
What is guerilla postcards? 
Kim Bouvy in an email conversation with Camilla Larsson,  
Hjärnstorm Magazine (Stockholm), spring 2005. 
 
Guerilla postcards is a combination of two words that are not often 
associated with each other but might have more in common than one 
would think; guerilla -according to my dictionary- means war on a 
small scale, an uncontrolled war of gangs, against intruders or the 
state authority. A postcard is of course a means of communication, 
often used on holidays to let members of your group know something 
about you experience at a distance. Postcards originated as 
advertisements for companies, something they are still used for, as 
well as advertisements of the beautiful city or landscape they can 
depict.  
 
Especially since 9/11, but in a broader sense since safety and the 
experience of insecurity in public space became an important issue, 
there has been a 'trend' to use military terms in discussions about 
the city and urban planning, such as 'urban warfare', 'strategy', and 
also 'guerilla'. In that same line of thought, different forms of 
utopian models for society from history to the present, began to have 
a (renewed) impact on contemporary art and architecture, trying to 
define new or re evaluating old models of thinking about our changing 
modes of behavior towards one another, especially where meetings 
between strangers are likely to occur: the city.  
 
At the end of my stay at IASPIS from July until November 2004, I made 
a series of 9 different postcards depicting different areas in the 
city-centre of Stockholm that were presented at the groups show ‘All 
Moveable Wonders’ by curator Chus Martinez at the IASPIS gallery from 
November 16th until December 19th. 
With the series I wanted, in a modest way, create awareness of the 
visual image that Stockholm creates of itself as shown in different 
media that want to inform tourists but also the ‘average’ citizen. 
The different ways of looking at the city of Stockholm from within, 
but also from the perspective of the outsider, like me being a 
temporary inhabitant that still remains to be a visitor, were my 
points of departure.  
The texts that I used for the postcards are mostly a collage of 
different texts that I found in different places, like in The 
Complete Guide to Architecture in Stockholm, the website of the 
Stadsbyggnadskontoret, of the Architecture Museum and media of other 
organisations or people that have something to do with the city. 
By combining these different ‘images’ (imago) I wanted to give the 
guerillapostcard-public an alternative for the usual cliché-like 
image of Stockholm. The images and texts uncover another, alternative 
image that exists parallel to the more ‘official’ one –the image that 
the city likes best– and suggest a different way of mapping the city 
that has to do more with the psyche of the specific urban centre than 
its actual spatial layout. In my opinion, there is a complex tissue 
of multiple layers of meaning and representation to be found in every 
city, whether it is Tokyo or Stockholm, much more complex than the 
information it gives its viewers and users on the outside. 
When I was at the presentation ‘Two Urban Models: Tokyo and 
Stockholm’ at the Architecture Museum in august 2004, I really 
laughed when I saw the Stockholm-part: next to a dazzling room 
filling and elaborate model of only a small part of Tokyo, there was 
a tiny dusty model in plaster from the seventies or eighties on the 
same scale, depicting....Gammla Stan! Hilarious! There was a comment 
made on the accompanying symposium by one of the organizers, that 
‘this model was all that they could find on the same scale and 



because Stockholm hadn’t changed much since the seventies/eighties 
anyway, it would be sufficient.....’ I thought this was a 
demonstration of an attitude that I found quite peculiar and a very 
narrow-minded view on (the potential of) your own surroundings. 
 
A city contains and creates meaning that can be hidden for the eye in 
many different layers, consisting of events that took place there 
giving character to buildings and towns. The thing I have problems 
with in most photography of architecture, is that all the character 
created by those patterns is left out of the image, what remains is a 
shell. The same thing I think about the way the discussion about 
Sergels Torg, my favorite place in the city, is going, like an empty 
shell; people are talking about its technical inferiority and social 
problems, but rarely seem to be able to grasp the wonderful spatial 
and social complexity of the space and its immediate surroundings. 
The plans that were initially made for the square’s makeover I 
thought were hilarious; high-rise student housing? Design Museum? The 
largest billboard for animation films? You have enough potential 
already existing. But apart from these megalomaniac ideas that have 
been abandoned as far as I know, in the mean time, the most precious 
asset of the square, namely public space, is being destroyed little 
by little, by means of privatizing it. And privatizing usually means 
that it will never be public again. I am amazed that there are so few 
Swedes, with their transparent society and history, aren't more on 
guard, defending the place that has been a symbol for Swedish 
democracy, this isn’t about drug addicts or rain shelters alone.  
 
 
With the postcards I wanted to put the focus on that side of 
(central) Stockholm that is usually considered as ‘ugly’ and 
‘problematic’, a side that seems to be a sort of ‘blind spot’, not 
very interesting anymore architecturally and not problematic enough 
socially. 
I do not agree, as it is still very important for the discussion 
about an eroding public space. Me, living in the tabula rasa city of 
Rotterdam, but knowing Sweden and Swedish, was nevertheless a bit 
shocked to find so little discussion (as far as I got to know) about 
(the future of) public space, in Stockholm, going on, as it is a 
mayor issue here in the Netherlands and in other countries –Great 
Britain  for example–  regarding the video camera surveillance for 
instance.  
 
I was surprised that there seemed to be very little interest in the 
image of Stockholm in the Swedish art, but also architecture, that 
could see itself in the eye. I felt that there was plenty to debate 
about, regarding the treatment of public space and the way real 
estate developers, contractors and the municipality are working 
together on large commercial projects for instance. I was also 
fascinated by the seemingly unnecessary 'postwar reconstruction' that 
was executed in the old Klara Quarter and about the invisible image 
of the largest part of the city in the form of the countless suburbs 
that emerged by dozens during the 'million program'. After that 
traumatizing period in Swedish architecture and urban planning, 
things seem to be stuck in the mud completely, and very little people 
dared to speak out. Taking a closer look at the discussions going on 
about the centre, I became fascinated by the way the city and its 
different 'users' see itself. I found those expressions of identity 
in different media like tourist' guides, architecture guides, picture 
books and postcards.  
I found the available postcards on Stockholm to be very sad; badly 
printed by maybe 3 different firms, always depicting the same places, 



probably 80% Gammla Stan and another 20% on Stadshuset (City Hall) 
and views from the water. I found a very nice book on a firm that had 
made postcards on Stockholm in the 30's, called 'Stockholm-en 
vykortsdröm' by Bosse Bergman, in which a map was depicted on the 
most favorite motives in the city of Harald Olsen’s postcard company, 
who made outstanding pictures by the way. It looks like at that time, 
the 'postcard business' was much more adventurous as it is today, and 
depicted a much wider variety of places, also ‘new’ architecture. 
Considering the ‘progression’ in media technology and architecture, 
the situation of today seems a strange retrograde movement in 
depicting the city. 
 
If you look at Berlin for instance, where I made my book called 
'Niemandsland' about the emerging new landscape after the 
disappearing of the Wall, there is an incredible variety in the 
postcards of Berlin. Why, I wondered? One reason has to be the huge 
amount of photographers coming from a documentary tradition running 
around to photograph the bankrupt city's amazing new architecture, 
but the main reason has to be the mediated image that consists of 
Berlin. People can relate to a lot of the images on the postcards, 
because they have seen the images before in the media and can in a 
way, identify them with the spot, reliving 'real' history. Stockholm, 
with its spotless image and history, remains in that sense 
'invisible' and doesn't have its own mediated image. It is not 
surprising that so little is going on not only in the postcard 
business as well as in Swedish documentary photography and 
architecture/urban planning in general I must say. I think they 
relate to each other. Documentary photography wants to say something 
about the world today that will be the past soon and for which 
besides people; our direct environment plays a significant role. 
Stockholm/Sweden has never had to start ‘from scratch’ and is used to 
be able to build on the old, but also being afraid of the 
uncontrollable new. 
 
 I am afraid my postcards will not make a huge difference; especially 
since the (tourist) postcard industry has problems competing with the 
DIY culture. I remember that Swedish commercial, where two girls are 
making photos with their mobile of postcards sending them to their 
friends, easy and cheap. Who wants a postcard bought and sent on the 
spot, if you can send virtual ones that you download from for 
instance, www.virtualtourist.com, where every brick or grain of 
exotic sand of the planet is photographed by enthusiastic ‘tourist-
pros’, happily to share their experience with you, with and without 
copyright? 
 
 
 
  
 
 
 



NOTOPIA

guerillapostcard.com

STOCKHOLM CITY -  Karduansmakargatan 2004
Sidestreet of Drottningsgatan, Queensstreet, now major pedestrian
area and shopping street, modelled in the first regulated cityplan of
1640 by Anders Torstensson. Backside of the Loen Quarter (Nils
Tesch, 1969-1971), the home of several government departments.
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NOTOPIA

guerillapostcard.com

STOCKHOLM CITY -  Hamngatan/Malmskillnadsgatan
Renovation and rebuilding of Gallerian, a large indoor shopping
centre first opened in 1976, now expanding its floorspace to 8000
m2 of more shopping, food and pleasure. On the right,
Kulturhuset, the multifunctional House of Culture (Peter Celsing
1968-1973) undergoing reconstruction of the youth department
Lava and the Bank of Sweden (Peter Celsing 1970-1976).
Kulturhuset aimed to give form to the southern edge of Sergels
Square (which was already built in 1960) and to manifest culture
as a counterpoint to the commercialism of inner city redevelop-
ment at Hötorget.
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NOTOPIA

guerillapostcard.com

STOCKHOLM CITY  -  Sergels square 
After the reconstruction of the city around 1930 Sveavägen was
planned to be extracted to Gustav Adolfs Torg. In 1945 it was
decided to let it end at the crossing at Klarabergsgatan and
Hamngatan to form a new square, Sveaplan. In 1960, the square
was remodelled by among others, David Helldén, with seperated
traffic and pedestrian areas and with the Vienna Opernpassage as
an inspiration. The square was renamed after sculptor Johan
Tobias Sergel (1740-1814) who had his studio at Sergelstreet. 
The Sergels square also forms the entrance to the major subway-
station of T-Centralen and is the hangout of the Stockholm drugs-
scene. It also has been the backdrop for many demonstrations
and public events. 
In 1999, a beginning was made with planning an extreme make-
over for the square by inviting six architectural bureaus to make a
proposal including a highrise residential building and a solution for
the nonfunctioning areas underground. 
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NOTOPIA

guerillapostcard.com

STOCKHOLM CITY  -  Globen Arena
Designed by Berg Arkitektkontor 1986-1988 and inaugurated in
1989 it is the world’s largerst spheric building (right), measuring
110m wide and 85m high and built in steel, concrete and glass.
The total volume of the globe is 605 000 m3, it would take 40 years
to fill it with water from a tap and could fit about 537 800 000 one-
crown coins. The globe is used for large sports- and music events
with a maximum of 16 000 visitors and forms a distinct landmark in
the skyline, visible from practically every part of town. The arena is
part of a larger development that includes a shopping mall and an
entire district of office buildings: Globen City (middle) which is situa-
ted in the slaughterhouse area Johanneshov.
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NOTOPIA

guerillapostcard.com

STOCKHOLM CITY -  Mäster Samuelsgatan
In the background, Hötorgcity (1952-1956), three of the ‘five trum-
pet blasts’ are visible, five 18-story highrise office slabs that were
formed to visually mark what was thought to be the city’s new
commercial centre of gravity and part of the cityplan 1946 for a
radical transformation of the city centre into a central business dis-
trict. A system of connecting pedestrian terraces and bridges was
closed in the 1970’s due to vandalization. In the 1990’s a compre-
hensive renewal programme has been carried out and the court-
yards between blocks 3 and 4 and 4 and 5 were glazed in in
2000.
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NOTOPIA

guerillapostcard.com

STOCKHOLM CITY –  City Terminal
Seen from Kungsgatan, the sideview of the City Terminal (right)
and the World Trade Centre (Arken Arkitekter, Ahlqvist & Culjat,
Tengblom Arkitekter, Ralph Erskine, 1986-1989). The huge
downtown busterminal has a large glazed hall and is one of the
few projects from the 1980’s building boom to receive international
attention. By means of a socalled ‘planning by negotiation’ con-
struction, the city authorities allowed the enterpreneurs to build 
50 000 square meters of rental office space built on top of the 
terminal.
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NOTOPIA

guerillapostcard.com

STOCKHOLM CITY –  Malmskillnadsgatan
Part of the former ‘red-light district’ of the 1970’s and 1980’s can
still be found on this corner of the infamous Malmskillnadsgatan
and Mäster Samuelsgatan in the hart of the Central Business
District where prostitutes are still discretely roaming the street at
night. From 1/1/1999, paying for sexual services is illegal in
Sweden, but selling sex is not; a situation not to be found anywhe-
re else in the world.
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NOTOPIA

guerillapostcard.com

STOCKHOLM CITY  - Mynttorget 
Entrance to the main shoppingstreet for tourists in the Old Town,
Västerlånggatan. On the right Kanslihuset, by Gustaf Clason and
Wolter Gahn, realized in1936 after winning an architectural compe-
tition in 1922. Second prize proposal made by E. G. Asplund and
T. Rydberg. The portal of the old Royal Mint of 1790 by C. F.
Aldecranz and O. Tempelman was extended in height to append
to the new buildning. In the middle lies the Brandkontoret,
Scandinavia’s oldest insurance company founded in 1746 to pro-
tect property owners from the damages of the fires occuring in the
old town.
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NOTOPIA

guerillapostcard.com

STOCKHOLM CITY –  Sergels torg
View on the fountain and the 37,5m high glass column called
‘Crystal Vertical Accent’ designed by sculptor Edvin öhrström, win-
ner of the competition in 1964, but not realized untill 1974. Artist
Olle Baertling didn’t win with his proposal ‘Asank’, a 84,7m high
sculpture, but was asked to design the square’s distinct black and
white pattern.
It is uncertain if the fountain, column or pattern will remain in the
planned make-over of Sergels Square that will start in the near
future.
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Guerilla Postcards

Göteborg N.B
Ralo Mayer & Philipp Haupt

“Det såg ut som kartor, väldigt mycket som strukturer – och kommunikationspilar – hur 
kommunikationen gick mellan olika punkter. (...) Eftersom det såg seriöst ut var juryn helt 
uppslukad av det. I rätten, ja – jag tror att det är där det verkligen skiljer sig... Min 
upplevelse från gatorna var så annorlunda från dom här organiserade kartorna över situationen.” 
(citat från en aktivist som beskriver rättegångarna efter GBG01)

2002 började vi undersöka effekterna av de antikapitalistiska protesterna i Göteborg 2001, 
inriktade mot en fi lm om förändringen av det offentliga rummet. Förutom protesterna var vår andra 
utgångspunkt ”New Babylon”, en revolutionär urban utopi av den holländska konstnären Constant. 
Utifrån situationistiska idéer jobbade Constant med en plan för en nomadisk och modulär stad, en 
revolutionär urban matris spridd runt jorden, en skildring av ”nätverkssamhället” avant la lettre.

Efter att ha samlat ett antal intervjuer med aktivister förfl yttades vårt intresse mer och mer mot 
ett allmänt letande efter visualiseringsprocesser och deras roll i maktstrukturer: Vad är det 
som gör diagrammatiska skildringar så fascinerande, hur kan dom medverka i planeringen av både 
revolutionära situationistidéer och den postfordistiska liberala demokratins avancerade repression? 
I Göteborg hade ordnings- och kontrollregimen våldsamt materialiserats när polisen sköt mot 
protesterare: en maktvektor rakt genom kroppen. Det är genom en sån upptrappning som en del banor i 
det övergripande maktdiagrammet blir synliga för några korta ögonblick.

Utmed innehållets utbredning föddes också ett intresse för andra former av presentation av våra 
sammankomster, vilket förändrade den ursprungliga fi lmidén mer mot en konceptuell montagestruktur. 
Texten 112 rader resande genom ett raum skrevs för att höra ihop med en installation med titeln 
”Museum of Gothenburg N.B.” Installationen var ett modellikt rum, en slags ʼverkligtʼ Virtual 
Reality rum där vi spred ut de väldigt olika informationsfragment som vi fått tag på under vår 
undersökning: från situationistteorier till rättsdata, från kritisk kartografi  till nya sociala 
rörelser. Som en övergripande ram, eller snarare: ett spegelskåp, snubblade vi över begreppet 
tidskristall, som beskrivs av Deleuze i hans andra bok om bio. Tidskristallen mixar minnen från 
det förfl utna med nuet, den skriver ständigt om relationen mellan det faktiska och det virtuella. 
Omärkbarhet är vad som skapas i den här kristallens facetter och brytningar...

I Göteborg N.B. möter vi denna vektor av att ”bli omärkbar” på alla olika nivåer: historisk, 
politisk, estetisk... och sist men inte minst: personlig; en personlig dragningskraft var kanske 
den första triggern för att ta sig an protesterna i Göteborg (att försöka ordna upp våra egna 
erfarenheter från andra protester) och personliga, känslomässiga inblandningar fortsatte att korsa 
vår undersökning. En del av dom speglas av berättelser i intervjuerna. Vi tror att en mångfald 
av personliga beskrivningar hjälper att skildra multitudens stora mångfald och skönhet mer 
sanningsenligt.

112 linjer resande genom ett raum, ett av projektets resultat, försöker visa en kamps pulserande 
mönster, föra samman (...) spridda linjer. Vi hoppas att läsaren kan knyta an till en del av dom, 
lägga ihop till sin egen historia. Att publicera den i en svensk kontext kan förhoppningsvis också 
hindra en stereotyp kategorisering och endimensionell historisering av händelserna i juni 2001.

G
Sörensen, Oskar Sjödin, Jonas Söderqvist, Gustaf Hansson, Tomas Haglund, Alex Hall

http://manoafreeuniversity.org/gothenburg_nb

112 lines
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Guerilla Postcards

Camilla Larsson

Den holländska konstnären Kim Bouvy driver projektet Guerilla Postcards. Projektet startade 2004 då Bouvy hade ett 
ateljéstipendium på IASPIS i Stockholm. Guerilla Postcards handlar om Stockholm som stad, men Bouvys intresse omfattar 
även vår samtids urbana rum i ett större perspektiv. Med utgångspunkt i städer som Stockholm, Berlin och Rotterdam, 
skapar hon möjlighet för en djupare kunskap om de förutsättningar som idag ligger till grund för den diskussion och det 
engagemang för staden som sådan, som pågår världen över. Med exempel från den enskilda stadens partikularitet visar 
hon på likheter och skillnader städer emellan, som bidrar till en mer adekvat förståelse av dagens urbanitet. En viktig aspekt 
av Guerilla Postcards är att Bouvy anammat den närmast folkliga tradition som vykortsskickandet kommit att bli. Hon 
utgår ifrån ett igenkännbart form- och berättarspråk, för att med förskjutningar och modifieringar skapa en medvetenhet 
kring hur bilden av staden är konstruerad, för att passa in en helhet vad gäller exempelvis konkurrens om arbetskraft, 
företagsetablering och turism. Med Guerilla Postcards vill Kim Bouvy bredda och differentiera synen på Stockholm och 
stadsrummet som sådant. 

ETT SAMTAL MED KONSTNÄREN KIM BOUVY
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symptomatiskt för den diskussion 
som exempelvis pågår om Sergels 
torg, för övrigt min favoritplats 
i Stockholm. Man har fastnat 
i tekniska småsintheter och 
sakfrågor som sociala problem. 
Mycket sällan lyfts diskussionen 
till att handla om platsens 
underbara rumsliga karaktär, 
dess sociala komplexitet och dess 
direkta omgivning. Planerna som 
fanns initialt då man diskuterade 
utförsäljningen av platsen, var 
närmast komiska. Studentbostäder 
i skyskrapor? Designmuseum? 
Storformatstavla för animerad 
film? Det finns ju tillräckligt med 
potential redan. Vid sidan av 
detta storhetsvansinne, som man 
under tiden lagt bakom sig, i alla 
fall vad jag känner till, så har 
det mest värdefulla som platsen 
härbärgerar bitvis försvunnit i 
och med privatisering; nämligen 
den offentliga ytan. Privatisering 
betyder tyvärr att det offentliga 
mycket sällan återskapas. Jag 
är förundrad över att inte fler 
svenskar, med sitt öppna samhälle, 
är mer på sin vakt och försvarar 
den plats som varit symbol för 
den svenska demokratin, för det 
handlar inte bara om att arbeta 
bort drogmissbrukare och bygga 
regnskydd.      
 
Vad är kärnan i 
projektet?
Med vykortsprojektets ville jag 
fokusera på delar av centrala 
Stockholm som vanligtvis anses 
vara “fula” och “problemtiska”. 
Delar som fungerade som blinda 
fläckar, som inte var tillräckligt 
intressanta arkitektoniskt eller 
bar på för lite social misär för 
att utgöra ett reellt problem. 
Jag håller inte med om att dessa 
platser är ointressanta, utan de 
är tvärtom av stor betydelse då 
man pratar om en eroderande 
offentlighet. Jag som annars bor i 
Rotterdam, en städernas Tabula 
Rasa, och som bitvis känner till 
Sverige och behärskar svenskan, 
blev ändå smått chockerad då jag 

upptäckte bristen på diskussion 
om Stockholms framtida 
offentlighet. I varje fall om man 
ser till den diskussion jag har 
haft möjlighet att ta del av. Det 
är däremot en stor frågeställning 
i Nederländerna och i länder 
som exempelvis Storbritannien, 
där man bland annat diskuterar 
övervakningskamerornas intrång i 
den offentliga sfären.        
 Jag blev också förvånad 
över hur stort ointresset för 
bilden av Stockholm var i svensk 
konst, men självklart också 
inom arkitekturen, som borde 
rannsaka sig själv. Jag fick en 
känsla av att det fanns mycket 
att debattera om. Särskilt vad 
gäller den behandlingen av det 
offentliga rummet där exempelvis 
bostadsbolag, byggföretag och 
kommunen tillsammans arbetar 
på storskaliga kommersiella 
byggprojekt. Jag blev även 
fascinerad över den skenbart 
onödiga omkonstruktionen av 
gamla Klarakvarteren, som skedde 
under efterkrigstiden, och de 
mer eller mindre osynliggjorda 
delarna av Stockholm. Närmare 
bestämt stadens oräkneliga 
förorter som var ett resultat av 
Miljonprogrammen, och som 
faktiskt utgör en stor del av 
Stockholm. Efter den traumatiska 
perioden i svensk byggnads- och 
planeringshistoria, så får man en 
känsla av att allt totalt avstannade 
och att få vågade tala ut. När 
jag följde upp diskussionen 
om centrala Stockholm, var 
det intressant att se hur olika 
”brukare” såg på sin egen roll.  Jag 
kunde skönja hur olika uttryck 
för olika roller presenterades i 
medier såsom turisthandböcker, 
arkitekturguider, fotoböcker och 
vykort.         
 Jag tyckte att de befintliga 
vykorten av Stockholm var riktigt 
sorgliga. Det finns ungefär tre olika 
företag i branschen, tryckkvalitén 
är låg och motiven är få. Generellt 
avbildade 80 %  Gamla Stan och 
de resterande 20 % avbildade 

Stadshuset och vattenvyer. Under 
arbetets gång hittade jag en mycket 
trevlig bok med bilder av ett 
företag som tryckte vykort under 
1930-talet. Det hette Stockholm- en 
vykortsdröm av Bosse Bergman 
och bestod bland annat av en 
kartläggning av favoritmotiven av 
Harald Olsens vykortsfirma, som 
hade tagit enastående bilder. Det 
verkar som att ”vykortsbranschen” 
under den tiden var betydligt mer 
äventyrlig än vad den är idag, och 
framför allt så var motiven fler 
och även den ”nya” arkitekturen 
fanns med. Tänker man på hur 
”utvecklingen” varit både inom 
medieteknologin och arkitekturen 
sedan dess, så framstår dagens 
bilder av staden som närmast 
bakåtsträvande.    
 Om man exempelvis tittar 
på Berlin, där jag gjorde boken 
Niemandsland, som handlade om 
det nya landskap som växer fram 
efter murens fall, så finns där en 
enorm variation i vykortsfloran. 
Jag ställde mig frågan varför. 
En av orsakerna måste vara den 
uppsjö av fotografer, som jobbar i 
en dokumentär tradition, och som 
är upptagna med att fotografera 
den bankrutta stadens fantastiska 
arkitektur. Den huvudsakliga 
orsaken måste ändå vara den 
medierade bilden av Berlin. 
Människor kan verkligen relatera 
till olika platser i staden som 
återfinns på vykorten, eftersom 
de har sett dem tidigare i andra 
medier. På grund av det kan de 
på ett eller annat sätt identifiera 
sig med platserna. De kan sägas 
återuppleva ”verklig” historia. 
Stockholm däremot, som har ett 
närmast fläckfritt rykte idag och 
även då man blickar bakåt i tiden, 
förblir ”osynligt” genom att staden 
inte medierats i lika hög grad. Jag 
tycker kanske inte att det är så 
konstigt att det i vykortsbranschen 
pågår en relativt liten aktivitet 
eftersom det varken gör det inom 
svenskt dokumentärfotografi, 
arkitektur eller stadsplanering 
överlag. Jag tror nämligen att 

Vad är Guerilla 
Postcards?
Guerilla Postcards invaderar 
det offentliga rummet genom att 
anta formen av oskyldiga, men 
högkvalitativa vykort. Vykorten 
visar alternativa urbana miljöer 
och offentlighetens olika 
skepnader. Guerilla Postcards 
syftar till att fungera som en 
plattform för människor som har 
en tydlig åsikt om bilden av vår 
omgivning. Frågor som också kan 
relateras till projektet är vilken 
sorts roll historiekunskapen 
spelar i förståelsen av vårt 
samtida urbana landskap. Hur har 
stadplaneringen och arkitekturen 
påverkats av det förgångna? Vad 
hände egentligen med ideologin 
och offentligheten? Och vad hände 
egentligen med fotografiet? 
 Guerilla Postcards är en 
kombination av två ord, som man 

vanligtvis inte associerar med 
varandra, men som faktiskt kan 
ha mer med varandra att göra än 
man kan tro. Guerilla- enligt min 
ordlista betyder det krig i liten 
skala, ett okontrollerat gängkrig, 
mot inkräktare eller en auktoritär 
statsmakt. Ett vykort är självklart 
ett kommunikationsmedel, som 
ofta används för att berätta om 
semesterupplevelser för de nära 
och kära. Vykortens ursprungliga 
syfte var att göra reklam för 
företag, vilket de fortfarande 
används för, vid sidan av att 
marknadsföra vackra städer eller 
landskap.        
 Speciellt efter 11 
september och mer utvidgat i 
vår samtid, där säkerhet och 
upplevelsen av offentliga platser 
som osäkra, har det närmast blivit 
“trendigt” att klä diskussioner 
om städer och stadsplanering i 
militära termer. Man använder 
begrepp som “urban krigsföring”, 

“strategier” och även “guerilla”. 
I samma anda så har olika 
sorters utopiska modeller för 
samhällsbyggande, från långt 
tillbaka i historien fram till idag, 
börjat få ny relevans för den 
samtida konsten och arkitekturen, 
i ett försök att hitta nya eller 
omvärdera äldre tankemodeller 
som berör beteendeförändringar. 
Särskilt då det handlar om 
tänkandet kring platser där man 
tenderar att stöta på främlingar: 
det vill säga i staden.   
 
Hur började arbetet 
med Guerilla 
Postcards?
I slutet av min ateljétid på 
IASPIS, som pågick från juli 
till november 2004, gjorde jag 
en serie med nio vykort, som 
avbildade olika områden i centrala 
Stockholm. Arbetet visades på 

grupputställningen All Moveable 
Wonders av curatorn Chus Martinez 
på IASPIS galleriet. Jag ville skapa 
en medvetenhet kring den bild 
som finns av Stockholm, om än med 
modesta medel. En bild som sprids 
i olika medier och som inte bara 
förmedlas till stadens turister, utan 
även till stockholmarna själva. 
Jag ville lyfta fram olika sätt att se 
på staden, både från insidan och 
med ett anlagt utanförperspektiv, 
genom att jag kom som en tillfällig 
besökare. Texterna på vykortens 
baksidor samlades huvudsakligen 
in från befintligt material såsom 
Guide till Stockholms arkitektur, 
Stadsbyggnadskontoret, 
Arkitekturmuseet och andra 
kommunala instansers hemsidor. 
Genom att kombinera dessa 
olika “bilder” var mitt syfte att 
skapa Guerilla Postcards som 
ett alternativ till dessa ofta 
klichéliknande representationerna 

av Stockholm.     
 Bilderna och texterna 
blottlägger en annorlunda, 
alternativ bild som existerar 
parallellt med den “officiella”, som 
staden själv gillar att framhäva. 
De visar också prov på ett annat 
sätt att kartlägga staden, som 
mer handlar om att ta fasta på en 
slags mentalitet som den urbana 
stadskärnan bär på, snarare än 
dess reella rumsliga utformning. 
Enligt mig kan man likna varje 
stad vid en finmaskigt väv, som 
består av flera betydelsebärande 
lager och representationsnivåer. 
Vare sig det är Tokyo eller 
Stockholm så bär varje stad på 
mer än vad den informerar och 
berättar om utåt. När jag besökte 
Arkitekturmuseets utställning Två 
urbana modeller: Tokyo vs Stockholm 
i augusti 2004, så skrattade jag högt 
då jag såg delen om Stockholm. 
Vid sidan av en bländande, fyllig 
och detaljrik modell av Tokyo, 
stod en liten, dammig modell i 
gips från 1970- eller 80-talet som 
i samma skala föreställde Gamla 
stan! Otroligt! Vid ett symposium 
kring utställningen nämnde en av 
organisatörerna att “det var den 
enda modell som gick att hitta 
i samma storlek och på grund 
av att Stockholm inte märkvärt 
hade förändrats så gick det bra 
att använda denna relativt gamla 
modell”. Jag tyckte att det var ett 
utslag av en mentalitet som var 
jämförelsevis egendomlig och 
trångsynt, särskilt när det handlar 
om den egna närmiljöns potential.              
 En stad består av och 
skapar mening, på flera nivåer, 
som kan döljas för blotta ögat. 
Det kan handla om evenemang 
som ägt rum tidigare och som 
påverkat utformningen av enskilda 
byggnader till hela städer. Jag 
tycker att det är problematiskt 
att man med foton av arkitektur 
utelämnar det sammanhang och 
den specifika situation som både 
gett upphov till och som omger 
den faktiska byggnaden. Det man 
ser är ett skal. Detta är också 

Guerilla Postcards invaderar 
det offentliga rummet
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detta till stor del hänger ihop. 
Dokumentärfotografin vill säga 
något om världen idag som snart 
är historia, och det handlar inte 
bara om oss som lever idag, utan 
även omgivningen spelar stor 
roll. Stockholm och Sverige har 
aldrig behövt starta om på nytt och 
samtidigt har man varit rädd för 
det okontrollerbara nya.    
 Jag tror inte att mina 
vykort kommer att förändra så 
mycket, särskilt inte eftersom 
”turistvykortsindustrin” har 
problem att tävla med ”Do It 
Yourself-kulturen”. Jag tänker på 
den svenska reklamfilmen, där två 
flickor fotar av vykort med sina 
mobiltelefoner och skickar dem 
till sina vänner, lätt och billigt. 
Vem vill köpa ett vykort och skicka 
från en plats om du kan skicka 
virtuella som kan laddas ner från 
exempelvis www.virtualtourist.
com? Där har varje sten och 
exotiskt sandkorn från världens 
alla hörn fotats av entusiastiska 
turister, som gladeligen delar 
med sig av sina upplevelser, med 
copyright? 
  
Hur kommer du att gå 
vidare med frågorna 
som rör stadsrummet?
Guerillapostcard.com är ett projekt 
som drivs av notopia.org. Notopia.
org startade som en fiktiv platform, 
precis som Guerilla Postcard, en 
organisation som är “platslös” 
med en webbadress som samlande 
punkt, men som är påväg att bli en 
riktig organisation som kommer 
att användas om utgångspunkt för 
olika aktiviteter jag är involverad i 
och som jag initierar. 
 En ny nätupplaga av 
Guerilla Postcard  kommer 
snart ut, där vi har gjort en serie 
vykort som avbildar Rotterdam. 
Det är ett samarbetsprojekt 
som jag har initierat och valt 
att kalla Regarding Rotterdam. 
Projektet handlar om vilken roll 
fotografiska bilder av en stad har 
i relation till stadens självbild, 
hur den konstrueras och av vem. 
I projektet bjöd jag in fotografer, 

som är baserade i Rotterdam 
och som jobbar med det urbana 
stadsrummet, att tillsammans med 
mig arbeta fram nya bilder som 
kommer att visas i en utställning, 
en publikation och på nätet. Vi vile 
även involvera allmänheten i vår 
diskussion om vilken betydelse den 
(fotografiska) bilden har, eller inte 
har, då vi tittar på och värderar 
staden och dess arkitektur.  
 Det är viktigt för mig att 
vykorten skall vara gratis och kan 
spridas. Hemsidan är en bra open-
source vad gäller spridning. Jag har 
även bjudit in andra konstnärer/
fotografer att delta och översätta 
sina projekt om städer och platser 
till Guerilla Postcards-serier. Jag 
tilltalas av tanken att man kan 
dela idéer och bilder, utan att 
oroa sig över sin copyright. (Rem 
Koolhaas i S,M,L,XL: ”Copyright 
is the right to copy”). Hemsidan 
kommer även att visa olika bilder/
projekt från Rotterdam och andra 
städer jag nyligen fotat, Ostrava, 
fd. industristad i östra Tjeckien, 
Berlin, Dresden och Bryssel. 
Nästa år kommer jag att göra ett 
projekt på inbjudan av konstnären 
Anna Wilenius på galleri Huuto 
i Helsingfors. Projektet heter 
”The art of inhabitation” och 
kommer att vara ett grupprojekt 
tillsammans med andra konstnärer 
från Rotterdam, där vi kommer 
att arbeta med (o)likheter mellan 
Helsingfors och Rotterdam.
 Notopia och Guerilla 
Postcards kommer att förbli 
utan en fysisk samlingsplats och 
kommer istället att uppsöka de 
rum och sammanhang som är 
nödvändiga för specifika projekt. 
Som konstnär strävar jag inte efter 
att speciell kontinuitet i utgivandet 
av Guerilla Postcards, jag är inte 
heller ute efter att agera förlag 
eller organisatör med en specifik 
struktur, det handlar snarare 
om att arbeta fram en potentiell 
konstruktion eller en möjlig 
mötesplats för likasinnade där 
man kan mötas och kommunicera 
vid behov.      
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Torsdag
Ska jag säga det eller inte? För 
ett år sedan ungefär hände mig 
följande. På Callaogatan gick jag 
in på toaletten på ett kafé... På 
väggarna fanns diverse teckningar 
och klotter. Men aldrig skulle den 
sanslösa lustan ha stuckit mig med 
sin giftgadd om jag inte av en slump 
hade känt en penna i fickan, en 
bläckpenna var det. 
 Instängningen, isoleringen, 
vetskapen att ingen skulle se 
det, en sorts enslighet... och 
vattenbruset viskade: gör det, gör 
det, gör det. Jag drog fram pennan. 
Jag fuktade den med spott. Jag skrev 
högt uppe på väggen så att det 
skulle bli svårare att sudda bort, 
jag skrev på spanska någonting, hå, 
helt osofistikerat i stil med:
 ”Mina damer och herrar, 
förrätten edert tarv...”
 Jag stoppade tillbaka 
pennan. Jag öppnade dörren. Jag 
gick genom hela kaféet och blandade 
mig med folk ute på gatan. Men mitt 
klotter stod kvar. 
 Sedan dess existerar jag 
i medvetandet om att mitt klotter 
finns där. 
 Jag tvekade om jag skulle 
yppa det här. Jag tvekade inte 
av prestigeskäl utan därför att 
det skrivna ordet inte bör tjäna 
till att sprida vissa... manier... 
Men jag tänker ändå inte dölja 
detta: aldrig någonsin hade jag 
drömt att det kunde vara så... 
elektriserande... jag kan knappt 
låta bli att förebrå mig själv 
för att jag har låtit så många gå 
i ovetskap om en så billig och 
riskfri njutning. Det finns i detta 
någonting... någonting underligt och 
berusande... som antagligen kommer 
sig av det förfärande oförblommade 
med klottret där på väggen, i 
kombination med det absoluta 
hemlighållandet av upphovsmannen som 
inte går att röja. Och dessutom att 
det inte alls är på nivå med mitt 
författarskap...   Ur Dagboken 1-3

Foto: Lisa Nordwall

Witold Gombrowicz 
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