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Jag har sedan jag var barn varit intresserad av konst. Mina föräldrar var konst-
intresserade och drog ibland med mig på utställningar. I vuxen ålder har besök 
i konstmuseer varit huvudnumret vid alla mina semesterresor. Så ämnet konst-
museum ligger mig varmt om hjärtat.

Idag ligger Uppsala konstmuseum i Uppsala slotts södra flygel. Slottet är inte 
särskilt lättillgängligt då det ligger på Uppsalaåsens högsta punkt. Byggnaden 
började uppföras på 1500-talet och är nu ett byggnadsminne varför ändamål-
senliga ombyggnader ej är tillåtna. 

Platsen för museet är satt till Livsmedelsverket tomt. Det nuvarande huset ska rivas.  Platsen är 
ganska central och har ett vackert läge nära Fyrisån med populära promenadstråk på ömse 
sidor om ån. En gång- och cykelbro över Fyrisån ligger i direkt anslutning till tomten. Det ligger 
också nära ett nytt bostadsområde, Industristaden med hög procent av den del av befolk-
ningen som går museer, pensionärer och unga barnfamiljer så tillströmningen av besökare bor-
de vara god. Grannskapet har också stort komplex med kontor och arbetsplatser vilket också 
kan leverera besökare. Det ligger också på kort promenadavstånd från Centralstationen. 2016 
togs ett beslut att huset från 1960-talet skulle rivas och att det skulle byggas 70 000 m2 kontor 
och bostäder. Vasakronan som äger tomten, gav Karavan landskapsarkitekter och Svendborg 
Architects i uppdrag att göra en ny plan för tomten. Mitt projekt har tagit hänsyn till denna 
plan. 
Det finns flera intressanta konstreferenser i omedelbar närhet. Köttinspektionen är en konstnärs-
driven kulturell mötesplats med höga ambitioner som producerar och presenterar konst, teater 
och dans. Köttinspektionen är inrymt i ett vackert hus med intressant historia i tomtens omedel-
bara närhet. Vidare har den tidigare nämnda gång- och cykelbron stora likheter med en bro 
som blivit berömd genom en känd målning av van Gogh.

Jag var mycket fascinerad av Sölve Olssons bok ”Ljus i konstmuseer” där han beskriver och dis-
kuterar hur konst bäst belyses med naturligt ljus. Det var också en av utgångspunkterna för mig 
när jag började med projektet. Det jag redovisade vid mittkritiken präglades av detta.
En lätt omskakande upplevelse när jag besökte några av referensobjekten blev därför insikten 
hur lite det naturliga ljuset i själva verket användes. Alla museer var utformade så att det natur-
liga ljuset skulle kunna belysa konsten. Men hos de flesta museer var påfallande många fönster 
övertäckta. I stället användes artificiellt ljus.

Artificiellt ljus kan också styras på ett annat sätt än naturligt. Just nu sker det många framsteg 
när det gäller elektrisk belysning. Effektiviteten ökar och värmeutvecklingen, som varit den 
största nackdelen med elektriskt ljus har man alltmer kommit tillrätta med. Man kan också 
reglera färgtemperaturen och det kommer ett växande utbud av ljuskällor som kan lyfta fram 
speciella färger i det man belyser. Det finns också artificiell belysning som kan simulera ljuset 
från himlen. Italienska Coelux säljer exempelvis sådana produkter.
Intryck från referensobjekt samt kontakten med Uppsala Konstmuseum förmedlade insikten att 
det naturliga ljuset börjar överges bland dem som ljussätter konst. Denna utveckling gjorde att 
mitt projekt ändrade karaktär.



I mitt projekt ligger därför utställningssalar-
na under jord. Om belysningen av konsten 
är elektriskt finns inte någon anledning att 
vara ovanför marken. Det finna fler poäng-
er med denna lösning. För det första är det 
spännande med underjordiska rum. Vidare 
är det en utrymmessnål lösning, marken 
ovanpå de underjordiska utrymmena kan 
utnyttjas som park.  Dessutom står den inte 
i konflikt med planerad bebyggelse utan 
kan mycket väl samsas med den. 

Periskopliknande fönsterkonstruktioner ska 
i någon mån utgöra ljusinsläpp. Men fram-
för allt blir de visuella förbindelser mellan 
underjorden och marken. Sett från utställ-
ningssalen blir periskopfönstret en anslåen-
de djup nisch av lite absurd karaktär. Sett 
ifrån markplanet uppenbarar sig överras-
kande ett konstmuseum för den nyfikne 
förbipasserande som tittar in i periskopet.

Som besökare till museet möts man av en ganska liten entrébyggnad i den 
nyplanerade parken. I bottenplanet finns en informationsdisk och en liten butik. 
En våning upp ligger kontor och personalutrymmen. En stor trappa och en hiss 
leder ner till museet. En våning ner finns verkstaden för barnen, hörsalen och toa-
letter. Här ligger också en av utställningssalarna. En halv våning ner finns två salar 
till och fortsatt ner till våning -2 ligger ytterligare två salar. Salarnas har olika yta 
och takhöjd. Här nere i våning -2 finns också magasinen för museets samlingar En 
enskild hiss förbinder de tekniska utrymmena ända upp till kontorsvåningen. Det 
nuvarande museet har en enda hiss för både besökare och personal som flyttar 
material inför bygge av utställningar. Detta är något som länge plågat persona-
len på Uppsala konstmuseum.

Grundbelysningen består av LED paneler 1000X1000mm stora i foajén 600x600mm. Varje panel 
ger 600 lumens. Ljuses som kommer från ett nätt av LEDs diffuseras av en frostat glasskiva. Ra-
men som håller upp glasskivorna innehåller på några av raderna en strömleddade skena för 
spotlights.







1. Kontor 2. Reption/Informationsdisk
3. Presentshop
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4. Garderob Toaletter
5. Verkstad
6. Hörsal
7. Utställningssal
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8. Teknik/Ventilation
9. Magasin

7
8

8

7

9

C

A

B

A

B

C

1 5 10 20
Plan -2 1:400





Kommentarer om mina referensobjekt.
Musée national Marc Chagall i Nice - André Hermant
Smart åttkantig utformning av rummen, konsten kunde visas för många utan att folk 
stod i vägen för varandra. Den rumslösningen passade dock inte in i mitt projekt. 
Fundació Joan Miró i Barcelona – Josep Lluís Sert
Variant av museets roliga ljusinsläpp provades i min upplaga av projektet vid tiden för 
mittkritiken.
Louisiana Museum of Modern Art söder om Helsingör – Vilhelm Wohlert, Jørgen Bo 
Museet utgörs i stor utsträckning av spännande och oförutsägbara transportsträckor. 
Jag har därför inte varit rädd för att göra mitt museum svåröverskådligt.
Moderna Museet i Stockholm - Rafael Moneo
Ljusinsläppen inspirerade till den lösningen som jag använde i projektet vid tiden för 
mittkritiken. Jag har också tagit intryck av salarnas dimensioner.
Malmö Konsthall – Klas Anshelm
Jag kan ha varit i tioårsåldern när in farmor som då bodde i Malmö drog med mig första 
gången till Malmö Konsthall. Mötet med de stora luftiga rummen med ljusinsläpp i taket 
var en mäktig upplevelse för en liten kille.
Millesgården på Lidingö – Johan Celsing
Jag blev mycket tilltalad av de öppna schakten mellan rummen som gjorde att man såg 
hur taket i de olika rummen hängde samman. Den idén har jag snott.
Norrköpings konstmuseum – Kurt von Schmalensee, besöktes sommaren 2017. Ett
lite mer konventionellt utformat museum i flera plan med mycket fina samlingar. Det 
fanns stora möjligheter att utnyttja naturligt ljus vilket utnyttjades endast i begränsad 
utsträckning. Detta förvånade mig och bidrog till inriktningen av mitt projekt under 
hand totalt ändrade karaktär.
Kalmar Konstmuseum – Tham & Videgård Hansson arkitekter, besöktes också
sommaren 2017. Byggnaden vann Kasper Salin-priset 2008, samtidigt som läsarna i 
lokaltidningen Barometern utsåg konstmuseet till Kalmars fulaste plats. Enligt min 
mening har museet en uppkäftig och inspirerande form i form av en ytsmart box på 
högkant. Jag tilltalades mycket av den svarta fasadfärgen vilken återkommer i mitt 
projekt. Även här noterade jag att merparten av utställningarna belystes artificiellt. 
VIDA Konstmuseum på Öland – Barbro och Börge Kamra även detta museum besöktes 
sommaren 2017. Museet är utformat som en rad stora lådor med stora ljusinsläpp, de mot 
väster med vacker utsikt mot Kalmarsund. Dessa ljusinsläpp utnyttjades i några utställning-
ar, Men längre in i huskropparna belystes de med artificiellt ljus.

Konstmuseets samlingar
I Uppsala konstmuseums samlingar finns i runda tal 12 000 konstverk. 
Museisamlingen har tillkommit dels genom ett flertal större dona-
tioner, dels genom egna inköp. Samlingen består bland annat av 
regionalt och svenskt måleri; keramik från Upsala-Ekeby keramik-
industri med över 1 600 pjäser, en omfattande grafiksamling med 
verk från 1500-talet fram till idag samt samtida konst som förvärvats 
till samlingen. Museet innehar även verk från svenskt 1960- och 
70-tal samt regionalt måleri från “den Uppländska guldåldern” vid
sekelskiftet 1800-1900.
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