
FÖRENINGEN KONSTENS HUS NU 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSPERIODEN 2019-03-01-2020-05-01 
 
MEDLEMMAR  
Antalet medlemmar 2018 -12-31 var 32 enskilda personer och 1 företag. 
 
STYRELSEARBETE 
Styrelsen har haft 7 ordinära och protokollförda sammanträden. Styrelsens arbete har kontinuerligt 
synts på Facebook. Styrelsen har bestått av ordförande Staffan Lövgren, vice ordförande Tomas 
Klang, sekreterare Maivor Malm, kassör Maria Fregidou-Malama, samt ledamöterna, Synnöve 
Gahrén, Eva Håkanson, och Stigh Jonasson. Adjungerade styrelseledamöter har varit Siv Godberg och 
PO Sporrong. 
 
Styrelsen har i sitt arbete under året särskilt fokuserat på den fortsatta utredningen om konstmuseet 
från 2019-06-30, som publicerades den 30 januari 2020. 
 
 
MÖTEN OCH KONTAKTER MED KOMMUNPOLITIKER MM 
13/9 Ordförande Staffan Lövgren samtalade med kulturordförande Linda Eskilsson och hennes 
sekreterare Stina Bergström inför den fortsatta utredningen. 
14/10 inlämnade Staffan Lövgren synpunkter på detaljplanen Ångkvarnen. 
17/11 Staffan Lövgren och Tomas Klang medverkade i ett dialogmöte på slottet angående 
utredningen. 
16/2 Synpunkter på utredningen inskickade för KHN av Staffan Lövgren, Maivor Malm, Synnöve 
Gahrén, Siv Godberg, Maria Fregidou-Malma med flera i styrelsen. 
 
 
MEDLEMSAKTIVITETER 
5/9 Arkitekturfestivalen. Staffan Lövgren deltog. 30/1 Intervju UNT kommentarer till utredningen 
Staffan Lövgren, 5/2 Ander Rönnlund debattartikel Frigör konsten från slottets bojor, 9/2 
presentation av utredningen på slottet, 10/2 Tomas Klangs och Staffan Lövgrens debattartikel 
Konsten att flytta ett konstmuseum, 18/2 Ulla Fries, Synnöve Gahrén och Maivor Malm Låt slottet bli 
ett historiskt museum, 19/2 Christina Karlstam Skendemokrati om nya museet, 11/4 Tomas Klang 
debattartikel Skynda att slutföra utredningen15/4 Tomas Klang Slottet-inte bästa läget för konsten, 
7/5 Staffan Lövgren Museibeslutet avgörande-kulturellt vägval, 10/5 Tomas Klang Vi möts av en mur 
av tystnad 

 
TACK 
Föreningens styrelse vill framföra ett stort tack till Studiefrämjandet, som upplåtit lokaler för 
sammanträden, medlemsmöten och på flera olika sätt stöttat vår verksamhet. Tack även till alla som 
visat sitt stöd för föreningens idéer och verksamhet genom att bli medlemmar. Ett särskilt tack till 
adjungerade styrelseledamöterna Siv Godberg och PO Sporrong för deras engagemang i styrelsen, 
samt Maivor Malm för hennes arbete med Facebook och föreningens flyers. 

 

STYRELSEN FÖR KONSTENS HUS NU, UPPSALA I APRIL 2020 
Staffan Lövgren ordförande, Tomas Klang, vice ordförande, Maria Fregidou-Malama kassör,  
Maivor Malm sekreterare, Synnöve Gahrén, Stigh Jonasson, Eva Håkanson, Alf Karlsson (nyval) 
Ulrika Karlsson (nyval) 



Bilagor. 
2019-02-17  

HÄR PRESENTERAR VI VÅRA SYNPUNKTER PÅ UTREDNINGEN OCH VARFÖR DEN MÅSTE 
UNDERKÄNNAS OCH GÖRAS OM.  

 
1. Tveksam utredning 
Utredningen är ensidigt inriktad på Slottet trots att det bara skulle beaktas som ett tredje 
alternativ. Utredarna målar själva upp en problembild med nuvarande placering, som dock 
snabbt avfärdas med motiveringen om ökad besöksfrekvens och stor potential. Dessutom, 
genom att åberopa LOU avfärdas de två andra alternativen Hugin och Ångkvarnen samt 
Kaniken i ett tidigt stadium utan vidare utredning. Detta sticker i ögonen på medborgare och 
intressenter. De upplever utredningen som ett beställningsarbete för Slottet. Genom att 
avfärda de tre konkurrerande alternativen med stöd av LOU så har man ju i praktiken 
uteslutit alla andra eventuella lokaler som kan hyras i all framtid. Därmed återstår endast 
alternativet Slottet eftersom kommunen bestämt att man inte ska äga utan bara hyra 
konstmuseet. 
 
2. Otillgänglighet är ett faktum 
Problemet med det otillgängliga läget bagatelliseras av utredarna. Man pekar på 
bussförbindelser på Dag Hammarskjöldvägen med hållplatser vid Karolina och Blåsenhus. 
Man har mätt avståndet från dessa hållplatser till 143m med en höjdskillnad av 7 m (lika med 
ett trevåningshus). Alla besökare ska komma med buss tror man. Idag går och cyklar de flesta 
uppför backen. De som kommer från centrum har en sträcka uppförsbacke motsvarande en 
kilometers gång på plan mark. Knappast någon slinker in, därför blir spontanbesöken 
dominerade av turister som besöker slottet och av en händelse. Oavsett påkostade 
arrangemang med en slottspark i mångmiljonklassen så förblir slottet otillgängligt högt uppe 
på åsen. 

 
3. Osäker och okritisk statistik. 
Förstudien och utredningen kritiserar nuvarande lokaler i ett antal punkter men trots alla 
brister avfärdas även de med att besökstalet har ökat väsentligt de senaste fem åren, från c:a 
40000 till 60000 utan att på något sätt problematisera statistiken.  20 procent eller mer är 
besökare över 60 år och de har man ju inte prioriterat i framtidssatsningen för konstmuseet. 

 
4.  Medborgarundersökningen 
Två av de tre frågorna i undersökningen handlar inte om konstmuseet. Detta gör 
undersökningen oklar både för det inblandade och för läsaren.  

Målet är att ”förstå nuläget och skapa underlag inför nybyggnation”. Resultatet blir tyvärr en 
förvirring av statistik, citat av individuella respondenter som vi inte vet vilka de är, grafiska 
bilder som sammanblandar data och oklara slutsatser. I undersökningen framgår det att 
studenter tycker att det är för dyrt att gå på konstmuseet, trots att de idag går in gratis! Av 
de 43 procent som inte vet var konstmuseet ligger svarar 90 procent att det ligger bra! Man 
pekar ut pensionärer som den enda grupp som tycker att konstmuseet otillgängligt, har en 
brant backe och borde ligga mer centralt. Sammanfattningen blir rörig och svår att navigera i. 
Olika storlek på typsnittet och understrykningar här och var skapar läsproblem. 

Man skriver att underlaget är representativt för Uppsalas befolkning, men anger inte hur 
många av de 580 som använder sig av konstmuseet. Undersökningen har varken 
problematiserats eller diskuterats. Denna undersökning bör göras om utifrån 



förundersökningen och dess alternativ utan att svälla ut på andra kulturella eventualiteter. 
 
5. Medborgardialogen 
Ännu en undersökning som svajar. Syftet med undersökningen redovisas inte. Varför 
behöver man överhuvudtaget jämföra tre museer med varandra och varför har man inte 
undersökt dem vid samma tider? Vad ger undersökning för svar på alternativen i 
undersökningen. Och varför olika frågor från de tre museerna och vad var syftet. Denna 
undersökning kan man bortse ifrån, ger inga besked om de tre alternativens möjlighet, i 
bästa fall tips för framtida verksamhet. 
 
6. Dialogmöten 
Utredningen speglar inte alls inläggens angelägenhet eller deltagarnas kompetens. De flesta 
av intressenterna har haft mångårigt engagemang i konstmuseets problematik. Utredningen 
har inte haft förmåga eller vilja att göra en ingående analys av svaren utan varit alltför 
angelägna att föra fram Slottet som enda möjliga alternativ. Man har helt enkelt inte varit 
intresserade av den massiva kritik av placering som framförts i samband med dessa möten 
utan bara sammanfattat den i en rad punkter utan diskussion eller reflektion.  
 
 
7. Ekonomi 

Här blir ju utredningen näst intill obegriplig och har nog hamnat i knät på kommunens 
jurister. Genom att peka på LOU så avfärdas alla alternativ nu och för all framtid om 
kommunen ska hyra lokaler för konsten! Utredaren kunde under presentationen dock 
hålla med om att kostnaden för de fyra alternativen i slutändan skulle bli likvärdiga, så 
vad är anledningen till att hålla sig kvar vid Slottet? Billigast skulle nog alternativet bygga 
nytt bli men det fanns ju inte med som alternativ denna gång. 

 
8. Radon 
Sedan utredningen presenterats har ju radonproblem i Slottet redovisats i media, dock ej i 
utredningen eller presentationen av den. Till dags har två av hyresgästerna i Slottet stämt 
statens fastighetsverk för dessa problem. Detta går inte att sopa under mattan. Nuvarande 
konstmuseum och Uppsala kommun har ännu inte tagit ställning i denna fråga. 
Uppenbarligen blir detta en knäckfråga för kommunstyrelsen om man vill satsa ett par 
hundra miljoner av skattebetalarnas pengar på en utbyggnad av ett sedan tiotals år 
radonskadat hus eller om man också tänker stämma ägarna, rädda personalen och flytta till 
en hälsosammare och mer ändamålsenlig byggnad. För besökarna är det en enkel fråga – 
flytta ner på ”stan” nu!   

 
9. Massiv kritik i media sedan utredningen offentliggjordes. 
Under de två veckor som passerat sedan utredningen presenterades har en rad debattinlägg 
och insändare avlöst varandra i lokaltidningen. Det har varit en enhällig, välgrundad och 
massiv kritik av utredningen på alla håll. Ingen i offentligen har skrivit ett enda ord för att 
bevara konstmuseet på Slottet! Vi hoppas att politiken i Uppsala tar intryck av det och alla de 
synpunkter om placering som framförts i dialogmötet och därmed underkänner utredningen. 
 
Staffan Lövgren 
Ordförande 
För styrelsen Konstens Hus Nu 
 

 
 



 
SYNPUNKTER PÅ KONSTMUSEIUTREDNINGENS SLUTSATSER 
 
Nuvarande lokaler i slottet är inte ändamålsenliga vare sig arbetsmiljömässigt, funktionellt eller 
ytmässigt. Tillgängligheten inom museet är låg då lokalerna inte är anpassade varken för besökare 
eller personal. Arbetsmiljön är undermålig. Klimatet är otjänligt både för människor och konst. 
Museet har bristande förutsättningar för in-och utlastning av konstverk vilket medför att det idag är 
svårt för museet att låna in verk från andra museer. Det leder till att många attraktiva utställningar 
inte kan visas i Uppsala.  Den pedagogiska verkstaden som är inrymd i källaren är otillräcklig och 
omodern.  
Utredarna har underlåtit att utreda de två alternativen Hugin och Ångkvarn trots att det ingick i 
uppdraget med motiveringen att dessa inte går att utreda. Detta är en märklig ståndpunkt, då 
tidigare extern utredare har utrett alla tre förslagen och kommit fram till att slottet är det minst 
lämpliga. Att utredningen har landat i att slottet är den bästa lösningen för ett fortsatt konstmuseum 
i Uppsala ser ut som en beställning från Statens fastighetsverk och inte något som gynnar 
konstintresserade uppsalabor. Alla svårigheter med att ta sig in på museet och svårigheter i 
trappavsatser och mellan olika våningar har lyfts fram tidigare. Tillgängligheten till och från museet 
är ett stort problem och kommer troligen att vara det även framöver trots omfattande förslag till 
förändringar.  
Radonproblemet kan leda till att lokalerna måste utrymmas och saneras.  Möjligen kan Uppsala 
kommun kräva återbetalning av hyreskostnader sedan 1995. Det hade varit på sin plats om 
utredningen hade redovisat ett möjligt förslag till en tidplan för en avveckling av museet på Slottet 
och en flytt av hela konstmuseet till andra lokaler. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Att säga nej till fortsatt konstmuseum på slottet samt ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag att 
analysera funktionaliteten och de ekonomiska förutsättningarna i ”Ångkvarn” och övriga centralt 
belägna förslag. 
 
Siv Godberg 
 
 
SYNPUNKTER PÅ KONSTMUSEIUTREDNINGEN 2020  

 
Några framgångsfaktorer som listas i förstudien av Jane Nilsson är att museet ska vara inrymt i en 
egen byggnad, en karaktärsbyggnad präglad av innovativ och intressant arkitektur på en synlig plats i 
staden och nära till kommunikationer. För oss uppsalabor var det en mycket välkommen blick utifrån. 
I förstudien vägde man också in att staden växer och att Uppsala centrum är alldeles för litet i 
förhållande till stadens storlek.  

Jane Nilssons huvudsakliga lokaliseringsalternativ är Kv. Hugin och Kv. Ångkvarn. Dessa förslag utreds 
inte över huvud taget i den fördjupade utredningen utan man hänvisar i några korta meningar till ett 
alltför problematiskt upphandlingsförfarande.  

I den fördjupade förstudien tar man också upp Kaniken som alternativ. Idag inryms filmstaden i 
denna byggnad. Här påpekar man mycket riktigt att denna fastighet  

”... är centralt placerad två kvarter från Stora torget och ligger jämte Fyrisån. Det är en mycket 
central placering och ett invant besöksmål för Uppsalaborna”  

Detta förslag utreds inte heller och här hänvisar man åter igen till ett alltför problematiskt 



upphandlingsförfarande.  

I över tio år har konstmuseifrågan diskuterats. Uppsala stadsteater, stadsbiblioteket och 
konserthuset har efter många om och men fått egna byggnader. I förstudien Framtida 
konstverksamhet i Uppsala kommun kom man fram till att det saknas en egen byggnad för konsten 
och att placeringen av ett konstmuseum på slottet är mycket problematiskt av flera skäl. Framför allt 
förde Jane Nilsson och hennes experter fram att läget är ogynnsamt och svårt att nå för besökarna 
och dessutom dras med svårarbetade lokaler som kräver en omfattande och kostsam ombyggnad.  

Är Riksankvarieämbetet inkopplat? Vad händer med det omfattande historiska arv som är förborgat 
i denna ursprungliga ”Vasaborg”? Varför kan inte kommunen se slottet som en egen kulturplats med 
dess hisnande historia? Konstmuseet hamnade på slottet av en tillfällighet och är idag slottets 
främsta attraktion. Allt annat historiskt och intressant material har fått stå tillbaka vilket får till följd 
att Uppsalas historia får en väldig låg prioritet.  

Hur ska slottet som byggnadsminne kunna byggas om enligt de krav som kan ställas på ett modernt 
konstmuseum? När det gäller säkerhet, klimat och de behov som en konstverksamhet kräver ges 
inga förslag i den fördjupade utredningen. Det kommer att krävas en oändlig mängd kompromisser 
och förmodligen kommer det att bli mycket dyrbart för Uppsalas invånare.  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
Säg nej till ett fortsatt konstmuseum på slottet. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda Hugin, 
Ångkvarn och Kaniken. Tänk utveckling av Årummet!  

Östra Ågatan ska stängas av för biltrafik under sommaren meddelades alldeles nyligen. Kan detta 
vara början på ett nytt synsätt vad gäller Årummet från kommunledningens sida? I så fall bör man 
tänka nytt även när det gäller ett nytt konstmuseum!  

Synnöve Gahrén och Maivor Malm Styrelsemedlemmar i Konstens Hus Nu  

 

 
VARFÖR UNDERSKATTAR NI MIG SOM PUBLIK? 
 
Jag har med stort intresse tagit reda på vad möjligen Uppsala kommun tänker i konstmuseifrågan. 
Jag har följt diskussioner om konstmuseet och diskuterat med folk om deras idéer om hur de vill att 
konstmuseet i en stad som Uppsala ska vara. 
 
Med stort intresse har jag och andra lyssnat och läst om vad Jane Nilssons konstmuseiutredning visat 
och kommit fram till. 
 
Jag trodde precis som många andra att Uppsala Kommun skulle nu verkligen ta hänsyn till en kunnig 
persons utredning i museifrågan. 
 
Jag har blivit lurad och många med mig att tro att det verkligen skulle fattats ett beslut i frågan och 
att museet skulle flyttats från slottet och ett nytt centralt beläget konstmuseum skulle byggas. 
 
Hur kan någon komma fram till att konsten mår bäst uppe på slottet? Är det konsten som står i 
centrum eller är det andra intressen som är viktigare? 
 
För mig en arbetarkvinna är det viktigt att många fler av Uppsalas invånare ska kunna ta del av 
konsten som visas nu och ska visas i framtiden. Jag ser tyvärr ingen hållbarhet i förslaget som 



redovisades söndagen den 9/2. Varför ska vi inte tänka på alla miljontals människor som bor runt 
omkring Uppsala och som ska besöka Uppsala konstmuseum i framtiden och som kan besöka 
Uppsala? 
 
Är stolt att jag har varit med när beslutet att bygga Konserthuset fattades och en fin ändamålsenlig 
byggnad har gjort och gör musiken ännu mer tillgänglig för barn och alla åldrar. 
 
Jag protesterar för att utredarna betraktar oss som okunniga och diskuterar med oss självklara saker 
om vad ett konstmuseum är och vad det ska göra! Vi som var på mötet och många som inte kunde 
komma upp till slottet är intresserade av konst och vet någorlunda vad ett konstmuseum har för 
uppgifter. Vi underkänner det som de nya utredarna ville förmedla. 
 
Bygg ett fint vackert ändamålsenlig byggnad för konsten i Uppsala. Endast detta är en hållbar lösning 
för konstmuseifrågan nu och för framtiden. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Maria Fregidou-Malama 
Blekingevägen 5, 4Tr. 
75758 Uppsala 
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Till  

kommunledningskontoret@uppsala.se  2020-02-17 

konstmuseiutredning@uppsala.se  

plan-byggnadsnamnden@uppsala.se 

 

 

Ang. Fördjupad utredning kring framtida konstverksamhet och lokalisering av konstmuseum i 
Uppsala kommun.  Diarienummer KSN-2018-1069  
Med anledning av den fördjupade utredningen om framtida konstverksamhet får Föreningen Vårda 
Uppsala (FVU) anföra följande: 

 
Allmänna förutsättningar och synpunkter.  
Konst och kultur är viktiga verktyg för att skapa en hållbar stad. De påverkar samhällsutvecklingen på 
många sätt. Kulturell hållbarhet handlar såväl om bevarande som främjande av kulturell mångfald 
och öppenhet för nyskapande. Stadens offentliga rum skall vara en arena för kultur i bred 
bemärkelse, platsen för kreativa aktiviteter och evenemang. Ett gott stadsrum och en offentlig 
kulturinstitution för konst bidrar till att skapa en känsla av sammanhang och identitet samt förmedlar 
humanistiska värden som öppenhet, tolerans och ansvar. 

Kultur är en del av ett demokratiskt samhälle. Invånarnas engagemang för ett fungerande 
konstmuseum har marginaliserats av kommunen under alltför många år. För att lyckas nu behövs ett 
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aktivt engagemang och ett nära samarbete mellan invånare, föreningar, kommunala nämnder och 
förvaltningar. 

 
Stadsbyggnadsvision   
Stadskärnan är sedan länge för liten. Det gäller särskilt om den nuvarande prognosen för år 2050 
gäller med en befolkning på ca 340 000 invånare. Vi anser liksom kommunens plan- och 
byggnadsnämnd att det sydöstra Å-rummet, med bl. a. kv. Ångkvarnen, behöver vitaliseras med 
andra verksamheter än boende. Här behövs en kulturmagnet av Konstmuseets dignitet för att vidga 
den idag alltför begränsade stadskärnan. Jämför vad som skett öster om järnvägen efter tillkomsten 
av UKK. 

Kultur är en viktig resurs i samhällsplaneringen och för den ständigt pågående stadsförnyelsen. Konst 
och kultur är ett verktyg för att stärka städers identitet. Att placera ett konstmuseum är ur 
stadsplaneringssynpunkt att ha tillgång till ett verkligt ”guldägg”. Nedre Kungsängen och 
Industristaden är idag stadsdelar som är svårt underförsörjda på publika byggnader med kulturellt 
innehåll. Ett konstmuseum här skulle utan tvekan medverka till att lyfta dessa stadsdelar och 
dessutom tänja ut stadskärnan till att omfatta museet. 

Uppsala kommun har under många år på ett föredömligt sätt upprustat miljön kring ån. Å-stråket har 
blivit ett viktigt centralt kultur- och strövstråk. Med den planerade nya bron vid 
Kungsängsesplanaden avlastas Östra Ågatan och Islandsbron från mycket av den trafik som går där 
idag. Gångbron vid Strandbodgatan skapar kontakt med Stadsträdgården och Akademiska. Allt talar 
för en fortsatt utbyggnad av å-rummet med grönytor, kaféer, restauranter, hotell och olika 
mötesplatser, bl. a. ett konstmuseum.  

Vår uppfattning är att konstmuseet måste användas för att vidga stadskärnan. 

 
Tillgänglighet  
Under 25 år har tillgängligheten till Uppsala konstmuseum varit lika begränsad som omdiskuterad. 
Konstmuseet är till skillnad från stadsbiblioteket inte lättillgängligt för alla. Det är därmed inte en 
hållbar lösning för ett kulturutbud som riktar sig till hela befolkningen. Besökssiffrorna talar sitt 
tydliga språk: 60 000 besökare varav 30 000 tillhör kommunens invånare. Redan vid starten på 
Slottet förlorade Konstmuseet 30 000 av sina dåvarande 45 000 besökare vid sin flytt från Gamla 
Gillet till. Ur hållbarhetssynpunkt måste ett kommunalt konstmuseum vara lättillgängligt för alla, 
även äldre och rörelsehindrade. Om nuvarande befolkningsprognoser stämmer, nämligen att 
Uppsala år 2050 kommer att ha 340 000 invånare, riskerar så många som 100 000 personer att på 
grund av ålder och rörelsehinder inte kunna besöka slottet, Lokalerna i slottet har idag en rad 
problem med tillgänglighet (förutom klimat och säkerhet). Problem som ju inte finns då man bygger 
nytt som i kv. Hugin. Problem som är betydligt enklare att lösa i en byggnad med flexibel stomme 
som kvarnbyggnaden från 1940 i kv. Ångkvarn. 

Kulturen är en viktig resurs för hälsa och välbefinnande. Oavsett var man bor ska det inte vara långt 
till ett bibliotek, till teater, till konst eller till en biograf. Hållbar utveckling handlar om att öka 
tillgängligheten och jämlikheten när det gäller tillgång till kultur. Vår uppfattning är därför att ett 
konstmuseum måste placeras centralt och lätt tillgängligt i staden. 

 
Utveckla Slottet som historiskt omistlig och värdefull kulturmiljö 
Föreningen Vårda Uppsala har som en av sina uttalade målsättningar att bevara och värna om 
Uppsalas särprägel och stadens klassiska och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Vi delar utredarnas 
uppfattning att besökare letar sig till Slottet utifrån byggnadens kulturhistoriska värde. Utredarna 
skriver vidare att besökarna förväntar sig slottsmiljöer och historia när de besöker ett museum på 
ett slott, oavsett vilken typ av museum det är. De föreslagna ombyggnaderna som utredana bedömer 



nödvändiga för konstmuseets behov kommer emellertid att förstöra den för slottets unika 
kulturmiljö och dess unika historia.  

Det är därför FVU: s uppfattning att staten snarast bör utveckla Slottet som ett historiskt museum 
och en besöksmiljö av hög dignitet inklusive omgivande trädgård. Och därmed besparas från de stora 
ingrepp i den kulturhistoriska miljön, som utredarnas förslag att bygga om och förlänga dess roll som 
konstmuseum skulle innebära. 

 
Utredningens presentation 
Utredningen presenterades på Slottet den 9.2 2020. En presentation med en stor mängd deltagare 
på plats i publik och panel. Men under en alltför begränsad tid, där tillfälle inte gavs att komma med 
synpunkter, följdfrågor eller alternativa förslag och där många inte alls fick tillfälle att framföra sina 
frågor. Dessutom saknades hos arrangören erforderlig sakkunskap inom flera områden. En ur 
demokratisk synpunkt mycket anmärkningsvärd hantering av en medborgardialog i en för Uppsala 
strategiskt mycket viktig fråga.  

 
 
Utredningsuppdraget 
Utredningen har haft till uppgift att utreda de föreslagna alternativen till placering av konstmuseet. 
Som huvudalternativ för utredningen angavs kvarteren Hugin och Ångkvarnen, men även att ett 
alternativ med befintlig lokalisering på slottet skulle beaktas. Utredarna fick även ett tilläggsdirektiv 
att vid sidan av tidigare förslag till placering bedöma om det finns andra placeringar som har hög 
attraktivitet utifrån ett stadsplaneringsperspektiv och som är ekonomiskt försvarbara. Som ett fjärde 
alternativ tillkom därigenom ett förslag att förlägga konstmuseet i Filmstadens lokaler vid Östra 
Ågatan. 
Utredarna har emellertid inte utfört sitt uppdrag att analysera och jämföra samtliga i utredningen 
ingående alternativ, vilket är särskilt anmärkningsvärt när det gäller de två alternativen som 
rekommenderades i förstudien, nämligen Hugin och Ångkvarnen.  Förbluffande nog lägger man alla 
alternativ utom slottet åt sidan med hänvisning till ett svårbedömt resonemang om vanskliga 
kostnadsberäkningar. Vad som återstår är en ren partsinlaga för slottet och en havererad utredning 
omöjlig att använda för att kunna skapa sig en uppfattning om vilket alternativ som skulle vara det 
bästa för konstmuseet.  

Att utredarna själva dessa omständigheter till trots anser sig kunna peka ut slottet som det bästa 
alternativet är minst sagt anmärkningsvärt. En fullgod utredning borde givetvis utan särbehandling 
ha redovisat och jämfört de olika alternativens för- och nackdelar vad avser hållbarhet, totalekonomi, 
allmän tillgänglighet och roll och läge i stadskärnan. 

Att kommunen själv äger lokalerna måste ur ett ekonomiskt hållbart och långsiktigt perspektiv vara 
att föredra framför den i utredningen föreslagna kortsiktiga inhyrningen. 

 
Slutord 
Det är med förvåning vi tagit del av en ”fördjupad” utredning som bara fullgjort sitt uppdrag till en 
tredjedel och lagt förstudiens båda förslag åt sidan såsom varande icke utredningsbara. (Vi bortser 
alltså här från alternativet Kaniken.) Ett beslut om konstmuseets framtid kan inte fattas med denna 
utredning som grund. Vår bestämda uppfattning är att den antingen måste göras om helt eller 
åtminstone kompletteras med de delar som här lagts åt sidan.  
 
FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA ANSER  
att engagemanget för konstmuseet är viktig resurs för demokratin i samhället och  

att konstmuseet är så strategiskt viktigt att det måste användas i den ständigt pågående 
stadsförnyelsen och för att vidga den idag alltför begränsade stadskärnan och  



att ett konstmuseum måste placeras centralt och lätt tillgängligt i staden och 

att ett konstmuseum i slottet riskerar att kräva så stora ingrepp att slottets unika kulturmiljö förstörs  

och att utredningen presenterats på ett odemokratiskt sätt och att utredarna inte fullgjort sitt 
uppdrag och att utredningen därför inte kan utgöra grund för beslut.  

 
 
För Föreningen Vårda Uppsala 

Sten Åke Bylund PO Sporrong Mats Börjesson Tomas Klang 
Ordförande Vice ordförande  Styrelseledamot   Styrelseledamot 

 
 
 
 
 
ÖVRIGA ARTIKLAR I UNT PUBLICERADE PÅ FACEBOOK 2019  

Bjud in till samtal om konstmuseet av Christian Chambert. Debatt/UNT 7 april. 
Bästa läge för konsten av slottsarkitekt Tomas Lewan. Debatt/UNT april. 
Slottet - inte bästa läge för konsten Tomas Klang svarar slottsarkitekt Tomas Lewan. Debatt/UNT 
april.  
Beslutet ska föregås av ett gediget arbete av Christian Chambert. UNT 7 april. 
Då fattas beslut om ett nytt konstmuseum av Göran Sterner UNT 10 juni. 
Utredningstiden för den framtida konstverksamheten och lokaliseringen av Uppsala konstmuseum 
förlängs. Pressmeddelande Uppsala kommun, 10 juni. 
Arkitekturfestival 2019, 5 september. 
Utlys en internationell tävling! Angående ett nytt konstmuseum av Christian Chambert. 
Debatt/UNT 5 september. 
Rivning och nybyggnad i anrika Uppsalakvarter av Ola Lindqvist, UNT 7 oktober. 
Satsa på kulturen kring kvarteret Ångkvarn av Sten Åke Bylund. Debatt/UNT 2 december. 
Delar av kvarteret blir kvar av Lennart Lindström. (Huruvida ett konstmuseum inryms eller om 
platsen är lämplig för ett konstmuseum med de nya förutsättningarna utreds separat) UNT 16 
december.  

ARTIKLAR PUBLICERADE PÅ FACEBOOK 2020  

Mer konst vid slottet Pressmeddelande Uppsala kommun 28 januari. 
Framtidens konstverksamhet utredningsrapport.  
Sofie Blomgren Patrik Hesselius Uppsala kommun, 29 januari.  
Det betyder fortsatt uppförsbacke för konsten av Göran Sterner. Konst/UNT 30 januari. 
Beskedet om konstmuseet rena kallduschen av Anders Westerlund. Insändare/UNT 31 januari. 
Uppsala kan lära av Västerås av Marianne Hamilton. Insändare/UNT 31 januari. 
Det blir ett svårintaget konstmuseum av Kersti Kollberg. Krönika/UNT 1 februari. 
Frigör konsten från slottets bojor av Anders Rönnlund. Debatt/UNT 3 februari. 
Slottet duger inte som konstmuseum av Lars Lambert. Insändare/UNT 4 februari. 
Slottsbacken upplevs som att gå en kilometer av Mats Börjesson. Insändare/UNT 7 februari. 
Konsten att flytta ett konstmuseum av Tomas Klang och Staffan Lövgren (KHN).  
Debatt/UNT 9 februari. 
Hög tid att konsten abdikerar från slottet av Hans Lindström. Debatt/UNT 11 februari. 
Skicka dina synpunkter till konstmuseiutredning@uppsala.se senast den 17 februari. 



Bygg ett nytt konstmuseum i centrum av Christian Chambert Insändare/UNT 15 februari. 
Det behövs en ny utredning om konstmuseet av Bertil Norbelie, Arne Sandemo, Margareta Fernberg 

UNT 21 februari. 
Sätt konsten i centrum av Christina Hansson, Anne-Marie Jansson Enkler. Insändare/UNT 15 
februari. 
Museet kan bli dragplåster för centrum av Gunilla Paetau. Insändare/UNT 15 februari. 
Uppsala konserveras som småstad av Kerstin Ljunhall. Insändare/UNT 16 februari.  

Med rullstol når man inte fram till Uppsala slott av Iréne Lind Nilsson fil dr i pedagogik. 
Insändare/UNT 16 februari. 
Skapa ett centrum för visuell och rörlig konst av SU-EN. Debatt/UNT 17 februari.  
Skendemokrati om nya konstmuseet av Christian Chambert. Debatt/UNT 19 februari.  

Konsten ska vara till för alla av Johanna Hästö, konstnärlig ledare Skogen mellan oss, Mireya 
Monserrat Escanilla, konstnärlig ledare SyskonSKAP Gottsunda, Johanna Uddén, verksamhetsledare, 
Thomas Mäkinen, Gijs Weijer, Sarah Tawiah Svärd, Stuart Mayes, ledamöter, Anita Solbrand, 
ordförande, Konstfrämjandet Uppland. Debatt/UNT 27 februari. 

 

Det räcker med 25 år på slottet av Christina Thunwall. Insändare/UNT 1 mars. 
Engagerade politiker behövs för nytt konstmuseum av Johan Wallin. Insändare/UNT 1 mars. 
Beslutet om konstmuseet är inte taget ännu av Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, Linda 
Eskilsson (MP), kulturnämndens ordförande. Insändare/UNT 6 mars. 
Se kulturen som en intäktskälla för Uppsala av Mia Ulin, verksamhetschef Vasaborgen Uppsala slott. 
Debatt/UNT 19 mars. 
Dags att skippa de gamla byggnaderna av Christian Chambert. Debatt/UNT 5 april. 
Hamnplan är rätta platsen för ett nytt konstmuseum av Hans Persson. Insändare/UNT 8 april. 
Skynda att slutföra utredningen! Av Tomas Klang. Kulturdebatt/UNT 11 april. 
Nya konstmuseer – utan långbänk av Göran Sterner. Insändare/UNT 15 april. 
Debatten om konstmuseet saknar helhetsperspektiv av Johan Jansson. Konst/UNT 16 april.  

 
 

 
 

 

 

 
 


