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GROPEN

Konstmuseet Gropen är Uppsalas 
nya 
konstmusseum för samtida och 
historisk konst. Den är belägen 
vid fyrisån strax söder om stad-
skärnan, nedsänkt helt under 
mark. 
Att gå ner i gropen är att lämna 
staden. 
Att gå ner i gropen är att gå upp i 
konsten.

Om process.

Jag började projektet med att fundera över vilka konstmuseeum jag varit på, vilka jag gillat, och vad jag gillat med 
dem. Guggenheim, Neue Nationalgalerie, Tate Modern mf. Det fanns såklart flera och skillda saker jag gillat med dem 
men en återkommande faktor var processionen och möjligheten att orientera sig i dem. New Museeum, Moma och 
farmför allt Guggenheim har kvaliten att man kan orientera sig genom processionen genom våningsplanen. Den er-
farne museiebesökaren vet att man tar hissen upp för att gå ner till bottenplan. Men det är inte alltid självklart. Jag 
tänkte att när platsen till storlek pekade mot att göra flera våningsplan, så kunde byggnaden ha en naturlig procession 
uppifrån och ner. 
Jag besökte ett flertal konstmuseeum runt stockholm och uppsala och märkte hur i princip inget använde sig av 
naturlig ljus.
En annan poäng med en nedgrävd byggnad var att kunna nedprioritera dess yttre form och fokusera på utställning-
srummens inre, med biytorna på et Khanskt vis får hamna i mellanrummen eller där de gör sig bäst för att serva hu-
vudfunktionen, konsthallarna. Med friheten att kunna utforma rummen innifrån kom frågan vad som egentligen är bra 
utställnigsrum. Jag beslutade mig för 4 olika hallar med olika funktion, temporäritet och flexibilitet. Ordningen man 
kommer till dem i en vandring genom byggnaden och och anledningen att återbesöka fick bestämma placeringen hier-
arkiskt ovanifrån. Vilka är styrkor finns högst upp och vilka finns längst ner? 

ESKILSTUNA



Om plats.

När jag först besökte platsen och mätte upp vad konsthallens program skulle ta 
upp av den hade jag svårt att se hur byggnaden inte bara skulle ta över hela platsen. 
Vyerna skulle skymmas och rörelsen och riktningarna skulle brytas. Den stora ytan 
som i nuläget till största delen är en parkering tyckte jag hade fina kvaliteer som 
kopplade samman med åns och parkens på andra sidan. Mitt mål var att förstärka 
upplevelsen av ytan genom en stark kontrast i form av hålet. När konstutstälningar 
inte använder sig av naturligt ljus och därför inga fönster kände jag att det var yt-
terligare en anledninga till att undvika stora fasader. När man går in i ett museeum, 
lämnar man staden och tar sig ner i konstens värld. Man lämnar platsen vid fars-
tun. Jag ville göra detta avlägnsnande mer succesivt, gradvis lämnar man platsen, 
staden ovanför, när man rör sig ner i museet. Men utan att lämna kontakten med 
den helt. Platsen, och minnet av den blir taket, den återkommande kontakten med 
platsen mellan utsvängningarna. En byggnads plats i staden är en förhandling med 
dess omgivning och dess icke varande. Ett slott har en slottspark en kyrka har en 
kyrkogård osv. - En yta lika stor som hålet beläggs och kommenterar vad som har 
tagists. vad är byggnad och vad är stad? Massa - Tomrum.









Konstmuseet Gropen

Ett hål i marken! Det finns en ramp. Det hänger något i vajrar i mitten. Rampen viker av och leder in i ett hål i 
hålets vägg. En reception, en restaurang, en garderob. Här är en till ramp som leder ner. En konsthall, en ung 
konstnärs första riktiga egna utställning. Ut på rampen igen. Ett litet rum med dunklet ljus. Det är Under ån, 
solenljus sipprar ner genom vattnet och genom ett stort fönster. Ut i hålrummet igen, längre ner. En hörsal, gån-
gen leder förbi i väggens tjocklek. Trädtopparna syns fortfarande på andra sidan ån. En ny ramp, installationen i 
hålets centrum är nu i jämnhöjd. En dörr till magasin och verkstäder, på väggen precis bredvid en dörr till peda-
gogisk verksamhet. Svänger ner, runt installationen, kanske är det en spindel? Nu en ny konsthall, något större än 
den första, ett större namn! Ganska mörkt, väl riktade spottar, konsten i fokus, väldigt välgjort. Ut på andra sidan, 
rampen leder vidare, kanske halvvägs kvar? Det är lite mörkare här, lite svalare. En personaldörr, det lyser från 
ett avlångt rum, ett bibliotek och en bokhandel, några fåtöljer. Tillbaka i hålet, ser installationen snett underi-
från nu.. Nånting hänger ner till botten. En sista sväng, på rampen, nästan på botten nu. Staden hörs nästan inte 
längre. Färg! En konsthall för museets äldre samling.Trägolv, hela taket lyser diffust och jämt, de en första väggen 
är vinröd, tavlor kommer fram bra. Ett mindre rum i senapsgul nyans i mitten. Ut på andra sidan. Toalett och 
hiss upp till restaurangen och det om. man skulle vilja mitåtgärden och sista vägghålet kvar. Kommer ut i mitten. 
Botten av hålet. Staketet syns inte längre, bara ramperna och installationen med himmelen rakt ovanför. På andra 
sidan finns en stor dörr. Lite varmare innanför. Högt i tak, över 6 meter, en hög vägg delar av rummet rakt fram. 
Två lysande volymer hänger i varsitt rum lite mörkare än förre, mer spottar på tavlor och skulpturer. Rå betong-
väggar. Ljust obehandlat trägolv. Här finns museets samling för modern konst. Det större rummet till höger. En 
öppning till en blackbox där en konstvideo visas. Det var allt. Tillsist hissen upp är mycket stor. Ut i ljuset! På en 
plattform som höjs upp till marknivå. Tillbaka i Uppsala. 



Tillfälligast
Mindre kontemporära utställningar, 
möjlighet att ta in mindre etablerade 
konstnärer.

Enkelt ramverk i taket där spotlights 
och tavlor kan hängas. Skärmar kan 
spännas mellan tak och golv för enkel 
och flexibel hängning.

Tillfällig
Kontemporär konst.

Möjlighet för längre och mer påko-
stade utställnigar tack vare det mindre 
rummet ovanför.  

Rå betong, ett glasskiktt med lampor 
ovanför skappar ett diffuserat och 
mjukt ljus. Spotlights (och annat) kan 
hängas ifrån taket. Temporära väggar, 
skärmar, podium osv. kan byggas för 
utstälningen.

Den Äldre Sammlingen

En enkel rumslighet som på ett enkelt 
sätt skapar två rum, ett rött med ett  gult i 
mitten. Tavlorna kommer fram mer mot 
den mörkare bakgrunden och det diffuse-
rade takljuset ger ett ljus som inte speglas i 
eventuellt glas framför tavlorna.

Den Moderna Samlingen

Finalen i museet. Det största av rum-
men, 6,5 meter i takhöjd med en vägg 
som rakt fram vid ingången delar in 
rummet i två mindre som förstärks av 
varsin nersänkt takljusvolym. I hörnet 
finns en blackbox för videokonst 
och brevid den finns hissen som tar 
besökarna upp till marknivå. 








