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I östra Detroit finns ett näst intill avfolkat bostadsområde. Bland rostiga tågspår och trädgårdar 

av ogräs står en enorm ruin. Den nerlagda Packardfabriken sträcker ut sig som ett öde land-

skap. Topografin består av nerklottrade väggar och tomma fönster. Allt av värde är borta, 

kvar är det som är för svårt för att rubba. Tomheten ekar i rum efter rum, korridor efter korridor, 

hus efter hus.

– Den här synen kommer alltid att slå på mitt hjärtas strängar, säger Allan Hill och tittar ut 

över förfallet.

Han  är Packardfabrikens enda officiella boende. Han har bott här i nio år och han hittar runt 

varje vrå, skräphög och plankbit.

– Det är den näst största övergivna byggnaden i världen. Det var den största väldigt länge 

men de hittade tydligen en större i Nordkorea, säger han och sveper blicken längs fabriken.

I en stad som haft upp mot två miljoner invånare, men som nu har 700 000, symboliserar den 

övergivna Packardfabriken mer än en tom huskropp. Den representerar vad som hänt här, 

vilka som flytt härifrån och vilka som bor här nu. Den representerar den stad den står i.

– Om det här hade varit någon annanstans i världen så hade det här varit ett museum, men 

det här är Detroit, säger Allan Hill.

DRÖMFABRIKEN
TEXT: Christoffer Söderman 
FOTO: Malin Johansson
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– Där har redan ett konstgalleri hyrt 
in sig, de flyttar in så fort vi renoverat 
klart. Vi har också stadig kontakt med 
Detroits symfoniorkester. Vi hoppas att 
Packardfabriken ska fyllas av företag 
och kultur, säger hon.

Arte Express har hållt möten i 
grannskapet och frågat vad som var 
viktigast för invånarna. Det absolut 
viktigaste var enligt Kari Smith att 
befolkningen ville känna att Pack-
ardområdet skulle vara säkert. Vad 
som slutligen finns i fabrikens lokaler 
spelade inte så stor roll. Hon förklarar 
att utrymmet kommer att användas 
till en blandning av bostäder, kontor 
och affärer. Planen är att behålla och 
restaurera så mycket som det bara går.

– Det ser ut som att hela strukturen 
är på väg att falla samman, men fak-
tum är att byggnaden är extremt stark. 
Den hade rivits för länge sedan om det 
inte varit för dyrt. Det är en historisk 
byggnad, men det är ju inget Pantheon 
direkt, skojar Kari Smith och ser ut 
på de nerklottrade väggarna utanför 
fönstret.

Det är svårt att inte dra paralleller 
till ruiner genom historien. Packard-
fabriken är en del av det Detroit som 
växt igen. Den delen som påminner om 
de dödas forna drömmar. Skillnaden 
mellan ruiner från de gamla civilisa-
tionerna och dagens Detroit är att det 
bor folk här och hos dem är dröm-
marna fortfarande högst levande.

 

Allan Hill hoppar in i bilen 
och sätter sig i passager-
arsätet. Därifrån ger han 
instruktioner på ett sätt som 

en GPS aldrig skulle kunna. Vägarna 
har stora hål och de vildvuxna avstån-
det mellan de bebodda husen sträcker 
sig ibland så långt ögat når.

– Det här var ett livligt område en 
gång i tiden. Längs hela den här sträckan 
låg det hus som folk bodde i, säger han 
och avbryter sig själv för en sekund. 
Höger här, utbrister han och fortsätter 
sedan. Det är inte många som bor här 
nu, jag brukar åka längs den här vägen 
och plocka upp folk som vill ha mat.

Det är så han spenderar dagarna, 
meckar bilar i sin verkstad, tvättar 
sig, umgås med sin hund och skjutsar 
hemlösa. Allan Hill har inga lån, inga 
kreditskulder och betalar bara för sina 
förnödenheter. Verkstaden han bor i 
ägs av ett kinesisk företagare som anli-
tat honom att ta hand om stället.

– Jag har träffat väldigt många män-
niskor vid Packardfabriken. Människor 
som är som jag, eller varit som jag. 
Ibland har jag bott där själv, ibland har 
min son bott där och ibland har jag 
haft andra människor hos mig, säger 
han.

Allan Hill är född 1945, har fem barn 
och två före detta fruar. Han talar om 
en svunnen tid som syndare då han 
inte tog ansvar för något eller någon. 
En skamfull tid och en jobbig tid. När 
Allan Hill fyllde 61 blev han nyfrälst. 
Han stod som vanligt och meckade 
med en bil i sin verkstad när han hörde 
en motorcykel parkera utanför. Allan 
Hill gick ut för att se vem det var och 
där möttes han av en långhårig man 
som presenterade sig som Steve Upshur. 

DETROIT, MOTOR CITY, var 
länge navet i USA:s ekono-
miska hjul. Packardfabriken 
var ett talande exempel på 

stadens industriella storhet och förk-
roppsligade allt vad amerikanen ville 
ha. Presidenter, hövdingar och alla 
som hade ett par blåjeans ville åka i 
de lyxiga Packardbilarna. Detroit var 
platsen dit du åkte för att uppnå den 
amerikanska drömmen. Staden blev en 
pulserande åder i landet och super-
makten, ekonomiskt i fredstid och 
militärt i krigstid. Motorstaden huse-
rade de största biljättarna och Packard 
var en av dem. Bröderna Packard tog 
drömmen och skruvade upp den till 
episka proportioner. De skulle bygga 
den mest avancerade fabriken någonsin.

1903 öppnade Packardfabriken och 
blev snabbt världens största bilfabrik. 
Produktionen sträckte sig över 325 000 
m2 vilket motsvarar ungefär 465 fot-
bollsplaner. Fabrikens våningar restes 
på specialdesignade pelare av Albert 
Kahn, som ofta benämns som ”Detroits 
arkitekt”. Totalt bestod fabriken av 41 
byggnader och där arbetade upp till 40 
000 människor samtidigt. När andra 
världskriget kom så slutade fabriken 
helt att producera den lyxbil de blivit 
kända för. Packardfabriken började 
istället massproducera flygplans- och 
båtmotorer till de allierade.

Skiftet till att producera militära de-
lar visade sig vara förödande, speciellt 
när det inte fanns något krig längre. 
1956 upphörde all produktion i fabrik-
en och två år senare stängdes dörrarna 
helt. En rad ägarbyten följde men det 
blev uppenbart att det inte längre gick 
att ha en fabrik av den magnituden i 
Detroit. Staden som folk flyttat till för 
att uppfylla sina drömmar hade blivit 
den stad industriägarna flydde ifrån. 
Staden tog över Packardfabriksområ-
det 1998 med planer att riva det inom 
ett år. Vad som följde var dock ett 
decennium då Detroit tappade en tred-
jedel av sin befolkning och då stadens 
ekonomiska styrka försvann. Med in-
dustrimogulerna försvann jobben från 
Detroit. Att riva Packardfabriken blev 
för dyrt och som många andra delar av 
Detroit lämnades det till sitt eget öde. 
2013 ansökte staden om konkurs.

Brandkåren hade undermålig 
utrustning, upp mot 40.000 byg-
gnader behövde rivas, polisen hade 
en genomsnittlig utryckningstid på 58 
minuter och 40 % av gatlamporna lyste 
inte. Pengarna var slut och skulderna 
skyhöga. Företagen var rädda att de 
inte skulle få sina betalningar och situ-
ationen ansågs ohållbar. I och med att 
det klubbades igenom i domstol blev 
Detroit den största staden i amerikansk 
historia att försättas i konkurs. Stadens 
finanser och skuld på upp mot 147 
miljarder dollar togs därmed över av 
delstaten Michigan. Likt ett vanligt 
företag sattes en plan till verket för att 
bemöta återbetalningarna och bli mer 
finansiellt stabila. När det handlar om 
en stad påverkar sådana planer i det 
långa loppet invånarna och framförallt 
de äldres pensioner.

Efter nästan 17 månader, i decem-
ber 2014, så var Detroit officiellt ur 
nödläget. Skulderna hade minskat med 
52,7 miljarder kronor och de folkvalda 
representanterna fick tillbaka förtro-
endet att kontrollera stadens pengar. 
Detroits nuvarande borgmästare Mike 
Duggan sa att hjälpen att lösa delar av 
skuldproblemet hade gett dem verkty-
gen men att det var en lång väg kvar. 
För en stad med dubbelt så stor arbet-
slöshet jämfört med snittet i delstaten, 
så är det svårt att leverera bra service.

Det är svårt att säga om Detroits 
nedgång började med Packardfabriken, 
men det är uppenbart att dess stängn-
ing var en del av vändningen. Fab-
riken har nu köpts och renoveringen 
har påbörjats. Om Packardfabrikens 
stängning var en vändpunkt åt det 
sämre hållet så hoppas nu folk på att 
dess upprustning kan bli en liknande 
vändning fast mot det bättre. Invånar-
na är märkbart upprymda och de flesta 

förhåller sig väldigt starkt till Packard-
fabriken, inte minst Allan Hill.

– Jag är inte orolig. Hela grannskapet 
börjar nästan ta egna spadtag. Reno-
veringen är ett kärleksprojekt, de har 
sitt kontor precis här bredvid, säger 
han och pekar över gatan på ett par 
containerliknande kontorsbyggnader.

 

Kari Smith är ansvarig för 
upprustningen av Packard-
fabriken. Hennes kontor har 
stora spröjsade fönster som 

vetter direkt mot fabrikens urblåsta 
tredje våning. På hennes skrivbord 
ligger pamfletter med gamla foton från 
fabrikens storhetstid och på väggarna 
hänger ritningar på vad som komma 
skall.

– Jag flyttade tillbaka hit efter att 
jag varit i New Orleans och upplevt 
återkomsten där efter orkanen Kat-
rina. Det är två helt skilda katastrofer 
men jag är övertygad att Detroit kan 
komma tillbaka också, säger hon.

Företaget hon jobbar för heter Arte 
Express och är ursprungligen spanskt. 
Entreprenören Fernando Palazue-
los grundidé är enkel: att omvandla 
ruffiga områden till trevliga områden. 
Genom att renovera hus i ett område 
med mycket droger och kriminalitet, 
och se till att företag ville hyra in sig 
där, lyckades Palazuelo rusta upp ett 
par kvarter i Lima. Efter sex år i Perus 
huvudstad hörde han om Detroit, 
staden som gått i konkurs, och blev 
nyfiken. Efter ett möte med dåvarande 
arkitekthistoriestudenten Kari Smith 
bestämde han sig.

– Vi köpte Packardfabriken i decem-
ber 2013 för 405 000 dollar. Vår plan 
är att renoveringen ska vara klar inom 
10-15 år och i slutändan uppskattas 
allt kosta mellan 350-400 miljoner dol-
lar, säger Kari Smith och går fram till 
de nya ritningarna.

Ruinen utanför fönstret har länge 
legat som en påminnelse omi Detroits 
nedgång. Här har kroppar dumpats, 
här har droger sålts. Hit har skat-
tletare kommit och tagit med sig all 
metall de kunnat bära, men nu ska 
byggnaden få nytt liv. Kari Smith 
pekar på ett våningsplan.

DEL 1 DRÖMFABRIKEN

Presidenter, hövdingar 
och alla som hade ett par 
blåjeans ville åka i de 
lyxiga Packardbilarna.

Allan Hill

Kari Smith
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Mannen förklarade att han tidigare 
varit heroinmissbrukare men att han 
nu var präst och att han skulle hålla 
en mässa samma kväll. Allan Hill tog 
en chansning och gick dit. Efter ett liv 
präglat av drog- och alkoholproblem 
så hittade han mening i kyrkan Peace-
makers International.

– Här är det, säger han och nickar 
mot ett fyrkantigt hus. Hit har jag gått 
i nio år. Det här är mitt och många 
andras andra hem, säger Allan Hill och 
går in.

Det spelas hög musik och nästan alla 
bänkarna står undanskuffade i hörnen. 
En man sitter och sover på den bänk 
som står framme. Taket är lågt och 
bara de handmålade väggmålningarna 
skvallrar om de kristna budskapen. I 
en liten kökslucka längst in i rummet 
är det livat. Idag bjuds det på kyckling 
och couscous och några enstaka per-

soner har redan blivit serverade. Förbi 
de välfyllda tallrikarna och stimmet, 
genom en smal korridor, visar sig en 
inhägnad bakgård. Härifrån går det att 
se ett ensamt babyblått hus längre ner 
längs vägen. Huset har ett stort plakat 
hängande från balkongen med texten 
”Jesus” spraymålat på det.

 – Där låter vi folk bo som behöver 
det, säger Allan Hill och pekar på 
huset. Här på gården hade vi höns 
förut och här borta står ett kapell vi 
ibland använder när det är fint väder, 
avslutar han.

Kapellet är av trä och är så litet 
att det svajar i vinden. Bänkarna är 
skinande rena och speglar solen. Allan 
Hill sätter sig i en av dem och tittar ner 
på sina fötter i någon sekund.

– Jag måste reda upp mitt liv, jag har 
insett att jag inte kan leva som jag gör 
längre, säger han och tittar ner igen.

Den kinesiska ägaren har satt upp 
verkstaden för försäljning. Det är 
oklart hur länge Allan Hill kan bo kvar 
där. Han står förmodligen, likt den 
stad han bor i, inför en förändring.

– Jag vill bli missionär, jag vill hjälpa 
andra och lämna det här bakom mig, 
säger han.

Vad som än händer i framtiden är 
Allan Hill säker på att han kommer 
hålla sig a jour om vad som händer 
med Packardfabriken och framför allt 
Detroit.

– Jag har en stark koppling hit. Jag 
måste veta vad som händer med det 
här stället, säger han.

Likt så många andra av de som bor i 
Detroit visar han på något mer än bara 
envishet. Det är en slags lojalitet mot 
vad den amerikanska drömmen ska 
vara - snarare än vad den faktiskt varit 
för de som ändå valt att stanna kvar.

FAKTA: Detroit

- Detroit ligger i delstaten Michigan och 
har cirka 700 000 invånare. 83 procent är 
svarta.

- Cirka 80 000 fastigheter i Detroit är 
övergivna och behöver rivas.

- Staden gick i konkurs 2013 med skulder 
på 18 miljarder dollar. Den hävdes i 
december 2014. 

- Här byggdes den första motorvägen 
och härifrån kommer de infrysta ärtorna. 

Allan Hill
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Den amerikanska drömmen – att bygga ett liv med sina egna händer – kan verka främmande 

för svenskar. Friheten som idén ger individen kommer med ett stort ansvar. I Detroit finns människor 

som varken har möjlighet att själva skapa sig en dräglig tillvaro, eller tillgång till ett socialt skyddsnät. 

Då samhället sviker stadens mest utsatta kliver enskilda personer fram för att stötta dem.

GRÄSRÖTTERNA
TEXT: Malin Johansson & Christoffer Söderman  

FOTO: Malin Johansson
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DETROIT
FAKTA: Dan Gilbert 

Föddes i Detroit 1962 men växte upp i en 
annan del av staten Michigan. Efter att 
ha byggt upp en framgångsrik karriär 
inom fastighetslånsbranschen bestämde 
han sig 2010 för att flytta hela basen för 
sitt företag Quicken Loans till Detroit. 

Gilbert har gjort sig känd som stadens 
stora investerare; genom att köpa och 
renovera skyskrapor i stadskärnan till 
kontor har han lockat många unga, 
nyexaminerade personer från USA:s allra 
mest framstående universitet till Detroit.

NÄR DET TALAS OM vem 
som kämpar för Detroits 
återuppbyggnad är det 
framför allt ett namn som är 

vanligt förekommande: Dan Gilbert.
Men utanför Gilberts växande 

fastighetsimperium finns en gräs-
rotsrörelse som inte får samma mediala 
utrymme. I rörelsen verkar unga en-
treprenörer som – förutom den uppen-
bara lusten att lyckas – drivs av en vilja 
att hjälpa de personer som drabbats 
hårdast av Detroits konkurs.

Detroit Soup startades för att finan-
siera idéer som både skulle kunna 
generera framgång och ge något 
tillbaka till staden. Initiativet går ut på 
att ett möte hålls i ett av grannskapen, 
alla som deltar bidrar med fem dollar. 
Olika personer får därefter berätta vad 
de skulle vilja göra med den samlade 
potten – efter omröstning får den som 
har den mest uppskattade idén pen-
garna. Det var genom Detroit Soup 
som Empowerment Plan fick möjlighet 
att tillverka sin första prototyp.

Designstudenten Veronika Scott star-
tade Empowerment Plan när hon var 20 
år. Organisationen drivs inte primärt av 
vinstintresse, utan är till för att hjälpa 
Detroits hemlösa. Grundidén är till-
verkning av dunjackor som kan göras 
om till sovsäckar, produkten är tänkt 
för hemlösa - och det är också stadens 
hemlösa som anställs för tillverkningen.

Empowerment Plan har sitt kontor i 
västra Detroit, här sker också tillverk-
ningen av jackorna. Organisationens 
ekonomichef och operativa chef Edgar 
Faler berättar att företaget går runt 
tack vare donationer.

– Vi får 95% av allt material till jack-
orna från klädföretaget Carhartt, utan 
donationerna skulle vi inte kunna sälja 
jackorna till ett så lågt pris.

Empowerment Plan har sålt produk-

ten till 29 delstater i USA och tre 
Kanadensiska provinser. Jackorna köps 
in av delstaterna och delas sedan ut 
bland hemlösa, en jacka kostar 100 dol-
lar. Uträkningar för vad jackorna kan 
spara in i vårdkostnader för hemlösa - 
för att inte tala om människoliv - förkla-
rar varför produkten är så populär.

Rummet där de sys ligger i en 
renoverad industribyggnad med stora 
fönster. Rader av symaskiner fyller 
rummet, här råder vanligtvis febril 
aktivitet. Dagligen blandas ljudet av 
nålarnas snabba stackato med de an-
ställdas konversationer, men just nu är 
det folktomt.

– Våra anställda befinner sig på 
improvisationsteater just nu. När man 
som hemlös varit tvungen att själv 
kämpa för sitt eget liv på gatan varje 
dag är det en stor omställning att plöt-
sligt arbeta i grupp. Teater är väldigt 
bra för att främja samarbete, säger 
Edgar Faler.

Han berättar att Empowerment Plan 
vill vara med och hjälpa stadens hemlö-
sa, men man vill ta det ett steg längre än 
att bara se till den akuta bostadsfrågan.

– Personer som levt på gatan har väl-
digt svårt att ta sig därifrån - inte bara 
rent fysiskt. Det är näst intill omöjligt 
att få anställning utan utbildning eller 
referenser från tidigare arbetsplatser, 
vi bistår våra anställda med det, säger 
Edgar Faler.

Rekryteringen sker från stöd-
boenden som man samarbetar med. 
Personer med missbruksproblem 
anställs inte, då Empowerment Plan 
inte säger sig ha resurser för att jobba 
med det. Idag är 17 tidigare hemlösa 
kvinnor anställda som sömmerskor. På 
organisationens hemsida har många av 
dem delat med sig av sina livshistorier, 
men enligt Edgar Faler drar sig många 
för att tala med journalister.

– Ska någon fota här inne så måste 
varje person som är med på bilden ha 
sagt OK. Flera av kvinnorna har haft 
det tufft och skulle inte tjäna på att få 
sin bild publicerad, säger han.

Empowerment Plan har vuxit snabbt 
sedan den första presentationen på 
Detroit Soup. Man letar nu nya, större 
lokaler - efterfrågan på jackorna ökar 
och man räknar med en tredubbling 
av produktionen inom en överskådlig 
framtid. Edgar Faler hoppas att expan-
sionen ska sträcka sig långt.

– Det här är ett problem som finns 
överallt i hela världen. Vi hoppas 
kunna inspirera och visa att det går 
att lösa. Om det går att göra det här i 
Detroit, är det möjligt var som helst.

 

På ett kafé med mer tom yta 
än sittplatser sitter Christian 
Birky och hamrar på sin laptop. 
Han har mjukisbyxor, en vit 

t-shirt och det rödlätta håret uppsatt i 
en knut. Han är född i norra delen av 
delstaten Michigan. Bland sanddyner 
och barrträd hade han en bra uppväxt. 
Efter studierna på det högt uppsatta 
Princeton University så ville han flytta 

tillbaka, inte bara till Michigan utan till 
Detroit.

– Jag läste en kurs där vi fick frågan 
om någon ville flytta till Detroit och in-
gen räckte upp handen. Det planterade 
ett frö i mig att jag ville tillbaka. Många 
gillar inte den här staden. Det finns en 
vilja att vara utanför systemet hos de 
som flyttar hit, säger Christian Birky.

Väl i Detroit så visste han direkt att 
han ville starta något mer än ett vinst-
drivande företag.

– Det är svårt att inte se svårigheter-
na när man bor i Detroit och då är det 
också svårt att inte vilja hjälpa till, 
säger han.

I ett och ett halvt år har Christian 
Birky jobbat med sitt projekt Lazlo, 
som producerar lyxkläder med ett 
hållbarhetstänk. Den första produkten 
som kommer att produceras är den 
mest amerikanska klädsymbolen – den 
vita t-shirten.

– Jag har alltid känt att det funnits 
något som skaver mellan de kläder jag 
har i garderoben och det volontärarbe-

tet jag sysslat med, säger han och rättar 
till en rynka på det egenproducerade 
plagget.

Christian Birkys grundidé är att 
skapa kläder under schyssta villkor 
med anställda som kommer från svåra 
förhållanden. Under studierna skrev 
han sin uppsats om de amerikanska 
fängelserna och fick en idé.

– Jag förstod att många lärde sig att 
sy i fängelset och såg en möjlighet att 
skapa jobb för de som behöver en väg 
tillbaka in i samhället, säger han.

I juli drar produktionen igång och då 
siktar Christian Birky på att ge arbete 
åt tre tidigare fångar. Målet är att ha 
fem anställda i slutet av året. Att ha ett 
arbete är dock bara en del av prob-
lemet. För att fångar ska acklimatisera 
sig i samhället behövs det mer och för 
Detroit i stort så sträcker sig problemen 
längre än att endast skapa jobb. Chris-
tian Birky tror på Detroits framtid men 
tycker att folk borde tänka längre än att 
endast fixa till problemen.

– Det finns de som bara vill att 

staden ska gå tillbaka till det normala, 
men jag tror att man måste sikta på 
att komma längre. Detroit har en stor 
möjlighet att specialisera in sig mot 
till exempel hållbarhet. Det finns en 
drös av passionerade människor som 
vill hjälpa staden på alla möjliga sätt. 
Frågan är om stadens representanter 
vill det, säger han med stramt leende 
på läpparna. 

Det finns en stark misstro till hur 
staden Detroit skötts under de senaste 
decennierna. När de statliga pengarna 
sinar så verkar det amerikanska sättet 
vara att lita på sig själv och ta sig an 
den enorma strukturomvandlingen 
som individ. Med sina egna resurser, 
genom att hitta nya vägar växer De-
troits gräsrötter upp genom betongen 
och stadens sprickor. 

FAKTA: The Empowerment Plan 

- 1000 jackor kostar 100 000 dollar att 
producera.
- 1000 jackor räddar 14 liv och 58 800 
dollar sparas in i vårdkostnader. 
- En utdelad jacka innebär minst ett 
besök mindre på akutmottagning varje 
år på grund av köldskador. 

På ett år dör uppskattningsvis 7% av 
USA:s hemlösa till följd av köldska-
dor - Empowerment Plan minskar de 
siffrorna med ca 20%.

DEL 2 GRÄSRÖTTERNA

FAKTA: Lazlo 

- De anställda kommer vara föredetta 
fångar. De kommer bli betalda med lön 
enligt avtal: “living wage”.
- Alla material kommer från amerikan-
ska odlare och produktionen kommer 
ske i Detroit, Michigan.
- Livstidsgaranti gäller. Om ett plagg 
går sönder eller misfärgas ska det gå att 
skicka tillbaka produkten till företa-
get, där de reparerar och färgar om i 
naturfärger.

Edgar Faler

Christian Birky
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Det kallas ruinporr. Bilder på ödehus, krossade glasrutor och skräp längs gator ingen bor på 

får illustrera texter om hopplöshet. Uttrycket används för att beskriva den mediala bevaknin-

gen av Detroit.

Och visst finns de överallt i Detroit, tecken på stadens nedgång. Det är lättare att räkna de 

affärer och restauranger som är öppna, än de vars fönster täcks av papper och skyltar: ”Out 

of business”. Att två tredjedelar av stadens befolkning flyttat härifrån märks också på antalet 

bilar och människor som rör sig ute.

Enligt klassisk dramaturgi finns det en räddare för varje stor motgång – en hjälte redo att kliva 

in i berättelsen och ta sig an det Stora Värvet. Den historien har även amerikanska och inter-

nationella medier till viss del skrivit om Detroit. Om problemet har varit avfolkning och ruiner 

har hjälten blivit de företag som valt att lägga sin verksamhet i staden.

DET STORA 
VÄRVET
TEXT & FOTO: Malin Johansson
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BEARD BALM ÄR ETT företag 
baserat i Detroit som tillverkar 
mjukgörande skäggbalsam till 
behövande skäggbärare runt 

om i världen. Företagets kontor ligger 
i ett område som kan beskrivas som 
livlöst. Skräpiga tomter och industrier 
som alla verkar tillverka ljuddämpare 
till bilar kantar gatorna. Mitt i områ-
det ligger en vit byggnad, utanför står 
parkerade ett tjugotal bilar av modellen 
finare. “Ponyride” står det på en skylt 
ovanför entrén, och det är namnet på 
det kluster av småföretag som verkar in-
nanför. Jon Koller grundade Beard Balm 
för sex år sedan, i samband med att han 
flyttade till Detroit.

–  Detroit är dagens Vilda Västern. 
Man söker sig hit om man har en 
märklig gen som gör att man vill ha 
utmaningar och osäkerhet, säger han.

Koller var verksam inom fastighets-
branschen innan han bytte spår. Beard 
Balm föddes och växte, och Koller är 
nu en del av det kollektiv med trend-
känsliga, unga entreprenörer som delar 
kontor i Detroits västra utkanter.

Ett Detroitbaserat företag vars mål-
grupp också är unga, trendkänsliga 
personer, är Shinola - en tillverkare av 
lyxiga klockor och cyklar. Företagets 
marknadsföring spelar på nybyg-
garkänslan som Jon Koller beskriver. 
Dagen innan öppningen av företagets 
fysiska butik twittrar de ”Bankruptcy, 
shmankruptcy. We have a lot of job 
openings here in #Detroit. Come join 
our team!”.

Carly Strachan är senior account 
manager hos Shinola. Hon har bott 
i Detroit i hela sitt liv och menar att 
reaktionen från stadens invånare har 
varit övervägande positiv.

–  De flesta Detroitbor är väldigt 
positiva till att Shinola har sin bas här. 
Företaget skapar jobb, och uppmuntrar 
andra entreprenörer att komma till 
Detroit, säger hon.

Shinolas klocktillverkning sker i en 
fabrik i nordöstra Detroit. I en stor sal 
sitter människor vid olika stationer; 
vissa kontrollerar att urtavlorna inte 
skadats i transporten från Schweiz 
och Asien och andra sitter med små 
pincetter och monterar delar i mik-
roskop. Alla är klädda i rockar, hårnät 

och skoskydd. Vid första anblicken kan 
man tro sig ha hamnat i ett avancerat 
medicinskt laboratorium.

–  Ett enda dammkorn kan förstöra 
hela klockan, här inne måste det vara 
kliniskt, förklarar Carly Strachan.

Urtavlorna ger 1960-talsvibbar, de 
påminner nästan om de klockor som 
finns på klassrumsväggar. Varje klocka 
har ett unikt serienummer, vilket 
förstärker känslan av att de inte är 
slit-och-släng-produkter, utan något 
väldigt speciellt som kommer finnas 
med konsumenten under många år.

I nästa rum behandlas lädret till 
klockarmbanden. Här är stämningen 
mer avslappnad, det går bra med 
vanliga kläder och hiphop pumpar ur 
högtalarna. På väggen sitter en inram-

ad affisch. ”Shinola – where Ameri-
can is made” proklamerar en kursiv 
text. Cary Strachan pekar på ovanför 
slogan, där en man tittar allvarligt in i 
kameran.

–  Det där är Willie Holley. Han job-
bade som vaktmästare i byggnaden 
när Shinola flyttade in 2012. En dag 
frågade han vad de gjorde. De sa att de 
var en klocktillverkare i uppstartsfas-
en, och han tänkte “klockor, det kanske 
är något för mig”. Han fick göra ett 
praktiskt monteringsprov som han 
klarade med bravur, vilket gjorde att 
han fick anställning som montör. Idag 
är det han som leder hela arbetet med 
tillverkningen.

Historien illustrerar väl idén som 
Carly Strachan menar ligger bakom 
Shinola. Inga maskiner ska någonsin 

ersätta företagets arbetare och i teorin 
ska det vara möjligt för vem som helst 
- vaktmästare såväl som designstudent 
- att få ett jobb hos företaget. Många 
av kvinnorna som fått jobb inom 
klockmonteringen kommer från make 
up-branschen.

–  Kan du måla en perfekt eyeliner så 
är chanserna goda att du kan montera 
pyttesmå delar i ett armbandsur, säger 
Carly Strachan.

Shinola berättar - helt förståeligt 
- gärna de här historierna. I 
företagets marknadsföring är de 
stolta över sin koppling till De-

troit. Reaktionerna var länge till största 
delen positiva – ett av företagets fans 
är USA:s före detta president Bill 
Clinton. Under flera av hans offentliga 
framträdanden 2014 uppmärksam-
mades att han bar en Shinola-klocka. 
När Clinton besökte delstaten Michi-
gan sommaren 2014 bjöds han därför 
in till klockfabriken och guidades runt 
av Willie Holley. I slutet av oktober 
samma år höll Clinton ett hyllande 
tal där han menade att USA behöver 
fler succéhistorier som Shinola – han 
kallade sig skämtsamt företagets enda 
gratisarbetare.

Men alla är inte odelat positiva. 
När företaget får kritik i media är det 
främst marknadsföringen man syftar 
på. Vissa menar att Shinola marknads-
för sig som en räddning för Detroit, 
frilansjournalisten och Detroitsonen 
Jon Moys beskrev i en text på mode-
siten Four Pins företaget som “Detroits 
missriktade vita riddare”. Skribenter 
i Washington Post, New York Times 
och Forbes har skrivit syrliga texter på 
samma tema som Moys.

Kritiken tog fart efter att Shinola 
anlitat regissören Bruce Weber för 
inspelningen av en reklamfilm i vilken 
vackra fotomodeller cyklar runt bland 
ruinerna på 10 000-kronorscyklar. Efter 
filminspelningen uttalade sig Weber 
om Detroit som en positiv överraskn-
ing, en plats där de flesta faktiskt häl-
sade på en på gatan och kanske till och 
bjöd på ett leende. Just denna inställn-
ing - överraskningen - ifrågasattes från 
flera håll: var det verkligen så otroligt 

att vildarna i Detroit skulle bete sig 
som folk?

Carly Strachan beskriver den 
något beska responsen på företagets 
marknadsföring som en naturlig mo-
treaktion. Hon understryker att Shinola 
såg ut att ha oddsen mot sig i början.

–  Det var ingen som kunde förstå 
varför vi skulle ha vår bas i Detroit, en 
stad vars framtid såg så mörk ut. Men 
vi trodde på att staden varit igenom 
det värsta.

Det var inte bara blind tro man 
förlitade sig på. Klockjätten Fossil Inc, 
som äger Shinola, gjorde en gedigen 
marknadsundersökning innan man 
placerade produktionen i Detroit. En 
anställd vid företaget berättar för af-
färstidningen Crain’s Detroit Business 
om hur man har undersökt konsu-
menters attityder gentemot en penna 
tillverkad på tre olika platser: Kina, 
USA och Detroit, till en kostnad av 
5, 10 respektive 15 dollar. Folk valde 
den kinesisktillverkade pennan före 
den som tillverkats i USA på grund av 
priset. Men när de erbjöds pennan som 
tillverkats i Detroit var de villiga att 
betala det högre priset.

Att handla pennan (eller klockan, 
eller cykeln) från Detroit förmedlar 
en känsla av att vara med och stötta 
själva staden. Inköpet kan ses som en 
aktiv handling, ett ställningstagande 
för inhemsk produktion. Shinolas 
varumärke bygger delvis på att kon-
sumenten känner ansvar – eller dåligt 
samvete – för sin konsumtion. En an-
nan viktig faktor är bilden av företaget 
som lite bättre än andra företag, enbart 
på grund av placeringen i Detroit. Den 
som handlar får vara med och lyfta 
staden som verkar vara inkapabel att 
göra det på egen hand.

–  De har använt lite smutsiga 
marknadsföringsmetoder. Historien 
de berättar om sig själva som stadens 
räddare gör att de säljer många fler 
klockor än om de hade varit baserade 
någon annanstans, säger Beard Balm-
grundaren Jon Koller.

Trots reklamen är Jon Koller positiv 
till företaget.

–  Det Shinola gör tycker jag överlag 
är bra, de lockar hit folk för jobb inom 
produktion och design. Men det är 
klart att de inte räddar staden, ingen 
av oss gör det. 

Mediebevakningen av 
staden Detroit bygger ofta 
på fascinationen för det 
rent fysiska. Hur kan det 

få se ut så här? Kanske är det en om-
skrivning av en annan fråga: hur blev 
det så här? Få av artiklarna handlar om 
framtiden, och få är positiva.

Dan Austin arbetar som journalist på 
tidningen Detroit Free Press, framför 
allt bevakar han arkitekturen och byg-
gnationerna i staden. Amerikanska och 
europeiska mediers beskrivning av 
staden Detroit som deprimerande och 
farlig är enligt honom inte helt felaktig.

–  Det är inte rent påhitt, men det är 
bara halva sanningen, förklarar Dan 
Austin.

Han sitter mitt emot, väntar på en 
nudelsoppa. Baren till höger har redan 
fyllts till hälften, trots att klockan är ti-
dig kväll och ingen speciell match visas 
på skärmarna. Han berättar att han ser 
flera anledningar till varför journalister 
utifrån ofta rapporterar samma sak om 
Detroit - en av dem är överraskningen.

–   Det man måste förstå när det 
gäller journalister från andra länder 
som kommer hit och ska rapportera 

DEL 3 DET STORA VÄRVET

“Detroit är dagens 
Vilda Västern. Man 
söker sig hit om man har 
en märklig gen som gör 
att man vill ha utman-
ingar och osäkerhet.”

Jon Koller
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är att de blir överväldigade. De har 
generellt väldigt svårt att tänka sig att 
en stad i USA kan ha tredje världen-
problem, säger Dan Austin.

Han menar att de kontraster som 
möter en besökare i Detroit – ett 
kvarter av överväxta ruckel på ena 
sidan gatan och vackra, viktorianska 
trähus med välansade gräsmattor på 
den andra – är så pass dramatiska att 
många bara beskriver förfallet rakt av.

–  Det är lätt att bara skriva om brott-
slighet och förfallna hus. Ingen rap-
porterar om de riktiga utmaningarna 
- hur ska Detroit återuppfinna sig själv 
samtidigt som man bevarar det som är 
bra? Hur får vi folk att stanna kvar här 
samtidigt som vi lockar fler utifrån? Det 
är en fin linje, att försöka att inte förvär-
ra något och samtidigt utföra ändringar 
som skulle kunna förvärra saker.

Dan Austin berättar att många jour-
nalister som arbetar i staden vill förbät-
tra stadens rykte. Men han ser ingen 
poäng i att undvika att rapportera om 
till exempel kriminaliteten för att inte 
att spä på de fördomar som finns om 
staden.

–  Skulle vi sluta rapportera om 
kriminaliteten under en period skulle 
inte folk utifrån tänka “Wow, Detroit 
måste ha blivit av med all sin kriminal-
itet”. Ryktet staden har är för cemen-
terat. Det vore dessutom oärligt mot 
läsarna i de utsatta områdena.

I USA kallas det rostbältet - den 
region i den nordöstra delen av landet 
som tidigare hade många industrier, 

men där produktionen stannat av. 
Städer som Detroit, Pittsburgh och 
Cleveland är alla städer vars ekonomi 
tidigare kretsat kring industri.

–  Detroit är en komplicerad stad 
med en komplicerad historia - det är 
svårt att se hela bilden även för oss 
som bor här. Då kan man förstå att 
journalister som kommer utifrån alla 
väljer samma väg i sin rapportering - 
vad de ser är vad de skriver. Och de 
ser misären, säger Dan Austin.

Han vill se mer fokus på varför det 
är svårt att rusta upp staden.

–   Det är inte misären i sig som är 
intressant. Ska man rapportera om 
den måste man också ha en analys och 
beskriva hur stadens design försvårar 
för upprustning. Vi talar om en tätort 
med en yta av 138 square miles.

Han knappar in siffrorna i 
miniräknaren på sin mobiltelefon och 
håller upp displayen.

–  220 kvadratkilometer! Det är en 
stor yta.

I jämförelse är huvudstaden Wash-
ington, D.C, drygt 176 kvadratkilom-
eter till ytan. Detroit är byggd på en 
så pass stor yta för att den är byggd 
för bilförare. När staden blev Mo-
tor City rev man spårvägsnätet och 
flyttade ut den mesta detaljhandeln 
till enorma shoppingcentra utanför 
staden. Det blev bekvämt att bo utan-
för stadskärnan, därför flyttade många 
däreifrån och köpte billigare och större 
fastigheter i förorterna.

–  Idag har många lämnat staden 

helt, men de som bor kvar bor fortfar-
ande lika utspritt. Det är det som är 
problemet som måste lösas. Man måste 
få ut snöskottning, polis, brandkår och 
vägarbeten till områden som ligger 
långt ifrån varandra geografiskt trots 
att det kanske bara bor ett par familjer 
i varje område. Det är väldigt dyrt för 
staden Detroit, säger Dan Austin.

Detroits borgmästare Mike Dug-
gan har tagit upp problemet, och ställt 
frågan huruvida man ska lagstifta bort 
det. I så fall skulle man i praktiken tv-
inga folk att flytta in mot stadskärnan. 
Det finns flera svårigheter med det 
tillvägagångssättet; till exempel saknar 
många av husen som det handlar om 
något större värde, att ägarna skulle ha 
råd att köpa en ny bostad i centrum är 
inte självklart.

–  Dessutom ägs många av husen av 
en fattig, svart grupp människor. Deras 
förfäder var de första slavarna som 
bröt sig loss från slaveriet i den ameri-
kanska Södern, tog sig hit och byggde 
de här husen med sina egna händer. 
Det är väldigt svårt att gå med på att 
låta ett hus man har den typen av band 
till demoleras, säger Dan Austin.

Den tredjedel av befolkningen som 
stannade kvar efter konkursen ombeds 
nu göra ännu en uppoffring. Shinola 
berättar i sin reklam historien om att ta 
en risk för en större sak. Men kanske 
är alltså inte jobbskapandet det stora 
värvet, eller klockföretaget den ski-
nande hjälten. Även om produkterna i 
deras skyltfönster blänker vackert.


