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Berghain is a techno club in Berlin which has become a popular culture phenomenon due to its selective door 
policy and the rumour about the decadent parties that takes place every weekend in the old power plant building. 
Although its popularity, there’s a little scientific research about the club. A lot has to do with the clubs low 
profile and the photo prohibition inside the club. The purpose of the theses is to investigate the phenomenon 
about Berghain in terms of mythology and power perspective with the emphasis of the building. The myth 
perspective is based on Roland Barthes theory about myth as a hidden and ideological message, while the power 
perspective is based on Mattias Kärrholms theory about architectural territoriality. The method that will be used 
is a form of architectural field analysis adapted by Åsa Dahlin and Iain Borden and is based on phenomenology. 
Phenomenology is about using the body and senses to understand its surrounding. As a recurring visitor at 
Berghain, I have access to the codex and culture and can therefore use previous memories and experience as 
empire material.  
 
I have initially analysed two texts written by Alexis Waltz about Berghain to understand what kind of myths 
Berghain reproduces. In the text analysis I found out that the building and the culture created inside Berghain is 
compared to a religion. The religious is in reality a strong sense of community that is based on subcultural 
capital, exclusivity and the exclusion of the mainstream culture. As the centrum of the worship are the utmost 
decadence and the rejection of capitalistic ideals. The shocking and extreme stories that flourish around the 
internet regarding the activities inside Berghain, function in a religious context, as regulation and morality about 
the culture. I define the ideology behind the architecture of Berghain as the aesthetic of decadence, which is an 
opposition to capitalistic ideal of everyday architecture that should produce rested workers. The aesthetic of 
decadence in the architecture creates discomfort for the visitors through vibrations, loud sounds, darkness and 
crowded flows, which allows the visitors to reach the point of losing control and to increase the intimacy 
between the people.  
 
Berghain appropriates values from its own predecessor, Ostgut, as well as techno clubs in Berlin from the early 
90’s in Berlin. Even though Berghain is today institutionalized, it still has a temporary aesthetic in the 
landscape. The building façade also resemblance to an occupied building with it leaking vibrations and noise to 
the surrounding.  The ideology behind Ostgut and the temporary techno clubs in Berlin from early 90’s had the 
purpos to unify different groups of people in the society, has partly been lost in Berghain due to its door policy 
that creates exclusivity.  The power relation between Berghain and the queuing people are centralized around 
the visual sight from the Bouncer, which the architecture helps to support. The power relation is stabilized since 
the same behaviour shows regularly in terms of people separating from each other in the front part of the queue 
as well as secretly putting beer bottles on the ground.  
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Inledning 

Berghain är en technoklubb i Berlin som har blivit ett populärvetenskapligt 
fenomen på grund av myten om de dekadenta festerna som pågår varje helg i det 
forna vattenkraftverket i stadsdelen Friedrichhain. Ännu mer känd är Berghain på 
grund sin oberäkneliga och hårda dörrpolicy som bidrar till verksamhetens 
svårgänglighet. Dess fenomen är fascinerade eftersom Berghain har höjts upp till 
skyarna i sociala medier, artiklar på nätet och i Youtube-klipp som världens bästa 
technoklubb.1 Berghain har dessutom sedan år 2015 blivit jämställd med andra 
kulturella institutioner som opera och klassisk musik och har därför fått 
skattelättnader från den tyska staten.2 Det går inte att ta miste på att Berghain är 
en viktig institution för Berlin samtidigt som det saknar forskning och 
undersökning som förklarar dess fenomen. Mycket handlar om att klubben aktivt 
håller en låg profil och att det råder totalt fotoförbud inne i klubben.  

Resultatet till detta är att det sprids myter och berättelser som förmedlar klubbens 
aktiviteter och dess svårtillgänglighet på ett sensationellt sätt. Bland annat handlar 
dess svåråtkomlighet om att det är svårt att bli insläppt i klubben. Detta har 
medfört till ett kortspel där spelaren får agera som bouncer för att tala om vilka 
som får bli insläppta i klubben samt en onlinesimulator där den nyfikne besökaren 
kan testa med sin webkamera om hen med sitt kroppsspråk och röst blir insläppt 
av den selektiva bouncern.3 Bristen på information gör också att myter och rykten 
sprids om de dekadenta festerna i form av citat som:  

                                                 

1 Rogers, Thomas, ”Berghain: The Secretive, Sex-Fueled World of Techno's Coolest Club”,  
Rolling Stones 2014-02-06, Hämtat från: https://www.rollingstone.com/culture/culture-
news/berghain-the-secretive-sex-fueled-world-of-technos-coolest-club-111396/ (2018-03-31) 
2 Oltermann, Philip, ”High culture club: ”Berghain secures same tax status as Berlin concert 
venues”, The Guardian 2016-09-12, Hämtat från: 
https://www.theguardian.com/music/2016/sep/12/berlins-berghain-nightclub-classed-as-culturally-
significant-venue (2018-03-31) 
3 Berghaintrainer, https://berghaintrainer.com/ (2018-09-26) 

Wurnell,  Mats, ”Berghain gillar verkligen inte kortspelet 'Bergnein'”, Vice 2017-10-10, Hämtat 
från: https://www.vice.com/sv/article/zm39aj/berghain-gillar-verkligen-inte-kortspelet-bergnein 
(2018-09-26) 
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”At one point, I see a girl penetrating a guy with a strap-on penis. Not far off, an 
uncanny “Human Centipede” re-enactment expands before my delicate eyes.” 4  
 
”Men and women dance completely naked, their pupils so dilated you could push 
a screaming ten-pound baby out of them. Sexual acts take place in every nook and 
cranny.”5  

På ett personligt plan betyder Berghain mycket för mig eftersom jag har 
utvecklats mycket som person sen jag började gå ut på stället. Jag har blivit 
mindre trångsynt, mer social och framförallt mer öppen inför nya situationer. Inte 
minst har jag träffat flera vänner inne i Berghain som idag står mig mycket nära. 
Samtidigt är jag kritisk eftersom jag förstår att besökarna många gånger lever i en 
bubbla som är verklighetsfrånvänd. Den okritiska hyllningskören bland besökarna 
och mystifieringen som jag läser om på internet gör att jag skulle vilja förstå och 
granska fenomenet utifrån ett forskningsperspektiv för att skapa förståelse för vad 
denna fascination handlar om men också för att bidra till ny kunskap.  

Problemformulering 
I samband med klubbens tioårsjubileum år 2015 så skrev musikjournalisten Mats 
Wurnell en bok om Berghain som blev recenserat av Sveriges Radios Tali Da 
Silva med följande slutcitat:  

”Jag får en känsla av att Wurnell har för stor respekt för Berghain. Att han är 
rädd att komma för nära och kanske krossa den där myten. Som Berghainälskare 
förstår jag honom. Men som läsare känner jag mig otillfredställd.”6 

Tali da Silva sätter fingret på ett problem som jag som regelbunden besökare på 
Berghain upplever nämligen att Berghain hyllas utan att någon egentligen har 
försökt sig på att undersöka vad dess ideologi eller föreställning egentligen 

                                                 

4Fernando, Gavin, ”Inside Europe’s most exclusive, debaucherous nightclub”, News.au.com 2017-
11-03, hämtat från: http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/true-stories/inside-europes-most-
exclusive-debaucherous-nightclub/news-story/a978e158719090b40e3a3c05100004f2 (2018-05-
17) 
5Fernando, Gavin, ”Inside Europe’s most exclusive, debaucherous nightclub”, News.au.com 2017-
11-03, hämtat från: http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/true-stories/inside-europes-most-
exclusive-debaucherous-nightclub/news-story/a978e158719090b40e3a3c05100004f2 (2018-05-
17) 
6 Da Silva, Tali, ”I technohedonisternas pilgrimstempel”, Sveriges Radio 2015-04-23, hämtat från: 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6148500 (2018-09-11) 
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handlar om. Hyllningen handlar om dörrpolicyns exklusivitet, att det är långa köer 
som gör att besökarna får köa i timmar för att sedan bli riskerad att bli nekad väl 
framme i entrén. Detta leder till att myter reproduceras gång efter gång som bland 
annat innefattar mytbildningen om berättelserna som präglar insidans aktiviteter. 
Svåråtkomligheten och föreställningen om de dekadenta festerna leder till att jag 
kommer att fokusera uppsatsen på en makt- och mytologiperspektiv. 

Berghain kännetecknas av en stark sekretess på så sätt att det råder totalt 
fotoförbud inne i klubben. Bristen på relevant dokumentation gör att ett sätt för att 
närma mig studieobjektet är via platsanalys och att utgå från den levda 
arkitekturen.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka fenomenet bakom technoklubben Berghain 
med utgångspunkt från arkitekturen i ett myt- och maktperspektiv med 
arkitekturen som bas. Detta ger följande tre frågeställningar: 

Frågeställning 1: Hur bidrar textbeskrivningen om Berghain till att myter 
reproduceras? 

Frågeställning 2: Vad är det för slags ideologi bakom den upplevda arkitekturen 
och hur skapar den upplevda arkitekturen myter?  

Frågeställning 3: Hur utövar Berghain makt gentemot besökarna?  

Teori och metod 
För att undersöka mytbildningen kommer jag att utgå från Roland Barthes teorier 
om mytbildning samt hans begreppsapparat semiotik för att undersöka 
underliggande ideologier bakom ett kommunikationssystem. Teorin kommer att 
kunna svara på frågeställning 1 som handlar om hur det som står skrivet om 
Berghain aktiverar mytbildningen. Teorin kommer också att kunna svara på 
frågeställning 2 som handlar om arkitekturens ideologi. Mattias Kärrholms teorier 
om arkitekturens territorialitet, som innebär hur en plats blir laddat med kontroll 
och makt, kommer att kunna svara på frågeställningen 3 som handlar om hur 
institutionen utövar makt gentemot besökarna. Åsa Dahlin och Iain Bordens 
utvidgade arkitekturteori som är en byggnadsanalys som betonar på subjektivitet, 
upplevelse och minnen kommer att vara en central teori för hela uppsatsen. 
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Arkitekturupplevelse 

Henri Lefebvre kritiserar den klassiska arkitektursynen som präglar förståelsen för 
en byggnad. Han menar att arkitekturhistoria som disciplin idealiserar arkitekten 
bakom en byggnad och att den ofta fokuserar på stilanalys och tekniska 
innovationer som leder till att förståelsen stannar vid arkitektens vision.7 En 
samtida arkitekturteoretiker som bygger vidare på Lefebvre är Borden. Han menar 
att problemet bakom detta handlar om att empirin i arkitekturanalysen ofta bygger 
på att enbart analysera ritningar, foton och kartor som skapar illusionen om 
sanning som utgår från arkitektens ideologi.8 Arkitekturen är någonting som hela 
tiden reproduceras genom massmediers påverkan såsom konsumtionen av t-shirts, 
posters, reklam, magazines och grafitti. Borden menar att massmedier skapar en 
föreställning om en viss kultur som via dess konsumtion påverkar hur arkitekturen 
aktiveras av besökarna.9 Med detta synsätt så kan jag genom att analysera en text 
om Berghain förstå vilka ideologier som texten tillskriver verksamheten och detta 
påverkar läsarens uppfattning om hur arkitekturen ska brukas och betraktas, 
textanalys är således metoden som kommer att användas för att analysera 
mytbildningen i den beskrivna texten.  

Förståelsen för den kultur som arkitekturen skapar handlar om ett aktivt 
deltagande i scenen och Borden drar parallellen till att åka skateboard i 
stadsmiljön. Han menar att arkitektur är någonting som hela tiden reproduceras 
och återskapas av skateboardåkaren. Han kallar detta för archigesture och menar 
att kroppen i skateboardåkningens rytmiska rörelse hela tiden aktivt styr brädan 
mot underlaget i en rörelse framåt. Betongunderlaget är en metafor för den 
modernistiska arkitekturen som hela tiden omdefinieras av åkarens rörelse.10 
Motsvarande skapar arkitekten bakom Berghain ett ramverk som bygger på en 
vision. Detta medlas via ritningar, kartor och foton vilket är den empiri som 
forskningen utgår från. Men enligt Borden så är arkitekturen någonting som hela 
tiden återskapas och reproduceras via dess brukare. För att förstå arkitekturen så 
är deltagandestudier nödvändigt. Arkitekturen aktiveras av brukarna vilket också 
är en subjektiv upplevelse eftersom jag som deltagare är med och skapar den.11 
Bordens teoribildning blir extra begripligt eftersom jag är en regelbunden 

                                                 

7 Lefebvre, Henri, Towards an architecture of enjoyment, Univ Of Minnesota Press; 1 edition, 
Mineapolis & London, 2014, s. 87 
8 Manan, Mohd. Shahrudin Abd.  & Smith, Chris L., ” Skateboarding with Roland Barthes: 
architecture, myth and evidence”, Journal for Cultural Research 18:3, 2014, s. 212 
9 Manan, Mohd. Shahrudin Abd.  & Smith, Chris L., 2014, s. 212 
10 Manan, Mohd. Shahrudin Abd.  & Smith, Chris L., 2014, s. 209-210 
11 Manan, Mohd. Shahrudin Abd.  & Smith, Chris L., 2014, s. 205 
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deltagare i Berghain och har tillgång till dess regelverk och kultur. Jag blir så till 
vida själv med och formar arkitekturen. Det är värt att redan här poängtera över 
att jag som uppsatsskrivare är man, över trettio år gammal, bor i Berlin och 
dessutom identifierar mig som queer. Detta är faktorer som troligtvis har gjort det 
problemfritt för mig att komma förbi dörrpolicyn och således få tillgång till 
kulturen. 

Dahlins teoribildning överlappar Bordens på så sätt att hon också betonar 
arkitekturens subjektivitet, det vill säga att upplevelsen är individuell. Dalhin, har 
liksom Borden, utgått från fenomenologi i sin teoribildning, vilket betonar på 
kroppens upplevelse och sinnesintryck i förståelsen för platsanalysen. Samtidigt 
kompletterar hon teoribildningen genom att hon betonar hur återkommande besök 
ökar förståelsen för arkitekturen. Varje enskild besök varierar, men Dahlin menar 
att det samtidigt finns något repetitivt som binder samman och stärker stabiliteten 
i förståelsen. Skillnaden i upplevelserna beror på personens livstillstånd, 
sinnesstämning samt yttre faktorer såsom möten med olika människor.12 Dahlins 
teoribildning aktiverar med detta synsätt alltså användningen av minnen från 
tidigare platsbesök som ett sätt för att rekonstruera tidigare upplevelser från 
Berghain. Metoden för att nå förståelse för den upplevda arkitekturen med 
avseende på Berghain är således platsbesök och sortering av minnen och 
upplevelser från tidigare platsbesök i Berghain.  

Arkitekturens mytbildning 

Nationalencyklopedin beskriver myten som ett religiöst språk som berättar ett 
gudomligt skeende och som förklarar och ger mening till människans 
grundläggande tillvaro.13 Den franska filosofen Barthes definition av myten 
överensstämmer delvis med den allmänna betydelsen, men vidgar begreppet till 
att inbegripa samhälleliga fenomen. Myten är alltså enligt Roland Barthes 
ekvivalent med en ideologi som uppstår i en viss kultur. Myten hämtar sin 
legitimitet från historien och omvandlas till sanningar.14 Barthes definition vidgar 
mytbegrepp från att enbart syfta på berättelser till att även innefatta byggnaden 
och det skrivna ordet som en del av ett kommunikationssystem som producerar 

                                                 

12 Dahlin, Åsa, On Architecture, Aesthetic Experience and the Embodied Mind: Seven Essays, 
Stockholm: Tekniska Högskolan, Stockholm, 2002, s.190 
13 Nationalencyklopedin (uppslagsord: myt), 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/myt (2018-09-10) 
14 Barthes, Roland, Mythologies, The Noonday press, New York, 1957, s.202, 214-216 
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ideologi. Barthes använder sig av semiotik för att komma åt hur myten 
reproducerar ideologi.15  

Den semiotiska analysens första steg är denotation som ser till 
kommunikationssystemets uppenbara betydelser, det beskrivande. Det handlar om 
att urskilja olika tecken i ett kommunikationssystem. Konnotation som är det 
andra steget handlar om samspelet mellan dessa tecken och vilka associationer 
som dessa skapar. Den beskrivande denotationen förstås på ett allmängiltigt plan 
medan konnotationen bygger på tolkarens specifika uppsättning av 
kunskapsbakgrund och den kultur som denne verkar inom.16 Konnotationens 
association leder till en förståelse för ideologin som är alltså det som myter 
bygger på. Det är alltså viktigt att understryka att Barthes definition på myten 
alltså innebär en förståelse för den dolda ideologin i ett kommunikationssystem. 
Den andra frågeställningens sammansättning av både förståelse för arkitekturens 
mytologi och för ideologi är därför medvetet eftersom dessa är ekvivalent till 
varandra. Semiotiken och Borden-Dahlin är därför de instrument som 
begripliggör arkitekturens mytbildning. 

Arkitekturens territorialitet 

Även maktperspektivet kommer att utforskas. I det utgår jag från Kärrholms 
teorier om arkitekturens territorialitet. Kärrholm utgår i sin definition av makt från 
Foucaults teorier om hur makt är en pågående utövning, strategi och kamp. 
Kärrholm beskriver att ”makten analyseras i termer av besittning och 
suveränitet”17 som skapar exkludering och produktion av sociala grupper. Det 
krävs således en relation mellan parter för att en maktrelation ska kunna upprättas. 
Kärrholm prövar sin maktdefinition i det fysiska rummet och menar att ett 
territorium uppstår när en plats blir kontrollerad genom en pågående 
maktutövning, samt genom en rumslig institutionalisering.18 Med rumslig 
institutionalisering menas normer och regler som strukturerar människan beteende 
och handlande. Maktutövningen kan alltså vara kopplat till materiella ting, så som 
en dörrvakt och ett stängsel men kan också vara kopplat till ett visst beteende 
genom känslomässiga kopplingar och personifiering av ett visst område. Det kan 

                                                 

15 Barthes, 1957, s.206 
16 Barthes, Roland, Elements of Semiology, Hill & Wang, 1977, s.89-94 

Chandler, Daniel, Semiotics for Beginners (2018-09-10) 
17 Kärrholm, Mattias, Arkitekturens territorialitet, Lunds Universitet, Lund, 2004, s.100 
18Kärrholm, 2004, s.100-104 
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också ske genom lagar, regler och konventioner.19 Maktanalysen utförs genom att 
undersöka beteendet och effekten av maktutövningen. Maktutövningen strävar 
mot en stabilisering och begreppsapparaten som används definieras därför som 
territoriella stabiliseringsformer.20 Makten som skapar ett territorium utgår alltid 
från en maktrelation mellan parter. De territoriella stabiliseringsformerna 
definierar därmed olika territoriella produktionsformer, som förklarar 
maktrelationen mellan institutionen och besökarna.21 Stabiliseringsformerna 
beskrivs via en semiotisk analys.22 Jag kommer därför i maktanalysen att utgå 
från Barthes semiotiska denotativanalys, det beskrivande, för att läsa av 
stabiliseringsformerna.  

Här beskriver jag de territoriella produktionsformerna och stabiliseringsformerna 
som sedan kommer att användas i maktanalysen:  

Territoriella produktionsformer  

Kärrholms territorialitetsbegrepp syftar inte på en fix yta, utan det pågår hela tiden 
olika sorters produktionsförhållanden mellan olika parter i rummet som påverkar 
hur maktutövningen ser ut.23  Kärrholm har utvecklat fyra teoretiska begrepp för 
att definiera in de olikas produktionsförhållanden nämligen: territoriell taktik, 
strategi, appropriation och association som alla syftar på olika former av 
avgränsningar och produktionsformer i arkitekturen.  

Territoriell taktik och strategi hänger samman som begreppspar och innebär när 
ett territorium avgränsas och detta görs riktat, planerat och medvetet för att styra 
användningen.  Territoriell strategi utförs av aktören, på distans och är ofta 
uttänkt för en generell brukare. Den territoriella taktiken utförs under en 
pågående situation som är direkt och har personlig anknytning mellan territoriet 
och den som upprättar det. Den territoriella taktiken är utförd av den enskilda 
brukaren, när denne gör ett avsteg från den generella och planlagda territoriella 
strategin.24  

                                                 

19 Abu-Bakr, Kani, Tre dimensioner av rörelse – om koreografins bidrag till stadsplaneringen, 
SLU, Alnarp, 2007, s.47  
20 Kärrholm, 2004, s.139 
21 Kärrholm, 2004, s.81-82 
22 Abu-Bakr, 2007, s.50 
23 Kärrholm, 2004, s.80 
24 Kärrholm, 2004, s.81-89 
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Territoriella appropriation och association hänger ihop som begreppspar och 
syftar på när ett territorie uppkommer genom själva bruket. Den är inte 
målmedvetet planerat och är konsekvensen av ett bruk.25 Territoriell 
appropriation syftar på ett upprepat bruk från en viss grupp av människor som gör 
att platsen blir kopplad till denna grupp av människor.  Territoriella 
appropriation sker via personlig kontroll och medvetet från denna grupp av 
människor. Territoriell association avser när en plats blir associerad till en viss 
typ av användning. Detta görs omedvetet på så sätt att territoriell association är 
resultatet av ett visst upprepat bruk.26  

Stabiliseringsformer 

Maktrelationen som skapas i territoriet består av ett nätverk med aktanter, enligt 
så kallad Actor-Network-Theory (ANT). Aktanterna är ett sätt att beskriva tingens 
betydelse i själva maktrelationen och är sammanbundet i ett nätverk som utgör 
själva maktrelationen. 27 Alla nätverk har som ambition att nå en stabilitet som gör 
att makten då blir effektivare i sin utövning. Nätverket visar då upp en 
regelbundenhet och själva maktrelationen tenderar då att bli mer osynlig.28 Tingen 
kan utgöras av både artefakter, människor och konventioner. Kärrholm menar att 
tingen i sig själv inte är intressanta att analysera utan att det är själva effekten och 
uppträdandet som gör att det går att spåra till aktanternas effekt i själva nätverket 
som utgör maktrelationen.29 Beroende på vilka maktrelationer som studeras så 
kan olika aktanter ha olika roller i själva rummet.30  

Kärrholm delar in maktrelationen i olika former av stabiliseringsformer nämligen 
kroppslig stabilisering, sortens stabilisering samt nätverksstabilisering.  

Nätverksstabilisering syftar på när varje aktant i ett nätverk är stark och 
betydelsefull och kan därför inte uteslutas. Varje aktant har således en viktig 
funktion och är obligatorisk för att maktsambandet ska kunna upprättas.31  

                                                 

25 Kärrholm, 2004, s.81-89 
26 Kärrholm, 2004, s.93 
27 Kärrholm, 2004, s.116 
28 Kärrholm, 2004, s.139 
29 Kärrholm, 2004, s.116 
30 Kärrholm, 2004, s.121-123 
31 Kärrholm, 2004, s.173-175 

Förståelse genom: Abu-Bakr, 2007, s.51 
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Sortens stabilisering syftar på en regelbundenhet trots att aktanter byts ut, detta 
med förutsättning att det är liknande sorts aktanter som ersätts.32 Sortens 
stabilisering verkar genom minnet och beteende på så sätt att själva kontrollen är 
indirekt och abstrakt och utgörs av tidigare erfarenheter, internaliserade kunskaper 
om själva kulturen och i sociala strukturer.33  

En kroppslig stabilisering syftar på ett nätverk som består av artefakter eller 
människor som skapar själva maktrelationen.34 Här är det mer konkret hur själva 
arkitekturen och människan skapar, påverkar och upprätthåller själva 
maktrelationen. Kroppslig stabilisering har en stark maktrelation eftersom 
artefakter och människor skapar en direkt begränsning mot den som makten 
utövas mot. Kroppslig stabilisering kännetecknas av att nätverket kan fortlöpa 
även om aktanter faller ur.35 

Det är viktigt att poängtera att stabiliseringsformerna inte utesluter varandra och 
ska ses mer som analytiska verktyg för att beskriva en maktrelation och beroende 
på fall till fall så kan de olika stabiliseringsformerna vara mer eller mindre 
närvarande.36  

 

Empiri 
Arkitekturens beskrivning 

Jag kommer att behandla Alexis Waltz två texter som specifikt handlar om 
Berghain som empiri för att undersöka Berghains mytbildning. Texterna kommer 
från Tobias Rapps litteratur som heter ”Lost and found: Berlin, techno and the 
Easyjet Set”. Boken är en viktig litteratur som ger en introduktion till den samtida 
technoscenen i Berlin. Den är viktig inte minst för att den citeras i flera 
vetenskapliga artiklar som exempelvis ”Four-to-the-Floor: The Techno Discourse 

                                                 

32 Kärrholm, 2004, s.173-175 
33 Kärrholm, 2004, s181-182 

Förståelse genom: Abu-Bakr, 2007, s.51-52 
34 Kärrholm, 2004, s.174-175 
35 Kärrholm, 2004, s.174 

Förståelse genom: Abu-Bakr, 2007, s.52-54 
36 Kärrholm, 2004, s.177-178 
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and Aesthetic Work in Berlin” och ”Underground heritage: Berlin Techno and the 
changing city” som är skrivna av Brigitte Biehl & Dirk von Lehn respektive John 
Schofield & Luise Rellensmann. Den är också citerad i Luis-Manuel Garcias 
avhandling ”Can you feel it, too?: Affect and intimacy at EDM events in Paris, 
Chicago and Berlin.” Rapps litteratur är inte akademiskt skrivet på så sätt att det 
inte redogörs hur informationen är inhämtad och det saknas även 
källhänvisningar. Litteraturen är dock central för att förstå själva mytbildningen 
bakom Berghain.   

Arkitekturens upplevelser och minnen  

En central del av uppsatsens empiri består av mina egna upplevelser och minnen 
från Berghain efter närmare 30 besök. De delar som jag kommer att analysera är 
därför med utgångspunkt från ett besöksperspektiv och inleds med själva mötet 
med landskapet från tunnelbanelinjerna U-Warschauerstrasse och S-Ostbahnhof, 
mötet med köbildningen, entrén och så småningom själva interiören. Med 
avseende på interiören så kommer jag i analysen att fokusera på huvuddansgolvet, 
toaletterna samt den samlade atmosfären inne i Berghain. Jag har valt ut just 
huvuddansgolvet eftersom dansgolvet är mest känt för det kraftfulla ljudsystemet 
från Function-one och således det som utgör den starkaste upplevelsen på 
Berghain.  

Jag har valt att betona på minnen, erfarenheter och upplevelser från Berghain som 
ger en uppvisad regelbundenhet under mina besök i egenskap som besökare. 
Urvalet är också noggrant och målmedvetet utvald med syftet att stärka 
förståelsen för själva myt- och maktanalysen. Den denotativa analysfasens 
beskrivning handlar också om att ge läsaren en slags förståelse för den aktuella 
platsen landskap, byggnad och interiör utifrån dess atmosfär, upplevelse och 
kultur. Jag har kompletterat landskaps- och exteriöranalysen med fotografier som 
stärker läsarens bild av den aktuella platsen. Det råder strikt fotoförbud inne i 
klubben som gör att interiöra bilder inte går att fotograferas av.  

Avgränsningar 
Då empirin utgår från mitt besökarperspektiv kommer jag inte att beröra delar 
som personal- och serviceytor till vilket besökaren inte har tillgång. I interiören 
ligger fokus på huvuddansgolvet då det är denna yta som Berghain är mest känd 
för. Därför kommer jag att lägga mindre vikt på att analysera PanoramaBaren, 
Säule, Halle am Berghain samt trädgården, som alltså är andra dansgolv inne i 
Berghain. Queer- och klassperspektiv är två viktiga aspekter rörande Berghain 
som jag har valt att inte beröra i denna uppsats då det skulle behövas en så 
omfattande analys att uppsatsens ramar inte räckt till.  
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Forskningsöversikt 
Det aktuella kunskapsläget som har anknytning till Berghain är koncentrerad till 
tvärvetenskapliga studier. En av den viktigaste avhandlingen är skriven av Garcia 
som har undersökt och jämfört den elektroniska musikscenen i tre 
storstadsmetropoler, Berlin, Chicago och Paris. Studien utgår från det 
etnografiska perspektivet där han via fältundersökning, intervjuer och deltagande 
observation undersöker hur sociala relationer skapas inne i en technoklubb och 
vikten av upplevelser som definierar en lyckad utekväll.  

Dansgolvet i technoscenen skapar en speciell zon som sammanför främlingar. 
Detta fenomen betecknas som liquidarity, en sammanföring mellan ”solidarity” 
och ”liquid”. Begreppet syftar på när individer på dansgolvet sinsemellan 
upplever att de delar på någonting kollektivt och solidariskt på så sätt att det 
möjliggör en viss typ av temporär relation. Detta kollektiva beskrivs som vagt och 
flyktigt eftersom det bygger på en känsla av relation och samhörighet som inte 
nödvändigtvis varar. Liquidarity skapar en brygga mellan sociala grupper som i 
det verkliga livet skulle ha problem att interagera med varandra, detta eftersom 
individens identitet på själva dansgolvet är av sekundär betydelse.37  Denna 
relation möjliggörs tack vare så kallad vaghet, det vill säga ett aktivt undvikande 
under pågående situation i att beröra ämnen som i vardagliga livet skulle ha av 
betydelse, såsom politiska ideologier och socialt status.38  Relationen är därför 
temporär på så sätt att den bygger på en ömsesidig överenskommelse som många 
gånger endast existerar på dansgolvet.39  Kommunikationen sker många gånger 
ordlöst och sker med hjälp av den egna kroppen som kommuniceras till motparten 
med hjälp av dans och rörelse. Detta innebär också att individernas personliga 
gräns för den sociala sfären också temporärt blir förändrad i förmån för ökad 
intimitet och interaktion. 40  En annan faktor som möjliggör liquidarity är den så 
kallade kollektiva känslan av eufori på dansgolvet. Det handlar alltså om känslan 
av att dela och uppleva den gemensamma glädjen för musiken, vilket för samman 
hela publiken på dansgolvet på så sätt att ökad interaktion individer emellan 
skapas.41  I Garcias fältundersökning så menar intervjupersonerna att själva 
tidpunkten för klubbande många gånger sker på nattetid, vilket också har en stor 
betydelse för att uppnå liquidarity, eftersom aktiviteter under nattetid skapar en 

                                                 

37 Garcia, 2011, s.113 
38 Garcia, 2011, s.120 
39 Garcia, 2011, s.120 
40 Garcia, 2011, s.129 
41 Garcia, 2011, s.136-137 
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känsla av en alternativ värld och som möjliggör att individernas vardagliga liv 
glöms bort. 42 

Studier om besökarnas minnen och upplevelser i samband med klubbesöket utgör 
också en viktig del av avhandlingen. Garcia delar in besökarnas minnen och 
upplevelser av utekvällen i form av rough experience och smooth experience. 
Rough experience innebär minnen av händelser som på något sätt är kopplat till en 
extatisk upplevelse. Det kan vara positiva minnen i form av en extatisk 
musikupplevelse, gemensam drogupplevelse eller exempelvis minnesvärd möte 
med ny person. Rough experience kan också vara destruktivt laddat på så sätt att 
det är minnen från en snedtändning, kroppsskada i samband med utgång eller 
utgång kantad med konflikter. Smooth experience syftar på minnen och händelser 
under en utekväll som varken är negativa eller positiva utan löper på smidigt. I sitt 
resultat så förvånas Garcia att mängden av rough experience är avgörande för 
besökarna när de återberättar och definierar hur en lyckad utekväll ser ut, detta 
oavsett om utgången är kantat av positiva eller negativa händelser. Många 
upplever att en någorlunda balans mellan positiva och negativa händelser under 
utekvällen är mer lyckad än en kväll som enbart domineras av smooth 
experiences, det vill säga en utekväll utan några specifika händelser som 
besökarna minns. 43  För att nå så kallad rough experiences så menar Luis-Manuel 
att personen i fråga måste komma i ett tillstånd som han kallar för coming undone, 
som handlar om att släppa på spärrarna. Detta tillstånd innebär också ett ökat 
risktagande från besökarna och det finns ett tydligt samband mellan ökad 
drogkonsumtion för att komma i detta tillstånd. 44  

Garcia har skrivit en nyare artikel, ”Techno-tourism and post-industrial neo-
romanticism in Berlin’s electronic dance music scenes”, som fokuserar på 
gentrifiering och technoturismen i klubbarna i Berlin. Artikeln är en etnografisk 
kartläggning av technoturismen som utgörs av besökare som regelbundet 
återvänder till Berlin för att gå ut på klubbar.45 Metoden bygger på 
fältundersökning i form av intervjuer med klubbesökare som inte bodde i Berlin, 
men som regelbundet besöker Berlin för att delta i technoscenen. Resultatet visar 
att intervjupersonerna var ambivalenta till att definiera sig själva som turister och 
att det snarare var graden av samhörigheten till berlinkulturen som eftersträvades, 

                                                 

42 Garcia, 2011, s.145-146 
43 Garcia, 2011, s.226-233 
44 Garcia, 2011, s.259-261 
45 Garcia, Luis-Manuel, Tourist Studies, 2016 Vol. 16(3: Techno-tourism and post-industrial neo-
romanticism in Berlin’s electronic dance music scenes, Groningen: Sage, 2015b, s.281 
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detta trots att personerna har hemmet och bostaden på distans från Berlin.46 En av 
intervjupersonerna säger sig också åka till Berlin så ofta enbart på grund av 
Berghains existens.47 Garcia skriver om den bohemiska livsstilen som 
eftersträvades av intervjupersonerna som han definierar som neo-Bohemia, som är 
en uppdaterad form av hipster. Denna publik ägnar stor del åt kulturkonsumtion 
och bidrar aktivt till den kulturella produktionen i Berlin, samtidigt som denna 
publik är en del av gentrifieringsprocessen som bland annat driver upp 
lägenhetspriserna och ger därmed en kontraproduktiv inverkan på den kulturella 
produktionen.48 En stad som har billig boende- och levnadskostnader främjar en 
diversifierad kulturell produktion, detta eftersom inkomstbringande och 
kommersiella intressen kan vara av sekundärt betydelse. Garcia jämför 
intervjupersonernas strävan efter den bohemiska livsstilen till 1800-talets 
romantiska strömmingar i Europa som en konsekvens på själva 
industrialiseringen. Han kallar technoturismen som en del av begreppet neo-
romantiker som strävar efter autenticitet, kreativitet, excentricitet och behovet av 
att vara självständig. Detta skapar en längtan till subkulturscenerna i Berlin och 
som förklarar de återkommande besöken till Berlin.49 Garcia skriver lättbegripligt 
och tankeväckande om en diskurs som kräver ett aktiv deltagande, insyn och 
distans. Detta märks inte minst på att han ofta blir citerad i flera av artiklarna som 
handlar om Berlin och techno.    

En reflektion med avseende på det aktuella kunskapsläget som handlar om 
Berghain är att samtliga forskare och artikelskrivare har använt sig av 
fältundersökning i form av platsanalys, intervjuer med besökare eller deltagande 
observation för att undersöka technoklubben Berghain. Det visar på att tidigare 
forskning har varit inriktat mot en samtida perspektiv som rör Berghain som 
fenomen och inte minst i ett etnografiskt perspektiv.  

Arkitekturen har nämnts förbigående i den forskningen som jag har tagit del av 
men inte fått så stor uppmärksamhet. En artikel som tangerar arkitekturen är 
”Underground heritage: Berlin Techno and the changing city” som handlar om 
hur technoklubbarna i Berlin bildar ett kulturarv, som har rötter från det sena 80-
talet, då dessa klubbar ofta äger rum i historiska byggnader.50 Författarna John 

                                                 

46 Garcia, 2015, s.278 
47 Garcia, 2015, s. 285 
48 Garcia, 2015, s. 287 
49 Garcia, 2015, s. 289 
50 Schofield, John & Rellensmann, Luise, Heritage & Society Vol. 8 No. 2, : Underground 
heritage: Berlin Techno and the changing city, Taylor & Francis, 2015,  s.113 
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Schofiel & Luise Rellensmann argumenterar för vikten av att bevara dessa 
byggnader för att bevara den sociala och kulturella scenen i Berlin som attraherar 
en alternativ livsstil.51 En annan artikel som tangerar arkitekturämnet är ”Four-to-
the-Floor: The Techno Discourse and Aesthetic Work in Berlin”. Artikeln handlar 
om att technodiskursen i Berlin hålls levande med hjälp av estetiken, som i det här 
fallet definieras av både musik, arkitektur, dans och ett förkroppsligat beteende 
och detta upprätthålls med hjälp av besökarna.52 Atmosfären som existerar inne i 
Berghain är resultatet av en kollektiv akt som skapas av publiken och som 
relaterar bakåt till en estetisk diskurs som är över 25år gammalt.53  

Disposition 
Uppsatsen inleds med ett kapitel som beskriver den historiska technodiskursen i 
Berlin. Förståelse för den är nödvändigt för att förstå mytbildningen bakom 
Berghain. Därefter följer ett kapitel som analyserar Waltz texter som specifikt 
handlar om Berghain från litteraturen ”Lost and Sound – Berlin, techno and the 
easy jet set”. Frågeställningen som handlar om hur den beskrivna arkitekturen 
bidrar till mytbildningen om Berghain kommer att besvaras efter denna analys.  

Analysdelens andra del behandlar den upplevda arkitekturens makt- och 
mytbildning. Den är indelad i kapitel som behandlar landskap-, byggnad- och till 
sist själva interiören. Efter detta kommer jag att ha svarat på uppsatsens andra och 
tredje frågeställning som handlar om hur den upplevda arkitekturen skapar 
mytbildning och maktsamband mellan institutionen gentemot besökarna. 
Uppsatsen kommer att avslutas med en diskussion som knyter an till hela 
uppsatsen.  

 

                                                 

51 Schofield, John & Rellensmann, Luise, s.133 
52 Biel, Brigette & Lehn vom Dirk, Four-to-the-Floor: The Techno Discourse and Aesthetic Work 
in Berlin, New York, Springer Science+Business Media, 2016, s.609 
53 Biel, Brigette & Lehn vom Dirk, s.613 
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Bakgrund 

Bakgrundskapitlet syftar på att ge en kort historisk introduktion till 
technoklubbarna från 90-talets Berlin. Informationen kommer från den 
intervjubaseradeboken ”Der Klang der Familie: Berlin techno and the falls of the 
wall” och är inte akademiskt skriven då informationen som bygger på intervjuer 
med klubbpersonligheterna ibland blir anekdotiska och idealiserande. Jag har 
dock valt att ta med litteraturen eftersom det inte finns så mycket akademiskt 
forskning som handlar om den historiska technodiskursen i Berlin och 
intervjupersonerna var alla viktiga nyckelpersoner från technoscenen i Berlin 
under 90-talet.   

Technoklubbarna före Berlinmurens fall 

Den så kallade technomusiken som spelas i Berlin idag härstammar från mitten av 
80-talets Detroit i USA. Musiken slog aldrig igenom i hemstaden Detroit men fick 
sitt stora genombrott i Berlin. Berlin var på den tiden uppdelat mellan väst och öst 
hade begränsad produktion av elektronisk musik. I Västberlin var det framförallt 
rockmusiken som var den dominerande stilen medan Östberlin kännetecknades av 
mindre subkulturer som exempelvis breakdance.54  

I början av 80-talet var Västberlin fortfarande i stor förstörelse och atmosfären 
kännetecknades av en förlorad tilltro till både myndigheter och möjligheten av att 
kunna få ett jobb. Folk var ”konstnärer” i största allmänhet och kände sig 
misstrodda och missförstådda då själva försörjningen uteslutande kom från staten. 
För att balansera den allt äldre befolkningen så fick folk som flyttade till 
Västberlin till och med välkomstpengar. Hyran var så låg att det fanns mycket tid 
över till musikskapande och kreativitet. En av intervjupersonerna menade att 
musiken som skapades var enkel och oprofessionell och ambitionen var att 
fördriva tiden och glömma.55 Östberlin var mera anarkistiskt och folk i 
musikscenen var aktiv på så sätt att de ständigt fick fly undan stasinformatörerna 
eftersom kulturen var hårt reglera. Västberlin var på den tiden den stora förebilden 

                                                 

54 Denk, Felix & Thulen, Sven von, 2012, Der Klang der Familie: Berlin, techno and the fall of 
the wall, Berlin: Suhrkamp Verlag, s.9-11 
55 Denk, Felix & Thulen, Sven von, 2012, s.14-15, 18 
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gällande kulturella influenser i Östberlin, men det fanns en regel att max 40 % av 
musiken kunde komma från västsidan, vilket naturligtvis inte följdes på 
undergroundklubbarna. En av intervjupersonerna i boken Der Klang der Familie 
berättar hur han regelbundet smugglade kassettband från väst till öst genom att 
tejpa fast kassettbanden i bakhjulen i bilen.56  

Det som kännetecknade klubbarna i Östberlin var att de på grund av den hårda 
bevakningen från stasi-informatörerna tvingades flytta runt. Detta gjorde att 
klubbarna var svårtillgängliga eftersom besökarna aldrig riktigt visste var eventet 
ägde rum. Även om besökarna hittade stället så var de tvungna att gå dit med 
någon som hade kontakter för att bli insläppta eller att dörrvakten känner igen 
besökarna som stamgäster.57 Klubbarna var således temporära och det sociala 
kapitalet var därför viktigt för att komma in i klubbscenen. Platserna var 
improviserade och kunde äga rum i allt från potatiskällare, frisörsalonger till 
matbutiker. Takhöjden kunde ibland vara så lågt som 2 meter och på grund av allt 
damm så kunde besökarna se ut som konstruktionsarbetare efter en utekväll på 
klubbarna.58 Intervjupersonerna som regelbunden gick på dessa klubbar i 
Östberlin vittnade om en särskild familjär stämning i publiken, som att vara en del 
av en gemensam familj. Det fanns inte heller någon hierarki mellan DJ och 
besökarna utan DJn var en del av hela gemenskapen.59 

Technoklubbarna efter Berlinmurensfall 

Berlinmurens fall anses vara en av de största händelserna i Europa efter andra 
världskriget. Två kulturer som har varit separerade i snart trettio års tid fick sin 
återförening och skulle plötsligt samsas under samma tak. Direkt efter murens fall 
blev publiken i östsidan så fascinerade över västsidan att de egna klubbarna 
övergavs. Många av dessa återkom tillbaka när de insåg den stora skillnaden i 
mentalitet då de ansåg att de västberlinska klubbarna var för städade och 
trångsynta.60  

I början av 90-talet kännetecknades klubbklimatet av att västberlinarna började 
hitta till klubbarna i det forna Östberlin. Schofield & Rellensman menade att den 
stora kulturkrocken mellan öst och väst efter murens fall överbryggades i 
ravefesterna eftersom publiken blev som en enda familj där social bakgrund, kön, 

                                                 

56 Denk, Felix & Thulen, Sven von, 2012, s.50 
57 Denk, Felix & Thulen, Sven von, 2012, s.25 
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ålder och subkulturtillhörighet var av sekundär betydelse. Detta relaterar också till 
litteraturens titel, nämligen ”der Klang der Famillie” som syftar på musikens 
enande av familjen.  

Ungdomarna som växte upp i Västberlin respektive Östberlin var upplärda av 
ideologiskt helt skilda idéer då Östberlin kännetecknades av kommunistiska 
ideologier som härstammade från den sovjetiska regimen.61 Samhörigheten 
möjliggjordes delvis på grund av ecstacys intåg i technoklubarna. 
Intervjupersonerna vittnade om en sexuell frihet där kvinnorna kunde springa runt 
nakna i klubbarna utan att behöva vara rädd för att bli antastade av straighta män, 
alla delade samma ömsesidiga kärleken till klubbarna och till varandra. Mycket av 
publiken som kom från västsidan var gaykillar vars närvaro på klubbarna gjorde 
att det blev lättare för män som växte upp i det forna strikta Östberlin att komma 
ut.62  

Stora delar av Mitte och Prenzlauer Berg som ligger på östsidan blev helt 
övergivet på den tiden, vilket ledde till att byggnaderna blev ockuperade. Dessa 
byggnader definieras som temporära autonoma zoner och var ett anarkistiskt 
ockuperande av obehöriga.63  Byggnadernas skick var så dysfunktionella att till 
exempel hemtelefon saknades. En av intervjupersonerna menade att 
kommunikationen skedde genom att skriva på varandras dörrar, som för det mesta 
stod olåsta eftersom det saknades värdefulla tillhörigheter. Estetiken blev 
byggnadens forna funktion som definierar atmosfären och karaktären. 
Ventilationssystem och generatorer var exempel på tekniska element som gav 
interiörerna dess karaktär. En av intervjupersonerna menade att omställningen 
från att den östtyska valutan byttes mot den västtyska D-mark gjorde att 
människorna kastade ut sina möbler ute på gatorna för att börja om livet på nytt. 
Gatorna fylldes av trasiga möbler från forna DDR-tiden och som återanvändas i 
interiörerna på klubbarna. Den industriromantiska estetiken som anspelar på 
äkthet kom att sätta en prägel för identiteten för Berlin som stad.64   

En av intervjupersonerna vittnade om en atmosfär där besökarna blev som 
pånyttfödda som barn och sprang runt mellan byggnaderna som om det var en 
sagobok med nya upptäckter varje gång de bröt sig in i en ny byggnad. Varje rum 
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som öppnades kunde i princip bli en ny potentiell technoklubb. Många av 
miljöerna var lämnade i ett skick som om människorna plötsligt har gått upp i rök 
och interiören var täckta med tjockt lager damm. Klubbarna var spontana, 
temporära och annonserades oftast ut i sista sekunden. Det var platsen och 
byggnaden som utgjorde klubbens själ. Lekfullheten präglade klubbarna och 
arrangörerna kunde under en och samma kväll bestämma sig för klädkoden för 
nästa tillställning.65 På grund av byggnadernas fallfärdiga skick så var 
säkerhetsrisken i klubbarna farliga. Besökarna vittnade om takfester utan räcken 
och underjordiska lokaler med begränsad ventilation, vilket resulterade till att 
polisen ofta gjorde tilltag mot klubbarna. Bunkern, det vill säga det forna 
Berghain och som numera är ett privat konstgalleri, hade så dekadenta fester att 
inte ens poliserna vågade storma in i lokalerna.66   

Stämningen i klubbarna var lekfulla och byggde mycket på tillit till varandra. 
Varje tillställning blev unik och besökarna kunde exempelvis själva vara med och 
påverka interiören genom att bygga ihop tillfällig ljussättning av enkla material 
som målade plastkoppar mot glödlampor. Besökarna kunde lämna sina kläder och 
tillhörigheter i högar utan bevakning och sen hämta upp dessa 12 timmar senare 
utan att något blev stulet. Faktorer som utseende, könstillhörighet och social klass 
hade ingen som helst betydelse då alla var ute efter att ha en intim och rolig 
upplevelse tillsammans.67  Mycket av känslan byggde också på att besökarna 
gjorde någonting som kändes förbjudet, underground och anarkistiskt gentemot 
rådande samhällsnormer.68 

Många av besökarna som regelbundet gick ut hade själva festande som en slags 
livsstil då klubbarna kunde pågå veckolångt, och besökarna gick från ena klubben 
till nästa. Övrig tid där besökarna inte gick ut på rave, gick åt att trycka t-shirts till 
nästa fest, banda in musik och dekorera lägenheterna så att de efterliknade 
klubbarna. All tid gick åt att sträva efter känslan av att klubbande aldrig skulle ta 
slut. Rent privatekonomiskt kunde detta fortskrida eftersom besökarna ju mer tid 
de spenderade på klubbarna, desto mer folk lärde de känna och fick därför fri 
tillgång till både alkohol och droger. Detta gav upphov till det som kallas för ”the 
Berlin disease”, ett mentalt tillstånd som innebär att klubbesökarna aldrig fick 
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någonting uträttat i det vardagliga livet och stod därför längre och längre bort från 
samhällets normer.69 

En av intervjupersonerna vittnade om hur livsstilen var bohemisk och hur hen 
spenderade nästan inga pengar och att all tid gick åt att umgås i varandras 
sällskap. Klubbarna blev som en flykt undan det ansvar som samhället krävde.70 
Framtidstron som präglade klubbatmosfären byggde på det faktum av att 
berlinmuren föll, en gemenskap bildades, och att besökarna kunde blicka framåt. 
Men ironisk nog så stagnerade den personliga utvecklingen av att besökarna såg 
själva klubbande som ett mål i sig och som en tillflykt undan ansvar och jobb. 
Många började till slut sälja droger som ett sätt för att tjäna pengar till sitt eget 
levande.71 
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Analysdelen 

Textens mytologi och ideologi 
Introduktion 

Analysdelens första del avser en analys av två texter om Berghain från Rapps bok. 
Denna analys handlar om att undersöka vilka myter som reproduceras i det 
skrivna och syftet är att analysen ska utgöras som ett underlag för den 
efterföljande byggnadsanalys som kommer efter denna del. Analysen för denna 
del avslutas med en diskussion som knyter an till själva frågeställningen om den 
mytologi och ideologi som texten producerar.  

Arkitekturen som ett religiöst tempel 

I den denotativa fasen så läser jag i texten att Berghain som byggnad jämförs som 
om det vore en kyrka eller katedral med följande citat: ”..as you climb the steps 
your view opens out to reveal the techno cathedral” och ”berghain not only bears 
a certain architectural resemblance to a cathedral, it’s an actual temple of 
techno”.72 Även interiören jämförs med det heliga där de höga fönstren som delar 
av huvuddansgolvet med baren relateras till gotiska katedralers höga fönster för 
att skapa en riktning och kontakt med himmeln.73  I centrum för det heliga är det 
technomusiken som sätts i centrum. Där kopplar Waltz arkitekturen med musiken 
och menar att det tillsammans skapar en helhet.74 Musiken jämförs vidare i 
religiösa termer i följande citat: ”The set could be compared to a Buddhist ritual 
serving” och ”Upstairs is house and straight, downstairs is hard and gay. This is 
where the parallell between rave and religion ends”.75 Den religiösa jämförelsen 
fortsätter i form av beskrivningen om själva upplevelsen inne i klubben: ”When 
you look around Panorama Bar, there are precisely two things which the place 
has in common with a church. As in every church an attempt is made here to 
institutionalise the desire for transcendatial experience – if this is religion then 
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the Panoramabar congreregation shares a deep faith”.76 Kopplingen mellan 
arkitekturen och technomusiken knyts ihop genom följande citat: ”The 
architecture, the sound: this is exactly how the music is intended.”77 

I den konnotativa fasen så tolkar jag liknelsen med kyrkan som att själva 
byggnaden har en viktig och helig funktion som aktiverar själva upplevelsen i 
Berghain. Waltz distanserar sig medvetet associationen till en specifik 
världsreligion genom att dra referenser till både kristendomens gotiska kyrkor och 
buddhismens tempel med dess transcendentala upplevelse. Detta tolkar jag som 
att Waltz medvetet syftar på att det är en specifik kultur som skapas inne i 
Berghain som ses i religiösa termer. Kopplingen mellan arkitekturen och musiken 
som möjliggör heligheten tolkar jag som att det är den samlade upplevelsen inne i 
byggnaden som utgör det heliga.  Allsmäktigheten kopplas till att både himmel 
och helvete finns representerat i form av över- och undervåningen och som Waltz 
beskriver utgörs av själva Panoramabar respektive huvuddansgolvet.  

Språkbruket tydliggör det faktum att texten inte är neutralt skrivet och att 
författaren själv är frälst och hyser en stor respekt för själva Berghain som 
institution. I detta sammanhang där texterna om Berghain står skrivet i en bok 
som handlar om technomusiken i Berlin så tolkar jag den religiösa framtoning 
som att Waltz menar att Berghain står som en religiös symbol för techno i Berlin.  

Dekadensens produktion av myter 

Dekadensen är återkommande och beskrivs i följande citat: ”You could never 
grow used to the point where it appears normal, and this means it can become a 
setting for unimaginable pleasure.” och ”Berghain challenges  you in your very 
existence… it’s a free space what you do there doesn’t have to be concistent with 
your lifestyle outside…. Berghain is a place where you learn to look your own 
desires in the eyes.”7879 Waltz menar att själva fotoförbudet inne i Berghain 
handlar om att få gästerna att inte bli exponerad när de idkar sex inne i 
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byggnaden.80 Samtidigt skriver han motsägelsefullt att sex förekommer, men att 
ryktet är värre än vad det faktiskt är i verkligheten.81 

Jag tolkar Waltz text som att den delvis bekräftar den mytomspunna kulturen med 
Berghain genom motsägelsefulla utsagor som har som syfte att skapa ett intresse, 
men som aldrig blir konkret i dess innehåll och bidrar därför till att myter 
reproduceras.  Mellan raderna menar Waltz att dekadensen handlar om oanade 
sexuella möjligheter och menar att fotoförbudet är ett sätt för att skydda gästerna 
från exponering som vill ha sex offentligt inne i byggnaden. Samtidigt så menar 
Waltz att det mesta är rykten och att besökaren endast i undantagsfall ser 
människor idkar sex.82 Enligt Waltz så byggs det upp en förväntan om sex inne i 
Berghain men att det i slutändan endast är lösa rykten som mystifierar 
verksamheten. 

De mytomspunna berättelsernas syfte 

Waltz skriver i sin text att Berghains legendariska och mytomspunna laddning 
handlar om spridningen av berättelser om aktiviteter som händer inne i klubben 
och som sedermera omvandlas till vandringssägner och som sprids till alla håll 
och kanter över hela världen.83 Berättelserna placerar Berghain i ett centrum för 
hyllande och sanningshalten upphör att stämma överens med sanningen. Exempel 
på myt som nämns av Waltz är om mannen som står hukad vid pissoarerna vid 
huvuddansgolvet och som smyger fram med kupad hand och frågar kissande män 
om han får dricka deras urin. Eller kvinnan som utdelar ett knytnävslag mot 
mannen som vägrar sätta på henne vid toaletterna och mannen som blir fistad på 
dansgolvet av en man som har en linjal intatuerad på underarmen för att mäta hur 
djupt han kommer in med underarmen.84  

En annan definition av själva myten, som skiljer sig från Barthes definition, är att 
myten är ett symboliskt berättande som är associerad till en viss specifik religiös 
tro. Mytens ursprung enligt Brett Bailey, är att uttrycka moral och regelverk kring 
hur en viss kultur ska uttryckas.85 Enligt denna definition om myt så sätter de 
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mytomspunna berättelserna om Berghain ett slags ideal gällande kulturen inne i 
Berghain. Waltz beskrivning av dessa chockartade berättelser i sammanhang till 
textens religiösa undertoner sätter de mytomspunna berättelserna som sker inne i 
Berghain i ett religiöst sammanhang, likt kristendomens myt om att Jesus kunde 
gå på vatten. Genom att tolka Waltz exempel om de olika berättelserna så handlar 
myternas motivation om en strävan efter den absoluta dekadensen.  

Vid första anblicken är det lätt att vilja tolka in de mytomspunna och sexuella 
berättelserna till att det handlar om sexuell frigörelse, vilket är en direkt 
motsättning till den religiösa framtoningen som snarare uppmuntrar till kyskhet. I 
min tolkning så läser jag in att berättelserna saknar känslan av frigörelse utan 
snarare visar på exhibitionism med chock- och effektsökande karaktär i dess 
underton. Avsaknaden av frigörelse läser jag in som att det handlar om en 
påtvingad sexualitet, speciellt i fallet med kvinnan som utdelar knytnävslag och 
mannen som attackerar män som urinerar. Det exhibitionistiska handlar om att 
berättelserna sker i de offentliga rummen i Berghain, som vid toaletterna och på 
dansgolvet, där det tydligt finns en betraktare som ser och dokumenterar dessa 
händelser som chockartade.   

Maximering som en del av kulturen 

I denotationsanalysen läser jag vidare följande citat från texten: ”Berghain and 
Panorama stands for all-out clubbing.”, ” It allows every individual party-goer to 
measure how far they can push their limits of exit.” och ”At the point where the 
peak-time DJ would normally be finishing, you’re just getting started. You have to 
give 100% and you give back 200%.”86. Citaten visar på att uthållighet och 
maximering av kapacitet hos klubbesökarna är något som eftersträvas i kulturen. 
På samma sätt som föregående stycke om sex så är utsagorna skrivna på ett vagt 
och otydligt sätt och som bidrar till ökad mystifiering när det står formuleringar 
som: ”measure how far they can push their limits of exit.”.87 Mystifiering skapas 
eftersom det inte står specificerad vad själva vinningen av maximeringen leder 
till. Jag tolkar citaten som att det mer handlar om att locka besökarna till att 
säkerställa ett slags regelverk av kultur som skapas inne i Berghain som handlar 
om uthållighet och maximering. Precis som textens politiserade agenda för ökad 
sex som ideal hos klubbesökarna så tolkar jag själva maximeringen och 
uthålligheten som en del av dekadens, som är en del av den ideologi som präglar 
kulturen.  
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Berghains historiska legitimitet 

En stor del av Waltz text handlar om Berghains historiska arv och vilken 
betydelse institutionen har för Berlins utveckling som stad. Waltz menar att vid 
90-talets slut så befann sig technomusiken i Berlin i kris då technon blev mer och 
mer daterad.88 Det som var populärt på den tiden var den så kallade elektroclash-
musiken som integrerade pop i den elektroniska musiken. Klubbkulturen i Berlin 
som var känd för den mörkare techno-soundet blev omodernt och polariserade 
klubbscenen i Berlin. På den ena änden fanns de så kallade Mitte-hipsters som 
föredrog en mer elegant och polerad stil i musiken och på den andra änden den 
klassiska rave-publiken som klubbade utanför Berlin i Brandenburg.89  Det var 
1998 som Michael Teufele och Robert Thorman startade technoklubben Ostgut i 
en fabrikshall i Friedrichshain som tidigare användes för att reparera tåg.90 Ena 
halvan av publiken som kom till Ostgut kom att bestå av en subkultur inom 
gayscenen som kännetecknades av mycket muskler, bar överkropp, rakat skalle 
och militärskorbyxor/stövlar, medan den andra halvan av publiken bestod av en 
mer diversifierad grupp av gaypublik. Ostgut enade gaykulturen i Berlin och förde 
fram undergroundscenen upp till ytan. Så småningom lockade klubbens 
popularitet även en straight publik, vilket var unik på den tiden då 
undergroundscenen av just den specifika gaykulturen var en sluten värld.91  
Genom att korsbefrukta gaykulturens hedonistiska festande med den straighta 
klubbscenen i Berlin så resulterade detta till en ny renässans för technoscenen. 
Waltz menar vidare att det unika med klubben var att straighta för första gången 
fick ställa sig i minoritet och ställa sig bakom en klubbkultur som var baserad på 
gaykulturens villkor. Detta har  en stor betydelse för samhörigheten mellan 
grupperna.92  

Ostgut stängdes igen år 2002 och klubben återuppstod i ett kraftverk som på den 
tiden ägdes av det svenska företaget Vattenfall. Den nya klubben invigdes år 2004 
och fick namnet Berghain på grund av sitt geografiska läge då den låg på gränsen 
mellan Kreuzberg (forna västberlin) och Friedrichhain (forna Östberlin). 
Huvuddansgolvet på Berghain är en direkt översättning på klubbkonceptet från 
den tidigare klubben Ostgut. Ägarna ville hedra det faktum att gay- och 
straightkulturen kunde enas under samma tak och adderade därför det nya 
konceptet Panoramabar som stod för den straighta världen.  Waltz menar att 
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Berghain har en stor betydelse för den sexuella frigörelsen och acceptansen som 
pågick under slutet av 90-talet i Berlin och som även formade och gav staden dess 
identitet som en sexuell frigjord och accepterande stad, ett rykte som spreds långt 
utanför nationens gränser.93  

I konnotationsanalysen så tolkar jag in historiebeskrivningen från Waltz som att 
Berghain har ett rikt historiskt arv som får sin legitimitet idag genom att ena olika 
subkulturer i Berlin som tidigare var polariserade. Utifrån Waltz beskrivning så 
skulle Berghains nuvarande värde idag alltså bygga på det historiska arvet från 
Ostgut. Barthes definition om själva myten är att den lånar värden från det 
förflutna, vars betydelse idag blir förändrad och omdefinierad i ett kapitalistiskt 
samhällssystem.94 Enligt Barthes definition så skulle alltså myten om den sexuella 
dekadensen i Berghain komma från lånade värden från det förflutna och som i det 
här fallet är hämtade från Ostgut, vilket var från början en ren sexklubb för 
gaykillar. Waltz skriver att den sexuella dekadensen i Berghain idag endast är 
rykten och att det faktiskt inte förekommer så mycket sexuella aktiviteter såsom 
ryktet idag får det att framstå som.  

Berghain lånar också värden från de forna technoklubbarna i Berlin från tidigt 90-
talet genom att döpa klubben till Berghain som är en sammanslagning av orden 
från stadsdelarna Kreuzberg som ligger i forna Västtyskland och Friedrichshain 
som ligger i det forna Östtyskland.95 Jag drar slutsatsen till att namnet Berghain är 
en referens till de tidiga technoklubbarna i Berlin som direkt efter murens fall låg 
till grunden till att människorna från Öst- och Västberlin kunde enas under samma 
technofester. Att döpa technoklubben till Berghain är således ett sätt att hedra det 
historiska arvet om technoklubbarnas påverkan på människornas återförening 
mellan Öst- och Västberlin efter murens fall. Berghain är som ett slags 
minnesmonument och institutionalisering av dessa temporära klubbar från Berlin 
under tidigt 90-tal. Dessa lånade värden från det historiska arvet är idag förändrad 
och det gäller inte minst på grund av den hårda dörrpolicyn som skapar 
exkludering. Utvecklingen beror rimligtvis på att Berghain har blivit ett 
populärkulturellt fenomen och det skulle inte gå att släppa in alla som ville 
komma in på klubben på grund av dess popularitet. Detta eftersom det varken 
finns kapacitet, men framförallt att varumärket Berghain då skulle förlora sin 
mytomspunna karaktär. Berghain lånar alltså värden i form av inkludering och 
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återförening som kommer från technoklubbarna i Berlin från tidigt 90-tal genom 
sitt namnval, men vars betydelse idag är ersatt till exklusivitet och exkludering på 
grund av den hårda dörrpolicyn.  

Dörrpolicyns exklusivitet och exkludering 

Den långa köbildningen och den oförutsägbara dörrpolicyn är de delar som ofta 
lyfts fram i själva mytbildningen kring Berghain. I denotationsanalysen så läser 
jag att Waltz lyfter fram själva köbildningen som det första steget i själva ritualen 
för att komma in genom entrén. Waltz menar att kötiden som det krävs för att 
komma in till en nattklubb ofta reflekterar på klubbens exklusivitet. Detta menar 
han har att göra med dörrpolicyns kriterier ofta har att göra med ytliga faktorer 
som ekonomisk kapital, utseende och kändisskap. Dessa klubbar, vilket han 
nämner som ett exempel den legendariska Studio 54 i New York, har ett kösystem 
där människor som inte faller in i kriterierna i princip kan stå en hel kväll och bli 
ignorerad utan att bli insläppta, medan andra släpps in omgående.96  

Waltz menar att dörrpolicyn i technoklubbarna i Berlin bygger på ett socialt 
kapital. Detta menar han att stamgäster i många klubbar ofta belönas med att få 
stå på VIP-köer för att dörrpolicyn gärna premierar lokalbor framför turister som 
inte har varit på stället.97 Berghains kösystem skiljer sig på så sätt att i princip alla 
besökare tvingas stå i samma kö oavsett besökarnas utseende, ekonomiska- eller 
sociala kapital. Syftet är att varje besök ska ses som en ansträngning oavsett 
vilken bakgrund besökaren kommer med. Genom att varje besök blir som en 
ansträngning så aktiverar detta också viljan till intensitet i besökarnas festande, 
det vill säga själva dekadensen som är en del av kulturen.98 Waltz menar därmed 
att det inte finns några bestämda urvalskriterier utan att dörrpolicyn är baserat på 
ett slumpmässigt system i syfte att skapa nervositet hos alla besökare. Samtidigt är 
det högst troligt att besökaren blir nekad om det är unga män i grupp, turister, 
straighta eller för berusade som försöker kommer in. Waltz menar slutligen att 
exklusivitet handlar om att inte vilja festa med alla under samma tak och att 
besökaren därför inte ska känna medlidande för de som blir nekad inträde i 
entrén.99  

I konnotationsanalysen så drar jag slutsats utifrån Waltz beskrivning att det är den 
demokratiska aspekten som gör att intresset för Berghain är så stort. Kösystemet 
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ger illusionen om att det är ett lotteri där vem som helst skulle kunna komma in 
vilket gör att nyfikna vågar sig ställa sig i kön, även om det föreligger en risk för 
att bli nekat inträde. Om kösystemet hade gett illusionen om en slags tydlighet i 
sin urvalskriterie så hade detta resulterat till att besökarna, som inte faller in i 
kriterierna, inte bemödar sig att inställa sig i själva kösystemet. Waltz beskrivning 
av själva kösystemet bidrar också till själva mytifieringen, återigen eftersom han 
använder sig av motsägelser i sitt val av språkbruk. Å ena sidan är dörrpolicyn 
demokratiskt, eftersom alla behandlas lika och måste ställa sig i samma 
köbildning, samtidigt så menar Waltz att det går att gissa sig fram till vilka som 
inte kommer in eftersom det finns en slags allmängiltig föreställning om vilka 
som premieras inträde eller blir nekad.   

Jag tolkar dörrpolicyn utifrån Waltz beskrivning som att det är själva 
utformningen av kön som skapar känslan av den demokratiska aspekten hos 
Berghain. Köbildningen i Berghain som bygger på en enda lång kön, hur lång den 
än må vara, skapar illusionen om att alla behandlas lika och att alla har samma 
förutsättningar när det i själva verket är ganska så strikta krav. Detta eftersom ett 
kösystem där besökarna redan från början är uppdelad i olika köer skapar en 
känsla av att besökarna som inte faller in i profilen ändå inte har så stor möjlighet 
att komma in på stället. Själva kösystemet med en enda lång kö har sin 
dubbeltydighet då den dessutom betonar på exklusivitet genom att en lång kö per 
automatik skapar en association till att stället är populärt.  Tvetydighet och 
motsägelsefulla utsagor är alltså det som präglar dörrpolicyns mytomspunna 
karaktär. Speciellt eftersom den både anspelar på demokrati, tillgänglighet och 
öppenhet i sina urvalskriterier samtidigt som det i själva verket är exkluderande. 
Sedd till själva urvalskriterierna som Waltz benämner som troligtvis är att utesluta 
unga män i grupp, turister, heterosexuella eller för berusade så tolkar jag det som 
att institutionen snarare vill ha in en äldre och medveten queerpublik som är lokalt 
förankrat i Berlin.  

Diskussion 

Waltz texter som handlar om Berghain reproducerar en mytologisk föreställning 
om institutionen som allsmäktig i religiös terminologi, inte minst med avseende 
på beskrivningen gällande själva arkitekturen. Beskrivningen om Berghain 
jämställer byggnaden och dess funktioner som om det vore ett religiöst tempel 
med tillhörande ritualer. De mytomspunna och chockartade berättelserna som är 
kopplade till Berghain som jag delvis beskrev om i inledningen, sätts i ett religiöst 
sammanhang som att det är ett sätt att uttrycka moral och regelverk kring hur 
denna kultur ska utövas. Berättelserna, oavsett om de är sanna eller inte, ska vara 
extrema eftersom det är detta som besökarna ska sträva efter i sitt klubbande.  



 

32 
 

Utifrån textanalysen har jag visat att Berghains ideologi handlar om att mana 
besökarna till dekadens i form av sex och maximering av själva klubbandet i form 
av tiden som spenderas inne i klubben. Texterna använder sig av ett språkbruk 
som är tvetydligt och motsägelsefullt med syfte att mystifiera institutionen. Detta 
återspeglas i Waltz beskrivning om sex att det är någonting som besökarna kan se 
fram mot i överflöd, men som han senare hävdar i själva verket är en myt. Waltz 
beskriver om dörrpolicyn som demokratisk, eftersom alla besökare ställer sig i 
samma kö, men som han själv nämner senare i samma stycke i själva verket är 
exkluderande och exklusiv. Waltz tilldelar även ett stort utrymme i texterna åt att 
beskriva bakgrunden till Berghains historia och vilken betydelse den har betytt för 
Berlin som stad. Detta handlar främst om enandet mellan olika grupper av 
samhället, och inte minst mellan invånarna från den dåvarande Väst- och 
Östtyskland samt mellan mainstream och gaykulturen. Utifrån Barthes definition 
av myten så har jag visat att Berghains nuvarande form lånar värden från det 
förflutna med avseende på historiebeskrivningen. Enandet mellan grupperna har 
för Berghain idag blivit ersatt med exklusivitet och exkludering med avseende på 
den hårda dörrpolicyn.   

Berghain är även känd för sin liberala hållning med avseende på besökarnas 
drogintag.100 Det är intressant att Waltz som på ett djupgående sätt beskriver om 
Berghain inte ens tar upp drogaspekten en enda gång i sina texter. Analysen av 
Waltz texter har gett mig ett underlag för att gå in på nästa kapitel som är en 
mytologi- och maktanalys av den levda arkitekturen i Berghain.  

  

                                                 

100 Fields, Catherine, ” An Illustrated Guide to Surviving 24 Hours at Berghain '”, Vice 2014-04-
15, Hämtat från: https://thump.vice.com/en_us/article/3dyx53/an-illustrated-guide-to-surviving-
24-hours-at-berghain (2018-01-13) 
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Arkitekturens mytologi och makt i det upplevda 
Introduktion 

I föregående kapitel så har jag analyserat mytbildningen kring Berghain med 
utgångspunkt från två texter från Rapps litteratur ”Lost and sound – Berlin, techno 
and the Easyjet Set”. Analysen har gett mig ett underlag att fortsätta med 
analysdelens andra del som handlar om den levda arkitekturens mytologi och 
makt. Jag har valt att dela in analysen i tre delar nämligen landskap, exteriör och 
interiör och uppsatsen kommer att avslutas med en diskussion.   

Landskapsanalys 
Denotationsanalys (det beskrivna) 

Landskapet kring Berghain definierar jag som ca 300 meter bort från byggnaden 
med gångvägarna från S-Bahn Ostbahnhof och U-Bahn Warschauerstrasse. Jag 
har valt att utgå från dessa två vägar eftersom det är det vanligaste sättet att ta sig 
till Berghain från kommunala färdtjänster. Med utgångspunkt från gångvägen från 
S-Warsauerstrasse så svänger jag som besökare in mot en liten asfalterad sidostig 
med gräsbelagt landskapskap på vardera sidan och troligtvis byggnader i 
grundezeitstil längs vägarna på höger sida. (Bild 1) 

 

Bild 1 Foto på gångvägen till Berghain från U-Warschauerstrasse. 

Den asfalterade vägen övergår till en jordig terräng och som har en temporär 
känsla i landskapet på så sätt att jag registrerar träd, stängsel, stenar, ogräs som 
skapar oaktiverade ytor. (Bild 2 och 3) Som besökare så kommer jag in från 
byggnadens östra del och jag möter själva frontfasaden från sidan.  
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Bild 2 och Bild 3. Foto på gångvägen till Berghain från U-Warschauerstrasse  

Med utgångspunkt från gångvägen från tunnelbanestationen Ostbahnhof möter jag 
stora bostadskomplex i form av plattenbaubostäder. Byggnaderna övergår till pre-
fabricerade typhus som säljer exempelvis billiga byggnadsmaterial och möbler. 
Trots Berghains stora byggnadsvolym så syns alltså inte byggnaden på grund av 
att den döljer sig bakom stora prefabricerade byggnaderna. Det står ofta bilar 
parkerade längs vägarna och höga stängsel på höger sida. (Bild 4) 

 

Bild 4 Foto på gångvägen till Berghain från S-Ostbahnhof.  

Landskapet som uppenbarar sig mellan byggnaderna är också av temporär 
karaktär och jag ser precis som gångvägen från Warsauerstrasse stängsel med 
inkapslade ytor med träd och vildvuxenhet. (Bild 5 och Bild 6) Som besökare så 
upplever jag att båda vägarna inte leder till någon verksamhet eftersom ytorna 
känns oaktiverade. Oavsett tid på dygnet jag besöker landskapet så är det en liten 
aktivitet som präglar själva omgivningen, jag ser alltså sällan människor här 
runtomkring. Landskapet ger alltså en känsla av att vara under konstruktion eller 
temporär plats för bygge, speciellt eftersom stängsel kapslar av stora delar av 
landskapet som inte utgörs av själva gångstigarna. Den temporära känslan 
förstärks av växtligheternas vildvuxna och oregelbundna karaktär i art. Det ger 
alltså en känsla av att ingen tar hand om växtligheterna och att dessa sköter sig 
själva.  
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Bild 5 och Bild 6. Foto på gångvägen till Berghain från S-Ostbahnhof. 

I min rekonstruktion av själva minnesbildningen så har det varit samma temporära 
känsla under tre års tid som jag har besökt platsen. Byggnaden Berghain 
uppenbarar sig bakom de stora byggnadsvolymerna och trots att den delvis är helt 
täckt av stora träd så går det inte att missta att det är rätt byggnad. (Bild 5) Den 
dunkande musiken hörs nämligen ca 100 meter bort från byggnaden och ju 
närmare jag kommer desto tydligare hörs den.  

Landskapet närmast frontfasaden på Berghain är grusbelagd. (Bild 7) Det står ett 
elskåp cirka 50meter bort som är täckt med posters. På toppen av den står det med 
vit text mot svart bakgrund: ”Mann soll den Tag nicht vor dem Abend loben. –
Friedrich Schiller”, vilket i stil betyder att man inte ska ta segern i förskott. (Bild 
8) Under kvällarna då klubben är aktiv så står det bredvid elskåpet på varsin sida 
två vagnar som säljer alkohol och mat till överpris. Ca 50 meter bort från fasaden 
så är det stängsel som skärmar av ett vildvuxet grönområde. Grönområden har 
stora träd som täcker stora delar av frontfasaden.  

 

Bild 7 och Bild 8. Foto på grusbelagd mark närmast Berghain och foto på elskåpet med text. 
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Konnotations- och mytologianalys 

I den konnotativa analysfasen så associerar jag den övergivna känslan i landskapet 
och den vildvuxna växtligheten till ett temporärt landskap som präglade estetiken 
kring technoklubbarna i Berlin från tidigt 90-tal. Den temporära känslan byggde 
på att klubbarna i Berlin ägde rum i övergivna byggnader efter berlinmurens 
fall.101 Arrangörerna ockuperade alltså byggnaderna för att tillfälligt ha 
technofester som oftast inte var kända för allmänheten, utan informationen kring 
festerna spreds genom besökarna som väl var på plats.102 Klubbarna 
kännetecknades av spontanitet och var även illegala på sätt att de fortsatte så länge 
inte polisen gjorde ingrepp och arrangörerna blev då tvungna att flytta festen till 
ett nytt ställe.103  

Enligt Barthes definition om myten så hämtar Berghain sin legitimitet och värden 
från dessa klubbar genom att efterlikna dess temporära karaktär i själva 
landskapet. Berghain har ju legat på samma ställe sen 2005 och det är ju 
uppenbart ett medvetet val att behålla landskapets karaktär som temporär för att 
dra associationen till en undergroundkänsla som associeras till själva akten i att 
ockupera en byggnad. Kioskvagnarna bidrar också till den temporära känslan då 
dessa är mobila, trots att dessa vagnar har funnits på plats så länge som jag kan 
minnas sen mina första besök på Berghain.  

Verksamheterna, billigt byggarbetsmaterial, matvaror och billiga möbler, som 
omger Berghain bidrar till känslan av äkthet då verksamheterna förmedlar en 
känsla om att tillgodose livets basala nödvändigheter. Det är alltså inga 
hipsterbutiker eller lyxvaruhus som skulle avslöja gentrifikationen i det faktum att 
Berghain har blivit ett populärt turistmål. Även Berghains placering är strategisk 
satt på så sätt att det är centralt men ändå frånkopplat från känslan av att det är i 
en stadskärna där det är mycket folk som rör sig omkring i landskapet. 
Omgivningen samspelar med den image som Berghain vill framstå som, det vill 
säga äkthet och underground. 

                                                 

101 Schofield, John & Rellensmann, Luise, s.116,  

Denk, Felix & Thulen, Sven von, s.73-82 
102 Schofield, John & Rellensmann, Luise, s.116,  

Denk, Felix & Thulen, Sven von, s.73-82 
103 Schofield, John & Rellensmann, Luise, s.116,  

Denk, Felix & Thulen, Sven von, s.73-82 
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Maktanalys 

Landskapet kring Berghain som jag i denotationsanalysen beskrev som temporär 
har alltså en låg grad av kontroll eftersom avsaknaden av mänsklig kontroll och 
aktivitet gör att platsen inte är övervakad och det är alltså ganska upp till 
besökarna att agera fritt. Stängslet vid sidan om vägarna som kapslar in delar av 
landskapet, samt det vildvuxna landskapet som är inkapslat är en del av så kallad 
kroppslig stabilisering, det vill säga materiella ting som skapar ett fysiskt hinder 
för besökarna.  Detta eftersom stängslet har som funktion att hindra besökarna 
från att beträda ett område. I det här fallet kapslar stängslet in ett tomt område 
med vild växtlighet och detta gör att jag tolkar in som att den medvetna kontrollen 
handlar just om att hålla en låg mänsklig aktivitet kring området. Stängslet är en 
del av så kallad territoriell strategi eftersom den är utförd på distans av en aktör 
för en generell besökare. Möjligheten för den enskilda besökaren att göra avsteg, 
det vill säga den territoriella taktiken, tordes vara hög på grund av avsaknaden av 
mänsklig aktivitet. Samtidigt gör den vildvuxna växtligheten och det leriga 
markunderlaget så att det inte ska kännas välkommande att beträda området som 
är utanför gångvägarna. Här kan jag alltså också relatera till sortens stabilisering, 
det vill säga att kontrollen gentemot besökarna är abstrakt, indirekt och bygger i 
det här fallet på en social överenskommelse om att ett inkapslat område kanske 
inte är tänkt att det ska beträdas eller vistas inom, trots att området inte är 
övervakat.  

Byggnadsanalys 
Denotationsanalys (det beskrivna) 

Efter att ha gått förbi bostadshusen och de prefabricerade byggnaderna så ser jag 
slutligen byggnaden Berghain som delvis är förtäckt med träd. (Bild 9) 
Byggnaden är stor i relation till den ödsliga omgivningen och antar ett anonymt 
uttryck då hela byggnaden är boxformad och helt i betong som material. Jag läser 
in byggnaden som om det är en industribyggnad och hade jag inte vetat att det är 
Berghain så blir jag övertygad om dess verksamhet då jag redan från 100 meters 
avstånd hör den pulserande musiken komma från byggnadens främre del.  
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Bild 9. Foto på Berghains frontfasad 

Sedd från östra fasaden så ser byggnaden ut att vara sammansatt av två volymer 
eftersom den bakre delen har en något högre tak samt en liten utbyggnad på taket. 
(Bild 10) Det som framförallt gör att jag läser byggnaden som två volymer är att 
utseendet på fasaden varierar i jämförelse mellan den bakre och främre delen. Den 
bakre delen har en slät betongfasad med tre asymmetriska fönster som täcker 
mittendelen av själva byggnaden. Byggnadens främre volym har symmetriska och 
lodräta betongingjutningar som antar utseende av pelare som är integrerad i 
fasaden. Dessa har till synes ingen bärande funktion då de sitter i själva 
frontfasaden utan är enbart dekor. Mellan pelarindelningarna i den främre 
byggnadsvolymen ser jag ett gridsystem med fönster som övergår till ren betong 
mot den bakre delen. Fönsterindelningarna på den främre delen gör att den 
upplevs som publik del och jag följer därför blicken mot frontfasaden. Den östra 
fasaden är också inkapslat med stängsel i ett område som tillhör arbetsytor då jag 
ser kontainer och lastpallar innanför stängslet. Inkapslingen gör att byggnaden 
endast kan betraktas från distans. 
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Bild 10. Foto på Berghains östra fasad 

Jag går runt byggnaden och börjar med den norra delen som utgörs av baksidan av 
byggnaden som löper längs Rüdersdorfer Strasse. Det råder ingen tvekan om att 
det är själva baksidan eftersom det finns en solid betongmur som skyddar 
byggnadens område från att beträdas. I övrigt har den norra fasaden samma slags 
ingjutna pelarrelief med fönstergrid som den östra fasadens främre del. (Bild 10) 
Jag går vidare runt mot den västra fasaden och går in mot en stig som löper längs 
byggnaden. Här är exteriören svåravläst då det är träd, bilar och stängsel som 
täcker synen. Som besökare så går jag igenom en yta som uppfattas som 
personalfunktioner. Jag möter den fristående sidobyggnaden Kantine am Berghain 
på höger sida samt den något dolda entrén till Laboratory som sitter i den västra 
fasaden. Jag går vidare och kommer således till byggnadens publika entré. (Bild 
11) 
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Bild 10 och Bild 11. Foto på Berghains norra fasad (baksidan) och foto på den västra fasaden. 

Jag möts av synen på den långa köbildningen som skapas från byggnadens 
huvudentré. Stämningen är spänt och tyst och jag ställer mig längs bak i kön och 
betraktar byggnadens frontfasad. Ju längre bak jag hamnar i kön desto livligare 
blir själva stämningen. Köbildningen går långsamt framåt och jag blickar upp mot 
frontfasaden som har samma slag fasadutsmyckning som den främre delen av den 
östra fasaddelen, det vill säga ingjutna pelarreliefer som är fyllda med ett 
symmetrisk gridsystem av fönsterindelningar. De lodräta pelarrelieferna skapar en 
vertikal riktning i fasaden. Det är alltså 12 kolumner i fyra rader som gridverkets 
fönster utgörs av. Innanför fönsterindelningarna så är det ett ramverk av 
metallram bakom fönsterglaset. De flesta fönster är mörka, vilket gör att jag som 
besökare inte kan se vad det är för slags aktivitet som är bakom. Bakom 
fönsterglasen som sitter på frontfasadens vänster sida löper in till PanoramaBar 
och vibreras i takt till musiken. Jag ser ljus i olika färger samt siluetter av 
människor som står på podium och dansar euforisk till musiken som jag endast 
uppfattar som pulserande vibrationer. Synen på detta gör att längtan för att 
komma in blir ännu starkare då jag anar euforin bakom fönsterglasen.  

Frontfasadens bottennivå har en något utbuktande och mörkare kulör än den övre 
delen. Utöver öppningar för dörr och förtäckta fönster så är det även blindfönster 
till vänster om huvudentrén. Den undre delen har en betongrelief som löper 
vertikalt längs fasaden. Huvudentrén är i kvällsljuset något dolt och är inbuktat i 
mitten på fasaden. Grafitti pryder bottendelens blindfönster och framförallt på 
dörrarna till själva huvudentrén. De horisontella betongrelieferna som löper längs 
fasaden är fria från grafitti.  

Jag rör mig sakta framåt i köbildningen och möter så småningom ett metallräcke 
som gör att den tidigare raka köbildningen nu ändrar karaktär till att styra in oss 
köande till en s-formad köbildning. Atmosfären i själva köbildningen förändras. 
Från att ha varit livliga samtal, tydliga grupperingar och alkoholdrickandet så är 
alla nu plötsligt knäpptysta, alkoholflaskorna ställs ner på marken och det skapas 
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tydliga mellanrum mellan besökarna. Ju närmare entrén jag kommer desto 
tydligare blir detta.  Väl framme i entrén finns det en liten belyst yta där 
besökarna kliver fram en och en för att bli bedömd huruvida besökarna blir 
insläppta eller inte. Bouncern frågar, om det inte är tydligt ifall besökaren är 
ensam eller hur många man är i sällskapet. Antingen blir hela sällskapet beviljad 
eller nekad inträde och vid det sistnämnda så får besökarna gå längs walk-of-
shame, som är alltså parallellt till den långa köbildningen. Skammen att bli nekad 
blir alltså extra känslig då invalsprocessen sker vid den öppna belysta 
huvudentrén där alla har blickarna på vad som sker.  

Konnotations- och mytologianalys 

Stilanalys 

Byggnadens solida betongmaterial, asymmetri och stora volym associerar jag till 
modernismens formspråk, det vill säga ett rationalistisk ideal.104 Samtidigt så 
associerar jag byggnadens främre del som består av ingjutna pelarreliefer till 
klassicismens tempel och således ett nyklassicistisk ideal.105 Detta resonemang 
förstärks av att symmetri var ett viktigt formgrepp under antikens ideal och detta 
kan jag översätta i frontfasadens helt symmetriska utformning med huvudentrén 
som är centrerad samt de ingjutna blindfönster i betongen som balanserar upp 
symmetrin i fönsterindelningar i den övriga fasaden. Nyklassicismens ideal var att 
väcka auktoritet genom att associera till antikens symboler, nämligen i form av 
kolonner, som via sin vertikalitet gjorde så att byggnaden upplevdes som ännu 
högre.106 Associationen till antiken och nyklassicismens ideal gör att jag drar 
slutsatsen till att byggnadens ideologi handlar om att väcka auktoritet hos 
besökarna.  

Troligtvis är det alltså de ingjutna kolonnerna som väcker tempelassociationen 
och jag relaterar till Waltz text som beskriver Berghain som en technotempel. 
Många neoklassicistiska byggnader som exempelvis, Altes Museum har kolonner 
som står fristående från byggnaden samt har en större detaljering i 
fasadformspråket. Delar av fasaden på Berghain består enbart av slät betong och 
kolonnerna är ingjutna i form av reliefer. Kolonnerna har alltså ingen bärande 
funktion och är alltså enbart dekor.  

                                                 

104 Historic Resources Branch, ”The Development of Architecture in the Twentieth Century: A 
Brief Guide” hämtad från: 
https://www.gov.mb.ca/chc/hrb/internal_reports/pdfs/modern_architecture_development.pdf, s.8 
105 H. W.; Janson, Anthony F. Janson, 1995, History of Art, Harry N Abrams Inc, Boston, 
Massachusetts, U.S.A, s. 655-658 
106 H. W.; Janson, Anthony F. Janson, 1995, History of Art, Harry N Abrams Inc, Boston, 
Massachusetts, U.S.A, s. 655-658 
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I och men att byggnadens forna funktion enbart var av tekniskt karaktär, det vill 
säga ett kraftverk, så är det intressant att reflektera över varför arkitekten 
överhuvudtaget har valt att införa pelarreliefer. En tänkbar förklaring på detta är 
att en hel slät betongbyggnad utan detaljering som byggdes år 1954 skulle dra 
associationen till betongbunkers från världskrigen som användes som skyddsrum 
vid anfall.107 Jag hävdar att byggnadens stil är eklektiskt snarare än stalinistisk 
eller neoklassicistiskt. Detta eftersom byggnaden både har modernistiska drag i 
form av släta betongdelar samtidigt som den har neoklassicistiska drag då själva 
pelarrelieferna drar associationen till själva antiken. Den modernistiska referensen 
i arkitekturen är motsägelsefullt eftersom Östtysk arkitektur från DDR-tiden, så 
kallad stalinistisk arkitektur, hade som ideologi att aktivt förkasta modernismens 
och bland annat Bauhausrörelsen ideal eftersom dessa stod för västerliga 
influenser.108 Förmodligen är det också av den anledning som arkitekten bakom 
byggnaden Berghain är okänd eftersom idealiseringen och framhållandet av själva 
arkitekten som den allsmäktiga upphovsmannen är typiskt modernistiskt tradition 
och som den stalinistiska arkitekturen förkastade.109 

Berghains mytomspunna laddning och hemlighetsmakeri reflekteras alltså inte 
bara i själva verksamheten utan även på själva arkitekturen. Lefebvre beskriver 
detta som détournement som innebär när en byggnad förändrar sin 
ursprungsfunktion och via en ombyggnation omvandlas till en annan verksamhet. 
I denna process så förlorar ursprungsbyggnaden sin funktion och omdefinieras till 
nya värden som förknippas med den nya verksamheten. Institutionen Berghain 
finner alltså sin identitet genom lånade värden från det forna kraftverket. Lefebvre 
menar också att hemlighetsmakeriet är en del av détournement eftersom själva 
fokusen ska hamna på byggnadens nya identitet och den ska framstå som självklar 
och allsmäktig, fastän det egentligen bygger på lånade värden. Detournement 
skapar förvirring eftersom nya funktioner och aktiviteter tvingas in i en 
existerande struktur från en annan tid.110 Enligt Lefebvres definition så 
omdefinieras alltså ideologin bakom byggnaden som handlar om att inte framhålla 

                                                 

107 Studio Karhad, http://www.karhard.de/77/ (2018-09-10) 
Berliner Unterwelten E.V., https://www.berliner-unterwelten.de/en/guided-tours/public-tours/cold-
war-nuclear-bunkers.html (2018-09-10) 
108 Thöner, Wolfgang, ”From an “alien, hostile phenomenon” to the 

“poetry of the future”: on the bauhaus reception in east germany, 1945–70”, Bulletin Supplement 
2, 2005, (Thöner, 2005)S.116 
109 Thöner, Wolfgang, ”From an “alien, hostile phenomenon” to the 

“poetry of the future”: on the bauhaus reception in east germany, 1945–70”, Bulletin Supplement 
2, 2005, (Thöner, 2005)S.116 
110 Lefebvre, 2014, s.96-98 
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arkitekten bakom byggnaden som var en del av den stalinistiska ideologin, till att 
det blir en del av Berghains identitet med avseende på att den saknade 
informationen om vem som har ritat byggnaden blir en del av Berghains 
mytomspunna värden.  

Lånade värden 

Byggnadens omgivning i relation till det temporära landskapet gör att jag drar 
associationen till att byggnaden är ockuperad och beslagtagen. Detta eftersom det 
temporära landskapet gör att jag tolkar omgivningen som att den är bortglömd och 
alltså inte omhändertagen av någon aktör. Med vetskapen om att technoklubben 
har funnits i byggnaden sen 2005 och dessutom omritad av Karhads arkitekter så 
drar jag slutsatsen att det är ett fullt medvetet grepp att hålla landskapets karaktär 
som är närmast Berghain som temporär för att väcka en så kallad 
undergroundkänsla.  

Känslan av ockupation tolkar jag också in när jag står i kön och blickar upp mot 
Panoramabarens fönster som vibrerar och dunkar i takt till den pulserande 
musiken. Vibrationer och buller är ju vanligtvis någonting som strävas mot att 
minimeras vid ett bygge, detta eftersom det leder till upplevelser av obehag, 
trötthet och samt påverkar arbete och prestation.111 Vibrationerna som kommer 
från PanoramaBaren skapar känslan av att det är en aktör som har ockuperat 
byggnaden då det känns som att musiken som läcker ut i fasaden inte ska höra 
hemma där. Syftet är alltså att framkalla en medveten association till de temporära 
technoklubbarna från 90-talets Berlin som alltså ägde rum i tillfälliga ockuperade 
byggnader. 

Det är intressant också att relatera till mytologianalysen jag gjorde tidigare om 
Alexis Waltz text om Berghain där jag drog slutsatsen om att texten reproducerar 
en livsåskådning inne i Berghain som bygger på dekadens som ideal.  Vibrationer 
i byggnader, som är direkt skadligt för människan, och är något som i det här 
fallet har valts att behålla och förstärka vid utformningen av Berghain aktiverar så 
att säga själva känslan om dekadens, det vill säga människans förfall och fördärv. 
Utöver några få fönster från PanoramaBaren där jag ser siluetter av människor 
som dansar så är hela byggnaden annars helt sluten. Vibrationerna är alltså ett 
tydligt grepp och det enda som byggnaden använder av för att kommunicera dess 
verksamhet gentemot omgivningen. I relation till de köande så utlovar alltså 

                                                 

111 Arnberg W, Henrik m.fl, Störningar hos 'människan från vibrationer byggnader, Statens väg- 
och trafikinstitut (VTI), Linköping, 1983, s.1 
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vibrationerna sakta men säkert och tydligare ju längre fram i kön om en dekadens 
som väntar för den som blir insläppt i själva entrén.  

Maktanalys  

Maktrelationen mellan institutionen gentemot besökarna i landskapet närmast 
Berghain handlar om att hålla nere på mänsklig aktivitet för att skapa ordning och 
reda i omgivningen. Detta uppnås genom stängsel längs vägarna och vildvuxenhet 
som skapar en överenskommelse om att områden inte ska beträdas. Detta anses 
som lyckat eftersom områden inte är övervakat och ändå så är det lite mänsklig 
aktivitet som sker på dessa ytor. Ju närmare byggnaden jag kommer desto mer 
förändras själva maktrelationen.   

Bouncern 

Här kommer en ny och viktig aktant ni i bilden som omdefinierar hela nätverket 
av kontroll, nämligen sikten från själva bouncern. Bouncern står vid entrén och 
bestämmer vilka som beviljas eller nekas inträde. Nätverket av kontroll som utgår 
från sikten från bouncern handlar om att skapa kontroll och uppförande hos den 
potentiella besökaren. Här relaterar jag till Waltz text när han menar att 
institutionen Berghain har dörrpolicyn dels som ett sätt för att sortera in rätt 
publik men också för att tvinga in stamgästerna till inse att deras besök inte kan 
tas för givet.112 Den besökare som vill ta sig in i byggnaden måste alltså ställa sig 
bakom de normer och regelverk som präglar institutionens kultur, och detta 
kontrolleras med hjälp av bouncern. Exakt när territoriet av kontrollen som skapas 
är alltså inte helt entydigt, detta eftersom det är svårt att avgöra hur långt 
bouncern faktiskt når i sin sikt.  

I termer av Kärrholms begreppsapparat så definierar jag maktrelationen som 
kroppslig stabilisering eftersom den både består av materiella artefakter samt 
själva bouncern. Den kroppsliga stabiliseringen består huvudsakligen av den 
spatiala utformningen. Köbildningen löper vinkelrät mot Berghains huvudentré i 
en enda lång köbildning, vilket underlättar själva sikten från bouncern. Ju längre 
bort desto sämre sikt och det märks alltså tydligt i köbildningens karaktär att 
atmosfären övergår från att besökarna står i grupper och pratar med varandra till 
att alla står tysta, spända och glesa från varandra. Detta sker när besökarna 
kommer till metallräcket som gör så att köbildningen börjar ringlar sig som s-
formad. Metallräckets funktion är en påminnelse för besökarna om att ändra sitt 
beteende och uppförande. Detta eftersom en s-formad köbildning gör att bouncern 
har en bättre uppsikt för en större mängd människor som nu är närmast entrén. 
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Själva placeringen av entrén som är belyst, med skyltat symbol för övervakning 
och centrerad vid frontfasaden gör att invalsprocessen sker fullt exponerad för alla 
i det territoriella området.  Kontrollen som har som syfte att skapa ordning och 
uppförande blir förstärkt med rädslan för skammen av att bli nekad i 
dörrinsläppet, detta eftersom det sker under en öppen ridå och den avvisade 
besökaren tvingas gå parallellt längs hela köbildningen för att gå iväg från 
området.  

När jag står i kön upplever jag också en stark längtan in i byggnaden när jag hör 
vibrationerna och dunklet från Panoramabaren som gör att jag skärper till mina 
sinnen och fokuserar på uppförande och ordning. Det är som att sitta uttråkad 
hemma i lägenheten mitt i natten och höra jubel och dunkel från grannen och 
längta mig bort till gemenskapen och där det roliga befinner sig. Vibrationerna 
och dunkel, som byggnaden använder sig av för att kommunicera sin verksamhet 
utåt, är alltså ytterligare en aktant för att skapa kontroll och ordning hos besökarna 
eftersom längtan som aktiveras gör att insatsen för att komma in blir ännu större. 
Vibrationerna och dunkel skapar också en skarp och tydlig gräns mellan de 
beviljade besökarna och för besökarna som inväntar på sin dom om att bli 
insläppta. Detta är intressant att relatera till retailbutiker som använder sig av stora 
fönsterpartier som skapar glans och reflektion, likt en magazineomslag, för att 
locka in besökarna för att konsumera. Berghain kommunicerar sin verksamhet 
genom dunkel och vibrationer som alltså aktiverar längtan in till byggnaden. 

Maktrelationen som skapas i territoriet kring entrén vid Berghain har som syfte att 
tvinga besökarna till ordning och uppförande. Det är alltså en serie av nätverk 
som består av sikten från bouncern samt den arkitektoniska utformningen som 
utgörs av huvudentréns centrerade, exponerade och belysta placering, 
vibrationerna som skapar en längtan in samt metallräcket som regisserar 
köbildningen så att det optimerar sikten från bouncern.  

Det är kroppslig stabilisering då det utgörs av materiella ting såsom själva 
bouncern samt de artefakter som utgör själva utformningen av entrén. Den 
arkitektoniska utformningen består av territoriell strategi på så sätt att den är 
riktat och medvetet planerad och har skett på distans vid planeringen av 
byggnaden. Själva bouncern är en del av territoriell taktik då den är riktat och 
utövas personligt och pågående mot besökarna som vill ta sig in i entrén.  

Internaliserade kunskaper och beteenden   

Kärrholm menar att institutionalisering skapar normer och regler som 
återkommande strukturerar besökarnas beteendemönster. När dessa 
beteendemönster sker automatiskt och är baserad på tidigare erfarenheter och den 
specifika kulturens sociala sammanhang så menar han att det är sortens 
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stabilisering.113 Jag härleder alltså besökarnas beteende som inte är direkt kopplat 
till arkitekturen och till bouncern som en del av sortens stabilisering. Här har vi 
det faktumet att alla besökarna som står i köbildningen är svartklädda, lägger ner 
ölflaskorna när metallräcket börjar och att besökarna längs fram i köbildningen 
delar upp sig i smågrupper, blir tysta och försöker prata tyska med bouncern trots 
att många inte kan språket. Denna maktrelation är någonting som skapas av både 
kunskap och erfarenhet från besökarna om det kulturella sammanhanget kring 
Berghain som medlas via sociala medier, vänner och tidningsartiklar. Det går att 
konstatera att det kräver en ansträngning och research från besökarnas sida för att 
förbereda sig inför sitt besök.  

Kärrholm menar att samma aktanter kan utgöras i olika stabiliseringsformer och 
här kan jag se en tangering mellan den kroppsliga stabilisering och sortens 
stabilisering. Metallräcket och sikten från bouncern, som är en del av den 
kroppsliga stabiliseringen aktiverar alltså besökarnas beteende som består av 
internaliserade kunskaper, så kallad sortens stabilisering, som besökarna har 
förvaltat via minnen, tidigare erfarenheter och inläsningar om själva kulturen.  

Sortens stabilisering är alltså en abstrakt och indirekt kontroll som institutionen 
utövar gentemot besökarna. Sortens stabilisering är ett nätverk som består av 
aktanter som är utbytbart mot liknande sorter på så sätt att kedjan inte är lika hårt 
knutet i sin maktrelation mellan institutionen gentemot besökarna.114 Regelverket 
som präglar dörrpolicyns kriterier är ganska luddigt på så sätt att det inte är riktigt 
tydligt för besökarna vad som verkligen gäller, det finns alltså en stor svängrum i 
termer av tolkning av regelverket för att ändå bli accepterad inträde i slutändan. 

Den territoriella produktionen är territoriell association, eftersom kontrollen är 
opersonlig och sker genom ett eget bruk.115  Territoriet associeras till en specifik 
grupp av personer som via sitt beteende och klädsel kopplas till detta territorium 
av kontroll. Denna grupp av personer skulle jag kunna kalla som en potentiell 
berghainpublik. Nätverket är väl stabiliserat på så sätt att beteendemönstret hos de 
potentiella besökarna är väl etablerade i en slags regelbundenhet. Jag har alltså 
sett samma slags beteende med avseende på att besökarna i kön tystnar efter att ha 

                                                 

113 Kärrholm, 2002, s.181-182  

Förståelse genom: Abu-Bakr, 2007, s.51 
114 Kärrholm, 2002, s.174-175  

Förståelse genom: Abu-Bakr, 2007, s.51 
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kommit fram till en viss punkt under köandet och alla är nästan alltid 
svartklädda.116 Det internaliserade beteendet i köbildningen som skapar en 
maktrelation gentemot besökarna som inte är en del av kulturen kan kopplas till 
Sarah Thorntons teorier om subkulturellt kapital, det vill säga att det är den 
gemensamma smakupplevelsen av musiken som skapar själva samhörigheten. 
Thornton menar att det finns hierarkier inom klubbkulturen som skiljer ut 
medlemmar från ickemedlemmar. Den subkulturella hierarkin inom klubbscenen 
bygger på själva idén om att distansera sig från masskulturen och 
kommersialismen eftersom den tros ha en negativ påverkan på den lokala scenen 
och på äktheten i musiken.117 Igenkänningen till subkulturen och dess regelverk 
som är kopplat till Berghain skapas alltså redan i köbildningen där den svarta 
klädseln kopplat till en viss coolhetsattityd blir det som hjälper bouncern att 
sortera in rätt publik in till Berghain.  

Jag kan alltså konstatera att den maktrelation som skapas mellan institutionen 
gentemot besökarna består av två starka stabiliseringar av aktanter. Det är dels 
kroppens stabilisering som bygger på fysiska artefakter och själva bouncern samt 
sortens stabilisering som består av internaliserade och förkroppsligade beteenden 
från besökarna uppvisar en viss sorts beteende i själva köbildningen. Bouncern 
aktiverar och centraliserar hela maktrelationen mellan institutionen gentemot 
besökarna via den personliga kontrollen. Just därför är det inte så intressant att 
prata om en så kallad nätverksstabilisering då den mer fokuserar på den 
territoriella strategin, det vill säga delar av den arkitektoniska gestaltningen utan 
bouncerns närvaro.  

Det går att konstatera att maktrelationen med avseende på dörrpolicyn mellan 
Berghain gentemot besökarna handlar om att sortera in rätt publik och skapa 
ordning och uppförande. Besökarna hjälper institutionen genom att försäkra sig 
om att de har förstått sig på det osynliga regelverket som kräver en gedigen 
förkunskap och förståelse för ett luddigt regelverk från besökarnas sida.  Precis 
som Waltz beskriver i sin text så handlar det om en ömsesidig relation eftersom 
det handlar om att välja ut en specifik grupp av människor som kan klubba 
tillsammans.  

                                                 

116 Kärrholm, 2002, s.73-77  
Förståelse genom: Abu-Bakr, Kani, 2007, s.47-48 
117 Thornton, Sarah , Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital, Blackwell, Cambridge 
1995, s.3-4 
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Interiörens analys 
Denotationsanalys (beskrivning) 

Efter att ha blivit beviljat entré så kliver jag med lättnad in och blir därefter 
hänvisad till ett rum till vänster från huvudentrén för att genomsökas för 
eventuellt droginnehav. Besökarna kliver fram en och en för att bli genomsökta på 
kroppen på ställen som exempelvis plånböcker, byx- och jackfickor. Droger göms 
oftast i underlivet alternativt i strumporna som är ställen som nästan aldrig 
visiteras. Visitören frågar ibland om jag som besökare pratar tyska och meddelar 
att det gäller totalt fotoförbud från och med nu och klistrar därmed igen 
kamerorna på mobiltelefonen med färgade klistercirklar. Efter detta så går jag 
vidare i samma rum för att betala entréavgiften som har vid skrivandets stund 
höjts till 18 Euro. Efter betalningen kommer jag in till själva kapprummet och 
börjar höra hur de tidigare vibrationerna nu omvandlas till dunkande ljud. Det står 
låga sittmöbler längs en vägg och folk som byter om längs väggen. Vid 
motstående sida så är det små köer till garderoben. Jag byter om och lämnar in 
mina kläder och tygkasse och får ett svart halsband med nummer som jag hänger 
runt halsen. 

Stämningen inne i Berghain varierar beroende på när jag anländer på plats. Ju 
tidigare under kvällen desto mer städat är besökarna i deras beteende. Ju längre 
fram under helgen desto mer uppenbart är det att flertalet av besökarna är 
påverkade av droger. Det märks inte sällan på de okontrollerade ansiktsuttrycken, 
uppspärrade ögonen, svetten som rinner ner på kroppen, sminket som smetas ut 
och klädesplaggen som sitter på ställen som de inte ska. Inte sällan har jag varit 
med om folk som plötsligt kollapsar, skriker eller blir utburna av väktare på grund 
av överdoser.   

Byggnadens insida kommunicerar med utsidans exteriör på så sätt att alla interiöra 
ytskikt består av betong. Betongen har tydliga spår som kommer från själva 
gjutprocessen, borttagning av rum samt märken som avslöjar på tidigare 
funktioner i byggnaden. Med vetskapen om att det tidigare har varit ett 
vattenkraftverk så är det svårt att avgöra vilka delar som är nytillkomna eller 
originaldelar, detta eftersom hela interiören har samma slags uttryck. All fast 
inredning såsom barer, sittmöbler och ståbord är således i betongmaterial med 
samma slags ytskikt som väggarna. Kompletterande material är läder i sits och 
som toaletterna som är gjorda av svetsad stålkonstruktion med svart gummifront. 
All inredning under en klubbhelg är konstant, men ju längre tid under helgen som 
pågår desto mer glasflaskor, krossat glas och pappersservetter fyller golven inne i 
Berghain.  
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Som besökare så är jag nu fritt att röra mig runt inne i klubben. Jag kliver in i en 
stor sal, känner rummets kyla och hör hur musiken blir allt mer intensivare. Rent 
instinktiv dras jag till musiken från huvuddansgolvet och jag börjar med att gå 
upp till den stora järntrappan som leder upp till huvuddansgolvet. Järntrappan 
förbinder bottenplanet med huvuddansgolvet och som tillsammans utgör hela 
byggnadens höjd på 18m. Känslan av att gå upp för järntrappan som leder in till  
huvuddansgolvet är som att kliva in i en mörk tunnel i en grotta som så 
småningom öppnar upp sig och jag som besökare blir förkroppsligad med den 
dundrande och pulserande musik som jag har hört hela vägen sedan jag såg 
byggnaden på håll. Waltz beskrev i sin text om Berghain att det är som att 
uppleva en chock med musiken som kastar sig som blixt mot besökarna.118  

Huvuddansgolvet är en stor kvadratisk yta som ramas in med podium och stora 
golvstående högtalare med märket Function-One.119 I denna yta så är det packat 
med besökare som alla dansar med lika avstånd från varandra och som alla har 
blickarna vända rakt fram mot själva DJ-båset. Det är lätt att tolka in som att 
kulturen handlar om att dyrka DJ-n som spelar längs fram, ungefär som på 
klubbarna på Ibiza. Men det som skiljer ut huvuddansgolvet från dessa klubbar är 
att jag inte hör några jubel eller social interaktion utan folks uppmärksamhet är 
alltså försjunkna mot sig själva i extatiska, monotona och zombieliknande 
rörelser. Garcia beskriver dansgolvets atmosfär som liquidarity när det ramar in 
en zon där en särskild gemenskap skapas som bygger på kroppslig interaktion, 
glädje, intimitet och respons till själva musiken.120 Trots att Garcia har använt sig 
av Berghain som studieobjekt i sin forskning så har jag svårt att översätta hans teorier 
till huvuddansgolvet och förmodar att hans undersökning är mer baserad på 
Panoramabarens ”gladare” atmosfär.  

Huvuddansgolvet har nämligen en atmosfär som är mörk på så sätt att jag 
uppfattar musiken som aggressiv, hypnotisk, mörk och monotont. Musikens 
mörkhet gör att det är en liten kroppslig interaktion mellan besökarna och att 
ljudnivån gör att det inte går att ha några som helst konversationer mellan 
besökarna. Biel och Dierke beskriver att technomusiken som uppstod i Berlin ska 
associera till ljudet av hur berlinmuren blir riven och den frihetskänslan som 
skapas av den rivna muren.121  

                                                 

118 Rapp, 2010, s.147  
119 http://www.electronicbeats.net/the-feed/berghains-panorama-bar-new-soundsystem/ 
120 Garcia, 2011, s.113 
121 Biel, Brigette & Lehn vom Dirk, s.611-612 
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Även ljussättningen är mörkt med ett fåtal strålkastare med ljus som rör sig i takt 
till musiken. Majoriteten av besökarna är svartklädda, halvnakna eller 
fetischklädda. Huvuddansgolvet suddar således ut besökarnas individualitet och 
det blir en estetisk gemenskap som är baserad på den mörka och pulserande 
atmosfären som skapas. Allra tydligast blir detta när jag blickar ner mot 
huvuddansgolvet från avsatsen på järntrappan som ansluter till Panoramabarens 
övervåning, jag ser ett hav av huvud som rör sig i takt till den hypnotiska 
musiken.  

När jag står i själva huvuddansgolvet så tar det tar tid att komma in i den 
sinnesstämning där jag som besökare blir en del av atmosfären, detta eftersom det 
är lätt att jag i början blir okoncentrerad och tittar runt vilka som är runtom mig. 
Efter någon timma kommer jag in i stämningen och den pulserande och intensiva 
musiken tar över hela kroppens uppmärksamhet. När jag lägger handflatan mellan 
mina bröstpartier så känner jag hur hela kroppen vibrerar i takt till musiken och 
hur den pulserande fyrtaktslagen manar hjärtslagen till att hinna ikapp takten till 
musiken. Det är alltså svårt att stå still eftersom vibrationerna manar kroppen till 
en rörelse som går i takt till själva musiken. Upplevelsen på huvuddansgolvet är 
alltså i högsta grad en kroppslig upplevelse som tar fokus från hela omgivningen 
och där av den låga uppmärksamheten kring vad som händer runtom dansgolvet. 
Känslan som väcks inom mig är både rädsla och extas på samma gång. Rädslan 
handlar om att upplevelsen är så pass främmande gentemot den vardagliga rutinen 
och extasen handlar om att lära kroppen om att acceptera och normalisera själva 
rädslan.  

Ett DJ-set är ca 4-11 timmars speltid och det är således inte alls ovanligt att folk 
dansar på samma ställe under flera timmars tid. Då alla dansar med kroppen 
vända framåt så är det inte sällan som jag har blicken riktat mot ryggarna på 4-5 
personer som har stått och dansat på samma ställe i flera timmars tid. Rätt som det 
är hör jag hur musiken peakar och det tändes ljus i hela dansgolvet och det är då 
som Garcia beskriver det som peak experiences, det vill säga då publiken jublar 
samstämning och dansar som mest intensiv.122 Det är nu som besökarna för första 
gången, endast några sekunder då ljuset är på, kan se folks extatiska 
ansiktsuttryck och hur svetten rinner ner på kropparna.  

Utanför huvuddansgolvet så är det gångstråkar som leder till ytor som bar, 
toaletter och gemensamma sittytor. Interaktionen mellan besökarna i dessa 
gemensamma ytor är intima. Folk ligger på varandra, kramas eller håller varandra 
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i händerna. Förutom barstolar som har den tydligaste sittfunktion så består all 
övrig inredning av generösa sittmöbler med stora ytor, troligtvis handlar detta om 
att skapa en slags flexibilitet för ökad interaktionen mellan besökarna. Musiken är 
hela tiden närvarande men då högtalarna är riktade mot huvuddansgolvet så är 
musiken inte lika intensiv i den övriga atmosfären. Det är packat med folk i 
gångstråkarna som målmedvetet försöker ta sig förbi varandra. Blickarna söker 
sig förbi min axel i gångarna och det är väldigt liten ögonkontakt och interaktion 
mellan besökarna.  

Det finns ca 6 stycken WC-rum med ett visst antal toaletter i varje funktion 
utspridda i hela Berghain. Det är oftast långa köer till samtliga toaletter och det är 
inte ovanligt att det är ju i själva toalettkön som folk börjar socialisera med 
varandra. Toaletterna är den enda zonen i Berghain där besökarna har möjlighet 
att låsa om sig. Dörrbladen varierar från att vara heltäckta till att endast vara 
försedda med vikdörrar där jag ser folks ben, akustiken från toaletterna är därför 
tydligt från wc-kön utanför. Det saknas handfat som istället finns i ett gemensamt 
förrum utanför toaletterna. Toaletterna har till synes standardmått med en 
toalettstol dimensionerad för en person som inte är handikappanpassad. Min 
uppfattning är att toaletterna för det mesta har som funktion att användas för att 
konsumera droger eller för att utföra sexuella aktiviteter. Detta eftersom det 
uteslutande nästan alltid är grupper på mellan 2-8 personer som kliver in i en 
toalett som egentligen är dimensionerad för en person. Ibland kan toaletterna vara 
låsta i över en timma för att sedan öppnas och jag ser 8 personer med tefatstora 
ögon kliva ut. Inte sällan blir folk som står i kön irriterad och går runt och rycker 
på dörrhandtagen för att folk ska skynda på sig. Det händer också att folk öppnar 
upp dörrarna och ropar på vänner som springer in och ansluter till aktiviteten som 
sker inne i toaletten.   

När det gäller sexuella aktiviteter utanför toaletterna så är det precis som Waltz 
beskriver i sin text om Berghain nämligen begränsad.123 Ibland ser jag folk ha sex 
på dansgolvet eller i olika skrymsel men det är alltså endast i undantagsfall. 
Detsamma gäller även i de så kallade dark rooms som primärt vänder sig till män 
som har sex med män, dessa rum är under stora tillfällen under helgen tomma från 
besökare.  

                                                 

123 WALTZ toalettsex 
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Konnotation- och mytologianalys 

Turister kontra stamgäster  

Den mörka atmosfären är skrämmande för många förstagångsbesökare. Jag satt i 
sofforna och hamnade i ett samtal med en manlig brittisk turist som var i Berghain 
för första gången efter att i samma helg har blivit nekat inträde två gånger tidigare 
under samma helg. Trots att han gillade stället när jag frågade honom så menade 
han samtidigt att atmosfären var skrämmande eftersom han upplevde besökarna 
som otrevliga. Jag påpekade att mina vänner som på något sätt ser sig själva som 
queer och som går till Berghain varje helg menar att det är den mest tryggaste 
ställe som de känner till. För att koppla till Thorntons teorier om subkulturellt 
kapital så räcker det per automatik inte med att besökarna tar sig förbi entrén för 
att ingå i själva subkulturen i Berghain. Den kultur som skapas inne i Berghain 
handlar om en förståelse för den specifika technomusiken som spelas inne i 
Berghain, värderingar och sociala hierarkier. Detta är någonting som 
kommuniceras ut via klädseln, utseendet, beteendet och själva kroppsspråket. Här 
är det intressant att koppla till den satirisk gjorda kartan som är en kartläggning av 
olika stammisställe var olika grupper av människor dansar. (Bild 12) Även om 
kartan är gjord med glimten i ögat så visar den på att det existerar ett flertal olika 
sorters subkulturer som samverkar inne i Berghain. Här är det intressant att koppla 
till Waltz text som relaterar till Berghains föregångare Ostgut som lyckades 
förena mainstreampubliken med gaykulturen under en och samma byggnad. Här 
menar jag att Berghain lyckas åstadkomma någorlunda detsamma, trots 
dörrpolicyns exkludering och exklusivitet. Enligt Barthes teorier om myten som 
gör sig anspråk på historien så har betydelsen förändrats. Det som den brittiska 
turisten menar när att han upplever att besökarna är otrevliga handlar om att 
enande mellan grupper inne i Berghain bygger på den upplevda känslan av 
exklusivitet. Dörrpolicyns hårda urvalskriterier gör att de olika subkulturella 
grupperna inne i Berghain ser sig själva som exklusivt utvalda grupper som finner 
samhörigheten sinsemellan. Inte sällan hamnar jag i samtal med besökare som 
identifierar sig med kulturen inne i Berghain som utbrister kommentarer som: 
”it’s so many fucking tourists here today”. Inte sällan är dessa personer själva 
turister, men som identifierar sig själva med kulturen inne i Berghain. Här gör jag 
den kopplingen till det som Garcia skriver om i sin forskning som handlar om den 
neo-romantiska strömningen av turister som återkommande besöker Berlin i 
sökande bort från den kapitalistiska samhällsstrukturen och finner sin gemenskap 
inne i Berghain. 
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Bild 12. En satirisk studie på var besökarna dansar inne i Berghain. 

 

Dekadensens estetik 

Jankowski beskriver technokulturen som en generationsrevolt som både 
opponerar mot samhälleliga normer samt avkodar myter som präglar människan i 
ett kapitalistiskt samhälle. 124 Det handlar om att arbetskarriären ska ses som något 
självuppfyllande och något nödvändigt för att tjäna den kollektiva staten eller 
företagandet. Myten om att pengar ska generera lycka och att sex ska ses i termer 
som familjebildning och fortplantning. Droger ska ses som medicin som syftar till 
att läka kroppen.125 Utifrån Jankowskis resonemang så handlar ideologin bakom 
Berghain, som är en del av technokulturen, om att revoltera mot samhällsnormer 
och strukturer. Detta genom att Berghain har en klubbverksamhet som sträcker sig 
över flera dygns tid där kulturen som skapas är att besökaren ska maximera tiden 
inne i Berghain. Genom att besökarna maximerar sin kapacitet inne i klubben så 

                                                 

124 Jankowski, Martin, ”Tanz nach zwölf Techno als Erscheinungsform Democratischer 
Decadance Reality”, Deutsche Vierteljahsshrift für Litteraturwissenschaft und Geisteswissenschaft 
73 NO.1, s.30-31 
125 Jankowski, Martin, ”Tanz nach zwölf Techno als Erscheinungsform Democratischer 
Decadance Reality”, Deutsche Vierteljahsshrift für Litteraturwissenschaft und Geisteswissenschaft 
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skapar detta ett motstånd mot arbete som något självuppfyllande och 
ändamålsenligt eftersom besökarna inte blir tillräckligt utvilade för att arbeta. 
Detta förstärks också av möjligheten att kunna konsumera droger i toaletterna för 
att maximera och att förstärka själva upplevelsen. Sex är även någonting som 
kulturen inne i Berghain manar till eftersom det finns så kallade dark rooms som 
möjliggör sexuella aktiviteter.   

Utöver att själva funktionerna för dekadens ska finnas tillgängliga, det vill säga 
toaletter och dark rooms, så krävs det en trovärdighet i atmosfären och det har 
arkitekten lyckas åstadkomma genom att iscensätta en sluten och alternativ värld 
som bygger på en atmosfär av dekadens. Jag definierar ideologin som skapas inne 
i Berghain som dekadensens estetik när syftet handlar om att skapa en atmosfär 
som idealiserar och förstärker undergång och förfall genom att regissera ett 
beteendemönster som manar besökarna att gå emot rådande samhällsnormer- och 
strukturer.126 Detta är någonting som åstadkommas genom att bland annat 
omvandla känslor som vi vanligtvis förknippas med fara och obehag till någonting 
extatiskt, idealiskt och som eftersträvande. Detta tar sitt uttryck redan när 
besökaren för första gången möter byggnaden och möts av det temporära 
landskapet med låg mänsklig aktivitet, stängsel och vildvuxenhet som skapar en 
känsla av underground och att området inte bör beträdas. Byggnadens soliditet ger 
en association till bunkers som är obeboeligt och vibrationerna från 
PanoramaBarens fönster väcker känslan av en ockuperad byggnad och dess 
vibrationer är något som vi förknippas med fara och obehag i relation till våra 
egna hem.  

Den iscensatta och slutna världen som arkitekturen inne i Berghain består av 
bygger på dunkel belysning, hög ljudvolym, klaustrofobi och trängsel mellan 
besökarna som är delar som förstärks till det maximala med hjälp av själva 
arkitekturen. Temperaturen pendlar också på extremer från att inledningsvis vara 
en kylig bunker till att timmars av dansandet gör att svetten rinner ner från 
kropparna. Syftet med interiören är således att mana besökarna till att tappa 
kontrollen på sig själva och att aktivera känslan av dekadens. De interiöra flödena 
som saknar återvändsgränder gör också att besökarna hela tiden går runt i flöden 
och som snabbt tappar greppet om platsorientering. Känslan som aktiveras är 
därför rädsla, nervositet och spänning. Genom att ge sig hän och acceptera dessa 
känslor så blir besökarna en del av denna kultur och atmosfär som förkroppsligar 
känslan av dekadens. 

                                                 

126 Nationalencyklopedin (uppslagsord: dekadens), 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dekadens (2018-09-10) 
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Jag hamnade i ett samtal en gång med en man som skämtsam sa i stil med: ”Om 
det verkligen fanns en gud här inne så vill denne gud oss inte väl”. Det är 
förundransvärt varför besökarna söker sig till denna dekadens. Myten om 
Berghain handlar alltså om att väcka drömmen om samhällelig revolt genom den 
personliga dekadensen. Jankowski menar dock att revolten i själva verket är riktat 
mot en självförverkligande dröm med personlig agenda, snarare än en samhällelig 
revolt, eftersom vinningen av att vara en del i denna kultur handlar om att vem 
som helst kan känna sig som en kändis med sitt deltagande i kulturen som bygger 
på exklusivitet och alternativ levnadssätt.127 Berghain skapar sin egen kultur som 
leder till att besökarna upplever sig själva som kändisar och som bygger på den 
gemensamma känslan av att uppleva dekadens. Dörrpolicyns exklusivitet gör att 
besökarna ser sig själva som utvalda att reproducera denna kultur. Detta 
återspeglas i de mytomspunna berättelserna som Waltz beskriver om som 
reproduceras i medier och artiklar som handlar om Berghains aktiviteter. Dessa 
berättelser har som syfte, utöver att reproducera kulturen, även ett syfte att visa på 
besökarnas exklusivitet av att vara en del av kulturen. Genom att dela med sig om 
extrema berättelser som handlar om vad besökarna har upplevt inne i Berghain så 
skapar detta en tydlig gräns mellan besökare som har upplevt och sett 
aktiviteterna och för andra som inte har besökt Berghain.  

Jankowskis teorier bygger bland annat på en analys om Love Parade och Mayday 
som var öppna technoparader där vem som helst kunde delta i scenen som via sitt 
deltagande erhålla känslan av att vara kändis i den kultur som skapas i 
paraderna. 128  Detta skiljer sig markant i fallet med Berghain som har en selektiv 
dörrpolicy som agerar tvärsemot technoparadernas demokratiska värden i att vem 
som helst kan delta. Enligt Barthes definition om myten så handlar ideologin 
bakom Berghain om att aktivera en samhällelig och demokratisk revolt, men i 
själva verket så är den personligt självuppfyllande och hämtar näring i så kallad 
kändisskap som skapas av själva gemenskapen. I fallet med Berghain så präglas 
den dessutom av känslan om exklusivitet, det vill säga motsatsen till demokratiska 
värden, eftersom Berghain endast är riktat till fåtal personer som tar sig förbi 
dörrpolicyn.  

Dekadensens estetik i Berghain som rent arkitektoniskt skapar en skärmad, 
isolerad och iscensatt värld möjliggör så kallad queer world making som innebär 
att medlemmarna i subkulturen skapar sig sin egen fantasivärld som bygger på 
förkroppsligade kunskaper om subkulturen samt självrepresentation och 
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självtransformation.  Denna föreställning bygger på en stark politisk fantasi och 
utopi och som har inverkan på hela individens vardagliga liv.129 Här kan jag 
relatera till många av mina vänner som har byggt upp hela sin identitet och 
tillvaro kring Berghains existens. Utöver att de varje helg går ut till Berghain så 
handlar det vardagliga livet om att hitta rätt outfits till nästa helg, lyssna på djsets 
och leta upp folk som de har träffat inne i klubben på sociala medier. Identiteten 
som är kopplad till Berghain är så stark att många återkommande besökare till och 
med anger ”Berghainuniversitet” som utbildning på sina facebookprofiler och 
själva facebooksidan har vid skrivandets stund över 6000 medlemmar.130  

Revolten mot det vardagliga livet 

Myten om dekadens och samhällelig revolt finns hela tiden närvarande i Berghain 
och den besannas i arkitekturen. Det handlar om att revoltera mot myten om att 
arkitekturen ska ses i termer av zero degree architecture, det vill säga att 
arkitekturen bär på en så kallad sanning som handlar om att tillgodose människans 
vardagsliv i det kapitalistiska samhället.131 WC-funktionerna i Berghain har som 
utseende, mått och som funktion att fungera som vanliga toaletter ur ett 
vardagsperspektiv. I själva akten att använda wc-funktionerna för att konsumera 
droger och idka sexuella aktiviteter, så aktiveras känslan av frihet, dekadens och 
samhällelig revolt. Detsamma kan sägas om interiörens vagt definierade 
funktioner i form av tomma ytor, metallräcken och stora sittytor som skapar en 
association till frihetskänsla eftersom det är upp till besökarna att använda sig av 
funktionerna som de själva vill.  

Berghain som ursprungligen var ett värmekraftverk symboliserar på en viktig 
samhällsinstitution, nämligen att producera el till samhället. Genom att omvandla 
ett värmekraftverk till  en technoklubb så symboliserar detta på en revolt mot det 
kapitalistiska samhällssystemet. Betongväggarna i Berghain med tydliga spår från 
gjutprocessen och borttagna rumsligheter konnoterar också till dekadens och 
samhällelig revolt eftersom märkena ger en association till mänsklig 
handlingskraft och framförallt mänsklig bearbetning av material. Här drar jag 
association till de temporära klubbarna från 90-talets Berlin och andra klubbar 
som finns idag i Berlin som bygger på att inhysa fester i byggnader som tidigare 
hade andra funktioner. Skillnaden med Berghain är att det har genomgått en stor 
ombyggnation som följer det kapitalistiska regelverket gällande renovering och 

                                                 

129 Buckland, Fiona, 2002, Impossible Dance: Club Culture and Queer World-Making, Wesleya,  
s. 65-68 
130 Berghain University, https://www.facebook.com/BerghainUniversity/,  Hämtad 2018-09-22 
131 Manan, Mohd. Shahrudin Abd.  & Smith, Chris L, s.208 
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ombyggnation. Arkitekten har alltså riktat själva ombyggnationen till att 
efterlikna estetiken av en beslagtagen byggnad även fast stora delar av interiören 
är ny tillagd. Detta kan jag dra slutsatsen genom att analysera och se synliga 
svetsfogar och betongingjutningar av den fasta inredning som med all säkerhet är 
tillagda delar från själva ombyggnationen. Berghain lever alltså på myten om att 
byggnaden är en temporär och beslagtagen byggnad, den hämtar således näring 
och legitimitet från forna technoklubbar, även fast verksamheten via sin 
ombyggnation har blivit institutionaliserad och är en del av det kapitalistiska 
samhällssystemet. Som jag skrev i tidigare kapitel så är även landskapets 
temporära gestaltning samt ljudet av vibrationer och ljud som läcker från fasaden 
en del av denna så kallade dekadensens estetik.  

Det är också intressant att knyta an till kapitlet om Berghains mytbildning utifrån 
den skrivna arkitekturen från tidigare kapitel. En av myterna som återkom i texten 
om arkitekturen var dess association till ett tempel och kyrka. Utifrån min 
beskrivning av interiören så finns det egentligen inga visuella byggnadsdetaljer i 
interiören som skulle associera interiören i religiösa tempel. Metallramen med 
glas som delar av huvuddansgolvet med baren är just en avdelare och det finns 
inga visuella tecken som skulle associera byggnadens interiör till vare 
kristendomen eller buddhismen. Den transcendentala upplevelsen som beskrivs i 
Waltz text är alltså själva upplevelsen av droger i kombination med den dekadenta 
atmosfären och musiken som förkroppsligar den gudomliga känslan. Texten har 
alltså utelämnat faktum att det finns och sker en tung drogkonsumtion som präglar 
kulturen i Berghain. Detta vet de allra flesta om men som systematiskt mörkas i 
texter och dess konsumtion förs in i skuggan i toaletterna eftersom Berghain 
brottas med det faktum att den både har sina rötter inom undergroundscenen men 
som idag också är en kulturverksamhet som får skattereduktioner. Hur liberalt 
Berghain än må vara inför besökarnas drogintag så är det trots allt förbjudet i 
Tyskland att konsumera droger.  

Maktanalys 

Byggnadens utsida har en stark maktrelation mellan institutionen gentemot 
besökarna som bygger både på kroppslig stabilisering i form av den fysiska 
gestaltningen samt sikten från bouncern. Det är också sortens stabilisering som 
bygger på en internaliserad och förkroppsligad beteende hos de besökarna som 
ställer sig i köbildningen. Maktrelationen handlar om att skapa och säkerställa ett 
uppförande hos besökarna om att dessa känner till den specifika kulturen som 
präglar dörrpolicyns regelverk. Makten aktiveras och centraliseras kring 
bouncerns närvaro och därför är det inte intressant att isolera och prata om 
nätverksstabiliseringen i termer av den territoriella strategin, det vill säga den 
arkitektoniska gestaltningen, eftersom det är själva bouncern som aktiverar alla 
delarna i territoriet.  
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Interiörens maktrelation mellan institutionen gentemot besökarna präglas av 
känslan av att det inte finns någon maktrelation sinsemellan. Kärrholm menar att 
maktrelation som uppvisar regelbundenhet tenderar att bli osynliga och är desto 
effektivare i sin utövning.132 Det finns flera aspekter av maktrelationer inne i 
Berghain och utifrån tidigare analys så har jag valt att fokusera på 
drogkonsumtionen, att tappa kontroll på sig själv samt kontroll med syfte av att få 
besökarna att maximera sitt uppehälle inne i klubben. Dessa tre delar hänger ihop 
och utgör det så kallade dekadensens estetik som jag definierade i det förra 
kapitlet som handlar om arkitekturens ideologi- och mytbildning. 

Drogkontroll 

Drogkonsumtionen är alltså utåt sätt helt förbjudet inne i Berghain. Detta eftersom 
besökarna som blir beviljad inträde förs in i ett rum där varje person blir 
kroppsvisiterad på droger. Hittas droger så kasseras detta och hittas det tyngre 
droger som exempelvis GBL/GHB så blir besökarna bannlysta från att komma in 
under 6 månaders tid. Själva drogvisiteringen som sker i ett fristående rum är 
alltså en del av den planlagda territoriella strategin eftersom den är planerad för 
en allmän besökare på distans. Den är samtidigt en territoriell appropriation då 
det kräver av en anställd att utföra en pågående, direkt och personlig kontroll på 
den enskilda besökaren. Drogvisiteringen är  nätverkssabilisering då den inte går 
att bytas ut i flödesordningen och måste ske direkt där besökarna kliver in och inte 
riskerar att ge droger till andra besökare eller att gömma undan droger inne i 
byggnaden. Den territoriella taktiken är stor och utgår från att besökarna kan via 
kunskaper om själva kulturen gömma undan droger i ställen som inte genomsöks 
av visitören.  

Efter drogvisiteringen så ska det utåt sätt se ut som att det inte förekommer några 
droger inne i Berghain, men att det i själva verket sker i en stor utsträckning och 
det sker alltså inne i själva toaletterna. Toaletterna är alltså den enda zonen inne i 
Berghain där besökarna kan låsa om sig och där kan verksamheten till synes inte 
komma åt. Toaletterna och själva drogvisiteringen ingår i en obrytbar allians, en 
nätverksstabilisering, som handlar om att kontrollera själva drogintaget så att det 
ska verka som osynligt. Utåt sätt måste institutionen försäkra sig om att alla 
besökare kontrolleras på droger och det enda sättet att möjliggöra själva 
drogkonsumtionen är därför i en sluten zon som institutionen inte har någon insyn 
inom och som alltså officiellt sätt har som funktion att användas som just 
toaletter. WC-funktionerna är alltså en del av en territoriell association då dessa 
funktioner förknippas med drogintag i ett pågående bruk för en generell besökare.  
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Den territoriella appropriation utgörs av att det går runt civilklädda personal som 
genom en personlig och riktad kontroll håller koll så att besökarna inte bryter den 
etablerade nätverket av kontroll så att besökarna konsumerar droger ute på 
offentliga ytor inne i byggnaden. Sortens stabilisering är därför viktigt eftersom 
det bygger på en abstrakt och indirekt kontroll inne i Berghain som kräver av en 
publik som via sitt deltagande i scenen vet vilka kulturella koder och sociala 
strukturer som krävs för att möjliggöra själva drogintaget. Maktrelationen som 
handlar om kontrollen på droger mellan institutionen gentemot besökarna är alltså 
en ömsesidig maktrelation.  

Maximering av uppehälle 

Waltz skriver mellan raderna i sin text om att kulturen som skapas inne i Berghain 
handlar om att maximera besökarnas uppehälle. Följande citat beskriver just detta: 
”Berghain and Panorama stands for all-out clubbing.”, ”It allows every 
individual party-goer to measure how far they can push their limits of exit.” och 
”At the point where the peak-time DJ would normally be finishing, you’re just 
getting started. You have to give 100% and you give back 200%.”133 
Maktrelationen som handlar om att få besökarna att stanna kvar så länge som 
möjligt inne i byggnaden är alltså en ömsesidig maktrelation eftersom det är en 
del av själva kulturen att uppnå detta. För att besökarna ska kunna maximera och 
stanna kvar i uppemot 36 timmar inne i en betongbunker så krävs det alltså en del 
grepp från institutionens som bland annat tar hjälp av den arkitektoniska 
utformningen för att kunna åstadkomma detta. Den territoriella strategin handlar 
alltså om att planlägga en variation av funktioner för att tillgodose ett längre 
besök på Berghain. I Berghain finns det alltså två dansgolv med skilda 
musikstilar, flera barer, utomhus häng, glassbar, darkrooms och flera olika samt 
utspridda och varierande sittlounge som återfinns både som semistängda kabinett 
och i stora öppna ytor. De stora rumsligheterna, variationen samt de utspridda 
lägena gör att besökarna stannar kvar längre eftersom det finns mer att upptäcka. 
Gångstråken stöttar detta genom att de är dimensionerade på så sätt att de är hårt 
trafikerade av besökare och att det inte finns några återvändsgränder, besökarna 
tvingas alltså in i nya rumsligheter vilket gör att de hela tiden upplever nya ytor 
inne i Berghain. De olika rumsfunktionerna och flödena ingår i en del av en 
kroppslig stabilisering då det alltså är artefakter i själva gestaltningen som bidrar 
till variationen av nya upplevelser. Här är det värt att nämna att även drogintaget 
inne i WC-funktionerna, som också är en del av den kroppsliga stabiliseringen, 
har en viktig funktion för att besökarna ska kunna hålla ut under många timmars 
tid. Samtliga besökare inne i Berghain är också en del av den kroppsliga 
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stabiliseringen, detta eftersom potentiella möten är en del av upplevelsen för att 
besökarna ska välja att stanna kvar inne i Berghain. Besökarna är en del av en 
territoriell appropriation i just detta nätverk eftersom mötet med dessa är 
personligt och sker genom själva bruket. Dessa möten sker dels i de högt 
trafikerade flödena då besökarna öga mot öga konfronteras med nya besökare och 
kan då etablera nya kontakter. Detsamma gäller detta i själva köerna till toaletter 
och barer som blir mötesplatser för nya eventuellt kontakter då det oftast är långa 
köer till dessa funktioner. Den kroppsliga stabiliseringen definieras av att 
nätverket kan fortlöpa även om vissa aktanter faller bort. Detta stämmer på så vis 
att folk hänger kvar även fast musiken slutar vid stängningen och att 
verksamheten kan fortlöpa även om exempelvis en av loungerna stänger igen. Det 
är alltså intressant att reflektera kring att musiken som kan tänka sig vara ett av de 
absolut viktigaste i Berghain kan alltså fortlöpa även när musiken inte är i gång, 
åtminstone ett tag.  

När jag reflekterar kring nätverksstabiliseringen så drar jag slutsatsen om att det 
är besökarna själva samt WC-funktionerna som utgör detta nätverk som inte går 
att bytas ut. Det går ju att anta att hur bra musik det än är på stället så finns det 
ingen tjusning av att maximera vistelsen om besökaren är helt själv inne i stället. 
Även om WC-funktionerna primärt används för drogintag så är trots allt 
vattentappen och själva toalett/pissoarfunktionen absolut nödvändiga funktioner 
för att besökarna ska kunna stanna kvar under en längre tid.  

Det är också intressant att reflektera kring sortens stabilisering som alltså är den 
indirekta och abstrakta kontrollen i detta nätverk som bygger på det kulturella 
sammanhanget och sociala strukturer. Här har vi ju det faktum om att själva 
maximeringen i Berghain är en viktig del i själva kulturen. Detta är någonting 
som förmedlas bland annat i artiklar och sociala medier. Inne i Berghain så är det 
därför intressant att tala i termer om territoriell association, det vill säga den 
grupp av människor som associeras till själva platsen. Utifrån 
maximeringsperspektivet så har vi alltså återkommande gäster som via 
internaliserade kunskaper vet hur de ska bete sig för att maximera sin vistelse. 
Detta beteende är bland annat kopplat till att spara på pengar genom att leta upp 
en tom flaska för att fylla på med vatten som de sparar under hela kvällen. 
Återkommande gäster vet också om att de tar med sig en väska med exempelvis 
mat och snacks för att kroppen ska orka under en längre tid. Kunskapen handlar 
också om att ta med sig rätt outfit för att kunna dansa länge, solfjäder för att fläkta 
bort själva värmen i dansgolvet och bekväma ombyten så att de under kvällen kan 
byta om när det blir för svettigt. Listan kan göras långt och Vice har i en artikel 
beskrivit om hur besökarna kan klara en 24 timmars vistelse på Berghain och 
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artikeln beskriver allt från konkreta tips om att konsumera rätt droger till att hela 
tiden ta korta pauser så att besökarna inte kör slut på sig själva.134 Den 
territoriella associationen i termer av maximering syftar på den grupp av personer 
som har tillskansat sig detta beteende och kunskap och utgör alltså av själva 
kärnan av publiken som är återkommande och som identifierar sig med själva 
kulturen. 

Att tappa på kontrollen 

I termer av dekadensens estetik som jag definierade under ideologi- och 
mytologianalysen så handlar en del av ideologin och upplevelsen i Berghain om 
att idealisera förfall och undergång. En stor del av gestaltningen och kulturen som 
skapas inne i Berghain handlar alltså om att mana besökarna till att tappa på 
kontrollen på sig själva. Den territoriella strategin som alltså är den planlagda 
gestaltningen som är uttänkt för en generell besökare består alltså av en mörk och 
dunkel belysning som är genomgående i hela interiören. Den gör så att besökarna 
både förlorar sikten och tappar därför bort vänner och sin egen platsorientering. 
Detta kompletteras av den höga och intensiva ljudnivån som gör att besökarna 
tappar greppet om att använda sig av hörsel för att registrera själva omgivningen.  

Själva dansgolvet samt flödena vid huvuddansgolvet, barerna och toaletterna har 
också en hög densitet av besökare eftersom folk står still och försöker ta sig förbi 
stråken i olika riktningar. Detta gör också att tillgängligheten blir reducerad och 
känsla som klaustrofobi aktiveras i dessa ytor. Möjligheten av att köpa alkohol till 
ett hyfsat lågt pris samt drogintaget inne i toaletterna ökar även risken för att 
besökarna ska uppnå tillståndet att tappa kontrollen på sig själva. Den territoriella 
appropriation är således besökarna som i själva bruket och som via en personlig 
kontroll samlas i dessa stråk och ytor som skapar den klaustrofobiska 
otillgängligheten som gör att besökarna tappar kontrollen på sig själva.  

Den territoriella taktiken är själva akten när besökarna gör avsteg från den 
planlagda territoriella strategin genom att konsumera droger i de låsta wc-
funktionerna. Här är det intressant att reflektera kring att besökarnas drogintag i 
WC-funktionerna, som handlar om att tappa kontrollen på sig själv, är alltså en 
del av en kroppslig stabilisering i detta nätverket. Det vill säga den kan uteslutas 
för att ändå uppnå samma effekt eftersom besökarna kan välja att enbart dricka sig 
fulla på alkohol och ändå förlora kontrollen på sig själva. I nätverket där 
maktrelationen handlar om kontroll av droger så är wc-funktionerna snarare en del 

                                                 

134 Fields, Catherrine, ”An Illustrated Guide to Surviving 24 Hours at Berghain”, 2014-04-15, 
Hämtat från: https://thump.vice.com/en_us/article/3dyx53/an-illustrated-guide-to-surviving-24-
hours-at-berghain (2018-09-14) 
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av nätverksstabilisering där wc-paketens låsbara funktion är absolut nödvändigt 
för att droger ska överhuvudtaget kunna konsumeras inne i verksamheten.  

Det är också intressant att diskutera kring de olika delarna att det rör sig om en 
jämvikt i de olika styrkeförhållandena. WC-funktionerna har alltså en ljusare 
miljö och lägre ljudnivå för att besökarna ska kunna utföra aktiviteter som kräver 
precision. Dansgolven som har en annan slags fokus av upplevelse har alltså en 
större intensivgrad av aktanter som utgör den kroppsliga stabiliseringen. 
Interiören inne i Berghain har alltså en grunduppsättning av kroppslig 
stabilisering som består av ett nätverk av aktanter som gör så att besökarna tappar 
kontroll på sig själva. Den kroppsliga stabiliseringen, som verkar även om 
aktanter faller bort, beror alltså på den specifika ytans funktion. Det går ju så att 
säga inte att ha en verksamhet där alla dessa aktanter ständigt är aktiverade, då 
skulle ju besökarna kollapsa direkt. För en besökare som har dansat i några 
timmar så krävs det att personen kan gå ifrån till en lounge för att återhämta sig. I 
denna loungeyta så är det exempelvis bara mörker och hög ljudvolym som 
aktiveras i den kroppsliga stabiliseringen.  

Sammanfattning  

Jag har visat i min analys att arkitekturens mytbildning om Berghain handlar om 
att väcka en föreställning om dekadens. Slutsatsen bygger på analysen från Waltz 
text om Berghain samt min egen upplevelse av Berghain i egenskap som 
besökare. Jag har i uppsatsen definierat ideologin som dekadensens estetik som 
syftar på att skapa en miljö som får besökarna att tappa kontrollen på sig själva 
och på så vis upplever känslan av dekadens. Detta genom att skapa en gestaltad 
miljö som går tvärs emot den arkitektur som präglar våra vardagliga liv i ett 
kapitalistiskt samhälle. Gestaltningsgreppen handlar om att väcka känslor som 
obehag som exempelvis dunkel belysning, vibrationer, hög ljudvolym, trängsel 
och extrema temperaturväxlingar. De interiöra flödena gör så att besökarna tappar 
orientering och den höga densitet av besökare som samlas i dessa flöden, vilket 
gör att besökarna tappar bort sitt sällskap och blir därför utelämnad åt sig själv 
som möjliggör att släppa kontrollen på vad som händer i omgivningen. 

Dekadensens estetik handlar också om att opponera mot den arkitekturen som 
uppstår i ett kapitalistiskt samhällssystem. Genom själva omvandlingen från ett 
kraftverk, som symboliserar en viktig samhällsfunktion, till en technoklubb så 
kommunicerar verksamheten ut en opposition mot det kapitalistiska systemet. 
Själva drogkonsumtionen i WC-funktionerna väcker också hos besökarna en 
känsla av dekadens då toaletternas egentliga funktion kastas åt sidan i förmån för 
en aktivitet som anses som olagligt i ett kapitalistiskt system.  
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Den arkitektoniska gestaltningen lånar också värden genom att associera till de 
temporära technoklubbarna som fanns i Berlin under tidigt 90-tal. Detta sker 
genom att Berghain medvetet skapar en miljö som ska efterlikna estetiken till en 
ockuperad byggnad. Detta sker bland annat genom det temporära landskapet som 
består av vildvuxna träd och växlighet, fasaden som läcker ljud och interiörens 
betongväggar som har tydliga märken från forna funktioner i byggnaden. 
Ideologin bakom technoklubbarna från 90-talet, samt Berghains egna föregångare 
Ostgut, handlar om att ena grupper inom samhället har delvis blivit ersatt med 
exkludering och exklusivitet på grund av den selektiva dörrpolicyn. Dörrpolicyn 
har en fortsatt funktion med att sammanföra olika grupperingar av subkulturer 
inne i Berghain, detta eftersom det skapas en så kallad Community inne i 
Berghain som delar samma slags kultur. Dock kvarstår sociala hierarkier som 
bygger på igenkänning av subkulturellt kapital, mainstreamturister känner sig med 
andra ord mindre välkomnande inne i Berghain. 

Berghain hämtar sin legitimitet och trovärdighet genom att betona på klubbens 
exklusivitet som förmedlas via massmedier som exempelvis texten som Alexis 
Waltz har skrivit om Berghain. Exklusiviteten översätts i arkitekturen genom en 
stark maktrelation mellan institutionen Berghain gentemot besökarna. Framförallt 
handlar det om utformningen av själva entrén som försätter besökarna i ett utsatt 
och exponerad läge. Maktrelationen centraliseras och aktiveras av själva bouncern 
som är den som väljer ut vilka som beviljas eller nekas inträde framme vid entrén. 
Maktrelationen handlar om att försätta de potentiella besökarna i ett uppförande 
och underkastelse till det regelverk som präglar kulturen i Berghain. 
Internaliserade kunskaper om själva kulturen och total hängivelse är avgörande 
faktorer för att få tillgång till själva kulturen. Detta återspeglas i köbildningen där 
exempelvis svart klädsel och automatiserade beteende uppvisas i själva 
köbildningen som återkommer gång efter gång.  

Interiörens maktrelation handlar om att hålla kontroll på drogkonsumtionen, få 
besökarna att tappa kontrollen på sig själva samt maximera besökarnas uppehälle. 
Här är det intressant att reflektera kring att WC-funktionerna har en avgörande 
roll för att upprätthålla samtliga maktrelationer. WC-funktionerna är den enda 
zonen där besökarna kan låsa om sig och således det enda stället som besökarna 
kan konsumera droger utan att bli upptäckta. I termer av att tappa på kontroll och 
att maximera sig själva så möjliggör själva drogintaget så att besökarna klarar av 
att tappa sin egen självkontroll och fortsätta under en längre tid. WC-funktionerna 
möjliggör också besökarnas maximering av sin vistelse då sociala kontakter knyts 
under själva köbildningen. Vattenförsörjning är också en förutsättning för att 
besökarna ska kunna stanna kvar under en längre tid.   
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Slutdiskussion 
Resultatet visar på att arkitekturen har en betydelse för att förmedla ideologin 
bakom Berghain som handlar om att opponera mot det kapitalistiska 
samhällssystemet genom att väcka drömmen om dekadens. Resultatet visar också 
på en maktrelation mellan institutionen Berghain gentemot besökarna som utöver 
arkitekturen använder sig av massmedia för att upprätthålla kulturens exklusivitet. 
Maktrelationen är ömsesidig eftersom besökarna blir belönade med exklusivitet 
genom att bli en del av kulturen. Det krävs således en total hängivelse för 
besökarna för att ingå i den kultur som skapas kring Berghain och det går att tala i 
termer om en verksamhet som har sekteristiska drag. Resultatet kan tolkas som att 
kulturen som skapas inne i Berghain handlar om att finna samhörighet och 
identitet som har sin grund i en alternativ livsåskådning och identifikationen till 
en viss subkultur. Det handlar om technokulturen som en motivation för 
individens självförverkligande och som via besökarnas hängivelse och 
ansträngning kan nå ett socialt sammanhang som är uppbyggd kring exklusivitet 
och drömmen om revolten mot samhällets krav på att arbete.  

Genom att relatera uppsatsens resultat till befintlig litteratur och forskning om 
Berghain så förstår jag varför det är så svårt att undersöka verksamheten utifrån 
ett kritiskt perspektiv. Jag har i forskningsöversikten påpekat att nästan allt som 
forskas om Berghain har platsanalys som metod. För att kunna utföra en sådan 
analys så krävs det att forskarna och författarna blir en del av kulturen som kräver 
ansträngning för att få tillgång till empirin. Där blir svårigheten att kunna vara 
kritisk eftersom tillgång till kulturen innebär att forskarna blir en del av den 
ömsesidiga maktrelationen, bland annat om att inte avslöja drogkonsumtionen 
som sker i WC-funktionerna samt att ifrågasätta upplevelsen. Detta har jag bland 
annat visat i Alexis Waltz texter som på ett omfattande sätt beskriver om Berghain 
utan att nämna ett enda ord om att det existerar droger inne i Berghain. Jag kan 
som uppsatsskrivare relatera till svårigheten att stundtals vara objektiv och kritisk 
då jag får kommentar från vänner som är återkommande besökare i Berghain om 
att de hoppas att jag skriver om verksamheten på ett respektfullt sätt. För mig har 
den vetenskapliga kunskapen varit viktigare och därför har jag valt att nämna 
maktrelationen med avseende på drogkonsumtionen som är en central del av 
kulturen kring Berghain.  

Förståelsen för den arkitektoniska gestaltningen i Berghain som jag i uppsatsen 
har definierat som dekadensens estetik har konsekvenser i termer av att förstå att 
all arkitektur som omger människans vardagsliv är uppbyggd kring ett 
kapitalistiskt ideal. Kontorsbyggnader gör att människan producerar arbete för att 
i sin tur spendera pengarna på shoppingcenter. Hemmet och rekreationella platser 
har i syfte för återhämtning så att arbetarna ska finna sin motivation för att kunna 
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utföra kapitalismens krav på arbete. Många historiskt ansedda klubbar som 
exempelvis Studio54 som hade sin ideologi i lyx och ungdomlighet blir en ständig 
påminnelse om hur viktigt själva arbetet och kapitalet är för att bli en del av den 
exklusivitet som skapas i just den klubbkulturen. Ideologin bakom Berghain 
presenterar en alternativ livsåskådning som opponerar mot det kapitalistiska 
samhällssystemet. Men det är också viktigt att inse att Berghain i högsta grad i 
slutändan är en del av det kapitalistiska systemet med avseende på att Berghain 
skapar ett stort intresse internationellt som bidrar till ökade inkomster för Berlin i 
form av turism och att Berghain har en viktig funktion i att upprätta självbilden av 
Berlin.  
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Bild 6. Foto på gångvägen till Berghain från S-Ostbahnhof. (Fotograferad av mig 
2018-04-17) 
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Bild 7. Foto på grusbelagd mark närmast Berghain. (Fotograferad av mig 2018-
04-17) 
Bild 8. Foto på elskåpet med text.  (Fotograferad av mig 2018-04-17) 
Bild 9. Foto på Berghains frontfasad. (Fotograferad av mig 2018-04-17) 
Bild 10. Foto på Berghains norra fasad (baksidan). (Fotograferad av mig 2018-04-
17) 
Bild 11. Foto på den västra fasaden. (Fotograferad av mig 2018-04-17) 
Bild 12. En satirisk studie på var besökarna dansar inne i Berghain, upphovsman 
okänd, årtal okänd, Hämtat från: http://beinberlin.blogspot.com/2015/12/berghain-
karta.html (2018-11-14)  

Bild 13. The imposing exterior of Berghain, Pymca/Contributor/Getty images, 
Hämtat från: https://www.redbull.com/gb-en/essential-tips-on-how-to-get-into-
clubbing-institution-berghain (2018-11-14) 
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