148. 
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overkligt rum eftersom hen måste passera den virtuella punkten som existerar bortom 

verkligheten för att uppfatta det globala nätverket uppbyggt av de olika skorstenarna. Det är 

detta som gör det möjligt att uppleva en minnesbild av Den femte skorstenen och Norrköping 

samtidigt som en väldigt verklig och påtaglig varseblivning av Den tionde skorstenen i 

Tegnérparken.  

Heterotopi är något som den offentliga konsten kan uppnå genom att verka i flera rum 

samtidigt. Den offentliga konsten inkorporeras i planeringen av staden, planering av parker, 

torg, vägar och gator. Den väldigt fysiska och omedelbara aspekten hos skulpturer kan verka 

samtidigt som konstverket kan fungera som ett tecken eller en symbol. Lefebvres 

begreppstriad – den rumsliga praktiken, representationer av rum och det representativa 

rummet – blir skönjbar i skorstensprojektet, associationer kan göras till såväl abstrakta idéer 

som fysiska platser och rum. Detta är en stor styrka hos skorstensprojektet och det som gör 

det möjligt för betraktaren att känna den där lustiga känslan av att uppleva flera platser 

samtidigt. 
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Sammanfattande diskussion  
I denna uppsats har jag undersökt det lokala och det globala kopplat till Jan Svenungssons 

skorstensskulpturer med fokus på Den tionde skorstenen. Den tionde skorstenen är en del av 

den territoriella produktionen i Tegnérparken. Den territoriella produktionen utgörs av 

territoriella strategier, territoriella taktiker, territoriella associationer samt territoriella 

appropriationer. Alla de aktörer som planerar parken och dess strategier, avsiktligt markerar 

ett territorium genom territoriella taktiker, ger upphov till territoriella associationer och 

approprierar parken genom rutinmässig användning är med och formar ett territorium eller ett 

rum. Den tionde skorstenen:s placering är planerad så att många människor ska kunna röra sig 

eller sitta framför skorstenen. Den territoriella strategin innebär ett skapande av en skådeplats 

för Den tionde skorstenen. Den territoriella appropriationen knyter an de boende i området till 

Tegnérparken. Denna appropriation kan även bidra till en anknytning mellan de boende och 

Den tionde skorstenen.  

 Anknytningen till det lokala blir betydande för Den tionde skorstenen:s uppförande och 

Den tionde skorstenen blir viktig för anknytningen till det lokala i Tegnérparken när den 

lokala anknytningen används som historiebruk och legitimeringsgrund. Uppsala kommun gör 

detta genom att beskriva en kontinuitet och betona konstverkets koppling till Luthagens forna 

tegelbruk. 

Det lokala får en djupare betydelse i ett globalt sammanhang då skorstenskulpturerna 

produceras på de globala villkoren men med ett annorlunda angreppsätt. Istället för 

homogenitet och anonymitet får skorstenarna en air av unicitet då det hantverksmässiga och 

det lustfyllda betonas och tack vare att hantverkarna bakom produktionen identifieras. Att 

konstnären själv är en del av bygglaget gör att han integreras i ett lokalt socialt sammanhang. 

Det konstnärliga samarbetet är internationellt vilket innebär en internationell publik. Något 

som Uppsala kommun använde som legitimeringsgrund för skorstenens uppförande. Det 

internationella sammanhanget skulle kunna vara bra för Uppsalas marknadsföring och globala 

kommunikationsförbindelser. 

Skorstenens kommunikationsförbindelser skulle kunna beskrivas som ett nätverk av 

aktörer som transporterar betydelse och verkningskraft med hjälp av aktör-nätverksteorin. 

Man kan spåra nätverkets transportvägar, till exempel görs de synliga på Jan Svenungssons 

hemsida i form av texter och bilder. Texter som skrivs av journalister eller konstnären själv är 

medlare för betydelse, med varje transport omvandlas betydelsen eller verkningskraften. 

Datorn däremot fungerar som en mellanhand för skorstensseriens nätverk som förmedlar utan 
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att förvanska det som ska föras vidare. Till exempel kan man finna spår av 

skorstensnätverkets transporter på Jan Svenungsson hemsida där texter av och om konstnären 

och foton av konstverk finns samlade. Texter om skorstensskulpturerna finns på flera språk 

och är publicerade i flera länder då skorstensserien är ett internationellt projekt. Således 

verkar skorstenarna i ett internationellt nätverk. 

Skorstenen fungerar som ett tecken eller en symbol som kan representera industrin, 

industrialismens död eller utgöra en fallossymbol. I ett postindustriellt samhälle där industrin 

inte länge verkar skapas en simulering där Svenungsson skorstenar refererar till en verklighet 

som inte längre finns. Istället refererar skorstenarna till varandra om och om igen. Skorstenen 

kan fungera som ett universellt tecken för industrin eller industrins död eftersom 

industrialiseringen och det postindustriella samhället är globala fenomen. 

En aspekt som inte har fått plats i min analys är granskandet av könskodning i 

Tegnérparken. Påverkar Svenungssons Den tionde skorstenen könskodningen av rummet? 

Skorstenen kan tydas som en fallossymbol och uppförandet av skorstenen var manligt 

dominerat – med en manlig konstnär och med manliga arbetare. Vidare forskning med 

granskning genom genusperspektivets raster för såväl Tegnérparken som andra offentligt 

planerade rum skulle behövas för att vidga förståelsen för produktionen av rum.   

I Jan Svenungssons skorstensserie synliggörs de olika aspekterna hos produktionen av 

rum. Begreppstriaden, det varseblivna rummet, det föreställda rummet samt det levda rummet 

blir urskiljbara. Planerare får en viktig roll för den kontext som skorstenarna placeras i. Den 

väldigt fysiska varseblivningen av konstverket sker i den rumsliga praktiken samtidigt som 

konstverket verkar i det representativa rummet som ett tecken eller en symbol.  

En heterotopi uppstår när det verkliga rummet och det mentala rummet möts. Detta är 

möjligt för Jan Svenungssons skorstensserie eftersom skulpturerna verkar på både en fysisk 

nivå och en abstrakt nivå. Det är även detta som gör det möjligt att uppleva simultana rum. I 

det verkliga rummet upplever man en plats och i det mentala en annan. Betydelse kan 

transporteras mellan skorstensskulpturen och betraktare samtidigt som mening transporteras 

mellan skorstensskulpturerna. Detta gör att en betraktare kan få en varseblivning av Den 

tionde skorstenen i Tegnérparken samtidigt som hen upplever en mental bild av Den femte 

skorstenen i Motala ström, Norrköping. 
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