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mode — en tvärvetenskaplig betraktelse är en akade-

misk bok som behandlar mode och modevetenskap. För oss har ti-

teln en tvåfaldig betydelse. För det första tecknar den ett närgånget

och kritiskt synande av mode som försöker läsa det mothårs, det vill

säga läsa det mellan raderna och genom bilderna, och därmed finna

dess betydelser bakom den ofta antaget glättiga och ytliga ytan. För

det andra tecknar titeln den tvärvetenskaplighet som enligt vår upp-

fattning måste vara modevetenskapens grund och som utmärker bo-

kens alla bidrag. Författarna studerar mode ur, och kommer från, oli-

ka akademiska discipliner och fakulteter. Förutom att presentera

egna texter har vi bjudit in elva forskare som alla har anknytning till

Centrum för modevetenskap; några är fasta medarbetare, andra åter-

kommer som regelbundna föreläsare — på såväl grundnivå som på

avancerad nivå. Samtliga skribenter reflekterar kring sina respektive

forskningsområden inom humaniora, samhällsvetenskap och eko-

nomi. Samlingen presenterar således en tvärvetenskaplig ingång till

modevetenskap som sträcker sig över traditionella disciplingränser

— men alltid med en fast förankring i teman som mode, kläder, kon-

inledning

av Dirk Gindt och

Louise Wallenberg
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irekt innanför entrén till Åhléns fanns i november 2005 fyr-

tioåtta (dam)ben klädda i strumpbyxor eller nätstrumpor. Från

Klarabergsleden, innanför glasväggarna, sågs kosmetikmärken som

Shiseido, Dior, Givenchy, Roc och Estée Lauder, medan det man

möttes av innanför huvudentrén var Biotherm och Lancôme, som

övergick i Chanel, Kanebo och Guerlain. Någonstans där bakom

fanns, för den som tog sig dit, Max Factor, Revlon, och Decleor, med

flera. En trappa upp låg damavdelningen där det fanns tre gånger fler

skyltdockor som bar kläderna till försäljning än på herravdelningen,

i Debenhams fyra gånger så många. Direkt från entrén till damav-

delningarna i varuhusen kunde man se minst ett, helst flera, prov-

rum, gärna också gardinerna som dras för, medan man ofta fick leta

för att hitta dem på herravdelningarna. En del påminns man ständigt

om medan annat mest flyter förbi, en del måste man aktivt leta efter.

Såsom herrstrumpor.

Det här, som bildar konsekventa mönster i shoppingmiljön, för-

klaras ofta med tankemodeller som används inom en del retail-litte-

ratur, framförallt i dess populärvetenskapliga version: attraktorvaror
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D

kängfotografering i Nordisk Tidskrift för Fotografi 1938 och var aktiv

i Svenska Fotografers förbund under många år och arbetar bland an-

nat som lärare i retusch på Svenska fotografers förbund och Statens

hantverksinstitut kurs i reklam- och porträttfotografering under 1940

och 1950-talen.50

Inga Runnquist gick som elev hos fotograf Herman Sylwander på

ateljé Jaeger i Stockholm i början av 1930-talet. Dessutom hade hon

betald elevplats i fotoateljén Elliot & Fry i London, gick på Kodaks

»School of Commercial Photography« och gjorde också en studieresa

till Berlin i mitten av 1930-talet. 1932 började hon arbeta på ateljé

Lenkert som drevs av fotograf Sigrid Lenkert och 1936 övertog hon

firman endast 23 år gammal. Ateljé Lenkert låg på adressen Sture-

plan 4 i Stockholm och var specialiserad på porträtt och mode. De

gjorde bland annat uppdrag till Veckojournalen, Månadsjournalen och

Bonniers Månadstidning. Lenkert arbetade inte med de enklare kata-

logbilderna utan tog ofta porträtt av societeten, inför till exempel de

årliga amaranterbalerna och presentationerna på hovet, bilder som

sedan också fick plats i veckotidningarna. Andra uppdragsgivare var

damskräddare som Augusta Lundin och Femina i Stockholm, men

också konfektionsföretag Erling Richard som beställde bilder av sina

nya kollektioner som deras säljare sedan tog med på sina försäljnings-

resor tillsammans med provkollektionerna. Inga, numera med efter-

namnet Ohlsén, är typisk på det sättet att hon, liksom många av sina

kvinnliga generationskamrater, lämnade yrkeslivet när hon fick barn.

1941, sex dagar innan hon födde sin första son, lämnade hon arbetet

på ateljén. Ateljén togs över av en manlig kollega och bildarkivet av

en annan, vilket i ett senare skede förskingrades. Det innebär att näs-

tan inga originalbilder från det Lenkertska arkivet finns bevarade

idag.51 Desto fler finns däremot i veckopressens modereportage och

det är framför allt där sökandet efter den svenska modefotografins

historia  måste fortsätta.
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av värderingar och strukturer, liksom, som Foucault påvisar, att det

som inte får synas, det som förskjuts ur det offentliga rummet och

kanske också från hem och arbetsplatser, fyller en liknande kommu-

nikativ funktion.10 Det är ur det perspektivet vi skall närma oss arki-

tektur och mode. Arkitektur som scen för kommunikation och disse-

mination av värderingar.

arkitektur som scen

Med viss risk att falla in i en diskussion om scenografi kontra arki-

tektur är det intressant att för den kommande diskussionen ändå gö-

ra en liknelse.11 Det avser inte att påstå att arkitektur skulle ha som

syfte att på ett förenklat sätt bidra med skådeplatser för någon slags

impromptu teaterverksamhet, eller att reducera scenografikonsten

på motsvarande sätt; det finns skillnader i intention, i förutsättningar

för form och produktion, i sätt att ta rummet i besittning, i temporali-

tet, kontroll, och mediaform, som gör skillnad. Poängen med scen-

liknelsen är att lyfta fram vissa egenskaper hos arkitekturen som är

av vikt för hur mode förmedlas, som har social, kulturell, och kanske

framför allt performativ prägel. Scenografins uppgift är att låta något

ske på ett visst sätt: scenen är inte en neutral bakgrund till ett skåde-

spel, utan är en påtaglig aktör i sammanhanget.12 Den beskriver ock-

så ett förhållande där både scen och åskådarplatser är ömsesidigt be-

roende av varandra för att upprätthålla sin mening. Scenen är en tan-

kefigur som oundvikligen för samman händelse, plats, rum, och

människor.13

Det är också tydligt hur scenen som tankemodell beskriver den

heterogenitet som genomsyrar det materiella rummet i hur männi-

skor sätts i relation till varandra, till föremål, till rörelser. På samma

sätt blir placeringar, riktningar, fält, platser och positioner påtagligt

viktiga och meningsbärande. Såväl rummet som de föremål, skeen-

den, beteenden och till och med personer som situeras i det, be-

skrivs genom kontexter som bildas med varandra i ett meningsska-
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och impulsköp.1 Ofta behandlas det vidare som om shoppingmiljön

har ett enda syfte: att exponera så mycket som möjligt, och göra det

så enkelt som möjligt att förse sig.2 Det är så det förmedlas i tidskrift-

er och bilder, i reklam och inte sällan i andra media som filmer och

teveserier. Ändå kräver det endast lite eftertanke att peka mot varor

som brukar vara undangömda, svårnådda, eller avsides.3 Av den an-

ledningen är det viktigt att diskutera vad valet av grad av exponering

innebär, och också vad det innebär att något är lätt att nå eller finns

bakom disk, inuti glasboxar, eller längst upp, längst in, längst bak.

För en sådan diskussion är det av vikt att vi vrider perspektivet

och läser behandlingen av mode och kläder i varuhus och butiker

som disseminering och förhandling av modesystem snarare än ratio-

nellt försäljningsmaskineri. Detta ger oss en annan bild av vad som

pågår, som i viss utsträckning är förklarande.4 Vi bör också släppa en

ständigt framförd argumentation om målinriktade subjekt och spe-

cifika objekt som begärs och söks upp till förmån för en syn där arki-

tekturen är en aktiv deltagare i ständigt pågående förhandlingar och

bestämningar genom hur den ordnar, strukturerar och förmedlar

rum. I shoppingmiljön, på plats i den performativa handlingen, sker

ett identitetsbildande; en slags träning, utbildning, protest mot och

godtagande av modesystemet.5 Självklart i ett ojämnt maktförhål-

lande, där butiksägare och managers har större inflytande och möj-

lighet att göra en grundbeskrivning som övriga sedan mer eller

mindre måste förhålla sig till.6

Det här blir kanske än mer viktigt då stora delar av shoppingmil-

jön idag betraktas, eller får anta rollen, som offentligt rum: som Sha-

ron Zukin konstaterar är det offentliga rummet en plats för förhand-

ling och kommunikation av gemensamma värderingar.7 Rollen som

offentligt rum, som kanske först och tydligast togs upp av varuhu-

sen8 och senare också av shopping malls, köpcentrum och gallerior,9

skänker konsumtionsrummet en slags kredibilitet, eller kulturellt

kapital, att uttrycka samhället och dess värderingar. Det gör att vem

och vad som får synas och delta blir en viktig fråga för vår förståelse



vanligt förekommande i populärpress. Även om det i praktiken inte

är så det fungerar, ligger en del av kärnan till hela den här texten här

— dels i valet hos modeindustrin och modekulturen att ständigt re-

presentera sig självt i sådana termer och dels i skillnader i vad, med

all sin komplexa enkelhet, den konkreta mängden närvarande män-

niskor betyder för iscensättandet av platser och identiteter. 

En av anledningarna till det här fokuset på folkmassan står, om vi

tillåter oss att göra vissa förenklade antaganden, troligen att finna i

förbindelsen mellan mode i modern form, modernitet, och urbani-

tet.20 Troligen också i synen på mode som masskultur och i den eko-

nomiska modellens retoriska fokus på försäljningsvolymer. Här är

frågan vad närvaro betyder ur ett sociokulturellt perspektiv: i den si-

tuation då massan av människor skapar och erbjuder anonymitet,

finns andra regler och andra begränsningar än där det är tillräckligt få

närvarande för att individer skall göra sig påminda, kräva uppmärk-

samhet och erkännande. Detta är något som Walter Benjamin under-

söker i passageverken.21 Det kan också bero på att den fråga som upp-

märksammas är mötet med Den Andre, de krav detta ställer på säker-

het och kunskap i sociala ritualer, och effekterna av att vara osäker på

dess — tydligt illustrerat av Émile Zola i Damernas Paradis:

Följande morgon klockan halv åtta stod Denise framför Damernas Paradis. Hon

ville gå dit, innan hon förde Jean till hans principal som bodde långt bort, högt

upp i faubourg du Temple. Men med sina tidiga vanor hade hon haft för bråttom

att gå ned, biträdena voro knappast komna, och rädd att göra sig löjlig och slagen

av blyghet förnötte hon en stund med att trampa av och an på place Gallion. 

En kall blåst hade redan avtorkat stenläggningen. Från alla gator, upplysta av en

svag dager från den askgråa himlen, kommo biträdena framskyndande med upp-

slagna rockkragar och händerna i fickorna, överraskade av denna första vinterkyla.

De flesta kommo ensamma och begåvo sig längst in i magasinet, utan att offra var-

ken ett ord eller en blick på kamraterna, som togo ut stegen omkring dem. Andra

gingo två eller tre i sällskap, talade fort och upptogo hela trottoaren; och innan de in-

trädde, kastade alla med samma åtbörd sin cigarett eller sin cigarr i rännstenen.

Denise märkte, att flera av dessa herrar betraktade henne i förbigående. Då

ökades hennes blyghet, hon kände sig ej längre ha styrka till att följa efter dem,
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pande. Detta har varit föremål för många konstprojekt och under-

sökningar i likhet med, som Bernard Tschumi säger, 

[...] Kulenshov’s experiment where the same shot of the actor’s impassive face is

introduced into a variety of situations, and the audience reads different expres-

sions into each successive juxtaposition. The same occurs in architecture: the

event is altered by each new space.14

Arkitekturen deltar i och ger förutsättningar för hur sådana kontexter

kan bildas. Olika positioner i samma rum, och mellan olika rum, gör att

det genereras olika situationer, händelser och miljöer på olika platser

som skilts från varandra eller bundits ihop genom arkitektoniska for-

muleringar i materiell form. Vissa samband förstärks, andra försvagas

— olika ordningar blir möjliga, olika strukturer, och olika relativa posi-

tioner.15 Detta blir särskilt märkbart i varuhus, som med sin storlek och

historia gör anspråk på att göra beskrivningar av större sammanhang, på

liknande vis som bibliotek och museer.16 I det aktuella fallet handlar

det bland annat om mode: kom in och lär dig hur modesystemet ser ut.

Vi skall studera vad som sägs om mode genom filtret »arkitektur

som scen«, där vi i första hand betraktar mode som social identitet

och något relativt, föränderligt och kontextbundet, men också något

som skapas i »the situated practice of dressing« — där arkitekturen

är en implicerad deltagare.17 I en sådan diskussion finns anledning

att hålla fast vid den rumsliga heterogenitet som ofta används inom

modearkitektur: diskrepansen mellan exponering och tillgänglig-

het.18 Dessa två faktorer är konceptuellt enkla att använda i studier

av butiker, jämfört med hur mycket de har att säga, samtidigt som de

rums- och designteoretiskt har ett stort djup och hög komplexitet,

långt mer än vad som finns utrymme för här.19

shopping som kommunikativ scen

Låt oss börja i en ända som ligger nära till hands: inledningsvis kon-

staterade vi att »mycket till många« är en av de tankefigurer som är



If I give an account of myself in response to such a query, I am implicated in a re-

lation to th0e other before whom and to whom I speak. Thus, I come into being

as a reflexive subject in the context of establishing a narrative account of myself

when I am spoken to by someone and prompted to address myself to the one who

addresses me.25

Ömsesidig, performativ exponering, som vi kan kalla det, aktualise-

rar oss som tänkande subjekt med avsikt och värderingar, men stäl-

ler också krav på att vi skall kunna redogöra för sådana avsikter. Nå-

got som å ena sidan kan betraktas som positivt — erkännandet av

varandra som subjekt — kan alltså också fungera disciplinerande —

kravet på att ha intention och mening med att vara där. Åkallandet

av subjektet innebär problem i krav och förväntningar på kunskap

om vardagslivets ritualer, men lyfter också fram och erkänner. 

Situationer av dessa slag följer ganska stabila mönster i det

offentliga rummet, mönster vi känner igen i vår vardag. Det framstår

till exempel inte som konstigt när berättaren och Nadja i André Bre-

tons novell enkelt hittar en restaurang med uteservering där de får

vara ifred och ostörda, eller att det är på vissa andra platser de möts

av en händelse eller trängs i folkmassorna.26 Inte heller på vilka plat-

ser liknande situationer uppstår för Denise i Zolas roman — egentli-

gen utan regleringar som begränsar tillgänglighet eller möjlighet.

Det finns regularitet i var det bildas folkmassor och stora strömmar,

dit man kan ta sig bara för att uppleva folkvimlet eller betrakta livet

och mängden människor, det som ibland benämns social centrali-

tet.27 Rumsliga förutsättningar deltar i att bestämma sannolikheten

eller möjligheten att en sådan situation uppstår, bland annat genom

hur rummet reglerar flöden och rörelser, riktningar och val. I en en-

kel modell kan det sammanfattas med att (i motsats till vad retail-

teorins hävdande av attraktorvaror och deras förmåga att generera

flöden) mängden människor som besöker avdelningar i ett varuhus i

princip är proportionerligt mot hur långt in och upp de ligger från ut-

gången.28 Det innebär att, utöver det som nämnts ovan, herrkostym-

avdelningen på Åhléns kan stoltsera med sin goda service bland an-

hon beslöt sig för att ej gå in, förrän strömmen tagit av, rodnande vi tanken på att

trängas i dörren med alla dessa herrar. Men strömmen fortfor, och för att undkom-

ma blickarne, gick hon långsamt runtomkring torget. Då hon kom tillbaka, fann

hon en lång, gråblek och slankig ung man stå utanför Damernas Paradis, där han i

en kvarts timme tyckts vänta, liksom hon.22

Det blir här tydligt hur kunskap om ritualer och beteenden kan fun-

gera som en regulator både för makt och för vem som vågar göra vad.

Det visar också hur den osäkre eller okunnige i högre utsträckning

väljer att inte utsätta sig för den exponering som många situationer

innebär, eller anstränger sig för att anpassa sig till »hur man skall bete

sig«: redan existerande maktförhållanden förstärks genom att de ru-

tiner och värderingar som har högst giltighet får råda och förmedlas

till andra. Det handlar inte om en direkt kommunikation, eller att

avvikande beteenden faktiskt skulle leda till problem, utan att den

betraktade, utsatta positionen leder till att man undviker att ens göra
det. Det är ur ett sådant resonemang som Pierre Bourdieu och Alain

Darbel, eller Tony Bennett, visar att den öppna planlösningen i

många konstmuséer och varuhus lika mycket fungerar discipline-

rande och som disseminering av högre klassers värderingar och eti-

kettsnormer som demokratiskt eller öppet forum.23

Samma typ av kommunikation pågår i de flesta situationer, men

på ett avgörande sätt förändras det när det är få närvarande — på ett

sätt som är av vikt att förstå för att inse hur massmode och exklusivt

mode situerar sig i rummet. I det senare fallet, då antalet närvarande

mer eller mindre kräver att vi åtminstone, som Patrizia Calefato ut-

trycker det, möter varandras ögon i en tyst hälsning och kommuni-

kation, sker nämligen en slags brytning där vi blir subjekt i varandras

ögon.24 Det är något som folkmassan, på gott och ont, erbjuder oss

att undvika. Därmed åberopas jaget som historiskt subjekt, med av-

sikter och berättelser, såsom Judith Butler uttrycker det:
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smutsigt, omoraliskt, fult, sjukligt, eller brottsligt. En tankefigur

som följer samma teoretiska linje men har en mer konkret förbindel-

se till modebutiken är garderoben:

These two closets are not as different as they might appear. Taken together, they

present a related way of defining and ascribing meaning to space. They both de-

scribe sites of storage that are separated from, and connected to, other room-like

spaces, spaces of display. Each space—storage and display—excludes and de-

fines, but also depends upon the other. The non-room, the closet, houses things

that threaten to soil the room. Likewise, in a social order that ascribes normalcy to

heterosexuality, the closet helps heterosexuality to present itself with certaincy.34

Garderoben, som Henry Urbach skriver, är både en konkret, rumslig

och materiell företeelse och en tankefigur och metafor på ett kon-

ceptuellt plan. I båda sammanhangen handlar det om samma sak:

någonting man äger göms undan från den Andres (och ofta sina

egna) ögon. Kläder och kanske särskilt underkläder är den mest kon-

kreta parallellen, medan uttryck som »skelett i garderoben« och

»komma ut ur garderoben« refererar till samma sak ur ett socialt per-

spektiv. I mycket står det också för sådant som man behöver ha till-

gång till, men som helst inte skall synas.

Det kanske inte är helt förvånande att varuhus och butiker, sär-

skilt modebutiker, tål att påpekas, tenderar att följa hemmets be-

skrivningar av vad som behöver gömmas och inte. Där finns en tyd-

ligt graderad skala av privat och offentligt — vilket kan hävdas har

med modebutikens uppgift att förmedla modesystemet och därige-

nom värderingar till skillnad från stormarknaden som inte har det på

samma sätt, utan att för den skull tro att spelet inte pågår också där.

Ett tydligt exempel är hanteringen av kroppen och i sammanhanget

valda kroppar och valda relationer till kroppen.

En tydlig referens till detta är second-hand butikerna, som Greg-

son, Brooks och Crewe skriver utförligt om,35 som så långt möjligt

döljer den direkta kopplingen till den förre ägarens kropp genom att

dölja hanteringen av inlämnade kläder, dölja den svettiga kroppen.

Om man gör en snabb avläsning av varuhus och butiker verkar den

nat eftersom de har en kundrytm och närvaro som tillåter dem att

hälsa och ta hand om varje enskild kund på ett bra sätt; servicegra-

den blir direkt beroende av en låg kundström, som garanteras genom

positionering i mindre tillgängliga rum. Poängen här är att skillnaden

mellan de ömsesidigt betraktande subjekten, det betraktande sub-

jektet, och den anonyma massan är rumsligt avhängig.29 Men, i de ex-

trema fallen går det att argumentera för att det mindre handlar om att

erbjuda service och mer om frågor om privathet och osynlighet.

bakom lyckta dörrar:
det gömda,  det dömda och det glömda

Viktiga verktyg i kampen om inflytande över den publika kulturen, i

förlängningen samhället och kulturella värderingar,30 är exponering

och tillgänglighet. Offentlig närvaro är ett sätt att visa vem som har

rätt att delta, synas och höras, liksom makten över vem som får göra

detta. Samtidigt har alla samhällen sådant som göms, hamnar i

skymundan, eller glöms bort.31 Det kan sträcka sig från den lilla ska-

lan i hemmet, där bok- eller cd-hyllans begränsade utrymme leder

till en ständig omvärdering om vad som får synas mest och vad som

kan stå i ett hörn eller till och med läggas in i en garderob eller ett för-

råd, till offentliga miljöer där det »smutsigare« såsom toaletter och

städskrubbar försynt läggs vid sidan, till hela urbana sammanhang

där sådant som produktion (fabriker) och liknande helst placeras nå-

gon annan stans. Allt oftare i ett annat land om vi betraktar den så

kallade västvärlden, genom att det inte syns gör det sig inte påmint

och kan därmed förträngas.32 För Foucault rör det sig om institutio-

ner för »det andra«: de sjuka, de kriminella, de galna, och så vidare

— men också om hur seder såsom smekmånaden hjälper till att för-

neka förlusten av mödomen genom att det sker på en resa, till och

med på en båt eller liknande där »brottsplatsen« helt enkelt flyttas

eller upphör att finnas.33 Gömmandet deltar i att bestämma vad som

är tillåtet och normalt, genom att definiera det undangömda som
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ta plats och att aktivt gömmas undan på vinden som i många varu-

hus, där ingen hamnar utom den som särskilt söker.37 Framförallt

kan vi dock konstatera att det dömda helt enkelt inte får vara med i

gängse miljöer. Det hänskjuts till särskilda butiker, ofta avsides, ofta

osynliga eller osynliggjorda; på bakgator, inte sällan bakom svartmå-

lade fönster och tunga dörrar.

Till sist finns det glömda: det som helt enkelt hamnade vid sidan

av eller där det fanns plats över. Åhléns eget märke som ligger lite

vid sidan av där man passerar, kontorsvarorna som hamnade längst

ner bredvid matbutiken och de billigare kosmetikvarorna. De delar

egenskapen att inte vara exponerade i särskilt hög grad — men de är

inte dolda, och framförallt är de ganska lättillgängliga. Det som kom-

municeras är inte att det inte får synas eller vara med, behöver göm-

mas eller skymmas utan snarare anspråkslöshet. Liksom tobaksaffä-

ren på hörnet finns vi här, vi förser dig med saker du kan tänkas be-

höva, men vi kräver inte att uppmärksammas. De erbjuder också en

plats för de människor som känner en viss otrygghet i att exponeras i

sina val, en plats och ett utbud där de får vara ifred. Det är förmodli-

gen ingen slump att de flesta av dessa platser har en mindre medve-

ten statusprägel, mindre modegrad, mindre identitetsbindning, el-

ler vad man nu vill kalla det. Långt ned i statuskedjan. Där situatio-

nen ställer låga krav på kunskaper och självsäkerhet kan man också

handla det som inte ställer stora krav, eller som passar den som inte

gör det. Det finns mängder av exempel, och många av dem ligger på

platser som, enligt gängse retail-teori, är bra för försäljning: längs

med gångstråken. Det är nämligen en position som innebär ett lätt-

tillgängligt läge, med relativt liten exponering. Avsaknad av expo-

nering utgör alltså inte en figur, utan det som meddelas är beroende

av sådant som hur naturligt det är att passera förbi, hur långt in det är

placerat och hur aktivt de är osynliggjorda. Men, om vi talar om det

gömda, kan vi ytterligare lära av en liknelse som vi gjort tidigare, en

som också kommer hjälpa oss att förstå den avslutande diskussio-

nen: vi skall börja skilja mellan att se, synas och nås.

här kopplingen framförallt kunna göras till mansunderkläder och ett

visst urval kvinnounderkläder. Det rör sig också om vissa bad- och

sovrumsartiklar såsom för toalettrengöring och tvagning. Men, det är

i det här sammanhanget viktigt att skilja på de tre figurerna gömt,

glömt, och dömt. 

Gömt är en avsiktlig handling som dels skyler, dels gör själva göm-

stället osynligt, men som fortfarande finns som en del i samma rums-

system. Vad platserna erbjuder är en scen för det privata, att vara

tämligen ensam på, och framförallt skyddad från de icke berördas

blickar. I den mån man möter någon på herrunderklädsavdelningar-

na tenderar det att vara andra som tittar efter kalsonger eller under-

kläder; det är inte en plats man »råkar hamna på«. Situationen krä-

ver ett ömsesidigt erkännande som subjekt, i enlighet med vad som

sagts ovan, men tysta överenskommelser och delade avsikter gör att

man kan låta varandra vara ifred i det privata sökandet. Man avsäger

sig makten att utöva inflytande över den andres val för att själv läm-

nas ifred. Det här kräver i viss mån just att man är där i samma syfte,

att frågan inte behöver ställas eller besvaras, till någon eller av nå-

gon. Vi kan både erkänna och ignorera varandras existens eftersom

vi är överens om att göra det och att bryta denna överrenskommelse

blir en överträdelse, om det så vore att tilltala den andre eller att

komma dit utan rätt syfte.36

Det dömda, å sin sida, är det som inte får vara med. Till skillnad

från det gömda, som är en del av det huvudsakliga systemet, tende-

rar det dömda att helt enkelt inte synas eller nås, satt bakom lås och

bom. Till viss del går det att spåra liknande mönster också i varuhu-

sen, men mindre demonstrativt utfört: tendensen finns kring mind-

re socialt accepterade fritidssysselsättningar, där statusen går att läsa

av ganska tydligt i hur mycket de får synas (såsom i övergången från

det lite pinsamma köpvideoformatet till det förväntade dvd-intres-

set). Tendensen finns också när det gäller kommersialiseringen av

barn; något vi helst bortser ifrån eller undviker att prata om. Barnklä-

dersförsäljning verkar vandra en balansgång mellan att få synas och
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där klädseln glipar

Låt oss återknyta till Urbachs diskussion om garderoben och diskus-

sionen om det gömda, och som särskilt exempel relationen till krop-

pen. Utöver vad som sagts tidigare beskriver Urbach hur garderoben

i olika tider och på olika platser gjort sig själv mer eller mindre syn-

lig, och hur den generella utvecklingen i den så kallade västvärlden

på senare tid är att mer och mer osynliggöra den, med »smarta« lös-

ningar som nära på osynliga dörrar. Förståelsen för skillnaden här

kan återigen belysa eller belysas av varuhusen. I det gömda, i sättet

att gömma och i det sätt som det annonserar sig ligger nämligen en

särskild form av exponering: exponeringen av gömstället. Ibland

kopplad till glimten, ögonblicksögonkastet eller förnimmelsen av

det som göms. Ett annonserat gömställe kommunicerar något annat

än ett, för att uttrycka de enkelt, gömt gömställe. Ett tydligt exem-

pel, som är tätt sammankopplat med synen på kropp, kön, form, och

subjektivitet, är provrummet.

I en studie av Stockholms stora varuhus under 2005–2006 fanns,

utöver en stor skillnad i vilken grad kläder exponerades som klädda

på kroppar (skyltdockor) eller i sig själva (hopvikta, på galge), en

genomgående skillnad i hanteringen av provrum. Den har sederme-

ra visat sig vara relativt vanlig38 och kan beskrivas både i rent kvanti-

tativa termer som antal, i tillgänglighetstermer i fråga om åtkomst,

och i exponeringstermer utifrån hur de förhöll sig till sin omgivning.

För att konkretisera: direkt från nedgången till Debenhams

dammodeavdelning, rakt fram från ingången, gick det att se ett antal

provrum, medan det på herravdelningen inte syntes ett enda. Det

krävdes att man nästan var framme vid dem för att kunna se dem.

För att nå fram till dem var man också tvungen att gå betydligt mer

komplexa rutter och mer avsides. Behovet av att prova kläderna, och

därmed kroppens betydelse för form och identitet hos plaggen, an-

nonseras tydligt i ena fallet, och göms i det andra. Den ständiga när-

varon eller frånvaron av provhytter repeterar detta meddelande ad

infinitum, tydligt understött av en åtskillnad i förskjutningar mellan

att se och bli sedd, subjekt och objekt, och av skyltdockornas väl-

trimmade kroppar som inte bara implicerar kroppsformens vikt för

klädernas form, utan också kroppsformen som ideal och krav.39 Det

kommunicerar också rätt till det privata, något som återkommer i

den könskodade hanteringen av underkläder. Men: provhytterna är

inte bara mer synliga på damavdelningarna, i majoriteten av fallen är

också entrén, gardinen eller den lilla dörren, exponerad ut i korrido-

ren eller till och med ända från entrén eller rulltrapporna. Resultatet

kan beskrivas ganska hårt, såsom Victor Burgin gör det:
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Åtkomsten och exponeringen av provhytter i Debenhams, Drottninggatan i

Stockholm, 2005. Mörkgrå pilar visar närmaste rörelserutten från avdelning-

ens entré, medan ljusgrå pilar visar varifrån de först syns då det skiljer sig.

Den stora skillnaden i åtkomst mellan damavdelningen till vänster och herr-

avdelningen till höger förstärks genom ännu starkare skillnad i exponering.

Illustrationer Daniel Koch.



Inte ens i simbassängen där hon ser sin egen spegelbild men inte

någon potentiell åskådare:

As in Loos’s earlier houses, the eye is directed towards the interior, which turns

its back on the outside world; but the subject and object of the gaze have been re-

versed. The inhabitant, Josephine Baker, is now the primary object, and the visi-

tor, the guest, is the looking subject. The most intimate space—the swimming

pool, paradigm of a sensual space—occupies the center of the house, and is also

the focus of the visitor’s gaze. As Ungers writes, entertainment in this house con-

sists in looking. But between this gaze and its object—the body—is a screen of

glass and water, which renders the body inaccessible. The swimming pool is lit

from above, by a skylight, so that inside it the windows would appear as reflective

surfaces, impeding the swimmer’s view of the visitors standing in the passages.

This view is the opposite of the panoptic view of a theater box, corresponding, in-

stead, to that of a peephole, where subject and object cannot simply change

places.44

Den betraktade situationen implicerar alltså ett antal saker, liksom

den betraktande. Vi kan tala om objektifiering, rätt till sin egen

kropp, makt över andra och andras kroppar, vem som är betraktare

och vem som är till för andras betraktande. Det finns starka sådana

drag både i det sätt som NK öppnar damunderklädesavdelningen

mot gatan och det sätt som delar av kosmetikförsäljningen i varuhus

vänder kundernas rygg rakt ut mot den stora strömmen av förbipas-

serande som, utan kundens vetskap kan studera dem tämligen ingå-

ende. Det händer kanske inte så ofta, men, som Foucault påpekar,

det behöver det inte göra. Den relation mellan betraktad och betrak-

tande som växer fram har starka maktimplikationer och sätter ramar

för identiteter och beteenden och förekommer anmärkningsvärt of-

ta som arkitektoniska motiv. 

För att bättre förstå det som sker finns poänger med att läsa Fou-

caults Panoticism.45 Den figur som visas där, med det osedda ögat

som övervakar andra, och de följande sociala och kulturella implika-

tionerna, fungerar väl som metafor för en mängd samhällsutveck-

lingar. Den beskrivs emellertid genom en konkret situation som är

The department store offers its own perverse variation on this phenomenon by

means of those fragile curtained spaces wherein women are invited to leave the

throng of spectators in order to themselves become spectacle. Spectacle for

themselves, and for those strangers of their sex who may join them to undress,

but spectacle also for the illicit gaze enticed by a gaping curtain. [...] I Hastily look

away; some light, ricocheting around the mirrored interior to decay on my retina,

has left a confusion (more cubist than surrealist) from which memory alone may

extract the already familiar fragment of a loved body.40

Det finns åtskilligt att diskutera i Burgins starkt manliga perspektiv,

som han ändå använder för att demonstrativt påvisa både det manli-

ga betraktandet (the male gaze) som norm, och det sätt som det åbe-

ropas i olika sammanhang.41 Men, kanske viktigare än beskrivning-

en av vem som betraktar, är beskrivningar och kommunikation av

vem som skall, bör, kan eller förväntas betraktas. Det ogiltigförklarar

på intet sätt diskussionen om det manliga betraktandet, det flyttar

det bara från biologiskt kön till socialt genus. Det beskriver, upprätt-

håller och producerar performativt förståelsen av femininitet på lik-

nande sätt som shoppingmiljön; att vara kvinna som en slags förvän-

tan av att vara betraktad eller till och med vara till för betraktelse,

och i detta till för den Andre.42

betraktare och betraktad:  
panopticism och teaterlådan

En liknande situation, som sakta rör sig än mer mot särskiljandet av

exponerat och tillgängligt, betraktare och betraktad, är den som

Beatriz Colomina kritiserar i den villa Adolf Loos utformat åt Jose-

phine Baker: nämligen det sätt som huset tar kontrollen från ägaren

(Josephine Baker) och ger den till utomstående.43 Huset bygger

ständigt upp situationer där Baker exponeras till besökare eller

utomstående betraktare, utan att kunna kontrollera eller undvika

det. Situationer som ofta inte erbjuder någon möjlighet för Baker att

vare sig veta om hon blir betraktad eller se den som betraktar henne.
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värd att betrakta som konkreta arkitektoniska förhållanden. Genom

att bygga upp skillnad mellan att se och synas, och göra det starkt

rollbundet, byggs en makt- och kontrollapparat upp som kan vara

mer eller mindre lätt att se. I Foucaults fall, det höga tornet varifrån

omgivningen bevakas, är det trots allt ganska tydligt. Även om det

inte går att se den som betraktar, eller veta om just jag blir betraktad

just nu, så har betraktandet dels givits en form, dels en representa-

tion. Representationen i sig implicerar och producerar dessutom

idén om att vara bevakad — vilket minskar handlingsutrymmet —

och beteenden anpassas efter vad man tror skulle vara acceptabelt.

Det är också något som innebär makt, att se utan att nödvändigtvis

bli sedd. Det finns alltså en dubbel process i den materiella uppställ-

ningen som också kan användas för att skilja på olika platser; vissa

blir platser att se ifrån och andra blir platser att beskåda. Vi kan åter-

igen vända oss till Émile Zolas Au Bonheur des Dames för att få en

tydlig illustration av situationen:

Mouret ställde upp sig utmed räckverket på centralhallens galleri. Därifrån hade

han utsikt över hela magasinet, ty han hade omkring sig entresolens avdelningar

och såg ned över alla avdelningarne i bottenvåningen. Där uppe var tomheten

riktigt hjärtskärande: i spetsavdelningen lät en gammal dam vända ut och in på al-

la kartonger, utan att köpa någonting, och i linneavdelningen valde tre gatslynor

utan någon onödig brådska ut kragar åt sig för aderton sous. Där nere, under de

täckta gallerierna, i ljuset, som strömmade in från gatan, märkte han, att kunder-

na började bli mer talrika.46

På liknande sätt tillåts vissa avdelningar, vissa butiker, eller vissa ut-

valda delar, att bilda sådana platser. Ett tydligt exempel från Stock-

holm är caféet en trappa upp i Gallerian vid Hamngatan. En kopp

kaffe medan man studerar flödet och andra människor, utan att de

själva egentligen vet om det; eller i alla fall vet om det faktiskt pågår,

om det faktiskt är just jag som blir åsedd. Relativt sett, emellertid, är

det en position oftast förbehållen personalen eller ägarna snarare än

någon av kunderna, och i de fall det är det senare så är det i ytterst

exklusiva sammanhang.
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Shopparen visas i många sammanhang upp för folkströmmen utanför eller

intill, ofta utan att själv kunna ha kontroll över situationen eller ens veta om

man blir betraktad, såsom i NK:s dammodeavdelning [överst] där glasväggen

öppnar avdelningen mot gatan eller i Åhléns City Lancômebås där shopparen

vänds med ryggen mot huvudentrén, varifrån bilden är tagen. Båda bilderna

är tagna 2005. Foto Daniel Koch.



Men, låt oss igen fokusera på de tillfällen då de få är de betrakta-

de, och de många är de betraktande. Vi landar i det som kanske mest

liknar en traditionell scen i sammanhanget.

catwalk

Catwalken — ett vanligt motiv inom mode som tankefigur, som

händelse och som förebild för butiker — är till sin art starkt rumslig,

på många sätt precis som en scen. Scenografin tenderar emellertid

att vara minimal med avseende på objekt som skulle kunna stjäla

uppmärksamhet från modellerna och deras kläder. Det är också en

figur som är viktig att förstå när det gäller hur mode, och särskilt haute-

couture, vill presentera sig utifrån objektet — kläderna och model-

len — i förhållande till subjektet — åskådaren. För att komma åt de

rumsliga egenskaperna och studera de påföljande performativa

aspekterna i catwalkarkitekturen kan vi vända oss till ett av de stora

verken i arkitekturhistorien: Ludwig Mies van der Rohes paviljong

till världsutställningen i Barcelona 1929. Paviljongen har åter och

åter igen diskuterats och ofta fått stå förebild för modernismens kär-

na — i viss konkurrens med Le Corbusiers Villa Savoye.47 Detta för-

ankrar också diskussionen i en sedan länge pågående arkitekturdis-

kurs om modernismen, vars problematiska relation till mode Katarina

Bonnevier skriver mer om i kommande kapitel.48 Rena former, en-

kelhet och öppenhet är typiska fokus för diskussionen, paviljongen

består av raka skivor och saknar dörrar. I en inte särskilt ofta upp-

märksammad analys ställer arkitekturteoretikern Jose Quetglas än-

då frågan: »It is a house without doors. Open or closed?«49 Paviljong-

en har inga dörrar, inte för att den är helt sluten utan för att ingångar-

na sker genom öppningar som saknar möjlighet att förslutas Ändå

fortsätter Quetglas genom att svara sig själv: »Mies’s Pavilion is a

closed space.«50

Det går dessutom att hävda att han har rätt — på ett sätt som är

avgörande för förståelsen av scenen, eller catwalken, liksom för vik-
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Barcelonapaviljongen av Ludwig Mies van der Rohe, egentligen Tyska na-

tionalpaviljongen till världsutställningen i Barcelona 1929 — ofta betraktat

som ett av modernismens mästerverk och kanske en av dess kärnor. Även

om paviljongen saknar dörrar och består av raka skivor och därmed är öppen,

markerar den avstånd från platsen utanför genom att stå på en upphöjd platt-

form där uppgången är förhållandevis osynlig. 



sa upp sig för människor man knappt kan se — även om det är möj-
ligt i båda situationerna för den ene att se de andra, och tvärtom.

I den senare situationen, den som oundvikligen är betraktad och

där endast ett fåtal människor befinner sig, kommer ett flertal av fak-

torerna ovan att samspela och kravet på säkerhet och kunskap att

förstärkas, på grund av en mängd olika faktorer inklusive rummets

konfiguration. Där är det bara ett fåtal som känner sig bekväma med

att visa upp sig, sin smak, sina preferenser, sin kropp och sitt beteen-

de. På så sätt förstärks en redan exklusiv situation genom att de

osäkra eller okunniga exkluderar sig själva, utan att någon någonsin

explicit behöver göra det. Det skiljer sig från en situation där många

exponeras tillsammans; där är det som exponeras själva deltagandet.

Detta gäller de varumärken som har mest trendaspirationer i Åhléns

City (bland andra Filippa K, Tiger och French Connection) och som

är starkt exponerade och ligger nära mitten av folkströmmen. Då blir

den utsatta, betraktade situationen istället en markör av deltagande

i det som alla borde känna till och vara med i. Vi skall nu stanna i den

här situationen, och växla sätt på vilket den åstadkoms till det kan-

ske vanligast förekommande, eller i vart fall mest uppmärksamma-

de, inom modearkitekturen: skyltfönstret. Därigenom kan vi ytterli-

gare fördjupa förståelsen av det spel av exponering och tillgänglig-

het som diskuterats här, vilka former de kan anta och varför de är

viktiga att analysera samtidigt.

overexposed

Som modell för skyltfönsterdiskussionen går det att använda smycke-

podiet eller glaslådan. Vad glasboxen gör, menar Jean Baudrillard, i

att tillåta exponering men blockera tillgänglighet, är att omforma fö-

remålet i den från nytta till symbol.53 Representationen av föremålet

finns kvar, släpps igenom, medan åtkomsten och materialiteten

hålls undan. Glaslådan gör, på ett mycket konkret sätt, skillnaden

mellan exponering och tillgänglighet tydlig, och visar också vad en

tiga egenskaper hos arkitektur i allmänhet. Quetglas förnekar inte

att det går att fritt röra sig in och ut ur paviljongen, eller att det från

den plattform den står på går att se ned, eller upp, utan hinder. An-

ledningen till hans påstående ligger istället i att trappan som leder

mellan »gatan« och plattformen är gömd bakom en mur; det går från

många håll inte att läsa hur vi skall ta oss in i denna öppna, dörrlösa

paviljong eftersom vi inte kan se hur vi kan nå upp på den plattform

på vilken den står.51 Vidare, menar han, gör avsaknaden av fysisk

gräns såsom ett räcke eller ett staket att rummet visserligen sträcker

sig ut förbi kanten, men i precis samma operation också skiljer sig

helt från marken nedanför just genom att inte förhålla sig till höjd-

skillnaden:

The space of the pavilion remains »retenu par la géométrie«, according to the

constant method in all of Mies’s architecture. It deals with the arrangement of

one or various horizontal planes, detached from the ground, where the lower

plane always designates a strict surface. [...] If the platform is enough to define

the space of the Pavilion as different, to segregate it as a stage separated from the

ground that the public of the Exposition walks on, the plane defined by the two

covers, reduced to a sheet, will serve to transform this space, not only into some-

thing different but into something enclosed, into an interior.52

Både i uttryck och performativitet sluter sig alltså plattformen, och

därmed hela paviljongen, från sin omgivning. Genom den här åt-

skillnaden möjliggörs just den situation som catwalken och teater-

scenen syftar till: att enbart några få, de som har syfte och rätt att va-

ra där, får vara på scenen och visa upp sig för de andra — åskådaren,

betraktaren, journalisten. Därmed bestämmer catwalken ett förhål-

lande mellan publik och modell som dels handlar om exponering,

också vem som är exponerad för vem, och dels om tillgänglighet, rät-

tighet och roll. Signifikativt för catwalken och många scener är också

bristen på ömsesidighet i förhållandet: ofta sker modevisningar un-

der så starkt ljus att de på catwalken inte kan se åskådaren i nämn-

värd utsträckning. Det är en sak att som Mouret stå och se ned på

massorna och en annan att kliva ut på en catwalk på utsatt tid och vi-
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föremål vi såg i skyltfönstret blir i det närmaste ovidkommande, ef-

tersom föremålet helt har fått bli en bild, om det inte vore just för tan-

kefiguren »se men inte röra«. Men, situationen hade varit en helt an-

nan om det, som på Hennes & Mauritz, hade varit en glasvägg genom

vilken jag kunde gå in, ta det jag sett, och betala i kassan.

I sin mest extrema form, menar Baudrillard, slår det hela över i en

Simulacra och blir representation först och representerat sedan, det

vill säga representationen uppstår innan det finns något att repre-

sentera, varefter det representerade blir verkligt.56 Det är sådana ar-

sådan skillnad betyder. I betoningen av representationen, kravet att

få synas och ta plats, att uppmärksammas, finns ett tydligt anspråk

på värde, i enlighet med Zukins och Foucaults resonemang. Det är

inte bara ett svar, utan representationen i sig är ett sätt att skaffa sig

denna status, denna giltighet och detta inflytande. Det glaslådan

åstadkommer är att samtidigt förneka åtkomst av föremålet, det vill

säga för alla utom den utvalda grupp som har nyckeln, som vet hur

man gör eller anstränger sig tillräckligt mycket. Föremålet förvand-

las till en representation av sig själv som närmast kan liknas vid ett

fotografi, men som samtidigt retar begäret genom att nästan vara nå-

bart. Den västerländska kulturen är full med exempel på hur just

dessa situationer av att »nästan vara där« eller »nästan nå«, något

som förstärker begäret till det som finns just utom räckhåll. Precis

som talesättet »se men inte röra«, som ständigt används för värde-

fulla föremål, som man borde vilja äga och därmed börjar vilja röra.

I en ganska könsstereotyp fiktion är det typiskt så att mannen begär

(skall begära) det han inte kan få; särskilt det han ser, som han inte

kan få. Samtidigt skall kvinnan undvika att visa upp det (eller skall

visa upp det men till en viss gräns då hon slår över från helgon till

prostituerad,54 eller som Barthes säger: »Is not the most erotic por-

tion of a body where the garment gapes?«55). Det går att ifrågasätta om

det finns något naturligt i detta eller om det hela är ett kulturellt pro-

ducerat begärsbeteende, men så länge det finns så är det här en vik-

tig del i den fysiskt rumsliga situeringen av »se men inte röra«.

En nästan övertydlig bild kan ges från urbutiker. Bakom skyltfön-

stret ser vi klockor i glaslådor för skyltningen och på foton och

affischer. Bakom dessa, inne i butiken, finns samma klockor återigen

i nya glaslådor att titta på i butiken. Om vi vill titta närmare kanske vi

får ta ut en och prova, men om vi vill köpa en klocka får vi med största

sannolikhet ett annat exemplar, som finns i ett förråd bakom disken

eller i ett annat rum (bakom väggar med fler bilder). I alla dessa glas-

lager uppstår också speglingar av såväl föremål som mig själv, något

som förskjuter upplevelsen av materialitet och gränser. Att det var ett
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gument, om än tankeväckande och med sina poänger, som kan leda

till att man bara diskuterar exponering, utan att studera formen, me-

diet och metoden för representation mer ingående. Men, relationen

exponering kontra nåbarhet måste ses ur ett performativt perspektiv

och också beakta sådant som för vem, för hur många och i vilken situa-
tion, och blir då också en fråga om makt, övervakning, kontroll, sub-

jekt och objekt.57

Det som växer fram i en sådan diskussion är en mängd olika situa-

tioner där olika personer, eller kanske personligheter eller identite-

ter, känner sig mer eller mindre hemma. Mer eller mindre bekväma

att handla. Den identifieringen, det sätt på vilket det uttrycker dis-

position, status, medvetenhet, avsikt, utilitet, beskriver vem det

som är till salu är till för och därmed vad det är, särskilt relativt andra

platser. Den finaste kosmetiken i Åhléns City säljs direkt innanför

skyltfönster ut mot Klarabergsgatans folkströmmar, jämförelsevis

långt in i butiken (i fråga om åtkomst), något som kräver avsikt och

som gör att få handlar där. Antalet anställda är högt jämfört med an-

talet kunder och man måste be om att få röra eller ta i någonting.

Jämfört med det framstår Max Factors hög med läppstift, i en låda

bakom en vägg i ett sekundärstråk till bakre utgången, som någon-

ting helt annat, liksom herrkalsongerna som finns högst upp, längst

in, längst bak. 

Som ovanstående diskussion beskriver, tränas vi i konsumtions-

rummet i vad representation är och vad den har för roll, hur mode-

systemet ser ut och hur det vi just nu ser på, provar, eller köper är po-

sitionerat i det, genom hur det beskrivits i förhållande till det andra. 
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Kuhn bröt ny mark har en kult av interdisciplinaritet uppstått också

inom humanvetenskaperna samtidigt som sönderfallet i allt mindre

fack fortskridit med oförminskad styrka. Kravet på politisk korrekt-

het liksom traditionsindustrin har knappast verkat teoretiskt nyska-

pande. Kravet på specialisering har blivit miniatyrisering, där valet

av forskningsobjekt blivit pikanteri. När man sedan skall ställa in

studien i en bredare tolkningsram är det behändigt att låna begrepp

av högre ordning ur ett gemensamt förråd av kulturteori. Också

böckerna som analyserats ovan går inte fria från tendensen.

Att modeforskningen går i dialog med annan kulturvetenskap är

givetvis motiverat. Det innebär som vi sett, att relationer uppstår

mellan nuet och det förgångna, mellan modeforskningen och

samhället, såväl designer som brukare. Från dessa externa ramar,

som är nog så nödvändiga för förklaring och tolkning, skiljer sig dock

det tillstånd — det antropologiska — då forskaren relaterar sig själv

till sin förståelse av det mänskliga. Detta sista, vanligen betraktat

och oftast nedvärderat som det subjektiva, ovetenskapliga, är likväl

som Ian Mortimer nyligen framhållit i en debatt »beyond the facts«,

det som ger ett arbete dess äkta originalitet, ett steg från rutiner i rikt-

ning mot det sanna. Centralt är likväl när man väljer väg författarens

medvetenhet om processen genom vilken tänkandet om modet ska-

pas. Oavsett om forskarna följer rutiner eller reflekterar populära

önskemål i sina studier, fungerar de som kunskapsförmedlare. Men

är de inspiratörer bara genom val av tema, inte genom sig själva?

Med relevans även för modeforskarna förtjänar Mortimers kom-

mentar, med risk att falla mellan stolarna, att citeras: 

It is only those—scholars of true originality who have a significant and influential

part to play in modern society, for only they can put into their works something

which is rooted in life, not evidence.
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