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Brå endringer og  
kulturelt vakuum
ARTIKKEL / Ole Møystad /

Hvor går grensen mellom fremskritt og katastrofe? 
Hva skjer når omgivelsene endrer seg raskere enn vår 
forståelse av dem? Ole Møystad mener vi kan ha noe 
å lære av de katastrofale ødeleggelsene som er rele
vant for alle endringsprosesser.

På samme måte som språk ser man som regel arkitektur som en av de 
grunn leggende kulturelle uttrykksformene i samfunnet. Det er ikke særlig 

kontroversielt å hevde at den arkitekturen et samfunn produserer, er en reflek
sjon av dette samfunnets kultur, økonomi og politikk. Vi kan derfor gå ut fra at 
vår arkitektoniske Umwelt er et intelligent system, som utvikler og endrer seg i 
takt med vår økonomi, vår politikk, vår teknologi og vår selvrefleksjon; kort sagt, 
at vår arkitektur er vår kultur – i dynamisk, fysisk form.1

Hva skjer da når vi rammes av en katastrofe?
Et samfunn som endrer seg langsomt oppfattes som et samfunn i harmoni 

med seg selv, med en arkitektonisk Umwelt som er i balanse med tradisjonen. 
Hvis endringstakten i denne arkitektoniske Umwelt akselererer litt, vil end
ringene oppfattes som utvikling (på godt og vondt). Men hvis endringstakten 
akselererer til et punkt der den arkitekturen som omgir oss, endres raskere 
enn vår forståelse av den, så vil effekten av endringene være en følelse av tap 
og desorientering. Dette kan komme som en følge av plutselige politiske eller 
økonomiske endringer, som da Berlinmuren falt. Væpnede konflikter vil også 
forårsake radikalt endrede og tilfeldige former og lesninger i vår arkitektoniske 
Umwelt, på samme måte som orkaner, jordskjelv, tsunamier eller et økonomisk 
sammenbrudd.

Det er tragisk å miste en venn eller slektning eller å se sitt hus brenne ned, 
men til en viss grad aksepterer vi slike hendelser som en del av livet. Men når 
tapet blir så omfattende at det truer grunnleggende sosiale og kulturelle struk
turer som vi er avhengig av for å forstå og organisere våre dagligliv, da er tapet 
katastrofalt. Når de konvensjoner, vaner og forståelsesformer som vi langsomt 
har utviklet, plutselig fremstår som irrelevante fordi vår Umwelt har endret 
seg radikalt, da trues også selve den symboliseringen som er grunnlaget for et 
sivilisert samfunn.2

For å kunne forholde seg til slike katastrofale endringer og kollektive tap, 
og dermed ha mulighet til gjenoppbygging, må man se på de situasjonene der 
den fysiske arkitekturen har kommet lenger enn den kollektive forståelsen av 
den. Her er det arkitektoniske systemet i krise; det er en krise i kulturen og i det 
sivile samfunnet, like mye som det er en materiell og teknisk krise.

For å gjenskape forholdet til, interaksjonen med og transitiviteten i vår arki tek
toniske Umwelt og den kollektive forståelsen av den, må man gjenskape mulig
heten for å lese det arkitektoniske systemet. Dette innebærer en videreutvikling, 
og dermed en endring, av den kollektive forståelsen av dette systemet. Dette er 
et sentralt punkt i alle raske endringsprosesser, spesielt i gjenreisningen etter 
kriger eller naturkatastrofer.

Rektor for kunstakademiet i Kabul, A. P. S. Farooq Faryad, uttrykte seg slik 
på sitt besøk i Oslo i 2005: «Det er ikke noe poeng i å bygge nye hus hvis vi ikke 
samtidig bygger nye tanker.»

Ulykke
Tsunamien i SørøstAsia i 2005 var en ulykke som tok nærmere 200 000 men
neskeliv i løpet av minutter, og forårsaket så mye skade at det er så godt som 
umulig å kvantifisere. Men ofrene fantes ikke bare i de landene der bølgen traff. 
Den globale turismen brakte også tsunamien i SørøstAsia inn i en skandinavisk 
Umwelt. Som en konsekvens av dette har de nasjonale regjeringer i alle rammede 
land måttet tenke gjennom sine prosedyrer og sin beredskap for å håndtere slike 
katastrofer, og dermed også hvordan de definerer sin Umwelt.

Ulykker tvinger folk til å reflektere over sine liv og sine omgivelser. Hvis man 
ser på de 17 årene med borgerkrig i Libanon som en så rask forvandling av de 
politiske, sosiale og urbane strukturene at samfunnet var ute av stand til å utvik
le en ny forståelse av dem, var denne krigen også en katastrofe, en katastrofe 
som utspilte seg langsomt, over lang tid. De fleste libanesere utviste imidlertid 
en fantastisk evne til å finne nye overlevelsesstrategier for å holde tritt med den 
pågående konflikten, og de forvandlet dermed sin borgerkrig til et eksempel 
på en slags urban hyperdynamikk, i en arkitektonisk Umwelt i patologisk rask 
utvikling.

I den franske byen Lorient ble det i 1993 avholdt en viktig konferanse om 
gjenoppbygging. En av konferansens konklusjoner var at det kollektive tapet 
av de vante arkitektoniske omgivelser, enten det nå var forårsaket av krig eller 
naturkatastrofer, faktisk oppleves på samme måte som tapet av noen som står 
deg nær.3 Tapet oppleves gjennom tre faser: fornektelse, aksept og projeksjon 
av den nye situasjonen inn i egen fremtid. Denne prosessen tar tid, noe enhver 
som har mistet en de var glad i, naturligvis vet. Når tapet er kollektivt, og må 
bearbeides kollektivt, er denne prosessen uendelig mye mer krevende, ustabil og 
utsatt for tilbakeslag.

Etter en katastrofe er tapet alltid kollektivt. I SørøstAsia var det ikke bare 
menneskeliv, byer og infrastruktur som gikk tapt, men hele samfunn. I tillegg 
mistet noen regioner grunnlaget for sine mest stabile inntekter, nemlig turis
men. Andre deler av Indonesia eller Sri Lanka mistet stabiliteten i de skjøre 
våpenhvilene mellom separatistgrupper og regjeringsstryker.

Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor komplisert det må være å la de nye 
livsbetingelsene synke inn, akseptere dem, reorientere seg i den nye situasjonen 
og så innskrive sin forståelse av det hele i et kollektivt fremtidsscenario.

Utilsiktet skade
Fysisk infrastruktur (transportsystemer, vannbehandling, kloakk, telekommu
nikasjon, energiforsyning osv.), sammen med bygninger og det generelle 
urbane landskapet, utgjør samfunnets fysiske, arkitektoniske Umwelt.4 Denne 
Umwelt er en refleksjon av samfunnets sosiale og kulturelle liv, i bredest mulig 
forstand. Hver gang noe bygges, hver gang et stykke arkitektur legges til eller 
endres, innebærer dette en projeksjon av et fremtidsscenario – slik den som har 
muligheten til å realisere noe, forestiller seg det.5 Nå vi endrer vår arkitektoniske 
Umwelt, endrer vi vårt sosiokulturelle liv, og vice versa.

Når et samfunn rammes av en katastrofe, kan det ta fra noen måneder til 
flere år før det ødelagte samfunnet har utviklet en forståelse for sin nye situasjon 
og innskrevet katastrofen i et kollektivt fremtidsscenario. Den infrastrukturen 
som bygges, og den gjenoppbyggingen som settes i gang i denne fasen, planleg

«Det «lille» Babels tårn», Peter Breughel d.e., ca. 1563.
«The «little» Tower of Babel», Peter Breughel the 
Elder, around 1563.
Foto: Wikimedia Commons.

Khao Lak, Thailand, før og etter tsunamien i 2004.
Khao Lak, Thailand before and after the tsunami 
in 2004. 
Foto: German Remote Sensing Data Centre, DLR.
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ges nødvendigvis uten at man venter på at det rammede samfunnet har kommet 
seg gjennom sitt tap.

Problemet er imidlertid at gjenoppbyggingen ikke springer ut av samfunnets 
egne kollektive projeksjoner og dermed ut av det sosiokulturelle livet den skal 
samspille med. Erfaringene viser også at de konstruksjonene som settes opp i 
hui og hast med midlertidig nødhjelp for øyet, har en tendens til å bli perma
nente miljøer.6 Denne rekonstruerte Umwelt vil med andre ord per definisjon 
framstå for det rammede samfunnet som fremmed. Dette skaper en avstand 
mellom folk og deres rekonstruerte Umwelt: et sosiokulturelt vakuum.

Jo mer tid man bruker på å bearbeide fornektelse og aksept, jo bedre blir pro
jeksjonene av nye scenarioer for fremtiden. Jo mindre tid man bruker på å få på 
plass nødhjelp og gjenoppbygging, jo større er sjansen til å redde liv og unngå 
videre skader. Denne motsetningen er grunnlaget for det vi kan kalle postkatast
rofal utilsiktet skade: Den skaden som påføres de sosiale, økonomiske, politiske 
og kulturelle strukturene i et samfunn av å sende massiv nødhjelp inn i et 
sosiokulturelt vakuum.

Etter 17 år med borgerkrig var sentrum av Beirut et virvar av eksisterende og 
ikkeeksisterende eiendommer, eiere og leiere, uten noen operativ planleggings
myndighet som kunne ha sørget for å føre eiere sammen med sine eiendommer 
og koordinere gjenreisingen. Et privat utviklingsselskap, SOLIDERE, ble ved et 
tillegg til den libanesiske grunnloven gitt lisens til å ekspropriere all eiendom 
i det sentrale forretningsstrøket samt å forestå all planlegging og gjenoppbyg
ging.7 Generalplanen ble ferdigstilt og gjennomført, og byens sentrum er på vei 
opp igjen i et raskt tempo, men på bekostning av den gamle eiendomsstruk
turen og leietakernes rettigheter. Kjerneområdene i Libanons hovedstad er i 
realiteten nå et stort eiendomsutviklingsprosjekt.

Dette er blant de utilsiktede skadene som påføres et sivilsamfunn.8

Katastrofekapitalisme
En katastrofe, og det sosiokulturelle vakuum som normalt følger i kjølvannet 
av den, etterlater seg et desorientert samfunn som er sårbart for alle former for 

inngrep utenfra. Et land eller en region som er herjet av en katastrofe, har na
turligvis behov for hjelp, og er dermed ikke i posisjon til å stille betingelser for 
andre lands deltakelse og investeringer i gjenoppbyggingen. Denne sårbarheten, 
og den utbyttingen det åpner for fra rike giverland, har gitt opphav til begrepet 
«katastrofekapitalisme».8 Herman Kumara, leder for National Fisheries Solida
rity Movement i Negombo, Sri Lanka, advarte mot at landet i kjølvannet av den 
katastrofale flodbølgen ville stå overfor en «ny tsunami av økonomisk globali
sering og militarisering (…) Vi ser på dette som en handlingsplan for å overgi 
havet og kysten til utenlandske selskaper og turisme, midt i tsunamikrisen, 
med hjelp av USAs marinejegere.» Det er et samfunn i en desperat situasjon 
som snakker, og man kunne derfor tenke seg at Kumara overdrev trusselen fra 
de endringene han så var i ferd med å skje. Men det ville være uklokt å avskrive 
advarslene hans som bare én desperat manns ord. Det har vært utallige eksem
pler på hvordan en ufrivillig privatisering av offentlig eiendom, tjenester og 
infrastruktur er påtvunget et mottakerland; Naomi Klein har beskrevet mange av 
dem i artikkelen «The Rise of Disaster Capitalism».10

Det er naturligvis viktig å forstå forskjellen mellom krig og naturkatastrofer 
når man skal forklare hvorfor katastrofale endringer finner sted. Når man skal 
beskrive hva som skjedde, og hvordan katastrofen utviklet seg, er dette imid
lertid mindre viktig. Men forskjellene mellom ødeleggelse, rekonstruksjon og 
ordinær utbygging er desto viktigere for å forstå det sosiokulturelle vakuum i 
de ulike fasene i kjølvannet av en katastrofe, og den utilsiktede skaden denne 
prosessen nødvendigvis vil forårsake. 

Det er vanligvis ikke noen løsning å holde tilbake nødhjelp eller å vente med 
gjenoppbygging etter en katastrofe. Dette betyr at det er svært viktig å forstå hva 
som karakteriserer det sosiokulturelle vakuum som har oppstått, og de politiske 
aspektene, for å kunne begrense og reparere de utilsiktede skadene.

Alle sosiokulturelle vakuum er forårsaket av hurtige endringer. Et sosiokul
turelt vakuum er en ulykke for et samfunn, men det er også en åpning for nye 
muligheter.

For at folk som lever i et ødelagt samfunn skal kunne bruke katastrofen som 
en mulighet til å bygge seg en ny fremtid, må de komme seg gjennom fornek
telse og aksept og begynne å tegne seg et nytt fremtidsscenario, før katastrofeka
pitalistene gjør det for dem. Hvordan man skal klare det, er ikke bare et spørs
mål om økonomiske ressurser, det er også et spørsmål om kulturelt potensial og 
motstandsdyktighet.

Tilfellet Beirut
Overgangen fra ødeleggelse til gjenoppbygging i Beirut fant sted i et sosiokul
turelt vakuum som strakte seg mer eller mindre fra freden i Taef i 1989 til den 
gled inn i en mer ordinær eiendomsutvikling midt på 1990tallet. Gjenoppbyg
gingen ble finansiert og administrert som om det dreide seg om et regulært 
utviklingsprosjekt i stor skala, og den utilsiktede skaden i form av sosial og 
politisk fremmedgjøring og politiske spenninger var så stor at den truet med å 
kvele hele gjenoppbyggingsprosessen.

Katastrofen i Beirut startet i 1975. Fra da av svingte krigen mellom høy og 
lav intensitet til den gradvis døde hen i 1991 og gikk inn i en intensiv gjenopp
byggingsfase. Gjennom hele katastrofen ble ethvert forsøk på å bearbeide tapet 
forpurret eller avbrutt. Folks hverdagsliv var fanget i spennet mellom fornektelse 
og aksept i mer enn 17 år. Krigen i Beirut varte så lenge at den ble en interessant 
mulighet til å observere et sosiokulturelt vakuum fra innsiden. I en studie av 
forholdene i hverdagslivet under denne krigen identifiserte MarieThérèse Khair 
Badawi, professor i psykiatri, de følgende fire aspekter som særlig sentrale:11

1. Livet utenfor tid og rom. Når en katastrofe finner sted, løser den opp de 
daglige rutinene som knytter seg til hjem, skole, jobb og fritid. Selv natt og dag 
glir over i hverandre. Dette tapet av eksterne, kollektive referansepunkter, og det 
mønsteret av vaner som forbinder dem, forårsaker en desorientering i tid og 
rom.

Bilde av fremtiden. Da Beirut sentrum ble ryddet 
etter krigens ødeleggelser, lå bykjernen øde i et par 
år. Arkeologenes røde plastbøtter var det eneste 
fysiske tegn på aktivitet. I den perioden eksisterte 
fremtidens bykjerne bare som store bilder av hvor
dan byen ville se ut etter gjenoppbyggingen.
When the centre of Beirut was cleared of debris 
after the war, the city centre was left empty for a 
couple of years. The only signs of life were the ar
chaeologists‘ red plastic buckets. During this time, 
the city centre only existed as enormous billboards 
carrying images of a reconstructed future.
Foto: OM.

St. Thérèse, Beirut 1994. Caldeisk kirke som lå på 
den grønne linjen, mellom frontene. Bak alteret er 
det skrevet en advarsel på veggen om landminer i 
sakristiet. Kirken er revet nå.
St. Thérèse, Beirut. Chaldean church that lay on 
the green line, berween the fronts. Behind the altar 
ther is a warning about land mines in the sachristy. 
The church has since been demolished.
Foto: OM.
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For folk i Beirut ble måltidene de eneste faste punktene som markerte tiden. 
Måltider ble dermed svært viktige, og maten ble også et viktig holdepunkt i det 
sosiale livet.

2. Livet utenfor loven. Det ligger i borgerkrigens natur at den opphever de kol
lektive juridiske systemene. Et lovverk har bare mening fordi det er enighet i et 
samfunn om å gi det mening, og det er bare effektivt så lenge samfunnet finner 
seg i å respektere og overholde det.

Badawi viser til at når den kollektive kontrollen over lovverket forsvinner, og 
med den kontrollen over enkeltmenneskets mørkeste instinkter, så går man 
tilbake til en presivilisert tilstand. En av de typiske konsekvensene av en katast
rofe er plyndring. I et liv utenfor loven gjelder den sterkestes rett.

3. Livet utenfor fremskrittet. Et noenlunde moderne samfunn er totalt avhengig 
av tilgang på rent vann, jevn tilførsel av energi, operative systemer for transport 
og kommunikasjon osv. Når denne infrastrukturen ødelegges, mister man 
grunnlaget for hygiene, mattilgang, helse og sosiale nettverk.

I Beirut førte den langsomme nedbrytningen av infrastrukturen til en ekst
rem fragmentering og privatisering av alle offentlige tjenester. Til slutt hadde 
nesten hvert eneste bygg etablert sitt eget vannreservoar eller brønn. Frykten for 
å miste grunnleggende livsnødvendigheter fikk folk til å frikoble seg fra sam
funnet så langt som mulig. I en forvirrende, uforutsigbar og truende Umwelt 
representerer alt og alle utenfor en selv, utenfor ens egen personlige kontroll, en 
potensiell trussel.

4. Livet utenfor livet. En forutsetning for å leve et liv er at man kan leve dagen 
i dag som en fortsettelse av den nære fortiden, og at morgendagen er noe man 
kan regne med. Men når ens liv hele tiden er truet, utvikler man et patologisk 

forhold til tid. Hvert behov, hvert ønske, hver hensikt rettes mot det umiddel
bare.

Professor Khair Badawi konkluderer med at livet utenfor rom, tid og lov er 
et liv i eksil fra livet. Denne eksiltilstanden er et aspekt av det sosiokulturelle 
vakuum som også oppstår ved fraværet av en lesbar og adekvat arkitektonisk 
Umwelt.

Ødeleggelser og muligheter
Denne vakuumtilstanden gir grunnlaget for utilsiktet skade, og den må også 
være kilden til reorientering, aksept og nye muligheter.

I Beirut, som i alle gjenoppbyggingsprosesser, var det behov for infrastruktur 
og gjenreisning som måtte dekkes uansett hvor store de uforutsette omkost
ningene ville bli. En god del av dette arbeidet ble påbegynt og gjennomført i et 
forrykende tempo, uten hensyn til behovet for godkjenning eller aksept. Men 
parallelt med den pågående planleggingen, rivningen og gravingen arbeidet 
uavhengige arkitekter, kunstnere og intellektuelle intenst med å kartlegge, 
observere, representere, opponere mot og kritisere prosessen. I periferien av 
den offisielle gjenoppbyggingsprosessen vokste det frem en kraftig kritikk og en 
kunstnerisk og teoretisk bearbeidelse av tapet, fornektelsen og aksepten.

Nye refleksjoner over andre alternative fremtidsscenarioer ble produsert, som 
belyste, sto i kontrast til og ga perspektiver på de scenarioene som styrte den 
hardhendte offisielle gjenoppbyggingen.

Kultur og kunst – livsnødvendigheter
Sosiokulturelle vakuum skaper lommer av svært ustabil mening. Denne ustabi

Øverst: Ålesund 2007. Katastrofale ødeleggelser da 
berget bak en ny boligblokk skled ut.
Foto: Scanpix
Midten: Fra San Fransisco 1906. Soldater og politi 
hadde ordre om å skyte og drepe enhver som for
søkte å benytte seg av jordskjelvet til plyndring eller 
annen kriminell aktivitet.
Foto: www.flickr.com
Nederst: New Orleans etter orkanen Katrina, 2005.
Foto: www4.army.mil/ocpa/uploads
Top: Ålesund 2007. Catastrophic damage when the 
rock behind a new housing block gave way.
Middle: From San Fransisco 1906. After the great 
earthquake, soldiers and police were ordered to 
shoot til kill anyone caught looting or engaged in 
other criminal activity.
Bottom: New Orleans after Hurricane Katrina, 2005.

Fra Beirut 1995. «Une seule vie une seule loi» 
– «Ett liv, en lov». På en vegg i administrasjonen på 
nasjonalmuseet. Museet var et strategisk punkt og 
militær kontrollpost langs den grønne linjen.
From Beirut 1995. «Une seule vie une seule loi» 
– «One life, one law». On a wall in the administra
tion at the national museum. The museum was a 
strategic point and a military control post along the 
green line.
Foto: OM.

«En katastrofe, og det sosiokulturelle vakuum  
som normalt følger i kjølvannet av den, etterlater seg  

et desorientert samfunn som er sårbart for alle  
former for inngrep utenfra.»
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liteten ser ut til å utløse et «meningskappløp» – et kappløp for kontrollen over 
den sosiokulturelle meningsdannelsen («our way of life») – eller, i semiotisk 
forstand: kontroll over ’semiosfæren’.12

Uansett om grunnen er krig, naturkatastrofer eller globalisering, kan eksemp
lene fra Beirut kanskje vise hvor man kan finne et nytt grunnlag for interaksjon 
mellom subjektet og dets Umwelt.

En analyse av former og mening i situasjonen i Beirut viser hvordan raske 
endringer nødvendigvis gjør at symbolsk mening (for eksempel et lovverk) faller 
sammen, og det viser at en slik kollaps etterfølges av en kollaps i både mening 
og form i de fysiske omgivelsene; bygninger endrer mening fra å være mennes
kers hjem til å bli barrikader eller bomberom, og de endrer form etter som de 
skytes i stykker. Denne deformasjonen skaper monstrøse omgivelser, omgivelser 
der alt konvensjonelt symbolinnhold erstattes av ren ikonisitet. Samtidig har 
disse katastrofale, monstrøse omgivelsene en merkelig sanselig tiltreknings
kraft. Det er ikonisitetens kraft, den ikonisiteten som er kunstens råmateriale.13

Fellen på dette punktet i analysen ville være å konkludere med at katastrofale 
endringer, ustabil mening, gjenoppbygging og utilsiktet skade er noe som bare 
har med naturkatastrofer eller krig å gjøre. Men endringer skjer hele tiden, over
alt, og i større grad enn tidligere skjer de i katastrofal hastighet. Naomi Klein 
peker i sin bok The Shock Doctrine på at det man har lært om katastrofekapita
lismen, nå er blitt en del av en gjengs forretningsstrategi, hvordan katastrofale 
endringer settes i gang med hensikt, eller bare utnyttes når de oppstår, for å 
kunne trekke politiske eller økonomiske fordeler av sjokkeffekten og ustabili
teten.14 Hvem hadde ventet at en nykonservativ amerikansk regjering i praksis 
ville nasjonalisere landets største banker? Hva gjorde det mulig å gi 40 milliar
der dollar av skattebetalernes penger til Citigroup? Det skjedde i går. Langt fra 

Oslo? Tilsvarende skjedde i Norge dagen før. De voldsomme demonstrasjonene 
mot regjeringen i Reykjavik – i Reykjavik av alle steder – har bare så vidt begynt. 

Dette er endringer som vi ennå ikke kjenner effekten av, men vi vet at hva 
effekten enn blir, vil den slå først og sterkest ut i byggebransjen. 

Globaliseringen av økonomien og av bransjens kontraheringsregler har store 
konsekvenser for hvordan byutvikling og planprosesser forløper, og hvem som 
får i oppdrag å styre dem. Prosessene rundt utbyggingen av Bjørvika, Tjuvhol
men, og Filipstad har vært preget av at frie makredskrefter har fått benytte seg av 
offentlig (stat, kommune, havnevesen) kapital og eiendom til å drive en prosjekt
styrt planprosess. Den deregulerte offentlige kapitalen har gitt markedskreftene 
en effektiv gjennomføringsevne at det offentlige planapparatet virker utspilt. 
Endringene av dynamikken har skjedd så raskt og så stille at offentligheten ikke 
har oppdaget dem før konsekvensene var der.

Vane og konvensjon er vesentlige deler av menneskets evne til å fungere i sin 
Umwelt. Vaner og konvensjoner endres langsomt. Det er et problem i en situa
sjon der det er avgjørende å tenke og handle raskt.

For å gi et sosiokulturelt vakuum ny mening er det nødvendig å akseptere tap 
og smerte, og å gi fenomenene man ser rundt seg, nye former og fortellinger. 
Det er nødvendig å utvikle nye ’chronotoper’, for å bruke Bakhtins begrep.15 Og 
det er det kunsten gjør: Ikke bare kan den simulere et sivilisert liv, men den 
overskrider forestillingene om «livet utenfor fremskrittet», og genererer nye 
former for sivilisasjon. Verken mer eller mindre.

Ole Møystad 
Oversatt fra engelsk av Ingerid Helsing Almaas

Catastrophe, collateral damage and cultural vacuum
By Ole Møystad

An environment in a process of slow change is perceived as being in harmony 
with itself, and architecture as part of this environment or Umwelt develops in 
pace with society. But what happens when disaster strikes? Asks Ole Møystad in 
this essay.

If the pace of change accelerates to a point where the architecture that sur
rounds us changes faster than our understanding of it, as in the case of war or 
natural disasters, the change will cause an experience of loss and disorientation.

Dealing with catastrophic change, collective loss and consequently with 
reconstruction, is implicitly a question of coming to grips with a situation where 
architecture has outrun the collective comprehension of it. Where the architec
tural system is in crisis. This is a crisis of culture and of civic society as much 
as a material and technical crisis, says Møystad. Citing the 2005 tsunami in 
Southeast Asia and the 17year civil war in Beirut as examples, Møystad fol
lows the process of how the people affected by such disastrous changes in their 
Umwelt have dealt with the collective loss. Reconstruction and relief efforts, 
al though essential in order to save lives and prevent further damage, are not 
 rooted in local culture and perceptions and so often have an alienating ef
fect. This will create a distance between the community and its reconstructed 
Umwelt: a sociocultural vacuum. Møystad also refers to Naomi Klein’s «disaster 
capitalism» as one of the sources of postcatastrophic collateral damage.
For the people of a devastated community to be able to use the catastrophe as 
an opportunity to develop a new future for themselves, they have to get through 
denial and acceptance and start working out the scenario of their own future 
before the disaster capitalists do it for them, concludes Møystad. In the «mean
ings race» – the race for control sociocultural meaning – that occurs to fill a 
sociocultural vacuum, culture and art are important agents in order invest the 
Umwelt with new forms and new narratives. In this situation, art has the poten
tial to generate new forms of civilisations. Nothing less.

Vakuum. Bildet er fra en workshop som tok for seg 
gjenreisningen av Beirut sentrum; et samarbeid 
mellom American University of Beirut og Arkitekt
skolen i Århus. Fra Beirut 1995. 
Vacuum. From a workshop about the Beirut re
construction, collaboration between the American 
University of Beirut and the Aarhus School of 
Architecture. From Beirut 1995. 
Foto: OM.

«Når en katastrofe finner sted, løser den opp  
de daglige rutinene som knytter seg til hjem, skole, 
jobb og fritid. ... For folk i Beirut ble måltidene de 

eneste faste punktene som markerte tiden.»
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noter
1. Zoofysiologen Jacob von 
Uexküll (1864–1944) introdu
serte begrepet Umwelt i sin 
Bedeutungslehre fra 1940. I 
Uexkülls biosemiotiske teori 
står begrepet Umwelt for det 
subjektive miljøet som er 
spesifikt for hver enkelt art, eller 
det miljøet som hver art bygger 
opp rundt seg for å forsterke sin 
biologiske nisje. Her tilpasses 
begrepet Umwelt til å stå for 
våre kulturelle og arkitektoniske 
omgivelser. Se Møystad, 2005 og 
Møystad, 1996.
2. Lefebvre refererer til dette 
betydningsnivået som ‘Repre
sentational spaces’, se Lefebre, 
1991, s. 50 ff. og Møystad, 1998, 
s. 429.
3. Se Dieudonné, 1993.
4. Se Møystad, 2005.
5. Se Møystad, 1996.
6. Se Skotte, 2004.
7. Se Libanons grunnlov: Lov nr. 
9–117 av 7. desember 1991.

8. Det engelske uttrykket ’col
lateral damage’ beskriver skader 
som ikke er tilsiktet i forhold 
til det man har hatt som mål. 
I militær sammenheng betyr 
’collateral damage’ skade på 
personer eller eiendom som ikke 
er legitime militære mål. Denne 
typen skade er ikke ulovlig så 
lenge den ikke er overdreven i 
forhold til de forventede mili
tære fordelene ved en aksjon. 
(www.dtic.mil «Department of 
Defense Dictionary of Military 
and Associated Terms», US Joint 
Chiefs of Staff 2001) På norsk 
kan dette uttrykket oversettes 
med «sekundære ødeleggelser», 
«sivil skade», «underordnet 
skade» eller, som vi har valgt i 
denne oversettelsen, «utilsiktet 
skade».
9. Se Klein, 2005.
10. Ibid.
11. Se Badawi, 1995.
12. Se Lotman, 2000, s. 123–214.
13. Dette forholdet mellom 

ulykker, ikonisitet og kunst kan 
ha vært grunnen til at Karlheinz 
Stockhausen refererte til 
angrepet den 9. september som 
det ultimate kunstverk. Denne 
katastrofen gjorde helt klart 
omgivelsene på nedre Manhat
tan til noe monstrøst, men det 
er likevel en forskjell på kunst 
og ikonisitet. Krigens forvir
ringer har vært kilden til ganske 
mange kunstverk, men i seg 
selv har den aldri vært kunst. Se 
Møystad, 1998.
14. Giorgio Agamben analyserer 
den samme form for utnyttelse 
av sjokkeffekten ved å etablere 
en unntakstilstand som betyr at 
man kan sette vanlige politiske 
og økonomiske spilleregler 
til side. The State of Exception, 
University of Chicago Press, 
Chicago og London, 2005
15. Se ‘tidsrommene’ hos 
Bakhtin, 2002.

Øverst: «Archaic procession». En kunstinstallasjon 
av Nadim Karam. Fra Beirut 1995. 
Midten: Under normale omstendigheter er en 
balkong en åpen passasje mellom det private og det 
offentlige rom. Synlighet og kontakt er toveis.
Nederst: Balkong i krig – åpningen lukkes. Å bli 
sett er en trussel. Sikten gjøres enveis – som med 
et overvåkningskamera. Utsiktspunktet blir en 
skytterstilling. Fra Beirut 1995. 
Foto: OM.
Top: «Archaic procession». Art installation by 
Nadim Karam. From Beirut 1995. 
Middle: In peacetime, a balcony is symbolic of the 
open passage between private and public space. 
Bottom: In war the opening is shut. The view 
 becomes a sniper position. From Beirut 1995. 


