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Abstract 

This thesis analyses the public art competitions arranged by the Public Art Agency Sweden 
(Statens konstråd) 1937-1970 and the discussions about public art competitions in within the 
art field of the 1940’s, -50’ and -60’s. The main material for this analysis has been the 
protocols of the Public Art Agency and the annual paper of the Swedish Artists' National 
Organization (Konstnärernas riksorganisation). The theoretical and methodological 
framework is based on Pierre Bourdieu’s understanding of the art field, and institutions as 
agents within that field. I also use Foucauldian discourse theory as another theoretical tool to 
understand the power relations between these institutions in the art field. My aim has been to 
understand why there were competitions for public art commissions – the purposes, the 
processes, the discussions and how these factors change over the decades.  

The purpose for public art competition can be understood through the ideology of the 
Swedish welfare state and the cultural policy of the Social Democratic government in the 
1930’s. The public art competitions could support the Swedish artists economically, but was 
also a way for the Swedish Government, through the Public Art Agency, to control and 
guarantee that the public artworks were of high artistic quality. This idea of artistic quality 
became more and more dominant as a purpose for the competitions through the 1950’s and 
1960’s.   
          The artists active in the Swedish Artists' National Organization found the competitions 
to be of great importance and the competitions were much discussed in the organisations 
annual paper. Many of the artists that discussed the artist competitions were of the same 
generation born in the 1910’s or 1920’s and were working with public art commissions to a 
great extent. For them, the public art competitions gave recognition and a possible income.  
          My analysis also shows that the public art competitions were also connected to the 
concept of modernism. The status of the competitions changed along with the changing 
concept of modernism. The competition was at its highest status in the 1930’s and 1940’s, 
when many artists were engaged in public art commissions. It became less popular among 
young artists in the 1960’s, when the art field was more politically radical and critical against 
authorities.  
 

Keywords: Public Art Competitions, Public Art, Modernism, the Swedish Welfare State, 

Cultural Policy, Public Art Agency Sweden, Statens konstråd, Swedish Artists’ National 

Organization, Konstnärernas riksorganisation 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

Ett kort tack  
En sådan här uppsats är inte möjlig att skriva utan hjälp och stöd på vägen. Därför vill jag 
börja med att tack de institutioner som låtit mig ta del av deras arkivmaterial. Tack till Klara 
Wahlström och Henrik Orrje på Statens konstråd, som lagt ner tid och intresse på min 
forskning och varit generösa med upplåtelse av studieplats. Tack även till Annie Lindberg och 
Patrick Amsellem på Skissernas museum som tog emot mig och var mycket tillmötesgående 
och hjälpsamma under min intensiva vecka där - en forskningsresa som var möjlig tack vare 
ett resestipendium från konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.  
 Stort tack till de som hjälpt mig med genomläsning av uppsatsmanuset i olika etapper: 
Martin Rörby, Birte Bruchmüller, Annsofi Lindberg, Mats Myrstener och Dag Nyström. Tack 
även till Ludwig Qvarnström, Marta Edling och Annika Gunnarsson för råd på vägen. Era ord 
har jag satt stort värde på!  

Sist men inte minst ett stort tack till min handledare Emilie Karlsmo som både 
entusiastiskt och tålmodigt har stöttat mig under denna spännande och krokiga process. Bättre 
handledare hade jag inte kunnat önska mig!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 4 

Innehållsförteckning 
Ett kort tack ................................................................................................................................ 3	  
Innehållsförteckning .................................................................................................................. 4	  
1. Inledning ................................................................................................................................ 6	  

1.1. Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 6	  
1.2 Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................... 7	  
1.3 Material, avgränsningar och metod .................................................................................. 9	  

Om Statens konstråds protokoll ....................................................................................... 10	  
Om KRO:s medlemsblad ................................................................................................. 11	  

1.4 Forskningsläge ............................................................................................................... 12	  
1.5 Disposition ..................................................................................................................... 14	  

2. Historisk bakgrund ............................................................................................................... 16	  
2.1. Det tidiga 1900-talet: privata mecenater ....................................................................... 16	  
2.2. Förebilderna: exempel i utlandet .................................................................................. 18	  
2.3. Tävlingarna som pedagogisk metod på konstutbildningarna ........................................ 19	  
2.4. De första tävlingsreglerna utformade av Konstakademien ........................................... 21	  
2.5. Grundandet av Skissernas museum och insamlande av tävlingsförslag ....................... 22	  
2.6. Debatt och upptakt till Statens konstråd ....................................................................... 24	  
2.7.  Bildandet av Statens konstråd och dess instruktioner .................................................. 25	  
2.8 Konstnärernas riksorganisation, konstnärernas representant i maktstriden ................... 28	  

3. 1937-1945: världskrig .......................................................................................................... 30	  
Hjälpverksamhet för konstnärer ....................................................................................... 31	  
Allmän eller inbjuden tävling? ......................................................................................... 32	  
Förslag om ett tävlingsarkiv ............................................................................................. 32	  
Historiska museet och Karolinska sjukhuset: tidiga tävlingar med komplikationer ........ 33	  

3.1. Tävlingsfrågan diskuteras inom det nystartade KRO ................................................... 36	  
Allmänna och rättvisa tävlingar ....................................................................................... 36	  
KRO tillsätter en kommitté för att granska tävlingsreglerna ........................................... 37	  
KRO:s tävlingsservice ..................................................................................................... 37	  

4. 1946-1958: efterkrigstid ....................................................................................................... 38	  
Färg och form premierar ung konst i tävlingarna ............................................................ 39	  
Staten anordnar främst inbjudna tävlingar, med varierande resultat ............................... 41	  
Kanslihuset och kanslihusannexet, två av få allmänna tävlingar ..................................... 43	  
Statens konstråd söker påverka den kommunala konstpolitiken ..................................... 45	  
’Så riskerar man ändå att i tävlingen inte kommer fram något godtagbart förslag’ ........ 45	  

4.1. Efterkrigstiden i KRO-bladet: tävlingarna formaliseras ............................................... 46	  
Tävlingarna i fokus igen .................................................................................................. 47	  

4.2. Nya tävlingsregler 1959 ................................................................................................ 48	  
5. 1958- 1970: rekordår ............................................................................................................ 50	  

’Den konstnärliga kvalitén bör tillmätas avgörande betydelse’ ....................................... 51	  
Parallella uppdrag dyker upp som beställningsform ........................................................ 52	  
Umeå universitet – stor allmän tävling, ingen vinnare .................................................... 53	  

5. 1. 1968 - en tredje version av tävlingsreglerna ................................................................ 54	  
5.2. Tävlingarna debatteras återigen i KRO:s medlemsblad ................................................ 55	  

Sergels torgs-bråket ......................................................................................................... 55	  
5.3. En förändrad syn på offentlig konst? ............................................................................ 58	  

’Tillämpa omskolning!’ ................................................................................................... 59	  
Stipendier och konstnärslöner får ökat utrymme ............................................................. 60	  

6. Diskussion och slutsatser ..................................................................................................... 62	  
6.1. Tävlingen som ekonomiskt stöd eller som en måttstock för kvalitet? .......................... 62	  

Anslaget skulle komma många till del ............................................................................. 62	  
Tävlingen som socialestetisk kvalitetsgaranti .................................................................. 63	  



 5 

Utdragna och komplicerade tävlingsprocesser ................................................................ 65	  
Vem skulle få tävla? ......................................................................................................... 66	  
Anonymitet? ..................................................................................................................... 66	  

6.2. Kopplingen till arkitekttävlingar ................................................................................... 67	  
Konstnärsrollen och arkitektrollen ................................................................................... 69	  

6.3. En modernistisk konstsyn i omvandling sedd genom tävlingarna ................................ 70	  
Rumsintegrerad konst under efterkrigstiden – oförenligt med tävlingarna? ................... 70	  
Det modernistiska begreppet i omvandling ..................................................................... 71	  
Var befann sig kultureliten och det unga avant-gardet? .................................................. 73	  

6.4. Epilog: vinnaren skriver konsthistorien ........................................................................ 74	  
7. Sammanfattning ................................................................................................................... 76	  
8. Bilder .................................................................................................................................... 78	  
9. Källor och litteratur .............................................................................................................. 82	  
 
Appendix: tabeller över statliga tävlingar 1937-1955  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 6 

1. Inledning 
Att anordna en tävling är en metod för att kunna utse en konstnär för ett konstnärligt uppdrag. 

Tävlingarna kan vara öppna för alla intresserade konstnärer eller endast för en viss grupp 

inbjudna. Under det tidiga 1900-talet var tävlingen en befäst uppdragsform, framför allt inom 

arkitektur men även inom monumental konst. Trots detta fanns det i början av 1930-talet 

ingen utarbetad praxis för hur konsttävlingar skulle utformas. I och med bildandet av Statens 

konstråd 1937 skulle tävlingen som uppdragsform för beställningar av konst komma att bli 

mer formaliserad, men med tiden också ifrågasatt.  

      Det är relativt outforskat vad tävlingarna under denna period inneburit för de 

utsmyckningar som de resulterade i och vad de eventuellt kan berätta om dåtidens 

konstpolitik och konstsyn. Den valda perioden, 1937-1970, är starkt sammankopplad med det 

svenska välfärdsbygget, men också med modernismen som konstnärlig epok. Tävlingen som 

process och urval för ett offentligt konstverk under denna period samt dess betydelse för den 

svenska modernismen var det som både intresserade och förbryllade mig inför den här 

uppsatsen tillblivelse.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar  
Mitt syfte har varit att utforska tävlingen som beställningsform av offentlig konst under 

perioden 1937-1970. Jag har i min studie dels analyserat beställarens perspektiv, i detta fall 

Statens konstråd, i det följande också benämnt som ”Konstrådet”. Att börja min undersökning 

1937, samma år som grundandet, innebar att jag har kunnat undersöka det inledande skedet i 

Statens konstråds historia. Som en motvikt har jag också velat fånga in uppdragstagaren – 

konstnärens – perspektiv. För detta syfte har jag använt mig av diskussioner om tävlingarna 

förda inom Konstnärernas riksorganisation, i det följande också benämnt som KRO, som 

grundades 1937 för att utgöra konstnärernas representant i Statens konstråd. Jag har studerat 

de diskussioner kring konsttävlingarna som återfinns i KRO:s Medlemsblad som utkom från 

och med 1940. Genom att analysera en stor mängd material från dessa två aktörer, framför allt 

protokoll och artiklar, och kombinera det med litteratur som behandlar ämnet har jag sökt 

kartlägga tävlingsförfarandet fram till år 1970.  

      Den centrala frågan som jag har ställt mitt material har varit: varför tävlades det om 

offentliga uppdrag? Därigenom uppenbarar sig flera följdfrågor. Hur kunde 

tävlingsprocesserna se ut? Vilka regelverk användes och formaliserades under denna period? 

Hur såg diskussionen om tävlingarna ut inom konstfältet? Genom dessa frågor har jag velat 

söka ett svar på vad tävlingarna fyllde för funktion i arbetet med offentliga utsmyckningar 

och i kulturpolitiken under denna period. Jag har också sökt svara på vad tävlingarna kan säga 
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om tidens konstsyn, både hos Statens konstråd och inom KRO. Genom att studera diskursen 

kring tävlingar också inom konstnärskåren har jag velat jag söka svar på hur tävlingarna 

inverkade på konstnärernas arbete och roller inom konstfältet vid tiden för min undersökning. 

      Givet uppsatsens primära material, det vill säga Statens konstråds protokoll åren 1937-

1970 samt KRO:s medlemsblad från samma tidsperiod, har följande frågeställningar alltså 

aktualiserats:  

1. Varför tävlades det i offentliga utsmyckningsprojekt?  

2. Hur kunde tävlingsformerna se ut? Förändrades de över tid?  

3. Vilka var aktörerna i tävlingsprocesserna och vilken betydelse hade tävlingarna för  

 dessa aktörer?  

4. Vad säger tävlingarna om konstsynen och konstpolitiken under den valda  

  tidsperioden?   

 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 
Min målsättning har varit att göra en historisk kartläggning av aktörerna, framför allt Statens 

konstråd och KRO:s ställningstaganden och positioneringar inom konstvärlden 1937-1970 

utifrån det relativt outforskade tävlingsförfarandet. För att kunna förstå tävlingarnas roll i den 

svenska modernismen, de olika aktörerna som stred om makten över tävlingarna i synnerhet 

och den offentliga konsten i allmänhet, kommer jag att använda mig av den franske 

sociologen Pierre Bourdieus (1930-2002) teorier om kulturella fält. Dessa presenterades 

framför allt i Konstens regler (1992/2000).1 Jag har kompletterat min kultursociologiska 

analys med ett diskursteoretiskt angreppssätt på mitt material. Diskursteori kan också vara ett 

verktyg för att förstå hur makt förändras och omfördelas över tid. Jag har därför plockat ut 

delar av diskursteorin för att kunna göra en maktanalys som kan komplettera fältanalysen. 

      Enligt Bourdieu är konstvärlden ett kulturellt produktionsfält. Ett kulturellt 

produktionsfält kännetecknas av aktörer som sinsemellan strider om något för dem 

gemensamt: makten inom fältet.2 Aktörer inom det svenska konstfältet under 1940-1950- och 

1960-talen var bland annat Statens konstråd och Konstnärernas riksorganisation, som varit 

aktuella i den här uppsatsen. Jag har också pekat ut andra aktörer som Konstakademien och 

Konstfrämjandet, museer, konstkritiker och enskilda konstnärer. Jag har också beaktat aktörer 

som befinner sig utanför fältet men som ändå påverkar det, såsom Byggnadsstyrelsen 

(grundat 1918) och Svenska arkitekters riksförbund (SAR, grundat 1936, idag Sveriges 
                                                
1 Bourdieu, Pierre, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, B. Östlings bokförl. Symposion, 
Stehag, 2000, med inledning av Donald Broady 
2 Gustavsson, Martin, Makt och konstsmak: sociala och politiska motsättningar på den svenska konstmarknaden 
1920-1960, Stockholms Univ., Stockholm, 2002, s. 5, jfr Broady, Donald, inledning till Bourdieu, 2000, s. 12 ff.  
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arkitekter). Alla dessa aktörer besitter vad Bourdieu skulle kalla för tillgångar, symboliska 

eller materiella av jämförbar omfattning men av olika art. Dessa tillgångar menar jag att 

aktörerna använde sig av för att kunna utöva makt över tillblivelseprocessen av ett offentligt 

konstverk.3 Detta innebär att de som aktörer också var viktiga i debatten, påverkade 

tävlingarna och den offentliga konsten. 

      Tidsperioden för min undersökning är relativt lång, mer än tre decennier.  Bourdieu 

menar dock att det kulturella produktionsfältets struktur är beständigt över tid. Det enda som 

förändras är aktörernas inbördes relationer och de värden som de representerar.4 I och med att 

relationerna förändras så förändras också agenternas makt, vilket jag diskuterat i min 

undersökning.  

      Konstsynen och den offentliga konstens status förändras också över tid vilket kommer 

att tas i beaktande. Vilka grupper diskuterade den offentliga konsten och under vilken tid? För 

att kunna analysera detta använder jag mig av ett annat teoretiskt grepp - diskursteori. 

Filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults (1926-1984) diskursteori ställer frågor kring 

vem som har rätt att tala, kompetensen att förstå och förmåga att omsätta denna diskurs i 

beslut, institutioner eller praktiker. Diskursteorin ger en möjlighet att förstå en process.5 Med 

en diskurs åsyftas ett mönster för en epoks kunskapsproduktion och består av en viss grupp av 

utsagor och kunskap.6 Relationen mellan makt och språk är här central. Diskursteori kan 

belysa vad som uttrycks, när det uttrycks och hur det formar samhället – i den här studien 

innebär det om och hur det ska tävlas i offentlig konst.7 Bourdieus teorier i Konstens regler 

fokuserar på konstnärerna, deras tillgångar och deras ”rum av möjligheter”.8 För att istället 

kunna studera aktörerna som agerar och strider på konstfältet på en slags makronivå (statliga 

myndigheter och organisationer snarare än individer) har det varit fruktbart att också använda 

mig av diskursteori, som fokuserar mer på hur dessa aktörer i sina relationer till varandra 

producerar kunskap och uppfattningar om vad som är rätt och fel.9 Enligt diskursteori kan 

man påstå att de två aktörer som jag primärt har undersökt – Statens konstråd och KRO – 

formade diskursen kring konsttävlingar och därigenom också synen på offentlig konst i 

                                                
3 Staten agerar som både konstkonsument och konstproducent inom fältet genom sin förlängda arm Statens 
konstråd. Staten breder härmed ut sin makt både inom de kulturella produktionsfälten och den ekonomiska 
maktens fält, men gör inte det kulturella produktionsfältet beroende av staten, se Gustavsson, 2002, s. 5, s. 17 
och s. 163 f., jfr Broady i Bourdieu, 2000, s. 12 ff.  
4 Broady, i Bourdieu, 2000, s. 17 
5 Ibid., s. 28 
6 Jfr Qvarnström, Ludwig, Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri: 
historia, reception, historiografi, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2010, s. 28  
7 Enligt Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7 
8 Broady, i Bourdieu, 2000, s. 21 
9 Jfr Foucault, Michel, ”The Subjects of Power”, i Dreyfus, Hubert L. & Rabinow, Paul, Michel Foucault: 
beyond structuralism and hermeneutics, 2. ed., Univ. of Chicago Press, Chicago, 1983, s. 222 f.  
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Sverige under den valda tidsperioden. Däremot kan min analys inte ge en heltäckande bild av 

hela det kulturella produktionsfältet för offentlig konst under den aktuella tidsperioden utan 

endast svara för en del. I övrigt kan jag endast peka på andra aktörer inom fältet som 

Konstakademien, Sveriges arkitekter SAR, de konstnärliga utbildningarna, Nationalmuseum 

och vissa konstkritiker, för att nämna de mest centrala. En heltäckande undersökning skulle 

helt enkelt kräva mer utrymme än vad denna uppsats tillåter men genom analysen av mitt 

material kan jag visa glimtar av fältet och peka ut vissa sammanhang.   

      Jag skulle här, helt i korthet, vilja tillägga att både kultursociologi och diskursanalys är 

fruktbara även som genusteoretiska verktyg. Gällande den undersökning som jag har gjort kan 

jag också konstatera att konstfältet vid den studerade tiden var dominerat av manliga aktörer 

och likaså var diskursen manligt kodad, även om det förekom en rad intressanta kvinnliga 

aktörer i mitt material. Här finns också en möjlighet för vidare intressant forskning.  

   

1.3 Material, avgränsningar och metod  
Mitt material har utgjorts av Statens konstråds mötesprotokoll med bilagor och KRO:s 

Medlemsblad. Dessa har utgjort grunden för en kvalitativ analys av tävlingarnas formalisering 

inom fältet och diskussionen som förts kring tävlingarna. Jag har även använt mig av de 

sammanställningar som Statens Konstråd publicerade över sin verksamhet och sina inköp 

under åren 1937-1955.10 Dessa har utgjort grunden till min kvantitativa undersökning av 

antalet ordnade tävlingar 1937-1955 som finns i ett appendix. För att få en överblick över de 

tävlingar som Statens konstråd anordnade har jag först gjort en kvantitativ analys av antalet 

anordnade tävlingar, som finns bifogat i ett appendix. Därefter har jag gjort en kvalitativ 

genomgång av mitt övriga material. Då mitt fokus har legat på tävlingarnas form och status 

har jag inte uppehållit mig vid enskilda tävlingsprogram utan istället fokuserat på de olika 

versionerna av tävlingsregler, eftersom dessa låg till grund för programmen och därmed ger 

en mer övergripande bild av tävlingarna. 

Initialt var min tanke att göra fallstudier kring några utvalda tävlingar. Då de 

förlorande bidragen inte fanns bevarade i någon större utsträckning föll denna idé. Därför har 

jag valt att inte behandla de estetiska eller innehållsmässiga aspekterna av enskilda 

tävlingsförslag. 

     Eftersom mitt ämne var relativt outforskat så har jag behövt ta hjälp av mitt material för att 

förstå vad som skedde. Materialet har bitvis behövt fungera som historisk källa samtidigt som 

                                                
10 Statens konstråd: En orientering samt redogörelse för rådets tre första verksamhetsår 1 juli 1937-1930 juni 
1940, Nord. bokh., Stockholm, 1941, samt Statens konstråd: Redogörelse för Konstrådets verksamhet 1 juli 
1937-30 juni 1955, Nord. bokh., Stockholm, 1955 



 10 

det har utgjort materialet för undersökningen. Denna dubbelverkan har jag försökt hantera 

genom att i min text påpeka när jag använder mig av materialet och när jag istället refererar 

till andra källor såsom litteratur och annan tidigare forskning.11 Generellt har jag också strävat 

efter ett kritiskt förhållningssätt till materialet.   

 

Om Statens konstråds protokoll 
När jag bestämde mig för att utforska tävlingar i offentlig konst under 1900-talet visste jag 

inte var jag skulle börja och hur jag skulle avgränsa mig då mitt ämne och mina 

frågeställningar var så outforskade. Jag valde därför att möjliggöra min undersökning av 

tävlingar i offentlig konst genom att avgränsa mig till staten som beställare. Detta fick med 

andra ord bli min väg in i konsttävlingarna under efterkrigstiden. Ekonomihistorikern Martin 

Gustavsson, som delvis behandlade Statens konstråd i sin avhandling, menar att denna mark 

inuti staten var obruten. Materialet över Statens konstråds inköp, såsom protokoll, 

korrespondens och räkenskaper med mera hade inte systematiskt utforskats tidigare.12 

Detsamma gällde tävlingsförfarandet inom Statens konstråd. Detta har inneburit en stor och 

tidskrävande materialgenomgång men också en möjlighet till grundforskning.  

      Protokollen är otryckta källor och finns att tillgå på Statens konstråd. De är ofta 

kortfattade eftersom de utgör ett beslutsunderlag och det är främst bilagorna som återger vissa 

mer utförliga diskussioner. I de tidiga protokollen, 1937-44, finns det mycket få inkomna 

handlingar utan främst utgående, vilket också har skapat vissa luckor i analysen. Längre fram 

i tiden bifogades fler ingående handlingar såsom brev och skrivelser till protokollen som 

bilagor. Protokollen är också beslutande och de bakomliggande diskussionerna finns inte 

bifogade, vilket har gjort det svårt att kunna peka ut exakta samband eller bakgrund till ett 

beslut. Trots detta har jag funnit många av besluten intressanta att framhålla och diskutera i 

min analys.   

      Till stöd vid genomgången av protokollen har jag använt mig av de mer behändiga 

och överskådliga översikter som publicerades 1941 och 1955. Saknaden av 

sammanställningar över verksamheten efter 1955 har medfört att Statens konstråds 

verksamhet åren 1955-1970 inte har kunnat studeras lika detaljerat. Ett problem gällande åren 

1965-1970 var också att protokollen var osorterade, med bilagor som saknades och låg i 

oordning.13  

                                                
11 Martin Gustavsson beskriver ett liknande förhållningssätt i sin avhandling - att vara nära sitt källmaterial men 
samtidigt föra en källkritisk diskussion, se Gustavsson, 2002, s. 266 
12 Se Gustavsson, 2002, s. 166 
13 Även Martin Gustavsson vittnade om denna problematik under hans genomgång av Konstrådets arkiv, se 
Gustavsson, 2002, s. 166 
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      Jag har valt att begränsa min undersökning till åren 1937-1970 vilket gör att jag har 

studerat Statens konstråds tidigaste verksamhet som också sammanföll med den sena 

modernismen inom svensk konst. Detta var en period då mycket hände i samhällsekonomin 

och kulturpolitiken. Statens konstråds arkiv har också en särskild serie med handlingar 

rörande vissa större tävlingar, som avslutas år 1969.14 Att avgränsa min undersökning till åren 

1937-1970 framstod av allt att döma som motiverat. Det ska dock framhållas att tävlingarna 

som beställningsform inte helt försvann inom Statens konstråd efter 1970 utan såväl som 

allmänna tävlingar som så kallade parallella uppdrag, vilket de inbjudna tävlingarna kom att 

kallas från slutet 1950-talet, har fortsatt att vara en förekommande upphandlingsform.  

      Även om mitt material i huvudsak rör statliga tävlingar så har även tävlande på andra 

nivåer undersökts i mindre omfattning. Statens konstråd påverkade den kommunala 

konstpolitiken. Kommunerna kom därför ofta att följa den statliga konstinköpspolitiken, 

också i anordnandet av tävlingar. Som ett exempel kan nämnas Stockholms stad som i stort 

sett följde statens inköpspolitik och till och med hade ett större årligt anslag till att köpa 

konst.15 Även andra kommuner i landet hade under långa perioder under 1900-talet en god 

ekonomisk utveckling och bedrev en aktiv konstpolitik där de bland annat anordnade 

tävlingar.16 De tävlingar som anordnades på lokal nivå hade en stor betydelse för 

konstnärskåren vilket syns i KRO:s medlemsblad som jag har använt i min analys och som 

jag introducerar här nedan. Därför anser jag att även visst tävlande på framför allt kommunal 

nivå också bör tas med i analysen, såsom den kommunala tävlingen om skulptural 

utsmyckning av Sergels torg i Stockholm men även andra exempel som nämns i korthet, 

såsom den kommunala tävlingen om Stockholms tunnelbana eller tävlingen om den kyrkliga 

konsten i Kvibergskrematoriet i Göteborg.  

 

Om KRO:s medlemsblad  
Uppsatsens syfte har varit att undersöka tävlingarnas betydelse och process utifrån ett antal 

aktörer inom konstfältet vid den aktuella tidsperioden. För att få med en annan viktig aktör 

som en motvikt till Statens konstråd föll valet på ett annat i princip outforskat material - 

Konstnärernas riksorganisations Medlemsblad från åren 1937-1970.  

                                                
14 Statens konstråds arkiv, Handlingar rörande tävlingsbestämmelser och kontrakt 1939-1969 (F3:1) 
15 Gustavsson, 2002, s. 353, jfr From, Lena, ”Konst eller konstigt?” i Sörenson, Ulf (red.), Höga hus, 
Langenskiöld, Stockholm, 2010, s. 150 
16 Se bl.a. Sjöholm Skrubbe, Jessica, Skulptur i folkhemmet: den offentliga skulpturens institutionalisering, 
referentialitet och rumsliga situationer 1940-1975, Makadam,  Göteborg, 2007, s. 59 f. som pekar på 
kommunernas viktiga roll som beställare under denna tid 
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Konstnärernas riksorganisation, förkortad KRO, bildades 1937 i samband med att Statens 

konstråd inrättades för att tillvarata konstnärernas intressen och företräda dem i arbetet med 

den statliga offentliga konsten. Deras första och till en början främsta uppdrag var att utse 

ledamöter till Statens konstråd. Snart kom dock KRO att utgöra en sorts facklig 

intresseorganisation för svenska konstnärer och som detta fick de mer och mer makt inom 

konstfältet. Deras Medlemsblad trycktes och gavs ut till medlemmarna från och med 1940. 

      Som material utgör Medlemsbladen ett fönster in i KRO:s verksamhet liksom in i det 

svenska konstlivet vid tiden. Till en början utkom medlemsbladet ett fåtal gånger per år för att 

på 1950- och 60-talen ges ut 6-7 gånger om året. I det första numret av medlemsbladet 

presenterades dess funktion, nämligen att publicera: ”nyheter och tillkännagivanden”.17 

Huvuduppgiften var dock att ”samlas kring knåpet att hålla reda på sådant som tävlingar, 

stipendier, förenings- och personnytt, lokalfrågor, materialbekymmer och mycket annat”.18 

Stort utrymme i Medlemsbladet under dessa år fick alltså tävlingar i offentlig utsmyckning. 

Inte endast de statliga tävlingarna, som framför allt under kriget var få, utan också tävlingar 

på kommunal nivå, inom Svenska kyrkan och anordnade av privata aktörer. I Medlemsbladet 

publicerades även referat efter diskussioner som hållits under medlemsmöten och enskilda 

medlemmar kunde skicka in debattartiklar som publicerades ”i mån av utrymme”.19 

Avsändarna till de inlägg i Medlemsbladet som jag hänvisar till är därför skiftande: ibland är 

de ledamöter från KRO:s styrelse, ibland andra medlemmar. Det kunde även förekomma 

artiklar av andra aktörer inom konstfältet såsom konstkritiker, arkitekter, representanter från 

Byggnadsstyrelsen eller någon annan beställare. Medlemsbladen utgjorde en diskurs mellan 

KRO:s styrelse, medlemmar och andra aktörer på fältet. Till skillnad från de kortfattade och 

till synes neutralt hållna protokollen från Statens konstråd så är artiklarna i KRO:s 

Medlemsblad tillspetsade i språk och argumentation utan att nödvändigtvis föranleda ett 

faktiskt beslut eller händelseutveckling.  

 

1.4 Forskningsläge  
Någon övergripande studie kring tävlingarna som beställningsform inom den statliga 

inköpspolitiken finns inte, däremot finns det forskning på angränsande områden som relaterar 

till min undersökning. Ekonomihistorikern Martin Gustavsson har gjort en omfattande studie 

av statliga inköp av så kallad lös konst i sin avhandling Makt och konstsmak: sociala och 

                                                
17 Osign., ”Anmälan” i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1940:1-2, s. 2 
18 Ibid., s. 2 
19 Ibid., s. 2 
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politiska motsättningar på den svenska konstmarknaden 1920-1960 (2002).20 Han går där 

även ner på djupet i tillblivelsen av Statens konstråd och dess bakgrund. Gustavsson berör 

dock inte byggnadsanknuten konst eller tävlingar utan endast direkta inköp av så kallad lös 

konst, det vill säga det lösa måleri, den grafik och skulptur som beställdes.  

      Nedslag i vissa tidiga svenska konsttävlingar har gjorts tidigare i konstvetenskapliga 

avhandlingar såsom Emilie Karlsmos Rum för avsked: begravningskapellets arkitektur och 

konstnärliga utsmyckning i 1900-talets Sverige (2005),21 som tar upp Skogskrematoriet i 

Stockholm och dess utsmyckningar samt Ludvig Qvarnströms avhandling Vigselrummet i 

Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri: historia, reception, 

historiografi (2010),22 om Vigselrummet i Stockholms rådhus och upprinnelsen till de 

tävlingsformer som föregick Statens konstråds verksamhet. Här ger även Hans-Olof Boströms 

nyligen publicerade Carl Larsson: monumentalmålaren (2016) en god redogörelse för 

tävlingarna om Nationalmuseums muralmålningar.23 Nämnas bör också Per Hedströms 

avhandling Skönhet och skötsamhet: konstnärliga utsmyckningar i svenska skolor 1870-1940 

(2004), 24 där vissa tävlingsuppdrag för svenska skolor innan 1937 tas upp.  

1940- och 50-talens svenska offentliga konst är också till viss del utforskat tidigare, 

exempelvis i Jessica Sjöholm Skrubbes avhandling Skulptur i folkhemmet: den offentliga 

skulpturens institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer 1940-1975 (2007) 25 

som ger en god överblick av beställarsituationen inom fältet vid tiden men som inte närmare 

studerar tävlingsformen som sådan. Det finns ett antal monografier om de verkande 

konstnärerna under perioden och deras offentliga uppdrag. En konstvetenskaplig avhandling 

utkommen under senare år är Linda Fagerströms Randi Fisher - svensk modernist (2005).26 

Det har sällan forskats kring dessa konstnärers verk utifrån tävlingsaspekten utan fokus har 

legat på de enskilda verken, en fallstudie där tävlingen ges lite mer utrymme är dock Lars-

Göran Oredssons licentiatavhandling Rumsbildning: om Lennart Rodhes arbete med Paket i 

långa banor i Östersunds posthus (1991).27 Denna ovan nämnda forskning har dock inte 

                                                
20 Gustavsson, 2002 
21 Karlsmo, Emilie, Rum för avsked: begravningskapellets arkitektur och konstnärliga utsmyckning i 1900-talets 
Sverige, Makadam,Göteborg, 2005 
22 Qvarnström, 2010 
23 Boström, Hans-Olof, Carl Larsson: monumentalmålaren, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 2016 
24 Hedström, Per, Skönhet och skötsamhet: konstnärliga utsmyckningar i svenska skolor 1870-1940, Stockholm : 
Univ., 2004, Stockholm, 2004. Avhandlingen slutar vid bildandet av Statens konstråd, vilket utgör början för 
denna studie 
25 Sjöholm Skrubbe, 2007 
26 Fagerström, Linda, Randi Fisher - svensk modernist, Ellerström, Lund, 2005 
27 Oredsson, Lars-Göran, Rumsbildning: om Lennart Rodhes arbete med Paket i långa banor i Östersunds 
posthus, Kalejdoskop, Åhus, 1991 
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studerat tävlingarna i sig och gjort jämförelser tävlingar emellan för att söka svar på mina 

frågeställningar.  

      En av få forskare som har studerat KRO:s medlemsblad är Bengt Lärkner, vars 

avhandling i konstvetenskap Den offentliga konsten och kritiken (1979) sätter 

Medlemsbladets diskussioner i ett större sammanhang vilket har varit av intresse för mig 

eftersom min avgränsning innebär att jag inte har studerat annan press eller konstkritik under 

perioden.28 På ett liknande sätt fungerar Cilla Robachs avhandling Formens frigörelse (2010) 

om1960-talets debatt kring konst och konsthantverk i Sverige.29  

      För att kunna jämföra och förstå ursprunget till tävlingarna i offentlig konst har det 

också varit fruktbart att studera arkitekturtävlingarnas historia där det finns en del forskning 

från de senaste decennierna. Framför allt Stina Hagelqvists avhandling i konstvetenskap 

Arkitekttävlingen som föreställning: den svenska arkitekttävlingens ideologiska, 

institutionella och professionella villkor under 1900-talets första hälft (2010) har varit av 

intresse för mitt arbete. 30 En historik kring det sena 1800-talets arkitekttävlingar ger även 

Rasmus Waerns avhandling i arkitekturhistoria Tävlingarnas tid – Arkitekttävlingarnas 

betydelse i borgerlighetens Sverige (1996).31 

 

1.5 Disposition 
Uppsatsen har delat upp i nio kapitel. Min analys av materialet har delats upp kronologiskt. I 

andra kapitlet ges en historisk bakgrund till mitt undersökningsområde, det vill säga 

tävlingarnas ursprung liksom de förutsättningar som låg till grund för att Statens konstråd och 

KRO bildades och kom att strida om makten inom fältet i allmänhet och om tävlingarna i 

synnerhet. Detta andra kapitel avslutas med grundandet av Statens konstråd och KRO. I och 

med det tar analysen vid i tredje kapitlet. Analysens tre följande kapitel har delats upp i tre 

historiska perioder under 1900-talet som skiljer sig mycket åt sinsemellan, både ekonomiskt 

men också samhällspolitiskt, ideologiskt och kulturellt. Det tredje kapitlet behandlar tiden 

strax före andra världskriget, med start 1937, då Statens konstråd och KRO bildades, och når 

fram till andra världskrigets slut, vilket är en tid som markant präglades av världskrigets nöd 

och svåra politiska och ekonomiska omvälvningar. Därefter tar det fjärde kapitlet vid och vad 

jag rubricerar som efterkrigstiden, en tid av återhämtning och framtidstro efter kriget, och 

                                                
28 Lärkner, Bengt, Den offentliga konsten och kritiken 1953-1975, Inst. för konstvetenskap, Univ., Lund, 1979 
29 Robach, Cilla, Formens frigörelse: konsthantverk och design under debatt i 1960-talets Sverige, Arvinius, 
Stockholm, 2010 
30 Hagelqvist, Stina, Arkitekttävlingen som föreställning: den svenska arkitekttävlingens ideologiska, 
institutionella och professionella villkor under 1900-talets första hälft, Axl Books, Stockholm, 2010 
31 Waern, Rasmus, Tävlingarnas tid – Arkitekttävlingarnas betydelse i borgerlighetens Sverige 
Arkitekturmuseets skriftserie nr: 5, Stockholm, 1996 
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som avgränsas till år 1958. Analysen avslutas med det femte kapitlet som behandlar åren 

1958-1970 och som har getts rubriken ”rekordår”, vilket är ett begrepp som brukar beskriva 

denna period. Det var en period som kännetecknades av att Sveriges ekonomi nådde sina 

absoluta rekordnivåer för att sedan följas av en ekonomisk tillbakagång. I samtliga av dessa 

tre kapitel har jag först låtit Statens konstråds protokoll ta plats för att sedan låta KRO:s 

Medlemsblad ”svara”. Jag har även fört in egna resonemang löpande i analysen med hjälp av 

kontextualiserande litteratur. 

      Efter denna kronologiska genomgång och analys och materialet har jag i det sjätte 

kapitlet fört en diskussion där jag lyfter fram de tendenser och teman som jag har kunnat 

utläsa i analysen av mitt material. Slutligen har jag i det sjunde kapitlet sammanfattat min 

analys och diskussion samt återgått till de frågeställningar som ställdes i det inledande kapitlet 

för att besvara dem. Uppsatsen har sedan en bildförteckning i kapitel åtta och källor och 

litteratur i kapitel nio. Jag har också allra sist bifogat ett appendix med min kvantitativa 

undersökning av de statliga tävlingarna 1937-1955. Appendixet ska användas som ett stöd i 

läsningen av uppsatsens alla delar.  
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2. Historisk bakgrund  
Den offentliga konsten i Sverige bör förstås utifrån västvärldens samhällsekonomiska 

utveckling under 1900-talet och Sveriges utveckling från jordbruksnation till industrination. 

Under 1930-talet var stora delar världsekonomin i kris. Sverige hade en jämförelsevis mer 

stabil utveckling, vilket medförde en aktiv ekonomisk politik kännetecknad av den 

socialdemokratiska dominansen i riksdagen efter 1932. Detta kan märkas bland annat i 

initiativet till att Statens konstråd bildades 1937. Martin Gustavsson skriver att den aktiva 

politik som drevs under 1930-talet fick en ”fastare form” under 1950-talet genom den så 

kallade svenska modellen, där motsättningar löstes genom tyst förhandlande och konsensus 

snarare än högljudd debatt.32 1958-1975 kan kallas rekordår, eller den svenska kapitalismens 

guldålder. Detta var givetvis konstområdet en del av, och konstfältet var mycket annorlunda 

på 1950-talet och slutet av 1960-talet, där min undersökning slutar. Även synen på tävlingen 

som beställningsform för offentliga uppdrag förskjuts under decennierna som min 

undersökning rör. Från att ha tagit en relativt stor plats i debatten så försvinner tävlingarnas 

synlighet succesivt från konstfältet, något som tycks ske under slutet av 1960-talet.33 

      Nedan följer en översiktlig kartläggning av de främsta aktörerna som föregick Statens 

konstråds grundande 1937, inte bara gällande offentliga utsmyckningar utan också gällande 

tävlingar. Denna historiska översikt har också för avsikt att kartlägga rötterna till 

konsttävlingen som idé och metod, vilket fanns både i arkitekturens värld och i den 

konstnärliga utbildningen. Förebilder till Statens konstråd fanns också både i Sverige och 

utomlands.  

 

2.1. Det tidiga 1900-talet: privata mecenater 
Statens konstråd var inte den första beställaren av offentliga utsmyckningar som använde 

tävlingen som en form av upphandlingsprocess. Vid sekelskiftet 1900 skedde ett märkbart 

uppsving för den offentliga konsten i Sverige. En rad olika beställare utsmyckade offentliga 

platser i stora delar av landet: kyrkan, adeln, borgerskapet och arbetarrörelsen men även 

ideella och filantropiska föreningar. Dessa hade genom privata medel, donationer och 

insamlingar uppfört stadsparksfontäner, arkitekturskulptur och monument över kungar och 

borgerliga hjältar.34  

                                                
32 Jfr Gustavsson, 2002, s. 127 
33 Se exempelvis Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1985:12, s. 15 
34 From, 2010, s. 149 f. Se även Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 49 ff. En viktig mecenat var bl.a. Föreningen Konst i 
skolan, där också tävlingar anordnades, se Hedström, 2004 samt Hedström, Per, ”Modernismen och den 
offentliga konsten”, i Widenheim, Cecilia & Rudberg, Eva (red.), Utopi & verklighet: svensk modernism 1900-
1960, Moderna museet, Stockholm, 2000, s. 91 ff. 
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En av de främsta privata aktörerna var Eva Bonniers donationsfond, som även var en 

föregångare till Statens konstråd vad gällde syfte och stadgar. Fonden, som efter ett par år 

bytte namn till Eva Bonniers donationsnämnd, startades 1903 efter en donation från 

konstnärinnan Eva Bonnier (1857-1909). Syftet var att med fondens medel låta genomföra 

konstnärliga utsmyckningar i offentliga byggnader i Stockholm och det skulle göras genom 

tävling. I nämnden satt sju ledamöter, varav fem konstnärer. I stadgarna angavs det att 

nämnden, när de fann en lämplig utsmyckningsuppgift, skulle låta offentliggöra en öppen och 

anonym tävling för alla svenska konstnärer.35 Vidare skulle full frihet ges i val av ämne, 

material och sättet för utförande. Snart uppdagades det dock problem i denna, något vida 

definition. Några av nämndens ledamöter, däribland målarna Prins Eugen (1865-1947) och 

Richard Bergh (1858-1919), ansåg att det borde finnas en möjlighet att bjuda in till slutna 

tävlingar och att avstå från att utse en vinnare om inget bidrag höll tillräckligt god konstnärlig 

kvalitet. Justitiekanslern, som var den som skulle godkänna stadgeändringarna i nämnden, 

ville dock fortsatt hålla öppna tävlingar för att ”uppmuntra nya, mindre kända men begåvade 

konstnärer till verksamhet och bereda dem möjlighet till erhållande av ekonomiskt understöd 

genom att tävla om utfästa pris och beställningar”. 36 Det skulle krävas flera ändringar i 

stadgan längre in på 1910-talet och först på 1920-talet kunde nämnden beställa konst direkt, 

utan att först gå genom ett tävlingsförfarande.37   

      Rasmus Waern jämför i sin avhandling de tävlingar om monument som anordnades 

under 1800-talet med arkitekturtävlingarna under samma tid och menar att dessa 

monumenttävlingar inte kröntes av någon större framgång. Waern kallar även frankt 

Bonniernämndens tävlingar för fiaskon, trots att han menar de hade en ”bred uppslutning” 

efter sekelskiftet. En konsekvens av att de offentliga uppdragen varit få under 1800-talet var 

att väggmåleriet sett en negativ utveckling under denna tid och tekniken var praktiskt taget 

bortglömd bland svenska konstnärer. En ny generation målare, däribland Carl Larsson (1853-

1919) och Georg Pauli (1855-1935), skulle dock komma att uppdatera och återinföra 

frescomåleriet i Sverige under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.38 Pauli skulle i 

slutet av 1930-talet framhålla just Bonniernämndens tävlingar och betydelsen som de hade 

                                                
35 Eva Bonniers donationsnämnd: verksamheten under 20 år, Bonnier, Stockholm, 1932, s. 20 f., jfr Qvarnström, 
2010, s. 73. Se även Waern, 1996, s. 51 f. där han hävdar att stadgarna var utformade så att Bonniernämnden var 
tvungna att anordna ny tävling gång på gång tills ett vinnande förslag kunde utses  
36 Qvarnström, 2010, s. 75 
37 Waern, 1996, s. 51 
38 Qvarnström, 2010, s. 59, jfr Boström, 2016, s. 79 
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haft när det gällde att intressera unga konstnärer för de allmänna uppdragen under det tidiga 

1900-talet.39 

  

2.2. Förebilderna: exempel i utlandet 
     I en rad andra länder i Europa tävlades det i början av seklet, däribland de nordiska 

grannländerna med den unga nationen Norge i spetsen. Detta var ett resultat av det tilltagande 

intresset för offentliga utsmyckningar. Framför allt det norska muralmåleriet ansågs vara 

nydanande och bland annat utsmyckningen till universitetet i Oslo 1909-1916 hade avgjorts 

genom en tävling.40 Vid tävlingar om kyrkoutsmyckningar gick uppdragen vid ett par 

tillfällen under 1930-talets början till andra nordiska konstnärer som norrmän och danskar, 

vilket svenska konstnärer inte var sena att protestera mot.41 

    Idén om att en viss procent av anslaget till en ny byggnad skulle gå till konstnärlig 

utsmyckning kom framför allt från USA, där staten under den ekonomiska depressionen i 

början av 1930-talet använde sig av konst för att utsmycka nya federala byggnader, såsom 

posthus och sjukhus, inom ramen för president Franklin D. Roosevelts ekonomiska satsning 

”The New Deal”.42 En måleri- och skulpturavdelning vid det amerikanska 

finansdepartementet utsåg en kommitté för utplacerande av konst om det ansågs lämpligt, ofta 

genom att en tävling anordnades, och konstnärernas skisser skulle gärna ställas ut för att 

väcka ett intresse hos allmänheten. Konsten skulle dock vara skapad av amerikanska 

konstnärer och för amerikaner, vilket innebar att socialrealistiska motiv som skildrade 

depressionen prioriterades.43 En liknande procentregel hade även införts av den 

nationalsocialistiska regeringen i Tyskland 1933, organiserat genom deras 

Reichkulturkammer under ledningen av Joseph Goebbels. Även där gällde det främjandet av 

de inhemska konstnärerna och en anti-modernistisk konstpolitik som vände sig mot vad som 

kallades för ”urartad konst”.44 

      Sammantaget var intresset för offentlig konst stort i västvärlden under början av 1930-

talet. I flera länder instiftades konstnärsorganisationer och statliga organ för att stötta de 

                                                
39 Jfr Pauli, Georg, Monumentalmåleriets utveckling i Sverige från 1800-talets senare del, Bonnier, Stockholm, 
1933, s. 22 
40 Även där var det dock problem med tävlingsformerna, se Qvarnström, 2010, s. 76 
41 Karlsmo, 2005, s. 261 f.  
42 Ingen regel utan undantag: enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö, Konstnärsnämnden, 
Stockholm, 2013, s. 36 f. Jfr Barter, Judith A. (red.), America after the fall: painting in the 1930s, First edition., 
The Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois, 2016, s. 15 ff. och s. 93 f.  
43 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 58, se även Stensman, Mailis & Tranaeus, Björn (red.), "Konsten är på väg att 
bliva allas-": Statens konstråd 1937-1987, Statens konstråd, Stockholm, 1987, s. 11. Att ställa ut 
tävlingsförslagen var en idé som återkom hos Statens Konstråd men också i andra tävlingar, exempelvis den 
kommunala om Skogskrematoriet 1937, se Karlsmo, 2005, s. 270 f. 
44 Stensman, & Tranaeus, (red.), 1987, s. 11, jfr Sjöholm Skrubbe, s. 58 
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inhemska konstnärerna under den ekonomiska krisen och i Belgien hölls till och med en 

internationell konferens i frågan 1935.45 Inför Statens konstråds grundande gjorde regeringen 

internationella utblickar till bl.a. dessa ovan nämnda länder för att se hur de agerade på 

konstområdet, vilket skulle ligga till grund för Statens konstråds instruktioner. 46  

 

2.3. Tävlingarna som pedagogisk metod på konstutbildningarna 
Ursprunget till tävlandet fanns bland annat i den konstnärliga utbildningen. Från början av 

1800-talet hade det anordnats tävlingar efter ett angivet ämne som en del av utbildningen på 

Konstakademien. Detta var framför allt kopplat till så kallade historiemåleriet och var även ett 

sätt att träna eleverna i att utföra större monumentala uppdrag, ofta oljemåleri på duk med 

historiska motiv som anvisades mycket precist i tävlingsprogrammen.47 Tävlingarna vilade på 

uppfattningen att historiemåleriet var en av de mest krävande konstnärliga inriktningarna.  

Under 1870-talet införde även en guldmedalj i landskapsmåleri och så småningom så kallade 

”tävlings-” eller ”prisämnen” och en möjlighet till statligt resestipendium för de som vann 

medaljen. 48 Utbildningen vid akademien var vid denna tid hierarkiskt ordnad utifrån ett 

belöningssystem som bestod av dessa medaljer och lovord som utdelades på 

Konstakademiens årliga högtidsdag.49 Tävlingarna under utbildningen förberedde också 

eleverna på yrkeslivet som konstnär under 1800-talet. På världsutställningarna delades 

exempelvis medaljer ut vid denna tid, som i Paris 1855.50 Trots att detta system kritiserades 

redan under 1800-talet skulle inte systemet ändras förrän sent under 1900-talet, även om 

Konstakademiens makt begränsades efter opponenternas uppror mot akademien och dess 

belöningssystem i slutet av 1800-talet. Därefter kom tävlingarna att bli en bland andra viktiga 

maktfaktorer inom konstfältet.51 Under 1900-talets första decennium grundades den så kallade 

monumentalskolan vid Konstakademien och från 1920-talet bedrev den en mer permanent 

undervisning. Inom ramen för utbildningen kunde eleverna få arbeta med offentliga uppdrag 

som ett steg i undervisningen.  

                                                
45 Stensman, & Tranaeus, (red.), 1987, s. 11, se även Hedström, 2004, s. 44 
46 Betänkande och förslag angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska konstnärer, Stockholm, 
1936, s. 14 ff.  
47 Görts, Maria, ”Att skolas i historiemåleri”, ur Arvidsson, Kristoffer (red.), En målad historia: svenskt 
historiemåleri under 1800-talet, Göteborgs konstmuseum, Göteborg, 2014, s. 73 ff., se även Lindegren, Karin, 
Söderström, Göran & Söderberg, Rolf (red.), De sköna konsternas akademi: Konstakademin 250 år, Stockholm, 
1986, s. 46 
48 Görts, Maria, Det sköna i verklighetens värld: akademisk konstsyn i Sverige under senare delen av 1800-talet, 
Typsnittsarna prepress, Bjärnum, 1999, s. 133 
49 Ibid., s. 139 f.  
50 Lindegren, Karin, Söderström, Göran & Söderberg, Rolf (red.), 1986, s. 61 
51 Görts, 1999, s. 141 
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Tävlingsformen användes som undervisningsform även inom andra konstnärliga utbildningar. 

I en artikel i KRO:s Medlemsblad 1945, där målaren Sven Xet Erixson (1899-1970) 

förespråkade tävlingar, beskrev han i positiva ordalag hur det ofta hade tävlats under hans tid 

som elev på Högre konstindustriella skolan (HKS):52  
 

varje månad skisstävlingar, och var säker på att gjorde man inte ett dugg under hela 
månaden, så nog arbetade man dygnet runt den vecka skissen pågick: och 
tvingades sätta sig in i saker som man kanske annars aldrig skulle ids bry sig om.53  

 
När Tor Hörlin (1899-1985) blev lärare i dekorativt måleri på HKS 1947 såg han bland annat 

till att inom ramen för sin undervisning göra eleverna införstådda med reglerna för 

konsttävlingar.54 Han ansåg det uppenbarligen vara nödvändigt att ha god kännedom om 

tävlingsprocessen som beställningsform när eleverna sedan skulle arbeta med offentliga 

uppdrag, vilket de som studerat dekorativt måleri ofta gjorde. 

      Tävlingar hade även varit den dominerande undervisningsformen vid 

arkitekturskolorna i Europa under 1700-, 1800- och början av 1900-talet. Det var ett sätt att 

kunna undervisa många elever med små medel eftersom eleverna behövde göra mycket 

självstudier och det gick snabbt att bedöma och rangordna uppgifterna. Detta system byggde 

dock på att det fanns en överenskommelse om vad som var ”god arkitektur”, menar Rasmus 

Waern, och detta föll ofta tillbaka på den klassicerande arkitekturen.55  

      Så sent som 1959 skrev målaren Tore Ahnoff (1917-2016), som strax därefter skulle 

utnämnas till rektor på Valands konstskola, en insändare till KRO:s Medlemsblad där han 

uttryckte ett behov av fler offentliga tävlingar för skolans monumentalutbildning.56 Trots 

detta så menar Maria Görts att modernismens framväxt under början av 1900-talet gjorde att 

eleverna blev mer och mer ovilliga att tävla. I slutet av 1960-talet skiljdes Konstakademien 

från den konstnärliga utbildningen. I och med detta hade inte längre Konstakademien ansvar 

för monumentalskolan, men den skulle fortsatt ge undervisning in på 1990-talet. 57 

 

 

                                                
52 Högre konstindustriella skolan, förkortad HKS - senare Konstfackskolan, förf. anm. 
53 Erixson, Sven, ”X:et om målningstävlingar”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 
1945:1, s. 18. Det tävlades även under senare decennier på HKS, företag och andra aktörer kunde vända sig till 
skolan i detta syfte, se Beckman, Ulf, Tanken och handen: Konstfack 150 år, Stockholm, 1994, s. 73 
54 Beckman, 1994, s. 70 
55 Wærn, 1996, s. 18 ff.  
56 Ahnoff, Tore,”Kommentar till en tävlan” i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1959:3, 
s. 14 
57 Görts, 2014, s. 73 ff. 



 21 

2.4. De första tävlingsreglerna utformade av Konstakademien 
Trots att det hade förekommit tävlingar om offentliga utsmyckningar under 1800-talet så 

fanns det i början av 1900-talet inte några allmänna framarbetade regler kring hur tävlingarna 

skulle gå till, vilket fanns för arkitekttävlingar.58 Detta hade medfört att flera av tävlingarna i 

början av 1900-talet, som den om utsmyckningen av riksdagshuset 1906 och den om 

Nationalmuseums trapphall 1908, hade blivit långdragna och komplicerade. Jury och 

beställare hade svårt att komma överens om vilket förslag som slutligen skulle genomföras 

varav tävlingarna tenderade att förlora sin giltighet.59 Det behövdes ramar för att tävlingarna 

skulle gå rättvist till för konstnärerna, men också för att det skulle bli en så problemfri process 

för beställaren som möjligt. 1933, fyra år innan Statens konstråd bildades och fick i uppdrag 

att tävla, publicerades de första tävlingsreglerna som utarbetades av Konstakademien. 

      Redan på 1870-talet hade regler för arkitekttävlingar fastställts av 

Byggnadssamfundet60. Här fastställdes sådant som anonymiteten för deltagarna och deras 

förslag och att förutsättningarna skulle vara lika för alla tävlande. På så sätt stipulerade dessa 

regler en princip om att tävlingarna hade ett syfte att vara rättvisa och opartiska.61 Under 

1930-talet gjordes en omfattande översyn av dessa regler för arkitekttävlingar, vilka 

publicerades i ny form 1934.62  

      De första reglerna för reglerna för tävlingar i konst författades av Konstakademien och 

publicerades 1933. Dessa regler hade många likheter med reglerna för arkitekttävlingar, 

såsom anonymiteten vid allmänna tävlingar.63 Grundsatsen även när det gällde de 

konstnärliga tävlingarna var rättvisa i form av lika förutsättningar och villkor för alla tävlande 

samt en opartisk bedömning. I likhet med reglerna för arkitekttävlingar så skulle reglerna 

komma att formaliseras och justeras under de kommande decennierna, med nya versioner av 

reglerna som publicerades 1959 och 1968 (se 4.2. och 5.1).64  

      Syftet med de konstnärliga tävlingarna, som det formulerades i reglernas första 

paragraf, var ”att införskaffa förslag av den konstnärliga och självständiga beskaffenhet, att 

därmed en tillfredställande lösning av den föreliggande uppgiften kan ernås”. Denna 

formulering skulle behållas även i de regler som publicerades 1959. Formuleringen saknar 

                                                
58 Waern, 1996, s. 59 ff., Hagelqvist, 2010, s. 94 f. 
59 Se exempelvis om den långa processen kring Nationalmuseums trapphall, Boström, 2016, s. 97  
60 Byggnadssamnfundet bildades 1877 och var en föregångare till Teknologoförbundet (idag Sveriges ingenjörer) 
61 Waern, 1996, s. 59 ff., Hagelqvist, 2010, s. 94 f. 
62 Hagelqvist, 2010, s. 97 
63 Kungliga akademien för de fria konsterna, Regler till ledning vid anordnandet av måleri- och 
skulpturtävlingar, Stockholm, 1933, s. 3 f.  
64 Jfr Hagelqvist, 2010, s. 96 ff. 
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värdering gällande konstnärlig stil eller motiv, men i formuleringen har också en likhet med 

arkitekturtävlingar – att syftet med tävlingarna är att finna en lösning på en tilldelad uppgift.65  

      I dessa tidigaste tävlingsregler formulerades också sådant som att prisjuryn skulle 

utgöras av en majoritet konstnärer – målare vid måleritävlingar och skulptörer vid 

skulpturtävlingar. Bedömningen skulle alltså ske av fackfolk.66 Intressant nog föreskrev inte 

dessa regler att ett första pris skulle garantera att förslaget skulle komma till utförande. Att 

vinna första pris innebar endast en rekommendation om utförande och en tävling syftade 

alltså inte nödvändigtvis till ett faktiskt utfört konstverk.67   

      Tävlingsreglerna kan sägas vara en av de inre procedurer där diskursen så att säga 

kontrollerar sig själv.68 Tävlingsreglerna kom att utformas efter debatt men de skulle också 

komma att skapa nya tankar om vad som var tillåtet.69   

      Reglerna var inte tvingande utan utgjorde, som benämningen visar på, en ”ledning” 

till hur en tävling borde gå till. Målaren och KRO-ledamoten Yngve Andersson (1921-1994) 

menade i efterhand att de första reglerna från 1933 hade utformats ”till följd av den mest 

skrämmande bristen på hänsyn till konstnärskårens legitima intressen”.70 Han menade att det 

under 1930-talet också fanns en mycket begränsad möjlighet att sprida kännedom om reglerna 

och använda dem i de tävlingar som förekom. Bättring blev det, menade Andersson, när 

Statens konstråd och framför allt KRO grundades.   

 

2.5. Grundandet av Skissernas museum och insamlande av tävlingsförslag   
Arkivet för dekorativ konst, eller Skissernas museum som det idag heter, tillkom 1934. Enligt 

grundaren, professorn i konsthistoria vid Lunds universitet Ragnar Josephson (1891-1966), 

var det efter en uppmaning från Georg Pauli om att ”en inventering borde göras nu med 

detsamma av vårt monumentalmåleri, innan det blir för sent”. 71 Josephson tog sig an 

uppdraget och det hela började med att hans studenter till jullovet 1933 fick medel till att 

köpa vykort föreställande ”dekorativ konst i vederbörandes hemtrakter” och så upprättades så 

småningom ett fotoarkiv.72 Josephson, som i sina konstvetenskapliga studier hade studerat 

äldre arkitekturskisser från så långt tillbaka som Nicodemus Tessin d.y. och dessutom sett en 
                                                
65 Se §1 i Osign., ”Regler för konsttävlingar”, i Medlemsblad, 1949:1, s. 12 
66 Kungliga akademien för de fria konsterna, Regler till ledning vid anordnandet av måleri- och 
skulpturtävlingar, Stockholm, 1933, s. 3 f.  
67 Ibid., s. 6 f.  
68 Foucault, Michel, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970, B. 
Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1993, s. 7 
69 Foucault, 1993, s. 15 f.   
70 Andersson, Yngve, KRO: Konstnärernas riksorganisation 1937-1962, Stockholm, 1962, s. 18 
71 Josephson, Ragnar, ”Museum kring en idé”, ur Josephson, Ragnar (red.), Bilden på muren: studier i Arkiv för 
dekorativ konst i Lund, Natur och kultur, Stockholm, 1965, s. 9 
72 Ibid., s. 9 
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hel del skisser till monumentalkonst i sitt uppdrag som sekreterare för Skönhetsrådet, hade 

dock ambitioner som sträckte sig ännu längre. Han ville samla in skisser för att som han själv 

beskrev det: ”lära känna vad monumentalkonstnärens skisser betyder för hans färdiga verk”.73 

Samlingen skulle i sin tur kunna inspirera både konstnärer, arkitekter och beställare av 

offentlig konst.74 På hösten 1934 hade Josephson lagt upp en plan som han presenterade för 

Prins Eugen, som i sin tur gav sitt stöd och skickade över en samling av sina egna skisser till 

det nystartade arkivet. Även Georg Pauli skänkte snart en stor samling skisser. Josephsons 

medarbetare skulle snart börja söka upp svenska monumentalmålare och skulptörer för att få 

dem att lämna över arbetsskisser och så började uppbyggandet av en den svenska 

samlingen.75 1936 fick arkivet sitt första statsanslag och började då köpa in skisser och 

modeller från de övriga nordiska länderna.76 Detta var samma år som den utredning som låg 

till grund för Statens konstråd publicerades, vilket visar på intresset för offentlig konst vid 

denna tid.77 Under 1960-talet kunde museet också börja förvärva internationellt skissmaterial 

från bland andra Henri Matisse, Fernand Léger och Sonia Delaunay.78 Idag har Skissernas 

museum världens största samling av skisser, modeller och förlagor till svensk och 

internationell offentlig konst vilket gör det till världsunikt arkiv och museum. Museet är än 

idag en del av Lunds universitet.  

      Skissernas museum har även blivit ett arkiv för tävlingsförslag och unikt som sådant. 

Någon systematiskt insamling av tävlingsförslag har dock aldrig gjorts eftersom konstnärerna 

framför allt har skänkt material till samlingarna i efterhand, efter förfrågan av museets 

intendenter eller på eget initiativ. Detta har också att göra med den vanligen gällande praxisen 

att tävlingsförslagen förblev respektive konstnärs egendom.79 I samlingarna finns därför en 

klar övervikt av vinnande tävlingsförslag, vilket jag berör i epilogen i slutet av uppsatsen.80  

                                                
73 Josephson, 1965, s. 9 
74 Karlsmo, 2005, s. 267 f.  
75 Josephson, 1965, s. 10 
76 Ibid., s. 18 
77 Jfr Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 57 
78 Josephson, 1965, s. 24 
79 Se Regler för anordnande av måleri- och skulpturtävlingar, fastställda år 1959 av Kungl. Akademien för de 
fria konsterna, Statens konstråd och Konstnärernas riksorganisation., Stockholm, 1962, s. 11 
80 Vid en genomgång av Skissernas museums bild- och klipparkiv, så finns en hel volym tillägnad Edvin 
Öhrströms ”Kristall vertikal accent” för Sergels torg (Sverige: Öhrström, Edvin) och 140 poster i databasen över 
skissmaterialet, medan exempelvis Elis Erikssons bidrag till samma tävling inte finns mer än återgiven i några 
pressklipp från utställningen för tävlingen (Sverige: Eriksson, Elis). Detsamma Kanslihustävlingen, där Bror 
Marklunds vinnande bidrag ”Mor och barn” är dokumenterad med 90 skisser i skissdatabasen och flera volymer 
i Bild- och klipparkivet (Sverige: Marklund, Bror), men Olle Adrins andrapris ”Svea” i samma tävling inte finns 
avbildad (Sverige: Adrin, Olle). Liknande gäller för Östersunds posthus, där en genomgång av både 
skissdatabasen visar att det finns 117 skisser till Lennart Rodhes vinnande förslag medan Knut-Erik Lindbergs 
förlorande förslag inte finns bevarat 
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2.6. Debatt och upptakt till Statens konstråd  
Det hade förekommit ett visst inköp av konst i statlig regi innan Statens konstråd bildades 

1937. Sedan 1873 fanns den statliga inköpsnämnden som köpte in konsten till 

Nationalmuseum och det förekom även statliga beställningar av monumentalkonst. Medlen 

var dock inte särskilt stora och betydelsen för konstnären var framför allt symbolisk.81 

Anslaget kom från utdelade lotterimedel och även andra aktörer, som Föreningen svensk 

konst, tilldelades lotterimedel. De stora, övergripande satsningar från staten hade dock 

uteblivit under 1900-talets första decennier.82  

      Kyrkan var en annan beställare. Då det byggdes nytt och kyrkliga byggnader 

restaurerades runtom i landet hade konstnärerna möjligheter att få uppdrag, men dessa 

uppdrag visade sig bli få.  Arkitekterna samarbetade istället direkt med vissa konstnärer som 

de uppskattade och betrodde. Inte sällan var det här frågan om så kallade 

”dekorationsmålare”.83 Svenska konstnärer som suktade efter uppdrag vände sig mot detta 

och ansåg just allmänna och anonyma tävlingar vara det som kunde bryta dessa etablerade 

samarbeten och skapa nya uppdrag för konstnärerna. 84 

      Dessa nya tankar vädrades i början av 1930-talet i en debatt kring den offentliga 

konsten. Bland annat den då drygt 30-årige Sven Xet Erixson vände sig emot vad han ansåg 

var bristen på den ”verkliga konsten, den levande, kämpande, skapande konsten”. Han 

menade att det berodde på okunniga och ointresserade arkitekter och på Byggnadsstyrelsens 

alltför stora makt.85 Även de förekommande tävlingarna fick kritik. Författaren och kritikern 

Artur Lundkvist (1906-1991) kritiserade maktinstanserna samma år för vad han ansåg vara 

”klick- och mullvadsmetoder” i utnämningen av prisvinnare.86 Dessa kritiker efterfrågade en 

övergripande satsning från samhällets sida på den offentliga konsten och på de svenska 

konstnärerna.  

      1933 skickade en grupp konstnärer in en skrivelse till kungen med en begäran om ökat 

ekonomiskt stöd till de svenska konstnärerna, som var en av de samhällsgrupper som drabbats 

                                                
81 Görts, 1999, s. 104 f.  
82 Görts, 1999, s. 103 ff. och Stensman, 1987, s. 9. Se även bl.a. Forsbäck, Elsa, Tor Hedbergs konstkritik i 
Svenska dagbladet 1897-1907, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, s. 66 om det tidiga 1900-
talets statliga konstpolitik 
83 ”Dekorationsmålare” åsyftas i allmänhet de som inte studerat vid Konstakademien utan vid HKS, och arbetade 
med ornamentalt än med fria motiv, se Qvarnström, 2010, s. 61 ff.  
84 Kritiken riktades från ursprungligen mot etablerade kontakter mellan arkitekter och dekorationsmålare i 
samband med sakrala byggnadsprojekt men kom sedan att röra den offentliga konsten på ett mer allmänt plan, se 
Karlsmo, 2005, s. 259 ff.  
85 Erixson, Sven, ”Arkitekterna och konsten”, i Fönstret, 1931:45, se även Skrubbe, 2007, s. 50 och Hedström, 
2000, s. 90 ff.  
86 Lundkvist, Artur ”Riksdagsmålningarna”, i Fönstret, 1931: 13, här nämner Lundkvist som exempel Första 
kammarens plenisal i Riksdaghuset, där Hilding Linnqvist respektive Otte Sköld vunnit första pris men där Olle 
Hjortzberg i båda fallen slutligen förordats för uppdragen 
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hårdast av den ekonomiska krisen under 1930-talet. Bland dessa namnkunniga konstnärer 

fanns skulptören Carl Eldh (1873-1954) samt målarna Sven Xet Erixson, Mollie Faustman 

(1883-1966) och Olle Hjortzberg (1872-1959). Konstakademien ställde sig snart på 

konstnärernas sida och föreslog att detta stöd borde ske i form av ”smyckande av offentliga 

platser” och ”prydandet med målningar och skulpturer av statens egna byggnader”.87  

      Trots de ovan nämnda insatserna ansågs det alltså inte finnas tillräckligt med stora 

arbeten åt konstnärerna. Det fanns samtidigt en oro från nationellt politiskt håll att Sverige 

kunde halka efter i konkurrensen som konstnation, framför allt i förhållande till de nordiska 

grannarna, om inte fler monumentala uppdrag fanns för konstnärerna att utföra. Mot bakgrund 

av detta kom initiativet, i form av bildandet av Statens konstråd, inom ett par år.  

 

2.7.  Bildandet av Statens konstråd och dess instruktioner 
Statens konstråd bildades 1937 och innebar en satsning på ”att i vårt land taga konstnärernas 

krafter i det allmännas tjänst, för att därigenom icke blott höja hela landets konstnärliga kultur 

utan även bereda konstnärerna bättre livsbetingelser.”88 Det skulle dock inte vara frågan om 

några ”nödåtgärder”. Det skulle inköpas konst av levande konstnärer, som ”i första hand 

föranledas av samhällets behov” och den konstnärliga kvaliteten skulle tillmätas avgörande 

betydelse. Att konsten fyllde en viktig samhällsuppgift framhölls i Konstrådets instruktioner, 

men dessvärre var konstnärerna en av de samhällsgrupper som hade det mest osäkert 

ekonomiskt. I och med grundandet av Statens konstråd skulle nu staten ta ett större ansvar för 

konstnärernas försörjning. I en redogörelse av de första verksamhetsåren framhölls det att 

konstnärerna nu inte längre stod under kyrkans beskydd och att även de privata mecenaterna 

tycktes bli allt färre. Istället gjordes en jämförelse med antiken, då man menade att 

konstnärerna stått i det allmännas - statens - tjänst. Nu, var den tiden åter kommen.89 Då 

Statens konstråd bildades 1937 skulle det ekonomiska ansvaret för konstnärerna och den 

offentliga utsmyckningen förskjutas från dessa privata mecenater till det offentliga och då 

framför allt till staten.90 Statens konstråd skulle från och med nu även kontrollera och 

                                                
87 De konstnärer som skickade in skrivelsen var Carl Eldh, Sven Erixson, Mollie Faustman, Olle Hjortzberg, 
Emil Johansson-Thor, Ivar Johnsson, John Lundqvist, Alf Munthe och Otte Sköld, se Skrubbe, 2007, s. 50, som 
återger Konstakademiens yttrande citerat i Betänkande och förslag angående beredande av vidgade 
arbetsuppgifter för svenska konstnärer, Nord. bokh., Stockholm, 1936 
88 Statens konstråd: En orientering samt redogörelse för rådets tre första verksamhetsår 1 juli 1937-1930 juni 
1940, 1941, s. 5 
89 Ibid., s. 5 
90 Gustavsson, 2002, s. 157, jfr dock Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 94 som menar att detta ansvar mest var 
ideologiskt från statens sida, inte ekonomiskt, då statens anslag aldrig var särskilt mycket större än de andra 
beställarnas 
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formalisera konsttävlingarna som tidigare vid flera tillfällen varit svårhanterliga och 

tidskrävande.  

      Föreslaget i propositionen 1937 var att 1 % av byggnadskostnaden för en statlig 

byggnad borde avsättas för konstnärliga utsmyckningar. För större konstnärliga arbeten 

”borde anordnas allmänna tävlingar. Beträffande andra konstnärliga arbeten borde anordnas 

tävlingar för inbjudna konstnärer, göras beställningar eller företagas direkta inköp”.91 

Ansvaret för tävlingens utformande gavs också till Konstrådet. Förutsättningen för offentlig 

konst i statlig regi var givetvis att det fanns statliga byggnader att smycka och framför allt 

pengar från bygganslaget att använda. Staten byggde under kommande åren hus för statliga 

verksamheter, framför allt posthus, byggnader för rättsväsendet och 

högskoleutbildningsbyggnader. Detta byggande skulle också öka efter kriget.   

      Konstrådet skulle bestå av sju ledamöter. En av ledamöterna skulle vara en 

representant från byggnadsstyrelsen och fyra skulle vara konstnärer: två målare och två 

skulptörer. Två av konstnärerna skulle utses av Konstakademien och två skulle utses av den 

nybildade KRO (se mer under 2.8). Den sjunde ledamoten skulle inte vara konstnär men 

”gjort förtjänstfulla insatser i konstlivet”. Utöver dessa ledamöter skulle en representant från 

Nationalmuseum också medverka under mötena dock utan att ha rösträtt.92 Pierre Bourdieu 

menar att alla innehavare av kapital på maktens fält strider om makten, inte minst om makten 

över just staten. Ser man till fördelningen av mandaten i Statens konstråd och hur proceduren 

skulle gå till vid beställandet av den offentliga konsten var det upplagt för en maktkamp vad 

gäller vilken konst som skulle beställas och vilka intressen som skulle beaktas.93 

      Statens konstråd hade alltså två uppdrag: dels ett arbetsmarknadspolitiskt, då det 

skulle bereda konstnärerna ”bättre livsbetingelser” genom att uppta dem i det ”allmännas 

tjänst”, dels ett smakfostrande uppdrag genom att ”höja hela landets konstnärliga kultur”.94 En 

god, trivsam miljö hade en fostrande betydelse. Här skildes det också på konstnärer och 

konstnärer. Om den ”talrika” skaran av svenska konstnärer skrevs det i utredningen 1936:  
 
 
 
 

                                                
91 Statens konstråd: En orientering samt redogörelse för rådets tre första verksamhetsår 1 juli 1937-1930 juni 
1940, 1941, s. 8. I Betänkande och förslag angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska 
konstnärer, 1936 hette det alltså att man ”borde” tävla, i redogörelsen formulerades det att Konstrådet kunde 
”besluta” om tävlingsförfarande  
92 Statens konstråd: Redogörelse för Konstrådets verksamhet 1 juli 1937-30 juni 1955, 1955, s. 5 f. 
93 Gustavsson, 2002, s. 13 och s. 184 
94 Citat från Statens konstråd: En orientering samt redogörelse för rådets tre första verksamhetsår 1 juli 1937-
1930 juni 1940, 1941, s. 5, jfr Gustavsson, 2002, s. 153 
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”deras prestationer icke äro av den kvaliteten, att de böra av det allmänna 
uppmuntras att fortsätta sin verksamhet. Helt annorlunda stället det sig i fråga om 
dem, vilkas arbete har ett fullviktigt konstnärligt värde. Här har staten ett 
betydande intresse att tillse … Konstnärernas misär kan eljest bliva konstens.”95  
 

 Här visade sig den smakfostrande sidan av konstrådet, där tävlingarna kunde innebära ett sätt 

att kontrollera den konstnärliga kvaliteten. I utredningen 1936 nämndes till exempel hur de 

bäst lämpade amerikanska konstnärerna i Roosevelts satsningar i USA valdes ut genom 

tävling.  

      Vid sidan av de utlysta tävlingarna köptes även så kallad ”stafflikonst” - det som idag 

vanligen kallas för lös konst, det slogs dock fast i översikten från 1941 att Konstrådet skulle 

verka huvudsakligen för monumentalkonst genom tävlingar.96  

      Bourdieu menar att ett fält inte kan ha ett obestritt maktcentrum utan måste vara 

autonomt, det måste rymma egna inrättningar och de symboliska vinsterna måste delas ut från 

olika positioner på fältet.97 Hur förhåller sig en analys av staten som konstkonsument, med sin 

odiskutabelt stora makt, till detta? Ser man till svenska förhållanden, särskilt under mellan- 

och efterkrigstiden, var de kulturpolitiska satsningarna från statligt håll så pass omfattande att 

en analys av det svenska konstnärliga produktions- och konsumtionsfältet inte är möjlig utan 

att även beakta staten som en viktig aktör. Trots detta upphörde inte det svenska konstfältet 

under denna tid. Staten bidrog visserligen med ekonomiska medel till den offentliga konsten 

och framför allt med legitimitet till Statens konstråd som aktör. Samtidigt hade Statens 

konstråd en sammansättning som skulle motverka att det blev statens förlängda arm, bland 

annat genom att konstnärerna dominerade bland ledamöterna. Ser man också till utvecklingen 

över en längre tidsperiod anar man att Statens konstråd inte nödvändigtvis var ett lika 

självklart maktcentrum några decennier senare, då konstfältet under framför allt under 1960-

talet var mer institutionskritiskt och anti-elitistiskt.98 Makten över fältet fördelades även på 

andra aktörer såsom KRO, Konstakademien och Nationalmuseum, liksom vissa framstående 

konstnärer och konstkritiker. Även kommuner och landsting, kyrkan och privata mecenater 

eller sammanslutningar var som nämnt också viktiga aktörer inom fältet som beställare av 

offentlig konst.    

 

                                                
95 Betänkande och förslag angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska konstnärer, 1936, s. 6 
96 Med detta menades byggnadsanknuten konst, se Statens konstråd: En orientering samt redogörelse för rådets 
tre första verksamhetsår 1 juli 1937-1930 juni 1940, 1941 s. 24. Vid mindre uppdrag, som exempelvis i en skola 
på Gotska Sandön med ett anslag på 2000 kr, beslöts det att ”stafflikonst” skulle köpas in istället för 
byggnadsanknuten konst utsedd genom tävling 
97 Gustavsson, 2002, s. 17 
98 Jfr Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 48 



 28 

2.8 Konstnärernas riksorganisation, konstnärernas representant i maktstriden  
KRO bildades 1937 för att utgöra en motpart till Statens konstråd, en konstnärernas 

representant i det statliga arbetet med offentlig konst. 1936 kallade den socialdemokratiske 

ecklesiastikministern Arthur Engberg (1888-1944) till sig ett antal sakkunniga på 

konstområdet. En utredning presenterades efter en tid där det föreslog att Statens konstråd 

skulle inrättas och i anslutning till detta även en organisation som kunde företräda 

konstnärerna i Statens konstråd – Konstnärernas riksorganisation (KRO).99 De konstnärer som 

satt i gruppen bakom utredningen 1936 var målaren Eigil Schwab (1882-1952) och skulptören 

Ivar Johnson (1885-1970).100 Genom att Schwab sedan tidigare var aktiv i Konstnärsklubben 

kom denna att bli en plattform för de nya tankarna om en konstnärsorganisation. Schwab 

föreslog Konstnärsklubben att tillsätta en kommitté som skulle verka för att starta upp 

KRO.101  

Motiveringen till att grunda KRO var att Statens konstråds konstnärsledamöter skulle 

utses dels av Konstakademien, dels av ”en organisation av landets konstnärer, som utgör en ur 

kvalitativ synpunkt tillfredställande representation och i sig innesluter beaktansvärda 

riktningar inom konstlivet”.102 Konstakademien skulle utse två av konstnärsledamöterna och 

den nybildade konstnärsorganisationen som alltså så småningom blev KRO, skulle utse två av 

ledamöterna. Vilka konstnärer som skulle kvalificera sig till ett medlemskap i KRO verkar 

dock inte ha varit helt klart vid denna tid, men syftet var att organisationen skulle samla hela 

konstnärskåren.103 Detta var inte en helt självklar fråga, konstnärer var inte kända för att sluta 

samman på så bred front och sedan tidigare fanns ett antal konstnärssammanslutningar, såsom 

nämnda Konstnärsklubben men även Svenska konstnärers förening och Föreningen svenska 

konstnärinnor.  

Några som var skeptiska till en uppifrån organiserad intresseförening för svenska 

konstnärer, såväl erkända som okända, var den grupp konstnärer som drev och ställde ut på 

galleri Färg och Form i Stockholm, däribland målarna Sven Xet Erixson och Hilding 

                                                
99 Betänkande och förslag angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska konstnärer, 1936, s. 5 ff.  
100 Eigil Schwab (1882-1952), målare och tecknare, utbildad vid bl.a. Konstakademien 1901-1906 där han 
tilldelades både 2a medalj och resestipendium. 1937-1940 ordf i Konstnärsklubben och 1938-1940 ordf. i KRO, 
se Roosval, Johnny & Lilja, Gösta (red.), Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 5, 
Sallinen-Övrabymästaren, Allhem, Malmö, 1967, s. 95. Ivar Johnson (1885-1970), skulptör, professor. Ubildad 
vid bl.a. Konstakademien 1908-1911. i skulptur vid Konstakademiens dekorativa avdelning 1918-1920, ledamot 
av Konstakademien 1922 och från 1946 ledamot av Statens konstråd, se Roosval, Johnny & Lilja, Gösta (red.), 
Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 3, Hahn-Lunderberg, Allhem, Malmö, s. 
314 f.  
101 Konstnärernas riksorganisation, KRO: [jubileumsskrift], KRO, Stockholm, 1986, s. 4 
102 ”KRO:s historia”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1940:1-2, s. 3 
103 Jfr Gustavsson, 2002, s. 187 f. och Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 73. Idag är kriterierna att ha avlagt eller vara på 
väg att avlägga kandidatexamen vid en av KRO:s godkända konstnärliga högskolor i Sverige eller utomlands, 
eller ha en dokumenterad yrkeserfarenhet, så att det kan styrkas att man är en yrkesverksam konstnär, se 
http://www.kro.se/kriterier (hämtad 2017-04-21) 
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Linnqvist.104 De trodde inte på en konstnärsförening som skulle omfatta dem som någorlunda 

väl ”hantera pensel, modellpinne eller gravstickel”. Konstens värld, mer än någon annan, 

krävde ett urval, menade de: en kombination av formella kvaliteter och en mer svårfångad 

förmåga att ge uttryck för ”ett personligt känsloliv och en tillkämpad skönhetsvärld”. Detta 

urval menade de hade sammanfört konstnärer både i och utanför Sverige i mindre grupper, 

där de ideella synpunkterna varit avgörande. Urvalet av representanter till Statens konstråd 

borde istället ske av ”representativa” konstnärer och konstnärssammanslutningar, ”vilka gjort 

en betydande insats i det svenska konstlivet”. 105 KRO-ordföranden Yngve Andersson skrev i 

en tillbakablick 1962 att ”särintressen, kotterisynpunkter och personliga motsättningar måste 

vika”.106 KRO skulle snart komma att förhållandevis framgångsrikt ena den svenska 

konstnärskåren. Det formulerades dock snart kvalifikationskrav för att få bli medlem i KRO 

och detta kvalificerande låg också i Statens konstråds intresse, de ville värna om konstnärer 

som de ansåg höll hög kvalitet, övriga skulle exkluderas. KRO kom också till en början bli en 

framför allt Stockholmsdominerad sammanslutning. Först under 1960-talet delades 

föreningen upp i tolv geografiska distrikt.107          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
104 Sven Xet Erixson (1899-1970), målare utbildad vid bl.a. HKS 1919 och Konstakademiens avdelning för 
dekorationsmåleri 1922-23, professor i måleri på Konstakademien 1943-1953). se Roosval, Johnny & Lilja, Gösta 
(red.), Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 2, Dahlbeck-Hagström, Allhem, Malmö, 
1953, s. 155 f. Hilding Linnqvist (1891-1984), målare med bl.a. stor produktion av monumentala uppdrag, professor i 
måleri på Konstakademien 1939-1941. Utbildad på Konstakademien 1910-12, från 1934 medlem i Färg och form, se 
Roosval, Johnny & Lilja, Gösta (red.), Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 3, Hahn-
Lunderberg, Allhem, Malmö, 1957, s. 572 f.  
105 Se Gustavsson, 2002, s. 189  
106 Andersson, Yngve, KRO: Konstnärernas riksorganisation 1937-1962, Stockholm, 1962, s. 5 
107 Ibid., s. 88  
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3. 1937-1945: världskrig   
Tävlingarna var i ett tidigt skede uppe på agendan när Statens konstråds arbete inleddes. I 

bilagan till det allra första mötet som hölls i Statens konstråd 1937 togs beslut om vissa av 

ramarna för när och hur tävlingarna skulle genomföras. Detta skulle i allmänhet ske när det 

rörde sig om ”större konstnärliga arbeten”.108 Vid denna tid bestod konstrådet som nämnt av 

sju ledamöter och en sekreterare som skrev protokoll, skötte korrespondens och förestod 

expeditionen, som vi den här tiden var ett rum på Kanslihuset i Gamla stan i Stockholm. 

Senare skulle kansliet komma att flyttas till Nationalmuseum.109  

      I flera av de tidiga tävlingarna utformade Statens konstråd tävlingsprogrammen och 

utsåg en jury som bestod av andra personer än de egna ledamöterna. Denna jury skulle sedan 

oberoende bedöma de inkomna bidragen. Därefter skulle både Statens konstråds ledamöter 

och den avsedda myndigheten, i praktiken oftast Byggnadsstyrelsen, godkänna det förslag 

som juryn förordat.110 Om juryn eller Konstrådet inte var nöjda kunde det bli omtävlan.111 Det 

var alltså flera steg innan en konstnärs tävlingsförslag var godkänt och arbetet med att 

genomföra det förordade förslaget kunde inledas.    

      Ett av de första uppdragen som Statens konstråd initierade var en tävling om 

utsmyckning av det nybyggda Historiska museet i Stockholm, vilket tas upp närmare längre 

fram i detta kapitel.112 Det gällde både en skulptural utsmyckning av innegården och en 

muralmålning i museets entré. Konstrådet var förhållandevis specifika gällande medium, mått 

och placering, dock inte gällande motivet.113 Belöningar till de vinnande konstnärerna skulle 

ges i form av ”arbetsbidrag”.114 Utsmyckningen gjordes som ett samarbete med Eva Bonniers 

donationsnämnd. I ett brev till Bonniernämnden framhöll Statens konstråd vikten av att det 

var Bonniernämnden som stod för tävlingen om bronsportarna till museet och att Konstrådet 

skulle stå för övrig utsmyckning ”så att ett flertal svenska konstnärer kan komma i åtnjutande 

härav”.115 Konstrådet framhöll med andra ord vikten av att utsmyckningen skulle kunna 

skänka uppdrag och ekonomiskt stöd till så många konstnärer som möjligt, men kanske även 

                                                
108 Bilaga 1 till protokoll från möte den 11 september 1937 
109 Statens konstråd: En orientering samt redogörelse för rådets tre första verksamhetsår 1 juli 1937-1930 juni 
1940, 1941, s. 12 f. 
110 Osign. ”Ur instruktion för statens konstråd” §2, citerat i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, 
1948:4, Stockholm, s. 19 
111 Detta var fallet exempelvis gällande kemiska institutionen i Lund, se styrelseprotokoll från möte den 20/6 
1939 (A1A:1) 
112  Huruvida han förespråkade en tävling framkommer dock ej, se bilaga 1, undertecknad Hilding Linnqvist, till 
styreprotokoll från möte den 21/2 1938 (A1A:1) 
113 Skrivelse i bilaga till möte den 17/10 1938, se även i bilaga 5 till protokoll från möte den 12/3 1941 (A1A:1) 
114 Protokoll från möte den 17/11 1938 (A1A:1) 
115  Skrivelse från Statens konstråd till Kungl. Byggnadsstyrelsen i bilaga 3 till styrelseprotokoll från möte den 
16/3 1940 (A1A:1) 
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att få ett så diversifierat resultat som möjligt, vilket kan återknytas till Konstrådets 

ursprungliga uppdrag så som det formulerades i dess instruktioner.  

      I efterhand kan verksamheten under kriget och strax därefter ses som ringa, i 

förhållande till de anslag och projekt som skulle komma när tiderna blev bättre under 1950- 

och 1960-talet. Visionerna var dock stora under denna period och Statens konstråd skulle 

komma att under denna tid ägna sig åt annat än utsmyckningsprojekt eftersom dessa blev 

lagda på is när anslagen drogs in. Istället engagerade de sig i sådant som konstnärsateljéer och 

att sätta importförbud på så kallad ”mindervärdig konst”.116 Protokollen tyder också på att det 

var viktigt för Konstrådet att satsa på tävlingarna och göra dem formaliserade och legitima. I 

de tidiga protokollen påtalades vikten av att det vinnande förslaget slutligen utfördes samt att 

anonymitet och opartiskhet upprätthölls. I protokollen erinrade sig ledamöterna tidigare 

tävlingar som varit problematiska.117  

 

Hjälpverksamhet för konstnärer 
Trots att det alltså uppenbarligen fanns visioner i det nystartade Konstrådet så kom kriget 

emellan, då anslagen från riksdagen minskade och vid flera tillfällen drogs in. Trots att det 

uttryckts vid grundandet att Statens konstråd inte skulle syssla med några ”nödåtgärder” så 

märks sådana tankar ändå under de första verksamhetsåren. Då anslagen minskades under 

kriget framhölls just den viktiga hjälpverksamhet för konstnärer som Konstrådet påbörjat som 

ett argument till att anslagen skulle behållas.118 Konstrådet ansåg att medel framför allt borde 

läggas på stafflikonst och inte på monumentalkonst, då tiderna var dåliga. 
 

”På grund tidsläget torde det emellertid vara lämpligt att huvudvikten lägges vid 
inköp av ”stafflikonst” (oljemålningar, pasteller, akvareller, teckningar, grafik 
och mindre skulpturer). Genom större monumentala uppgifter kommer nämligen 
anslaget endast ett fåtal till godo, och dessutom medföra dylika uppgifter relativt 
stora omkostnader. Omfattande inköp av stafflikonst skulle hjälpa ett stort antal 
konstnärer i landet.” 119 

 

Ser man till detta citat framstår det ekonomiska stöttandet av den svenska konstnärskåren ha 

varit en primär uppgift hos Konstrådet vid denna tid, något som genomsyrade både tävlingar, 

direkta inköp och beställningar. 

      Statens konstråd försökte även påverka beställare på andra nivåer såsom kommuner 

och kyrkan att föra en liknande konstpolitik, vilket också hade varit en ambition då 

                                                
116 Stensman och Tranaeus (red.), 1987, s. 12, jfr Gustavsson, 2002, s. 217 ff.  
117 Se uttalande från John Lundqvist i bilaga 2 till protokoll från möte den 3/3 1940 (A1A:1), samt från Otte 
Sköld och John Lundqvist i bilaga 1 till protokoll från möte den 14/5 1941 (A1A:1) 
118 Se protokoll från möte den 9/1 1940 (A1A:1) 
119 Bilaga 1 till protokoll från möte den 5/12 1940 (A1A:1) 
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Konstrådet grundades.120 Konstrådet tillfrågades och agerade rådgivare i utformandet av jury 

och tävlingsregler, ibland kunde de överse en direkt beställning. 121 Detta förfarande skulle 

även bli vanligt under de kommande decennierna.122  

 

Allmän eller inbjuden tävling?  
Det framstår efter en samlad bedömning av protokollen under slutet av 1930-talet och början 

av 1940-talet som att det fanns en skillnad mellan allmänna och inbjudna tävlingar under 

denna tid. Allmänna tävlingar skulle hållas när det rörde sig om ett stort allmänt intresse för 

den svenska konstnärskåren att få skapa en utsmyckning. Inbjuden tävling utlystes snarare när 

kvalitet skulle uppnås för ett mindre anslag, eftersom det tidigt verkar ha funnits en erfarenhet 

att allmänna tävlingar kunde dra ut på tiden. Exempelvis så anordnades en inbjuden tävling 

mellan två eller tre konstnärer när anslaget låg på ca 10-20 000 kronor, medan större 

byggnader med ett anslag på över 20 000 kronor oftare medförde en allmän tävling.123  

      I en promemoria till ett möte 1945 finns en kalkyl över möjliga projekt under det 

kommande verksamhetsåret. Där beräknades kostnaden för en inbjuden tävling med tre 

konstnärer uppgå till drygt 7000 kronor. På flera ställen i kalkylen står det att en tävling vore 

”onödig” – någon närmare förklaring än så gavs inte. Trots detta förordades 13 tävlingar av 

totalt 45 förslag om utsmyckningar- vilket ändå var fler än vad som slutligen skulle komma 

att genomföras.124 Något senare samma år bekräftades det att medlen var det som avgjorde 

vilken beställningsform som skulle användas. Statens konstråds ledamöter framhöll dock att 

det vore välkommet med ett utlåtande kring huruvida det vore att föredra tävlan framför direkt 

beställning. Något klart svar kring det framkommer dock inte av de efterföljande protokollen: 

frågan bordlades för att medlemmarna var för sig skulle få ”överväga frågekomplexen”, och 

frågan togs inte upp igen efter vad jag har kunnat finna. 125  

 

Förslag om ett tävlingsarkiv  
En intressant detalj återfinns i ett protokoll från i augusti 1944. Det beslöts då att Statens 

konstråd skulle upprätta ett nationellt tävlingsarkiv som skulle täcka samtliga tävlingsförslag 

                                                
120 Se bland annat bilaga 24 till protokoll 29/8 1944 (A1A:2), se även Betänkande och förslag angående 
beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska konstnärer, 1936, s. 7 
121 Se exempelvis det kommunala utsmyckningsprojektet för Stadshuset i Hjo, Statens konstråd: En orientering 
samt redogörelse för rådets tre första verksamhetsår 1 juli 1937-1930 juni 1940, 1941, s. 29, jfr Statens 
Konstråd: redogörelse för Konstrådets verksamhet 1 juli 1937-30 juni 1955, 1955, s. 48 
122 Se bl.a. bilaga 6 till protokoll från den 16/9 1947 (A1A:5) 
123 Statens Konstråd: redogörelse för Konstrådets verksamhet 1 juli 1937-30 juni 1955, Stockholm, 1955 
124 Se bilagor 25-45 till protokoll från möte den 4/6 1945 (A1A:2). Till exempel Statens veterinärmedicinska 
anstalt i Ultuna, restaurang och kårlokal vid Ultuna lantbrukshögskola, posthuset i Borås och posthuset i Kalmar 
125 PM i bilaga 16 till protokoll från möte den 26/11 1945 (A1A:2) 
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till tävlingar om offentliga utsmyckningar i landet.126 Konstrådets ledamöter ansåg detta vara 

av stor vikt, varför uttrycktes dock inte närmare. Både landsting och kommuner kontaktades 

för att de skulle bidra med förslag från deras respektive tävlingsverksamhet men det visade 

sig vara ett nära på obefintligt intresse från dessa parter i frågan, varav projektet snart lades 

ner.127  

1962 startade KRO ett bildarkiv som skulle representera medlemmarnas alster och 

som beställare, press och andra intresserade skulle kunna använda. Medlemmarna 

uppmanades då att frivilligt skicka in bilder på en del av sin konstnärliga produktion.128 Detta 

kan ses som en ersättning till tävlingarna genom att konstnärerna genom diabildsarkivet 

kunde få visa prov på sin förmåga inför potentiella beställare, något som tidigare hade 

diskuterats inom KRO som en behållning med tävlingarna.129 Ett bildarkiv som kom också att 

upprättas i början av 1970-talet ramen för ett projekt som kallades Informationscentrum för 

offentlig konst och som huserade i Riksutställningars lokaler. Till dessa register skulle 

information från både Skissernas museum, KRO och Statens konstråd sammanställas. Idag 

finns delar av denna samling på Statens konstråd.   

      Det bör återigen framhållas här att det vanliga förfarandet vid tävlingar var att 

konstnären själv behöll sina skisser efter tävlingens utgång, detta stod ofta reglerat i 

tävlingsreglerna och är vanligt även idag vid tävlingar om offentliga utsmyckningar. I de fall 

en konstnär vann en tävling och påbörjade ett uppdrag kunde skisserna senare doneras eller 

köpas in för att bevaras i Skissernas museum. Idén med ett tävlingsarkiv visar dock på en vilja 

att systematiskt ta tillvara på samtliga förslag som presenterades inom ramen för 

konsttävlingar och att framför allt Statens konstråd värdesatte detta vid denna tid.    

 

Historiska museet och Karolinska sjukhuset: tidiga tävlingar med komplikationer    
Under kriget låg flera projekt på is då anslagen inte kunde tas i bruk: exempel på detta är 

Karolinska sjukhuset och Historiska museet, två stora projekt som var bland de allra första 

stora beställningarna som gjordes av Statens konstråd. Tävlingarna hade i båda fallen utlysts 

1939 och det rörde sig om flera olika utsmyckningar.130 Båda tävlingsprocesserna och 

framförallt dess efterspel skulle komma att bli långa och komplicerade.     

                                                
126 Bilaga 26 samt § 19 i protokoll från den 29/8 1944 (A1A:2) 
127 Bilaga 4-4a från den 17/10 1944 (A1A:2) och bilaga 3-4 till protokoll från möte den 17/10 1944 (A1A:2)    
128 Osign., ”Om bildarkivet”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1965:7, s. 3 
129 Se avsnitt längre fram om diskussionerna vid tiden inom KRO bland annat Erixson, Sven, ”X:et om 
målningstävlingar”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1945:1, och Linden, Helge, 
”Diskussionen om offentliga tävlingar”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1945:2 tar 
upp detta  
130 Bilaga 11 och 14 till protokoll från möte den 29/8 1944 (A1A:2). Se även tabell 2 i appendix 
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     För utsmyckningen av Historiska museet anordnades en allmän tävling om både en 

muralmålning i entrén och en skulptural utsmyckning av innergården. I tävlingen om 

muralmålningen utsågs Sven Ljungberg (1913-2010) till vinnare med sitt förslag ”Lyckans 

lotter” (se fig 1).131 Beslutet vållade dock debatt i KRO:s medlemsblad. Konstnärsklubben 

protesterade mot att deras ”klubbroder” Ossian Elgeström (1883-1950) inte hade förordats till 

uppdraget. De ansåg Elgeströms förslag vara överlägset de andra och skrev ett upprop till 

KRO:s medlemsblad som till slut resulterade i 135 underskrifter till förmån för Elgeström.132  

Dessutom hade Konstrådet brutit namnsedlar till förslag som inte hade vunnit något pris och i 

och med det röjt den så viktiga anonymiteten.133 Förfarandet med tävlingen drog ut på tiden 

och väggmålningen kom slutligen aldrig till utförande, av skäl som jag inte har kunnat finna i 

mitt material. I en monografi om Ljungerg från 1980-talet kan man läsa att Ljungbergs 

komposition var för ”allvarlig och realistisk för Stockholmseliten” till skillnad från 

Elgeströms mer ”schvungfulla förslag”. 134 

      Tävlingen om den skulpturala utsmyckningen av Historiska museets innegård var 

också allmän och anonym.  I den förordades Gustav Frisendahls (1886-1948) förslag 

”Näcken” (se fig. 2) till utförande. Det hade ansetts ”vida överlägset”, trots att Frisendahl inte 

hade skickat in ett programenligt förslag med modeller i rätt skala och därför inte kunde 

tilldelas första pris. Anledningen till detta var att Frisendahl sedan länge bodde i Paris och 

detta skulle visa sig bli ett problem som försvårade färdigställandet av skulpturen. 1941 kom 

Frisendahl till Stockholm och lokaler ordnades för honom i museet för att han skulle kunna 

arbeta med skulpturen. Han gav sig dock iväg igen till Paris efter mindre än ett år då han inte 

trivdes i Stockholm.135 Drygt fem år efter tävlingens avgörande, 1945, sändes ett bekymrat 

PM till Frisendahl som ännu inte hade färdigställt fontänskulpturen.136 Arbetet tog tid och 

Frisendahl blev aldrig nöjd med skulpturen. Det var också problem med korrespondensen 

mellan Stockholm och Paris under kriget. Statens konstråd fortsatte efterfråga skulpturen 

under 1946 och det svenska konsulatet i Paris drogs slutligen in i frågan.137 Det skulle dröja 

ända fram till 1948 innan skulpturen färdigställdes och kunde fraktas till Sverige. Detta visar 
                                                
131 Sven Ljungberg, (1913-2010) målare, utbildad bl.a. vid Konstakademien 1934-1939, och en stor produktion av 
monumentaluppdrag, se Roosval, Johnny & Lilja, Gösta (red.), Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers 
liv och verk. 3, Hahn-Lunderberg, Allhem, Malmö, 1957, s. 579 
132 Sign. NZ, ”Tävlingen om dekoration till Statens historiska museum”, i Medlemsblad, Konstnärernas 
riksorganisation, Stockholm, 1944:2, s. 13 ff. 
133 Ibid., s. 14 f. 
134 Lidén, Anne, Sven Ljungberg, målare, Bonnier, Stockholm, 1986, s. 112 
135 Odelberg, Maj, Fyra temperament: Bror Marklund, Bengt Erland Fogelberg, Carl Frisendahl, Robert 
Nilsson: den konstnärliga utsmyckningen i Statens historiska museum, Statens historiska museum, Stockholm, 
1983, s. 55 
136 Brev i bilaga 7 till protokoll från möte den 6/9 1945 (A1A:2) 
137 Ett konfidentiellt PM om alla problem med Frisendahl och att få skulpturen klar under kriget finns i arkivet 
Statens konstråd (F1:2)  
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på en problematik som Konstrådet kanske inte hade räknat med: svenska konstnärer 

verksamma utomlands. Det fördes ingen diskussion om att Frisendahl sedan länge bodde och 

arbetade i Paris då hans förslag förordades till utförande, men det framstår som att intentionen 

med att anordna en tävling i allmänhet var att stötta svenska konstnärer, främst verksamma i 

Sverige.138 Det var inte något direkt ovanligt att svenska konstnärer arbetade utomlands vid 

denna tid men ändå ville få offentliga uppdrag hemma i Sverige. Carl Frisendahl var dock en 

konstnär som efter sina studier för bland andra Auguste Rodin (1940-1917) endast vid ett 

antal kortare tillfällen i sitt liv vistades i Sverige. ”Näcken” skulle också komma att bli hans 

enda monumentaluppdrag.139 Framför allt kom detta vinnande förslag at kräva både tid och 

resurskrävande från Konstrådet. Två månader innan skulpturen invigdes på Historiska 

museets innegård 1948 avled Frisendahl i Schweiz.140  

      Karolinska sjukhuset var också en stor tävling som utlystes 1939 och där det 

egentligen rörde sig om flera tävlingar: en allmän tävling om begravningskapellet som ledde 

till 231 inkomna förslag och två inbjudna om huvudentrén och doprummet, med tre 

respektive två inbjudna konstnärer.141 Den mest uppmärksammade deltävlingen blev den om 

begravningskapellet, där Bror Hjorths (1894-1968) skulpturrelief ”Hoppet” utsågs till 

vinnande förslag (se fig. 3), men av en ovanligt oenig jury.142 Senare visade sig varken 

sjukhusledningen eller Byggnadsstyrelsen vara särskilt förtjusta över verket, som länge skulle 

ligga i skottgluggen för ett av de mest omskrivna ”konstbråken” i svensk konsthistoria. Det 

skulle ta 14 år och krävas ett ingripande från högre ort för att sjukhusledningen och Statens 

konstråd skulle kunna enas och verket komma på plats 1953. Så småningom övertogs verket 

istället av Moderna museet och finns idag i dess samling.143 Här var det inte den vinnande 

konstnären som var problemet, utan hans konstnärliga uttryck.144  

  Vid en första anblick framstår dessa tävlingar som ovanligt svårhanterliga och 

långdragna, men faktum är att flera av dessa problem skulle bli återkommande under de 

decennier som uppsatsen berör, särskilt svårigheterna med att utse en vinnare och den 

fördröjning som tävlingen innebar för tillblivelsen av ett offentligt verk. 

                                                
138 Jfr Regler till ledning vid anordnandet av måleri- och skulpturtävlingar, Stockholm, 1933, s. 3, denna tanke 
om att premiera svenska konstnärer och exkludera utländska finns även i Betänkande och förslag angående 
beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska konstnärer, 1936, s. 6 f.  
139 Odelberg, 1983, s. 53 
140Roosval, Johnny & Lilja, Gösta (red.), Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 2, 
Dahlbeck-Hagström, Allhem, Malmö, 1953, s. 248, jfr Stensman & Tranaeus (red.), 1987, s. 25 
141 Karolinska sjukhuset var, på grund av att det var ett universitetssjukhus, ett statligt byggnadsprojekt, se 
utförlig information om tävlingarnas deltagare m.m. i tabell 2 i appendix  
142 Protokoll från möte den 21/10 1939 (A1A:1) 
143 Jfr Gustavsson, 2002, s. 210, Gustavsson menar också att det fanns nazistiska spänningar i konflikten md 
tanke på det rådande världsläget vid tiden 
144 Se bland annat Karlsmo, 2005, s. 346 f. och Stensman & Tranaeus (red.), 1987, s. 22 
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3.1. Tävlingsfrågan diskuteras inom det nystartade KRO 
Ett av de första ämnena som diskuterades i Medlemsbladet var just tävlingsformen. 1940 

sände en medlem i en insändare och klagade på behandlingen som ett antal konstnärer hade 

utsatts för vid en tävling om ett altarskåp till Ängelholms kyrka. Framför allt var det 

bedömningen, som hade gjorts utan några ”konstsakkunniga”, dvs. konstnärer eller andra 

insatta på området, som medlemmen vände sig emot. Dessutom accepterade inte församlingen 

det förslag som Byggnadsstyrelsen till sist hade förordat. 
 

 ”Skall icke pristävlingsinstitutionen helt råka i vanrykte måste vid varje tillfälle 
garanti fordras för dels sakkunnig bedömning av inlämnade förslag, dels säkerhet 
för att förslag som utan tvekan sättes främst icke kan intrigeras bort”.145  

 
Då Byggnadsstyrelsens ordförande, arkitekten Ragnar Hjorth (1887-1971), skulle försvara sig 

menade han att felet låg i att tävlingens regler från början varit bristfälliga: 
 

”Må det slutligen tillåtas mig, som själv deltagit i många tävlingar både som 
tävlande och bedömare här understryka vikten av att konstnärer icke ge sig in i vad 
de betrakta som verklig tävlan, utan att det upprättas ett skriftligt program”.146  

 

Allmänna och rättvisa tävlingar 
I slutet av 1944 uppstod en längre diskussion om ”det konstnärliga tävlingsväsendet” i KRO:s 

Medlemsblad, vilket inleddes med ett inlägg av målaren Lasse Johnson (1899-1992). Han 

menade att många av förslagen i de allmänna tävlingarna visserligen var ”meningslösa och 

dilettantiska” och knappast utvecklade det svenska muralmåleriet, men systemet med 

inbjudna tävlingar kunde också leda till ett ”ständigt återkommande urval av redan kända 

konstnärer”.147 Johnson framhöll också något som skulle komma att lyftas av andra röster i 

debatten: det var för få som fick något ut av det allmänna tävlandet och förutsättningarna var 

inte rättvisa. De allmänna tävlingarna innebar att en konstnär under lång tid och utan 

ersättning fick arbeta på en skiss som kanske inte ledde till uppdrag – något som inte unga 

oetablerade konstnärer hade den ekonomiska möjligheten att göra. En etablerad konstnär 

kunde även skicka in flera förslag på stora kartonger.148 Sven Xet Erixson gav dock Johnson 

svar på tal - det var i de anonyma tävlingarna som ungdomen hade den enda chansen att få 

måla ”en bra vägg”, ansåg han, och få anständigt betalt för den. Xet, som i artikeln kallade sig 

själv för en ”gammal tävlingshäst”, poängterade dock att det var viktigt att de av 

                                                
145 Sign. ”KRO-medlem”, ”Tävlingstrassel”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1941:1, 
s. 4 f., urspr. kursivering 
146 Ibid., s. 6 
147 Johnson, Lasse, ”Om måleritävlingar och muralkonst”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, 
Stockholm 1944:3, s. 13 
148Ibid., s. 13 f. jfr liknande utveckling för arkitekttävlingar vid denna tid, Hagelqvist, 2010, s. 95 
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Konstakademien fastställda tävlingsreglerna efterföljdes.149 Så länge allting gick rätt till tycks 

alltså tävlingarna ha ansetts som något positivt. Målaren Helge Linden (1987-1961), uttryckte 

förhoppningen om att tävlingarna skulle få vara ”ett forum där nya tankar och nya 

konstnärliga uttryck får tillfälle att göra sig gillande”.150  

 

KRO tillsätter en kommitté för att granska tävlingsreglerna 
Den ovan nämnda debatten i medlemsbladet under 1944 och början av 1945 resulterade i att 

KRO-styrelsen beredde ärendet och inbjöd till en öppen debatt under ett medlemsmöte hösten 

1945. Detta ägde rum på Konstnärshuset i Stockholm och återgavs i Medlemsbladet och 

omskrevs även i dagspressen, bland annat i Svenska Dagbladet (se fig. 4). Under denna debatt 

var den främsta kritiken att tävlingarna var för få och att konstnärerna inte hade tillräckligt 

stort inflytande gentemot arkitekter och tjänstemän i Byggnadsstyrelsen. Dessutom uttalade 

sig flera medlemmar mot osäkerheten i att tävla utan ersättning.151 Egentligen rörde debatten 

tävlingsformen i dess helhet, det vill säga inte endast de statliga tävlingarna utan även 

tävlingar arrangerade av kommuner, Svenska kyrkan och privata aktörer.   

      Efter medlemsmötet tillsattes det en kommitté inom KRO som bland annat lämnade 

över en utarbetad revidering av tävlingsreglerna från 1933 samt mallar för program och 

kontrakt till Konstrådet.152 Att det var just Statens konstråd som kontaktades av KRO:s 

kommitté visar på att Konstrådet hade en mycket stark ställning inom fältet vid denna tid, och 

även på deras nära relation till KRO. Det var inom Statens konstråd som KRO ansåg sig 

kunna påverka i störst utsträckning.  

 

KRO:s tävlingsservice 
KRO startade en så kallad ”tävlingsservice” under sina första år, ett utskick som 

medlemmarna kunde prenumerera på för 1 krona och där information om samtliga allmänna 

tävlingar i landet publicerades. I ett utdrag från tävlingsservicen från 1944 kan man läsa om 

tävlingar i allt ifrån monument i Sölvesborg till affischer i Alingsås.153 Detta ger intrycket att 

tävlingarna var många och att de ofta var allmänna, det vill säga öppna för alla att delta i. 

Denna tjänst avskaffades sedermera under början av 1950-talet och istället listades i varje 

                                                
149 Erixson, Sven, ”X:et om målningstävlingar”, ur Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm 
1945:1, s. 18 
150 Linden, Helge, ”Diskussionen om offentliga tävlingar”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, 
Stockholm, 1945:2, s. 17 
151 Osign., ”Medlemsmötet, den 7 november 1945”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 
1946:1, s. 4 
152 Osign., ”Tävlingskommittén”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1946:4, s. 4 
153 Statens konstråds arkiv, Handlingar rörande utsmyckningar – projekt (F1:3) 
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nummer av Medlemsbladet alla nyligen utlysta tävlingar.154 Detta omfattade dels Statens 

konstråds tävlingar men också tävlingar på andra nivåer och vid sidan om 

monumentaluppdrag också sådant som tapetmönster och affischer. Dessa utlysningar skulle 

förekomma till i slutet av 1960-talet.155 Att tävlingarna var många visar också på att 

tävlingsformen under dessa decennier var etablerad som beställningsform, inte bara för 

offentlig konst.  

4. 1946-1958: efterkrigstid 
Eftersom Sverige inte hade varit indraget i andra världskriget återhämtade sig den svenska 

samhällsekonomin snabbt efter krigsslutet. Nu skulle den ideologiska grunden om 

folkhemmet som den socialdemokratiska regeringen hade lagt under 1930-talet förverkligas i 

form av välfärdsstaten. De politiska programmen och även byggverksamheten blev 

omfattande under efterkrigstiden.  Trots det var behovet av byggnader långt större än vad som 

var möjligt att åstadkomma.156 Nu började även den svenska modellen etableras, där tyst 

förhandlande premierades framför högljudd debatt, något som även märktes i den offentliga 

konsten.   

      Konstkonsumtionen hos offentliga institutioner var generellt hög efter kriget, menar 

Martin Gustavsson. Detta till följd av den stabila svenska ekonomin och det tilltagande 

byggandet. Det fanns även en utbredd tro på konstens folkbildande och fostrande verkan 

vilket var ansatser som funnits redan under 1930-talet.157 Detta samförstånd mellan stat, 

kapital och folkrörelser när det gällde smakfostran genom konst tog sitt starkaste uttryck i 

Folkrörelsernas konstfrämjande som bildades 1947.158 Med sådana initiativ, liksom med 

konstintresserade företagsledningar som placerade konst i sina arbetslokaler, övergick det 

ekonomiska ansvaret för konstnärerna delvis tillbaka privata aktörer – inte till individer, men 

                                                
154 Se osign. notiser ”Omtävling för Kvibergskrematoriet” och ”Västeråstävlingen”, i Medlemsblad, 
Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1953:1, s. 20 f.  
155 Bengt Lärkner menar att det i och med det omfattande byggandet på 1960-talet blev i princip omöjligt att 
upprätthålla denna service med nästan total information om tävlingar och andra offentliga uppdrag, se Lärkner, 
1979, s. 11. Som parallell kan nämnas arkitekternas facktidskrift Byggmästaren och sedermera SAR:s 
tävlingsblad, som gavs ut till arkitekter vid denna tid, se Hagelqvist, 2010, s. 204 ff.  
156 Andersson, Thorbjörn & Caldenby, Claes (red.), Att bygga ett land: 1900-talets svenska arkitektur, 
Byggforskningsrådet, Stockholm, 1998, s. 111 
157 Gustavsson, 2002, s. 155 
158 Grundare var bland annat en rad folkrörelser samt Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) och inspirationen 
hade kommit från utställningen God konst i hem och samlingslokaler på Nationalmuseum 1945, där samtida 
”god” konst fördes fram och ”hötorgskonst” ställdes i skamvrån – en utställning som fick stort genomslag. 

Gustavsson, 2002, s. 154, Konstfrämjandet, som det i allmänhet kom att kallas, skulle erbjuda sina medlemmar 
”god konst till överkomligt pris” och öka konstintresset och konstförståelsen hos medlemmarna. Detta kom att 
främst ta sig uttryck i en försäljning av bland annat grafiska blad, jfr ”Konstfrämjandets historia”, 
Konstfrämjandets hemsida, http://konstframjandet.se/om/konstframjandets-historia/, hämtad 2017-05-05 
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till organisationer och företag.159 Denna utveckling cementerades även i bostadslåneregeln, 

som riksdagen beslutade om 1962 och som gav bostadsbolag möjlighet att låna pengar från 

staten för att kunna utsmycka sina nybyggda bostadsområden med konst.160 

      1948 beskrev den svenske konsthistorikern J. P Hodin (1905-1995) i The Anglo-

Swedish Review det svenska konstlivet och nämnde samtliga aktörer som tidigare har nämnts i 

min undersökning: staten, konstnärsorganisationerna, personalkonstföreningarna och 

Konstfrämjandet. Alla dessa aktörer, menade han, strävade efter att smycka offentliga 

byggnader och privata bostäder med modern konst.161 Här kan vi konstatera att aktörerna på 

fältet stred om någonting för dem gemensamt: makten över vilken konst som skulle visas och 

vilka som skulle få avgöra detta.  

 

Färg och form premierar ung konst i tävlingarna 
Tidigare konstvetenskaplig forskning har konstaterat att det fanns en hunger efter ny 

utmanande konst efter kriget.162 Då en ny generation konstnärer presenterades i en utställning 

1947 på galleri Färg och form chockerade den i sin dragning åt det abstrakta. Trots det dröjde 

det bara några år innan dessa konstnärer, som också kallades konkretister, slog igenom brett i 

det svenska folkhemmet. Detta har dels sin förklaring i att Statens konstråd och konkretisterna 

hade samma intresse – ”att smycka offentligheten”.163 På detta sätt engagerade sig 

konkretisterna för att inte inta en isolerad plats inom fältet som ett ”ungt avantgarde” utan att 

snabbt erövra marknaden och därigenom fältet. De gick från att tillhöra ett ungt avant-garde 

till att bli kulturfurstar, för att använda sig av Bourdieus olika positioner inom fältet.164 Deras 

framgångar när det gällde offentliga bidrag vid denna tid kan också ha sin förklaring i de som 

satt som ledamöter i Konstrådet. En av dem var Fritz H Eriksson (1889-1970), 

byggnadsdirektör, konstmecenat, Färg och form-medlem och förgrundsfigur inom svensk 

offentlig konst genom bland annat skulpturparken i Västertorp som han låg bakom, där 

flertalet av konkretisterna bidrog med verk. Eriksson satt som ledamot i Konstrådet 1944-

                                                
159 Gustavsson, 2002, s. 157 
160 From, 2010, s. 153, jfr Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 69 ff. Generellt verkar dock Bostadsstyrelsen varit ovilliga 
att låna ut pengar till tävlingar, med endast vissa undantag. Det utsågs istället regionala experter – konstnärer 
som skulle överse att direkta uppdrag gavs till framför allt lokala konstnärer, se osign. ”Experter klara för 
bostadskonst”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, 1962:5, s. 1. Ofta var dessa experter konstnärer 
med utbildning från Konsthögskolan eller eventuellt Valand, och som tidigare har vunnit både tävlingar och fått 
direkta uppdrag under de gångna decennierna, men som bodde ute i landet och på detta sätt ansågs ha lokala 
kontaktnät av konstnärer  
161 Gustavsson, 2002, s. 215, som citerar Hodin, Josef Paul, ”Modern Swedish Monumental Art. Some Thoughts 
on the Problem of State and Art”, i The Anglo-Swedish Review, juni 1948, s. 108 
162 Se bland annat Gustavsson, 2002, s. 135 ff., jfr Hedström, 2000, s. 94 ff. 
163 Gustavsson, 2002, s. 137 
164 Jfr Broady, ur Bourdieu, 2000, s. 17 f.  
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1961.165 Andra Färg och form-medlemmar som var ledamöter i Statens konstråd under 

efterkrigstiden var bland annat Hilding Linnqvist, Martin Emond (1895-1965), Johan 

Johansson (1879-1951), Fritiof Schüldt (1891-1978), Frans Timén (1883-1968) och Nils 

Möllerberg (1892-1954).166 Färg och form-dominansen kan säkerligen ha påverkat vilka 

konstnärer som bjöds in till Statens konstråds tävlingar och vilka som gavs direkta uppdrag167 

Flera av de konstnärer som visades på ”Ung konst” 1947 blev under efterkrigstiden inbjudna 

till statliga tävlingar om offentliga utsmyckningar, vilket resulterade i en rad omskrivna 

offentliga konstverk som Lennart Rodhes (1916-2005) tegelvägg i posthuset i Östersund 

(1947-52) och Randi Fishers (1920-1997) muralmålning i småskoleseminariet i Landskrona 

(1949-51) .168 Det ska också nämnas att Konstrådet utgjorde rådgivande instans och föreslog 

dessa konstnärer för inbjudna tävlingar och direkta uppdrag för kommuner och privata 

aktörer. Dock återfinns aldrig några motiveringar i mötesprotokoll eller bilagor till varför 

vissa konstnärer bjöds in till att delta i tävlingar.169  

      I protokollen från denna tid kan man läsa att Statens konstråd efterfrågade 

rumsskapande verk som skulle integreras i arkitekturen. Det framhölls vid upprepade tillfällen 

i protokollen att förslagen skulle vara en så naturlig del av huset som möjligt. Andra 

motiveringar som förekom vid tävlingar under denna tid var lämpligheten för platsen, 

rumsskapande kvaliteter och att verket skulle ”klinga samman” eller ”samverka” med 

arkitekturen.170 Gällande tävlingarna om utsmyckningen av posthusen i Kalmar och Östersund 

så fick arkitekten Lars-Erik Lallerstedt (1910-1978) uttala sig om lämplig utsmyckning för 

respektive byggnadsprojekt, även om hans rekommendationer inte alltid följdes.171 Att 

konstnärer och arkitekter samverkade kring den byggnadsanknutna konsten verkade vid denna 

tid ha börjat betraktas som en mer eller mindre självklar eftersträvan. Konstrådets protokoll 
                                                
165 Statens konstråd: Redogörelse för Konstrådets verksamhet 1 juli 1937-30 juni 1955, 1955, s. 11, jfr 
Gustavsson, 2002, s. 190 
166 Statens konstråd: Redogörelse för Konstrådets verksamhet 1 juli 1937-30 juni 1955, 1955, s. 10 ff., jfr 
Gustavsson, 2002, s. 190. Galleri Färg och form var ett galleri i Stockholm som grundades 1934 av en 
ekonomisk förening med samma namn. Konstnärer, men även andra såsom Fritz H. Eriksson, var medlemmar. 
På detta sätt utgjorde Färg och form nästan lika mycket en konstnärsgrupp, varför de ibland kallas för ”Färg- och 
form”-gruppen i forskning, se bland annat Gustavsson, 2002 
167 Gustavsson går så långt som att mena att Färg och Form ”tog staten i besittning” redan under 1930-talet, och 
hade en avgörande roll i utnämnandet av ledamöter i rådet redan från 1937, se Gustavsson, 2002, s. 188, se även 
Karlsmo, 2005, s. 266 f. För en genomgång av vilka konstnärer som deltog i de statliga tävlingarna 1937-1955, 
se tabell 2 i appendix 
168 Se Oredsson, 1991, och Hermerén, Karin & Orrje, Henrik, Offentlig konst: ett kulturarv: tillsyn och 
förvaltning av byggnadsanknuten konst, 2., omarb. uppl., Statens konstråd, Stockholm, 2014, s. 153 ff.  
169 Jfr Oredsson. 1990, där han också endast kan spekulera kring de inbjudna i tävlingen om posthuset i 
Östersund 
170 Se Osign., ”Två skulpturtävlingar”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1948:1, s. 18 
samt Osign. notis ”Kanslihustävlingen”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm 1950:1, s. 7 
171 I fallet med posthuset i Östersund förordade Lallerstedt en relief i huvudentrén hellre än en muralmålning i 
expeditionssalen, men slutligen blev det istället en vägg av glaserat tegel i expeditionssalen. Se Protokoll från 
möte den 16/9 1947 (A1A:5) 



 41 

visar på att arkitekter också ofta medverkade i kommittéerna, vilket det som tidigare kallats 

för ”prisjury” eller ”prisnämnd” började kallas för i mitten av 1950-talet. Regelverket krävde 

dock inte att arkitekten till byggnaden skulle sitta i juryn.172  

 

Staten anordnar främst inbjudna tävlingar, med varierande resultat  
Den stora offentliga konsumtionen av konst som Martin Gustavsson beskriver visade sig inte 

så tydligt inom staten. Det statliga anslaget till offentlig konst hade under åren 1937-1947 

följt 1 % -regeln och därmed varit knuten till byggkostnaden för en ny statlig byggnad. Dock 

hade anslagen sällan delats ut i så stor utsträckning under kriget. 1947 infördes istället ett fast 

årligt anslag på 150 000 kr, som 1948 höjdes till 200 0000. Därefter ökade inte anslaget i 

någon större utsträckning och åren 1953-1961 var anslaget alltjämt på 200 000 kronor.173  

      Min kartläggning över de offentliga utsmyckningar som Statens Konstråd beställde 

1937-1955 (se tabell 1 i appendix) visar på att det efter kriget hölls färre allmänna tävlingar i 

förhållande till både inbjudna tävlingar och direkta uppdrag. År 1947 utmärker sig med fyra 

inbjudna tävlingar och även generellt var det inbjudna tävlingar som hölls under åren 1945-

1958. Till de inbjudna tävlingarna bjöds två till tre konstnärer och samtliga gavs skissbidrag, 

dock delades det inte ut några prissummor vad jag har kunnat finna (se tabell 2 i appendix). 

Eventuellt kan den ökade mängden inbjudna tävlingar efter krigsslutet förklaras med 

ändringen från 1 %-regeln till ett fast anslag, som innebar ett mindre anslag totalt sett. KRO:s 

debatt om de allmänna tävlingarna under 1945 hade kanske också fått ett gensvar från Statens 

konstråd, men tendensen att undvika allmänna tävlingar bör framför allt ses utifrån den nya 

anslagsprincipen. Som anledning till ändringen från 1 % -regeln hade angivits budgettekniska 

skäl, men kritiker inom bland annat SAR menade att den ledde till att konsten kom in i allt för 

ett sent skede i byggprocessen.174 

      Kartläggningen av de olika beställningsformerna från byggnadsanknuten offentlig 

konst 1937-1955 visar på att det inte var en direkt kostnadsfråga om en inbjuden tävling 

skulle anordnas eller inte. Det var inte uteslutande i de större byggprojekten med anslag på 

över 30 000 kr som tävlingar hölls. Ett exempel på detta var den textila utsmyckningen av 

hovrätten i Umeå, som beställdes direkt av målaren och textilkonstnären Alf Munthe (1892-

1971) till en kostnad av 29 000 kronor.175 En förskjutning kan anas mot direkta uppdrag vid 

1950-talets början, och åren 1953-1955 hölls det ytterst få tävlingar. I de fall där det rörde sig 

                                                
172 Se bland annat bilaga 3 till protokoll från den 18/11 1954 (A1A:10) 
173 Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 53 
174 Ingen regel utan undantag: enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö, 
Konstnärsnämnden, Stockholm, 2013, s. 36 f.  
175 Statens Konstråd: redogörelse för Konstrådets verksamhet 1 juli 1937-30 juni 1955, 1955, s. 46 ff.  
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om anslag över 50 000 kronor utlystes det dock inbjudna tävlingar med vanligen tre deltagare 

även under 1950-talet. 

      Statens konstråd anordnade generellt mest inbjudna tävlingar i slutet av 1940-talet.176 I 

ett protokoll från 1948 framförde ledamoten och målaren Tor Hörlin (1899-1995) kritik mot 

de inbjudna tävlingarna.177 Han menade att namnkunniga konstnärer eventuellt avsade sig 

medverkan i tävlingar men istället tog emot direkta uppdrag och att Konstrådet genom 

tävlingar därigenom kunde gå miste om de ”främsta talangerna”. 178 Övriga medlemmar 

anförde att de inbjudna tävlingarna medförde att unga konstnärer fick visa sina förmågor. 

Detta är en intressant invändning med tanke på ovan nämnda satsning på den ”unga” 

generationen konkretister. Redan här fanns också en diskussion som skulle återkomma längre 

fram: ett dilemma kring huruvida den offentliga konsten skulle sätta lägsta pris för bästa 

kvalitet i första rummet, vilket innebar direkta beställningar, eller om det var alla svenska 

konstnärers väl som skulle premieras, då tävlingarna gav en större spridning.  

      Vid en studie av Statens konstråds protokoll från denna period så tycks inbjudna 

tävlingarna som Konstrådet anordnade inte alltid ha inneburit att processen blev enklare eller 

resultatet bättre. I vissa fall uttryckte Konstrådet uppskattning över båda tävlingsförslagen i en 

inbjuden tävling, i andra fall var de i överlag missnöjda och verkade istället ha valt det minst 

dåliga.179 Det hände även att tävlingsjuryn ville bistå konstnärerna med att justera sina verk.180 

Det kunde också vara de tävlande konstnärerna som inte var nöjda med uppdraget: inför 

tävlingen om småskoleseminariet i Landskrona så gick de inbjudna skulptörerna samman och 

begärde att få ändra placeringen av verket.181 I tävlingen om muralmålning till samma 

småskoleseminarium i Landskrona utförde den vinnande konstnären Randi Fisher (1920-

1997) slutligen sin målning på en annan plats än den i tävlingsprogrammet anvisade, utan att 

meddela Konstrådet, som fick reda på det hela först när Konstrådets ledamot Martin Emond 

besökte skolan för att inspektera det färdiga verket. Emond uttryckte sig dock positivt över 

verkets konstnärliga förtjänster.182 Det finns även under denna tid exempel på utdragna och 

problemkantade tävlingsförfaranden där Konstrådet inte blev nöjda med slutresultatet. Ett 

tydligt exempel på detta var tävlingen om textil utsmyckning av hovrätten i Sundsvall, där Alf 
                                                
176 Se tabell 1 och 2 i appendix  
177 Tor Hörlin, muralmålare utbildad vid Konstakademien. Han var huvudlärare i dekorativt måleri 1947 – 1957 
på HKS, nuvarande Konstfack och ledamot av Statens konstråd 1943 – 1949, se Roosval, Johnny & Lilja, Gösta 
(red.), Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 3, Hahn-Lunderberg, Allhem, 
Malmö, 1957, s. 233 
178 Protokoll från möte den 2/2 1948 (A1A:5) 
179 Se protokoll från möte den 20/10 1948 om som med posthuset i Östersund, där utlåtandena om båda förslagen 
var goda, medan det gällande småskoleseminariet i Haparanda var övervägande negativt (A1A:6) 
180 Se bl.a. om småskoleseminariet i Skara i bilaga 1 till protokoll från möte den 20/10 1948  
181 Bilaga 2a till protokoll från möte den 15/2 1950 (A1A:6) 
182 Bilaga 4 samt protokoll från den 21/9 1951 (A1A:7), jfr Hermerén & Orrje, 2014, s. 154 
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Munthe samt den finska textilkonstnärinnan Viola Gråsten (1910-1994) bjöds in. Munthe 

avböjde i ett tidigt skede och ingen ny konstnär bjöds in vilket innebar att Gråsten ensam fick 

lämna förslag. Hon lämnade 17 förslag innan Statens konstråd gav henne skissarvodet men 

beslutade om att istället förorda en relief av skulptören Palle Pernevi (1917-1997).183 Den 

enda motiveringen som finns att läsa i protokollen var att rummets ”nuvarande luftiga 

uttryck” var tvunget att behållas.184  

1953 anordnades en inbjuden tävling om en skulptural utsmyckning vid Kungliga 

tekniska högskolan i Stockholm, trots det relativt höga anslaget på 100 000 kronor. De 

inbjudna skulptörerna var Stig Blomberg (1901-1970), Elis Eriksson (1906-2006), Arne Jones 

(1914-1976), Egon Möller-Nielsen (1915-1959) och Edvin Öhrström (1906-1994) – alla 

etablerade skulptörer vid tiden.185 Ett så stort anslag bör ha föranlett en allmän tävling, om 

man ser till hur uppdragen hade sett ut under 1930- och 1940-talet. Dessvärre är protokollen 

som nämnt beslutande, inte diskuterande, så de bakomliggande argumenten till detta beslut 

återfinns inte.  Det kan också påpekas att flera av dessa konstnärer senare bjöds in till den 

kommunala tävlingen om Sergels torg i början av 1960-talet.   

      Att medverka i en inbjuden tävling var troligen gynnsamt för konstnärerna, trots att de 

inte vann. Detta framgår av protokollen, där ett flertal detaljer förekommer som pekar på 

detta. Vid flera tillfällen att gavs konstnärer som förlorat en inbjuden tävling eller inte kunnat 

medverka i en tävling en direkt beställning av en fast utsmyckning eller inköp av lös konst.186 

Konstnärerna kunde även ställa ut tävlingsförslagen på gallerier och i utställningar, även om 

inte förslaget hade belönats.187 Detta visar på att tävlingarna skänkte erkännande och 

exponering för de medverkande konstnärerna, vars tävlingsförslag kunde utmynna i vidare 

beställningar och inköp från Konstrådet eller andra aktörer.  

 

Kanslihuset och kanslihusannexet, två av få allmänna tävlingar  
Det ordnades få allmänna tävlingarna under efterkrigstiden. Två av dessa var de om 

Kanslihuset och Kanslihusannexet i Stockholm, utlysta 1946 respektive 1950. Även dessa 

                                                
183 Protokoll från möte den 20/10 1951 (A1A:7) 
184 Protokoll från möte den 15/3 1951 (A1A:7) 
185 Se tabell 2 i appendix 
186 Se bl.a. Alf Munthes uppdrag om textil utsmyckning av hovrätten i Umeå i protokoll från möte 12/3 1952 
(A1A:8) samt det direkta uppdrag som gavs till Bror Hjorth gällande en relief till Biokemiska institutionen i 
Uppsala, efter att han hade varit med i tävlingen om skulptural utsmyckning av samma institution 1950. Samma 
sak gällde en skulptur av Gustaf Nordahl som beställdes 1952 till Folkskoleseminariet för kvinnliga elever i 
Göteborg, efter att den egentliga vinnaren i tävlingen om utsmyckningen, Nils Sjögren, gått bort. Nordahls verk 
var i sin tur en omarbetad variant av skulpturen ”Kraka”, som var ett förslag han hade vunnit tävlingen om 
Statens Hantverksinstitut 1941, se tabell 2 i appendix 
187 Se bland annat en notis om att Arne Jones gjort detta vid en utställning på galleri Blanche, Jones, Arne, 
”Olycklig formulering”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1956:4, s. 19   
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skulle bli långdragna och komplicerade. Anslagen var också stora: 50 000 kronor för den 

första om Kanslihuset och 150 000 kronor för Kanslihusannexet.  

      Tävlingen om Kanslihusets gällde den runda innergården som skulle ges en skulptural 

utsmyckning. Det var en så kallad dubbel tävling med en öppen första etapp, varefter ett antal 

skulptörer som inkommit med förslag i den första etappen fick tävla om med en utveckling av 

sina givna förslag. 39 förslag kom in till den första etappen och fem av dessa bjöds in till den 

andra etappen. Första pris, med förordande om utförande, gick till Bror Marklund (1907-

1977).188 Även denna tävling drog ut på tiden då Marklund bad om uppskov med att 

färdigställa skulpturen, liksom Carl Frisendahl hade gjort i fallet med Historiska museet. 

Skulpturen, som slutligen fick namnet ”Mor och barn”, blev inte färdigställd förrän 1956 (se 

bild på försättsbladet). I KRO:s medlemsblad försvarades dock Bror Marklunds konstnärliga 

frihet:”… Tillblivelsen av ett betydande konstverk låter sig (inte) inordna i en ”tidtabell” ”, 

stod det i en osignerad notis.189  

      I den senare tävlingen om Kanslihusannexet 1950 anordnades det en dubbel tävling 

om skulptural utsmyckning i två etapper. Trots 54 inkomna förslag i den första deltävlingen 

ansågs inget förslag vara tillräckligt bra: inte ens vinnaren, Yngve Andersson, ansågs helt ha 

kunnat lösa uppgiften. En av juryledamöterna, skulptören Liss Eriksson (1919-2000) 

förordade en ny tävling med inbjudna skulptörer och en ny jury, något som inte var allmän 

praxis. En omtävlan brukade i regel anordnas med samma inbjudna konstnärer och samma 

jury, och detta utspel visar därför på det stora missnöjet med resultatet.190 Slutligen gick 

bidraget direkt till skulptören Ivar Johnsson.191 Verket var inte färdigt förrän 1962. Denna 

tävling redogjordes för noga i KRO:s medlemsblad, något som är talande för de få statliga 

tävlingar som anordnades av Statens konstråd vid tiden.192 Tävlingarna hade också väckt 

intresse, att döma av de många inkomna förslagen. Trots att Statens konstråds protokoll inte 

visar de diskussioner som fördes så kan man ana att det var ett snöpligt resultat för två av de 

få allmänna tävlingarna under den här tiden. Den ena tog lång tid, den andra fick ett icke-

tillfredställande resultat och slutade med en direkt beställning.  
                                                
188 Bror Marklund (1907-1977), skulptör med en stor produktion av offentlig konst. Utbildad vid 
Konstakademien 1928-1934, tilldelad där andra medaljen. professor i teckning vid Konstakademien Ledamot i 
Konstakademien 1953, se Roosval, Johnny & Lilja, Gösta (red.), Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska 
konstnärers liv och verk. 4, Lundgren-Sallberg, Allhem, Malmö, 1961, s. 85 f.  
189 Osign. ”Statens konstråd senfärdigt?”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1953:2, s. 
10 
190 Detta förfarande stod också rekommenderat i tävlingsreglerna från både 1933 och 1959, se Kungliga 
akademien för de fria konsterna, Regler till ledning vid anordnandet av måleri- och skulpturtävlingar, 
Stockholm, 1933 
191 Bilaga 1 och 1a till protokoll från, möte den 30/3 1953 
192 Osign. notis ”Kanslihustävlingen”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1950:1 s. 7 
och osign. notis ”Kanslihustävlingen”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1951:4 s. 34, 
se även tabell i appendix 
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Statens konstråd söker påverka den kommunala konstpolitiken 
Statens konstråd försökte också påverka den kommunala kulturpolitiken vid denna id. I 

kommunala tävlingar i konstnärlig utsmyckning utgjorde Konstrådet ofta en rådgivande 

instans.193 Som exempel kan nämnas Kiruna kommun, som hörde av sig till Statens konstråd 

1954 för att få råd angående ett nytt monument och fick svaret att en tävling vore lämplig men 

helst en inbjuden eller en dubbel tävling, för att för att det skulle ge ett ”bättre resultat”.194 

Detta exempel tyder på att Statens konstråd vid denna tid var av uppfattningen att tävlingarnas 

främsta syfte var att utgöra ett kvalitetsverktyg och då var en inbjuden eller en dubbel tävling 

de bästa formerna för att uppnå högsta konstnärliga kvalitet. Så var det i princip också endast 

inbjudna tävlingar som anordnades på statlig nivå under en första halvan av 1950-talet (se 

tabell 1).195 Som också nämnts i det föregående avsnittet blev några av de få allmänna 

tävlingarna som utlystes inte heller särskilt lyckade. Här kan alltså det kvantitativa resultatet 

som jag har pekat på tidigare, att de allmänna tävlingarna minskade totalt sett till förmån för 

de inbjudna, ha sin förklaring.  

 

’Så riskerar man ändå att i tävlingen inte kommer fram något godtagbart förslag’ 
I ett uttalande från 1955 beklagade konstrådets ordförande, regeringsrådet Enar Eckerberg  

(f. 1928), att det inte anordnades fler allmänna tävlingar. Anledningen var att det kostade för 

mycket, menade han. Vid ett anslag på drygt 20 000 kronor, vilket var vanligt efter kriget, 

kunde man inte utlova priser på 8-10 000 kronor, vilket ansågs behövas för att locka bra 

deltagare. ”Och så riskerar man ändå att i tävlingen inte kommer fram något godtagbart 

förslag…”.196 ”Inte så sällan”, tillade dock Eckerberg, anordnades det inbjudna tävlingar. 

Även de inbjudna tävlingarna var få 1955 i jämförelse med de direkta uppdragen.197 Det ska 

noteras att det inte var själva anslaget i sig som utgjorde problemet, utan att anslagen inte 

räckte till för att anordna en tävling med tillräckligt bra deltagare. Kvalitetsaspekten återkom 

även här.  

      Det tycks alltså ha blivit som Tor Hörlin tidigare hade uttryckt: de väletablerade 

konstnärerna ville inte delta i tävlingar utan fick istället direkta beställningar för större 

summor. 1957 fick exempelvis Eric Grate (1896-1983) ett direkt uppdrag om utsmyckning av 

                                                
193 Jfr Ingen regel utan undantag: enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö, 2013, s. 37 
194 Bilaga 4 till protokoll från möte den 12/3 1954 (A1A:9) 
195 Ett annat exempel som kan nämnas var då Konstrådet fick en liknande förfrågan från Bodens kommun 
angående en utsmyckning med anslag om 40. 000, varav de förordade en tävling. Stockholmskonstnären Jack 
Zan hade redan erbjudit Bodens kommun en fontänstaty men Konstrådet ansåg att Zan borde tävla med två 
yngre konstnärer, i detta fallet Asmund Arle och Lennart Källström,  också de från Stockholm. Se bilaga 21-22 
till protokoll från möte den 5/10 1954 (A1A:10) 
196 Bilaga 15 till protokoll från möte den 7/6 1955 (A1A:10) 
197 Se bl.a. bilaga 3 till protokoll från den 15 november 1955 (A1A:10) 
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Karolinska institutet för 80. 000 kronor, en ovanligt hög summa, vilket resulterade i den 

sedermera mycket omdebatterade skulpturen ”Det entomologiska kvinnorovet”.198   

      Trots att Statens konstråd tycktes tvivla på tävlingen som beställningsform, särskilt 

den allmänna tävlingen så framstår de statliga tävlingarna vid denna tid som en 

kvalitetsstämpel för konstnärerna. De utgjorde ett erkännande liknande ett inköp till 

Nationalmuseums samlingar (från 1958 Moderna museet) eller en professur på 

Konstakademien. Samma personer som några år tidigare hade fått flera uppdrag eller suttit i 

prisnämnder och kommittéer gick sedan över till att själva sitta i Statens konstråd. 

Tävlingarna innebar ett symboliskt kapital för konstnären, eftersom de skänkte konstnärens 

arbete tillskrivet av andra agenter inom fältet.199 Detta gällde dock främst de inbjudna, som 

var exklusiva, eller de tävlingar som ledde till ett pris och vidare till ett uppdrag. 

 

4.1. Efterkrigstiden i KRO-bladet: tävlingarna formaliseras  
I KRO:s medlemsblad var utlysningar av och diskussioner om tävlingar under efterkrigstiden 

vanligt förekommande. Detta gällde i högre utsträckning de kommunala, kyrkliga och privata 

tävlingarna eftersom de statliga tävlingarna, framför allt de allmänna, var få. KRO fungerade 

som en kontrollerande instans vid tävlingar och såg till att det officiella regelverket från 1933 

följdes. Efter 1949 premierades de reviderade reglerna som KRO själva varit med och 

påverkat.  

      1950-talet skulle skilja sig mycket från 1930- och 40-talen, dels samhällsekonomiskt 

men också politiskt och inom kulturlivet.200 De diskussioner som förts kring tävlingarnas 

svårigheter och möjligheter under kriget märktes mindre under början av 1950-talet. Då 

medlemmar inte var nöjda med en tävling kunde de dock besviket höja sin röst i 

medlemsbladet. Ett exempel på detta var den kyrkliga tävlingen om glasfönstren i 

Kvibergskrematoriet i Göteborg. Det mest uppseendeväckande med denna tävling, där den 

kommunala beställaren inte var nöjd med det förslag som juryn hade förordat och därför ville 

ha en omtävlan, var att Sven Xet Erixson, som var en av de inbjudna konstnärerna, vägrade en 

omtävlan. Han menade att den som utsetts till vinnare av juryn – målaren Uno Lindberg 

(1912-1992) – också borde förordas till uppdraget. Xet uttalade följande i medlemsbladet: 

”Tävlingsförfarandet här i landet har, sedan det för 25-30 år sedan var fullkomligt 

misskrediterat, nu en lång följd av år fungerat oklanderligt och varit respekterat av alla 

                                                
198  Protokoll från möte den 5/6 1957 (A1A:11), omskrivet i bland annat Stensman & Tranaeus (red.), 1987, s. 46 
199 Jfr Broady, i Bourdieu, 2000, s. 19 f.  
200 Gustavsson, 2002, s. 127 
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svenska konstnärer.”201 Xet, som var så pass etablerad att han kunde frånsäga sig detta 

uppdrag för att främja ett ”rättvist” förfarande i tävlingsprocessen, gjorde sig här till talesman 

för hela den svenska konstnärskåren. Det skulle dock snart visa sig att en hel del konstnärer 

var missnöjda med tävlingarna.  

      I medlemsblad märks annars framför allt debatten kring den största allmänna tävlingen 

under 1950-talet och den i särklass mest särpräglade, nämligen den kommunala tävlingen om 

tunnelbanan i Stockholm. Diskussionen om att den offentliga konsten borde finnas i 

tunnelbanan hade pågått i olika konsttidskrifter och KRO hade drivit en stark opinion med 

ledamoten Vera Nilsson i spetsen.202 Tävlingen ådrog sig dock debatt på grund av att det tog 

lång tid innan den utlystes och när det väl skedde i mars 1956 så hade konstnärerna bara en 

och en halv månad på sig att skicka in sina förslag.203 I den första tävlingen, den om T-

centralen, vann ett antal konstnärer pris och fick sina förslag genomförda, däribland Vera 

Nilsson (1888-1979), Siri Derkert (1888-1973) och Egon Möller-Nielsen. När de andra 

tunnelbanestationerna skulle utsmyckas valde man också att anordna allmänna tävlingar men 

lät istället konstnärerna gestalta en hel station, vilket skulle få betydelse för utvecklingen mot 

en rumsgestaltande offentlig konst.204  

 

Tävlingarna i fokus igen  
När det skulle hållas en fri debatt under höstmötet 1955 i Stockholm visade sig tävlingarna 

hamna i fokus igen. 125 medlemmar kom till mötet och diskussionen pågick i två och en halv 

timme. Denna gång var vissa medlemmar inte nöjda över att det hölls så många inbjudna 

tävlingar. Målaren Uno Lindberg menade att ”jag har för mig att det i inbjudna tävlingar 

nästan alltid blir Stockholmare som bjudes in. Det finns begåvade konstnärer i landsorten 

också!”, själv var han bosatt utanför Eskilstuna.205 Målaren Egil Malmsten (1921-2016) höll 

med: ”Allmänna tävlingar bör vara det bästa sättet att få fram de bästa arbetena. Är 

sparsamhetspolitiken och snålhet orsaken till att det inte ordnas fler allmänna tävlingar?”. Det 

talades också en del om elitismen i vilka som blev inbjudna till tävlingarna och de som satt i 

                                                
201 Se osign. notis, ”Uno Lindberg även slutlig vinnare i göteborgstävlingen”, i Medlemsblad, Konstnärernas 
riksorganisation, Stockholm, 1953:3, s. 10, se mer om Lindbergs glasfönster i Kvibergskrematoriet i Karlsmo, 
2005, s. 186 f.  
202 Se KRO: [jubileumsskrift], KRO, Stockholm, 1986, s. 61, enligt denna hade Vera Nilsson stegat in på 
oinbjuden på ett sammanträde med Stockholms kommun och insisterade på detta 
203 Hörlin, Tor, ”Tävlingen om tunnelbanan”, Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1956:2 
s. 5 ff., se även osign. notis, ”Tunnelbanetävlingen avgjord”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, 
Stockholm, 1956:3, s. 8, Trots den korta tidsfristen inkom 156 förslag till tävlingen om T-centralen, varav 27 
fick priser och 16 rekommenderades till utförande 
204 Jfr Stensman & Söderström, (red.), En värld under jord: färg och form i tunnelbanan, 2., utök. och omarb. 
uppl., Stockholmia, Stockholm, 2000, s. 77 ff., s. 89 ff., och s. 103 ff., se även Sjöholm Skrubbe, s. 72 f.   
205 Osign. ”Ordet är fritt”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1955: 6, s. 8 
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juryn. ”Varför sitter så ofta samma personer i alla juryer och nämnder?” undrade Vera 

Nilsson. Målaren Arne Larsson (1914-2000) försvarade dock de inbjudna till tävlingarna 

genom att jämföra konstnärerna i tävlingarna med skådespelarna som spelade på Dramaten: 

”… det är mycket sällan man där släpper fram en nykomling. De nya får treva sig fram till 

dess de blir sådana att publiken får något av dem.”, och Egon Möller-Nielsen tyckte att 

tävlingarna var begränsande: ”vi har ändå dessa hopplösa individualister: genierna. Picasso 

skulle t.ex. aldrig ha kommit fram i en tävling”.206 Det är dock inte klart om dessa 

diskussioner gav något direkt resultat i förhållande till andra aktörer inom fältet, likt de 

diskussioner som hade förts tio år tidigare ledde till en revidering av tävlingsreglerna.  

Det är också intressant att notera hur mycket utrymme som tävlingarna fick i KRO:s 

medlemsblad, trots att de totalt sett inte kan ha utgjort de svenska konstnärernas försörjning. 

Stina Hagelvist framför samma reflektion gällande arkitekttävlingarna vid samma tid, som 

också diskuterades mer än de faktiskt engagerade hela arkitektkåren.207  

 

4.2. Nya tävlingsregler 1959 
KRO lämnade, efter den tidigare nämnda debatten om ”tävlingsväsendet” 1945, in ett 

reviderat förslag på Konstakademiens regler från 1933. Under 1946 översåg även Statens 

konstråd dessa regler och 1949 publicerades en reviderad version av reglerna i KRO:s 

medlemsblad. Det skulle dock dröja ända till 1959 innan ett reviderat regelverk trycktes. 

Dessa hade då formulerats både av Konstakademien, Statens konstråd och KRO.208 Stina 

Hagelqvist menar att reviderade regler som användes av hela arkitektkåren innebar att 

tävlingarna legitimerades och fick en ökad auktoritet.209 På samma sätt fungerade eventuellt 

reglerna för konsttävlingarna. 

      De nya reglerna var mer detaljerade än de som författats drygt 25 år tidigare. 

Dessutom fanns det nu bifogat en anvisningsmall för hur ett tävlingsprogram skulle utformas, 

vilket ytterligare formaliserade tävlingsprocessen. I 1959 års regelverk formulerades det även 

tydligt att alla allmänna tävlingar alltid skulle vara anonyma, vilket inte hade skrivits ut i 

1933 års regler.210 Prisdomarnas antal ökade också från minst en person till minst tre.211  

                                                
206 Ibid., s. 10 
207 Hagelqvist, 2010, s. 72 
208 Regler för anordnande av måleri- och skulpturtävlingar, fastställda år 1959 av Kungl. Akademien för de fria 
konsterna, Statens konstråd och Konstnärernas riksorganisation., 1959, jfr Osign. ”Medlemsmötet 7 november 
1945”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1946:1, s. 4, och Andersson, 1962, s. 19, se 
även Se bilaga 21 till protokoll från den 18/12 1946 (A1A:4) samt Osign. ”Regler för konsttävlingar”, i 
Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1949:1, s. 12 ff. 
209 Hagelqvist, 2010, s. 100 
210 Regler för anordnande av måleri- och skulpturtävlingar, fastställda år 1959 av Kungl. Akademien för de fria 
konsterna, Statens konstråd och Konstnärernas riksorganisation., 1959, s. 3  
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     Konstrådet hade i sin översyn av reglerna 1946 förordat att byggnadens arkitekt skulle sitta 

med i prisjuryn, något som var vanligt vid den här tiden men inte reglerat.212 Detta 

utvecklades till ett ”bör” i tävlingsreglerna från 1959. Konstnärsmajoriteten i juryn som varit 

formulerat i 1933 års regler behölls också.213 KRO:s ökade makt märktes dock inte i dessa 

nya regler, trots att det var KRO som hade tagit initiativet till att reglerna hade reviderats 

1949. Det återfinns endast en formulering om KRO i reglerna från 1959, som gäller att KRO 

ska få tillskickat sig ett exemplar av tävlingsprogrammet.214 

      Den då före detta styreledamoten Yngve Andersson konstaterade positivt i en 

redogörelse för KRO:s första decennier 1962 att ”även om okunnighet, tanklöshet och 

förbiseenden alltid kommer att skapa irritationer, måste det ändå konstateras, att en stor och 

glädjande förbättring har inträtt på tävlingsfronten”. Han menade att KRO vid 1960-talets 

början kontinuerligt övervakade ”tävlingsfrågorna” och alltmer hade börjat ”slå igenom” som 

rådgivare åt tävlingsarrangörer.215 KRO krävde mer makt i förhållande till de andra aktörerna 

som tidigare utformat regelverk och program vid tävlingarna. Dessa andra aktörer var 

Konstakademien och beställarna, framför allt Statens konstråd. Frågan är om de andra 

aktörerna fortfarande ansåg att det var viktigt att ha kontroll över tävlingarna eller om de 

gärna överlämnade detta till KRO för att istället fokusera mer på andra former av symboliskt 

kapital.      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                   
211 Ibid., s. 4 
212  Bilaga 9 till protokoll från den 10/12 1958 (A1A:11) 
213 Regler för anordnande av måleri- och skulpturtävlingar, fastställda år 1959 av Kungl. Akademien för de fria 
konsterna, Statens konstråd och Konstnärernas riksorganisation., 1959, s. 4  
214 Ibid., s. 6  
215 Andersson, 1962, s. 19 
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5. 1958- 1970: rekordår 
Slutet av 1950-talet och 1960-talet brukar kallas för de svenska ”rekordåren”, då det byggdes 

mycket och i snabb takt i hela landet. Moderniseringen av hela Sverige var stor och 

genomgripande, både ekonomiskt och socialt - en skördetid för välfärden enligt 

folkhemsmodellen som hade byggts upp under nära ett kvarts sekel.216 Den svenska ekonomin 

växte och de offentliga finanserna var goda. Det satsades inte bara på bostäder och 

välfärdsinrättningar som sjukhus utan även på kultur- och fritidsinrättningar. Även det statliga 

byggandet saknade motstycke.217 Detta märks också i materialet från Statens konstråd, där 

beställningarna var många och idag svåra att överblicka. Utöver de statliga tävlingar som jag 

nämner i detta avsnitt så fortsatte Statens konstråd under dessa år att vara en rådgivande 

instans vid tävlingar inom kommuner, Svenska kyrkan och privata aktörer.  

      Även många svenska kommuner hade vi denna tid ett omfattande byggande och 

beställde i och med det också mycket offentligt konst. Statens konstråds ledamöter satt ofta i 

dessa tävlingskommittéer och eftersträvade att de fastställda tävlingsreglerna från 1959 skulle 

efterföljas.218 Vid slutet av 1960-talet blev det också vanligare att utse en konsult för ett 

specifikt offentligt uppdrag. Denna konsult kunde sedermera förorda allmän eller inbjuden 

tävling om det ansågs lämpligt.219 Det var inte heller ovanligt vid denna tid att byggnadens 

arkitekt fick föreslå vilken konstnär som skulle få utföra en utsmyckning, detta kunde 

innebära både ett direkt uppdrag eller en tävling.220 Eventuellt var detta ett resultat av visionen 

under efterkrigstiden att arkitektur och konst skulle samverka. 

      Protokollen från den här tiden innehåller ofta inkommande brev från konstnärer som 

önskade bli påtänkta för ett uppdrag eller bli inbjudna till en tävling.221 Detta fortsätter att 

märkas även i protokoll under senare delen av 1960-talet.222 Vid undersökningens slutår 1970 

hade dessa konstnärer blivit så många att Statens konstråd uppförde en förteckning över 

dem.223 Detta visar dels på att det ansågs värdefullt för en konstnär att få ett uppdrag på statlig 

                                                
216Andersson & Caldenby (red.), 1998, s. 142 
217 Bedoire, Fredric, Den svenska arkitekturens historia. 1800-2000, Norstedts i samarbete med Stockholms 
byggnadsförening och Kungl. konsthögskolan, Stockholm, 2015, s. 393 ff.  
218 Se bland annat tävling om utsmyckning av läroverk i Oskarshamn i protokoll från den 3/6 1959 (A1A:12) 
samt tävling om monument över Alice Tegnér i Karlshamn i bilaga 13 till protokoll från den 5/5 1960 (A1A:12) 
219 Bilaga 1 till protokoll från möte den 27/10 1967 (A1A:19) 
220 Se exempel i protokoll från möte den 14/12 1966 (A1A:18) om förslag till tävling om Polishuset i Västerås 
där en inbjuden tävling utlystes mellan den arkitekten Sven Ahlbom föreslagne skulptören Pug Karlsson och en 
annan skulptör 
221 Se bland annat från Ronald de Wolfe i bilaga 17 till protokoll från möte den 19/12 1963 (A1A:15), från 
Staffan Östlund i bilaga till protokoll från möte den 19/2 1964 (A1A:15) samt från Ulla Percy i bilaga till 
protokoll från möte den 16/9 1964 (A1A:15) 
222 T.ex. Margareta Carlstedt från protokoll från den 1/3 1968 (A1A:20), Stefan Thorén och Anna Tott 25/10 
1968 (A1A:20) 
223 Protokoll från möte den 23/1 1970 (A1A:22) 
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nivå och dels att offentliga uppdrag på alla nivåer, vare sig det handlade om tävlingar eller 

inte, var en karriärväg och en källa till inkomst för svenska konstnärer under denna tid. 

 

’Den konstnärliga kvalitén bör tillmätas avgörande betydelse’ 
I slutet av 1950-talet uppkom en diskussion om stafflikonst inom Statens konstråd, som också 

belyser tävlingarnas status vid tiden. Dåvarande ordförande i Konstrådet Enar Eckerberg 

menade att det, när det gällde inköp, aldrig hade var frågan om några nödhjälpsåtgärder från 

Konstrådets sida utan ”den konstnärliga kvalitén bör tillmätas avgörande betydelse”. Staten 

skulle förvissa sig om att den köpte konst av god och, så långt det var möjligt, av ”hållbar” 

kvalitet. Konstrådet borde därför prioritera etablerade konstnärer, och vara restriktiva med att 

köpa verk av unga, okända konstnärer.224 I en något senare diskussion, som framkommer av 

protokollen, beskrevs det som att det var bättre att handla ett verk av en riktigt bra konstnär än 

flera verk av ”halvgoda” konstnärer.225 Samtidigt fanns det också en vilja att stötta olika delar 

av landet under vissa perioder, när det gällde köp av lös konst. Att stötta unga, okända 

konstnärer – en diskussion som hade förts under kriget, saknades här och hade nu bytts ut mot 

stöd av konstlivet i vissa delar av landet. 226  

      Statens konstråd påtalade vid flera tillfällen i protokollen att inköpsprocesserna var 

väldigt långsamma under denna tid. Det ansågs dels vara på grund av hur förfarandet såg ut 

med tillblivelsen av ett offentligt verk, men det handlade också om hur medelanvisningen såg 

ut, det vill säga att 1 % -regeln inte gällde. ”Konstrådet tvingas därför att under flera år vänta 

med igångsättandet av avsedd utsmyckning i avvaktan på att Kungl. Maj:t anvisar årliga 

delbelopp till arbetet”.227 Detta innebar att konsten ofta kom på plats sist i en 

byggnadsprocess, vilket var svårförenligt med idén om att förena arkitektur och konst i 

samhällsbygget. En idé som hade börjat genomsyra både arkitekt- och konstnärskår vid denna 

tid.228  

      Nu började direkta eller parallella uppdrag premieras framför tävlingar. 229 Av allt att 

döma för att få till en smidigare, snabbare process som gav ett bättre slutresultat. Ser man till 

denna diskussion och till de tidigare långdragna tävlingarna såsom Historiska museet, 

Kanslihuset och Kanslihusannexet och även inbjudna tävlingar där beställaren inte blev nöjd, 

                                                
224 PM i bilaga 11 till protokoll från den 10/12 1958 (A1A:12), jfr Gustavsson, 2002, s. 327 Gustavsson 
poängterar dock att det inte går att utröna vad de andra ledamöterna i rådet tyckte om Eckerbergs förslag 
225 Protokoll från möte den 4/5 1959 (A1A:12) jfr Gustavsson, 2002, s. 238 
226 Protokoll från möte den 4/5 1959 (A1A:12) 
227  PM i bilaga 2 till protokoll från den 27/8 1959 (A1A:11), se också bland annat bilaga 10 och 11 till protokoll 
från den 14/12 1961 (A1A:13) 
228 Se bl.a. Hedström, 2000, s. 95 och Karlsmo, 2005, s. 311 ff.  
229 Jfr bilaga 12 till protokoll från den 10/6 1964 (A1A:16) 
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såsom hovrätten i Umeå, så fanns det en erfarenhet hos Statens konstråd att 

beställningsuppdragen kunde bli långdragna och misslyckade om de genomfördes genom en 

tävling - särskilt en allmän sådan. Som tidigare nämnt hade det i vissa fall tagit upp till tio år 

från att ett anslag gavs till att det färdiga konstverket invigdes. I och med det ökade byggandet 

finns det också skäl att tro att processen vid beställningen av ett verk behövde gå snabbt.  

      1961 genomfördes ändå en allmän tävling med anledning av byggandet av det nya 

Radiohuset i Stockholm. Anslaget var högt, 60 000 kronor och dessutom tog Sveriges Radio 

på sig att bekosta själva tävlingsförfarandet med prissummor. Detta var något som, i förening 

med att det var ett stort allmänintresse för denna byggnad, kan ha varit anledningen till att det 

överhuvud taget utlystes en allmän tävling.230 Tävlingen tilldrog sig också ett stort intresse: 

160 konstnärer anmälde sig. Statens konstråds ordinarie ledamöter fungerade som prisjury, 

man valde så till vida inte en särskild och oberoende jury, vilket under tidigare decennier hade 

varit mer vanligt förekommande. Detta innebar att makten över denna tävling, som vanns av 

skulptören Folke Truedsson (1913-1989) och skulle komma att bli hans främsta monumentala 

verk, koncentrerades ytterligare till Statens konstråd.231 

 

Parallella uppdrag dyker upp som beställningsform 
I början av 1960-talet börjar begreppet ”parallella uppdrag” förekomma i protokollen. Denna 

företeelse skulle komma att bli allt vanligare förekommande längre in på 1960-talet och i 

princip ersätta de inbjudna tävlingarna med lägre anslag som hade förekommit under framför 

allt 1940- och 1950-talen. Då ett parallellt uppdrag delades ut så fick konstnärerna, ofta två 

stycken, varsitt arbetsbidrag och en av dem förordades slutligen till uppdraget, men ingen 

prissumma delades ut. 232 Priser hade dock, som nämnt, inte alltid förekommit i statliga 

tävlingar efter kriget vilket gör att skillnaden mellan tävling och parallella uppdrag blir svår 

att avgöra. En möjlighet är därför att den inbjudna tävlingen som urvalsform till viss del har 

levt kvar i den statliga konstinköpspolitiken i form av just ”parallella uppdrag”. Frågan är vad 

som ändrades i förfarandet, förutom den språkliga beteckningen. Eventuellt ansågs parallella 

uppdrag passa bättre som benämning på den aktuella processen. Tävlingen var också kopplad 

till något med gamla traditioner, till monumentalmåleri och ryttarstatyer. Ännu längre tillbaka 

var det kopplat till medaljtävlingarna i historie- och landskapsmåleri på Konstakademien.  

                                                
230 Bilaga 1 till protokoll från möte den 9/5 1961 (A1A:13) samt bilaga 5 till protokoll från möte den 28/3 1961 
(A1A:13) 
231 Jfr hur det står beskrivet om Radiohustävlingen i Osign., ”Konst i Radiohuset”, Medlemsblad, Konstnärernas 
riksorganisation, Stockholm, 1961:6, s. 6. Folke Truedsson vann med sitt förslag ”Pelarsal”, se om det verket 
Stensman, Mailis, Folke Truedsson, Edition Apel, Älmhult, 2013 
232 Se bilaga 6 till protokoll från möte den 8/2 1962 (A1A:13) om en utsmyckning av Tekniska högskolans 
matsalsbyggnad. Uppdraget gavs till keramikern Lars Marklund samt målaren och skulptören Gert Marcus 
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     Vid upprepade tillfällen i början av 1960-talet förordades en konstnär för ett uppdrag av en 

tillsatt kommitté men därefter fattade Statens konstråd beslutet att en inbjuden tävling istället 

skulle utlysas med ytterligare en konstnär.233 Detta visar att inbjudna tävlingar fortfarande 

förekom på statlig nivå trots att parallella uppdrag också anordnades. Inget definitivt slut för 

de inbjudna tävlingarna kan därför ses i min undersökning utan utvecklingen skedde stegvis.  

 

Umeå universitet – stor allmän tävling, ingen vinnare  
För det stora nybygget Umeå universitet utlystes 1966 två allmänna tävlingar, en om 

skulptural utsmyckning och en om väggutsmyckning. Anslaget var stort, 500 000 kronor.234 

Konstrådet ville se en stor spridning av deltagare från hela landet och ville därför ha en 

allmän tävling som skulle utlysas i samband med utgivningen av KRO:s medlemsblad samt i 

de större dagstidningarna.235 212 konstnärer hämtade ut material till tävlingen om 

väggutsmyckningen. Trots detta kom inget av förslagen i den tävlingen att bli förordat till 

utförande. Tre bidrag fick istället dela på en prissumma om 25. 000 kronor, då dessa 

förslagsställare ändå hade haft en ”ambition”, ”arkitektonisk anpassning” och ”ansats till 

konstnärlig gestaltning”.236 Slutligen gavs uppdraget om väggutsmyckningen direkt till 

målaren Lage Lindell (1920-1980), väletablerad målare som debuterat på Färg och form 

redan 1947.237 I skulpturtävlingen kunde dock juryn enas om att utse förslagen ”Norrsken” av 

Ernst Nordin och ”Björkbock” av Roland Haeberlein till vinnare och förorda dem till 

utförande.238  

      Denna tävling, liksom den om Radiohuset, utmärker sig som en av få allmänna 

tävlingar under rekordåren. Denna tävling blev dock mer eller mindre en upprepning av 

Kanslihusannexet drygt tio år tidigare: en allmän tävling med för få förslag av hög konstnärlig 

kvalitet och så förordades istället en direkt beställning från en väletablerad konstnär som hade 

utfört uppdrag åt Konstrådet tidigare.239 De inbjudna tävlingarna uppfattades nu av 

Konstrådet, liksom tidigare under 1950-talet, som ett bättre sätt att få fram konstnärlig 

                                                
233 Inbjuden tävlan om bangårdsposten i Stockholm: glasbetongvägg, Sven Palmqvist och Uno Lindberg 
inbjudna, se bilaga 6 till protokoll från möte den 23/4 1963 (A1A:14). Även tävlingen om skulptural 
utsmyckning av Krigsarkivet mellan skulptörerna Lasse Andersson och Karl Gunnar Lindahl, se bilaga 6 till 
protokoll möte den från den 6/4 1962 (A1A:13) 
234 Bilaga 2 till protokoll från möte den 4/5 1966 (A1A:18) 
235 Detta innefattade SvD, DN, GHT, GP, SDS, Arbetet samt i de största norrländska tidningarna. Se protokoll 
från möte den 1/6 1966 (A1A:18) 
236 Bilaga 1 till protokoll från möte den 15/12 1967 (A1A:19) 
237 Protokoll från möte den 9/2 1968 (A1A:20) 
238 Se bilaga 1 till protokoll från möte den 29/3 1967 (A1A:19) intressant nog visar denna tävling upp en ny 
generation svenska konstnärer födda framför allt på 1930-talet, förutom de i texten nämnda så vann även förslag 
av Leif Bolter och Einar Höste pris 
239 De fanns dock, bland annat om utsmyckning av Skolöverstyrelsen, Matematiskt centrum och Chalmers i 
Göteborg, se protokoll från möte den 9/6 1965 (A1A:17) 
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kvalitet, till exempel utlystes en inbjuden tävling om utsmyckningen av Kaknästornet 1964. 

De inbjudna konstnärerna var Jörgen Fogelqvist (1907-2005), Albert Johansson (1926-1998), 

Lennart Lindqvist (1891-1980), Erland Melanton (1916-1968), P.O. Ultvedt (1927-2006) och 

Valter Bengtsson (1927-1998).240  

5. 1. 1968 - en tredje version av tävlingsreglerna  
1968 publicerades nya tävlingsregler. Redan försättsbladet är intressant: här står det att det var 

KRO som hade utformat dessa regler i samarbete med Konstakademien, Statens konstråd, 

Svenska arkitekters riksförbund (SAR), Sveriges konsthantverkare och industriformgivare, 

Svenska kommunförbundet och Svenska stadsförbundet. Den stora mängden upphovsmän 

tyder på ett långt framskridet formaliserande av tävlingarna som process och med ett brett 

genomslag, men att KRO står först och främst tyder på att organisationen hade tagit mest 

makt över tävlingsprocessen. Sveriges konsthantverkare och industriformgivares medverkan 

tyder på att konsthantverk hade börjat få beställningar av offentliga verk och delta i tävlingar. 

Att SAR medverkade kan ha sin grund i att KRO under 1960-talet vädjade till arkitektkåren 

att bekanta sig med de tävlingsregler som utformats för konsttävlingar 1959 och inte 

medverka i tävlingar som inte följde dessa.241 Svenska kommunförbundets och Svenska 

stadsförbundets medverkan kan i sin tur förklaras med att dessa sammanslutningar företrädde 

kommunerna, som utgjorde viktiga beställare.  

      De nya reglerna från 1968 hade slopat den syftesparagraf som inlett både 1933 och 

1959 års regler, nämligen att tävlingar anordnades för ”att införskaffa förslag av den 

konstnärliga och självständiga beskaffenhet, att därmed en tillfredställande lösning av den 

föreliggande uppgiften kan ernås”.242  

      En annan anmärkningsvärd detalj är att dessa nya regler öppnade upp för att även 

utländska konstnärer skulle kunna delta i tävlingarna, enligt § 2.243  

      Den största skillnaden mot de tidigare reglerna från 1933 och 1959 var att KRO nu 

skulle samråda med beställaren om flertalet av detaljerna kring tävlingen. KRO skulle bland 

annat godkänna ändringar i sammansättningen av prisnämnden, godkänna 

tävlingsprogrammet om de utsett prisdomare och utlysandet av en tävling borde göras i 

KRO:s medlemsblad.244 I och med detta skaffade sig KRO stort makt över tävlingsprocessen. 

Det ska dock tilläggas att KRO:s position gällande framför allt de statliga tävlingarna i 

                                                
240 Bilaga 11 och 11a till protokoll från den 16 september 1964 (A1A:15) 
241 Osign., ”Lever vi som vi lär?”, i Medlemsblad, 1962:3 s. 17 
242 Regler för anordnande av konsttävlingar i Sverige, Stockholm, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 
1968, s. 2 
243 Ibid., s. 2 
244 Ibid., s. 2 
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praktiken hade varit stark redan tidigare i och med att de utsåg två av ledamöterna i Statens 

konstråd.  

 

5.2. Tävlingarna debatteras återigen i KRO:s medlemsblad 
I KRO:s Medlemsblad från 1960-talets första år får man bilden av att KRO var konstnärernas 

representant i tävlingsprocessen. Det framhölls att tävlingsreglerna skulle vara rättvisa och 

KRO tog gärna på sig att kontrollera dem.245 De få statliga tävlingar som utlystes, till exempel 

Radiohuset 1961 och Umeå universitet 1962, innebar att ett stort antal tävlingsförslag skulle 

redovisas och diskuteras i Medlemsbladet.246 Frågan är vilken avsändare som låg bakom 

denna bild – var det KRO:s styrelse eller var det enskilda medlemmar?  

”Det är inte den vassaste armbågen utan det bästa arbetet som skall vara 

utslagsgivande” skrev målaren Classe Campbell (1910-1987) om tävlingarna i Medlemsbladet 

1962. Han skrev fortsättningsvis:  
 
”Ibland heter det att man vill ”hjälpa” konstnären. Men han vill inte ha någon 
välgörenhet! Han fick nog av sånt på 30-talet! Men han vill ha sin rätt att i tävlan få 
fram det bästa av sitt arbete. Och allesammans, ingen nämnd och ingen glömd, vill 
vara med och tävla.”247  
 

I det kommande bråket inom KRO gällande tävlingen om den skulpturala utsmyckningen av 

Sergels torg skulle just frågan om vem som skulle få tävla ställas på sin spets. 
 

Sergels torgs-bråket 
Den debatt som fördes i KRO-bladet med anledning av tävlingen om skulptural utsmyckning 

av Sergels torg 1962-63 blev omfattande och ringade in flera centrala frågor kring tävlandet. 

Debatten blev så omfattande att skulptören Stefan Thorén (1927-1997) kallade den för 

”Sergels torgs-bråket” i ett brev till Statens konstråd 1964.248 

Anledningen till konflikten var att KRO:s styrelse hade förordat en inbjuden tävling 

istället för en allmän. Dessutom hade prisjuryn, som var utsedd av KRO:s styrelse, också 

utsett de skulptörer som skulle bjudas in.249 Detta trots att KRO vid tiden hade som princip att 

                                                
245 Se exempelvis Osign. ”Arrangörer utsåg KRO-representanter”, i Medlemsblad, Konstnärernas 
riksorganisation, Stockholm 1959:3, s. 18 f. och Osign. ”Lever vi som vi lär?”, i Medlemsblad, Konstnärernas 
riksorganisation, Stockholm 1962:3 s. 15 f. 
246 Osign., ”Konst i Radiohuset”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1961:6, s. 6 f. 
247 Campbell, Classe ”Konstnären och kommunen”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm 
1962:7, s. 25 
248 Se brev från Thorén till Statens konstråd i bilaga 6 till protokoll från den 18/11 1964 (A1A:16) 
249 ”Allmän eller begränsad tävling”, i Medlemsblad, 1963:1, s. 18 ff. Jfr Livion-Ingvarsson, Anna, Asamk : Olle 
Bærtlings skulpturprojekt för Sergels torg, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms univ., Stockholm, 
1992, s. 76 f. 
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förorda allmän tävling och på så sätt behandla alla medlemmar lika. Detta medförde ett 

extrainsatt möte där frågan diskuterades och kom även att färga KRO:s årsmöte 1963.250 

Tävlingen utlystes av Stockholms stad men utsmyckningen var en unik företeelse i och med 

att Sergels torg skulle bli den största öppna platsen i Sveriges huvudstad. Beställaren ville, 

enligt KRO-ordföranden Kurt Ullbergers (1919-2008) ord, ”göra en verklig prestation”.251 

Anledningen till att styrelsen hade handlat som den hade gjort, sa Ullberger, var att 

man ”överallt” gjort den erfarenheten att ”de förnämsta konstnärerna” inte deltog i en allmän 

tävling. Staden hade också velat se att vissa skulptörer bjöds in, en önskan som KRO:s 

styrelse alltså accepterat och förordat.252 Vid det extrainsatta mötet om frågan uttryckte vissa 

medlemmar att KRO-styrelsen delade in medlemmarna i klasser och försökte hålla sig på för 

god fot med Konstakademien. KRO hade börjat tala för mycket om konsten i stället för om 

konstnärerna.253 Kritiken blev så stark att styrelsen fick se över hela organisationens struktur 

och arbetsuppgifter. Flertalet medlemmar ville inte att styrelsen skulle vara inblandade i 

frågor kring tävlingar och styrelsen tyckte själva att det vore bra att ha en fristående 

tävlingsnämnd i likhet med SAR:s dåvarande system.254 En av dem som höjde sin röst på 

mötet var intressant nog målaren och skulptören Olle Baertling (1911-1981), som även han 

krävde en allmän tävling. Baertling hade tidigare varit föreslagen av Sergels torgs arkitekt 

David Helldén (1905-1990) till att göra den skulpturala utsmyckningen och Baertling hade 

utfört ett förslag kallat Asamk, som Stockholms stad hade tackat nej till. Baertling hade sedan 

inte heller inbjudits till tävlingen som staden anordnade.255  

      Att många av KRO:s medlemmar reagerade så starkt på den här incidenten kan ses 

mot bakgrund av den diskussion som förts under möten och i Medlemsbladet drygt 10 år 

tidigare, där flera medlemmar uttryckt en känsla av att känna sig uteslutna från de inbjudna 

tävlingarna.256 De allmänna tävlingarna, åtminstone på statlig nivå, var fortfarande få och 

Sergels torg var en mycket viktig plats att få utsmycka. Att då KRO:s egen styrelse förordade 

en inbjuden tävling för att de ansåg att många av medlemmarna inte var tillräckligt 

kvalificerade upprörde många. Det framkommer i referatet från det extrainsatta mötet att 

KRO-styrelsen ansett att uppgiften var för ”stor” och ”komplicerad” för att anordna en allmän 

                                                
250 Se ”Allmän eller begränsad tävling”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1963:1 s. 
18, samt osign., ”Årsmötet 1963”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1963:3, s. 6 ff. Jfr 
Lärkner, 1979, s. 102 
251 ”Allmän eller begränsad tävling”, i Medlemsblad, 1963:1, s. 18, jfr Livion-Ingvarsson, 1992, s. 71 
252 Allmän eller begränsad tävling”, i Medlemsblad, 1963:1 s.19 f. 
253 Ibid., s. 20 ff. 
254 Ibid., s. 26 
255 Ibid., s. 24 
256 Osign., ”Ordet är fritt”, i Medlemsblad, 1955: 6, s. 8 ff.  
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tävling.257 Tävlingen uppmärksammades och kritiserades inte bara internt bland 

medlemmarna i KRO. Även i de större dagstidningarna debatterades det flitigt under 

tävlingsprocessen mellan initiativtagaren Stockholms gatunämnd, prisnämnden, diverse 

medlemmar ur KRO, Sergels torgs arkitekt David Helldén och olika konstkritiker.258  

Det är dock intressant att se vilka konstnärer som medverkade på detta möte och 

pläderade för de allmänna tävlingarna. Eller rättare sagt, vilken generation? Det var inte den 

unga generationen nyutbildade konstnärer utan alltjämt den generation som diskuterat 

tävlingarna både 1945 och 1955. Skillnaden mellan olika konstnärliga generationer 

kännetecknas av olika grader av konsekrering, men också av olika livsstil och konstnärlig 

stil.259 Här var det tydligt att den unga konstnärliga generationen inte visade intresse för 

tävlingen om Sergels torg, eller åtminstone inte för att debattera den inom KRO.  

      Det hade även i mitten på 1960-talet uppkommit en mer generell diskussion i 

Medlemsbladet om att konstnärerna var tvungna att ”kvalificera” sig för att få delta i 

tävlingar, liksom för direkta uppdrag. Detta märktes även i tävlingen om Sergels torg, där 

KRO-ordföranden Kurt Ullberger försvarat beslutet om en inbjuden tävling med att man ville 

locka de ”förnämsta” skulptörerna och att dessa inte av erfarenhet deltog i allmänna tävlingar. 

Denna åsikt hade Statens konstråds ledamot Tor Hörlin uttryckt redan i slutet av 1940-talet.260 

Vid det extrainsatta mötet om Sergels torgs-tävlingen 1963 försökte målaren Birger Mörk 

(1919-2010), då styrelseledamot i KRO, peka på att det alltid behövdes göras en urskiljning 

av konstnärer och nämnde bland annat de kvalifikationer som krävdes när man ansökte om 

inträde i KRO.261  

      Vad som också är intressant med tävlingen om Sergels torg är att Ullberger framhöll 

att staden, genom det arbetsutskott som hade tillsats med bl.a. representanterna från KRO, 

ville anordna en tävling av ett ”helt nytt slag”. Staden ville ge ett större arvode till de inbjudna 

skulptörerna så att de under en relativt lång tid kunde arbeta med sitt förslag. Det skulle dock 

inte delas ut något pris, utan det förslag som staden ansåg bäst skulle förordas till 

utförande.262 Här kan uttolkas en kritik mot tävlingsförfarandet så som det tidigare hade gått 

till. Statens konstråd hade redan under 1940-talet uttalat skepsis mot de allmänna tävlingarna, 

nu trodde inte heller KRO:s styrelse eller Stockholms stad, en annan viktig beställare, på dem.  

                                                
257 Allmän eller begränsad tävling”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, 1963:1 s. 18 ff. 
258 Debatten även sammanfattad och analyserad i Livion-Ingvarsson, 1992, s. 83 ff.  
259 Jfr Bourdieu, 2000, s. 192 
260 Se Tor Hörlins på sida 42 f. nämnda uttalande i Staten konstråds protokoll från möte den 2/21948 
261 Allmän eller begränsad tävling”, Medlemsblad, 1963:1 s. 24 
262 Allmän eller begränsad tävling”, Medlemsblad, 1963:1, s. 18 f. De gick också ifrån det som var vanligt och 
också föreskrevs i reglerna från 1959, dvs. att arkitekten skulle sitta med i prisjuryn. David Helldén förlorade sin 
rösträtt som adjungerad i juryn framstår därför som anmärkningsvärt. Helldén skrev senare i en inlaga till juryns 
utlåtande att han föredrog Öhrströms förslag till utförande, se Livion-Ingvarsson, 1992, s. 86 ff.  
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5.3. En förändrad syn på offentlig konst? 
 

”Det går inte att skapa tävlingsformer som tillfredsställer alla. Den allra känsligaste 
parten, den som kräver ”den bästa konsten”, är svårast att tillfredsställa men måste 
givetvis respekteras.” 263 

 

Så löd det i KRO:s medlemsblad 1965, då den dåvarande ordföranden Birger Mörk ännu en 

gång försökte försvara sig. Denna gång hade styrelsen strukit vissa medlemmars namn i ett 

förslag till en tävlingsinbjudan som gällde en utsmyckning av bostadsområden i Göteborg och 

Västerås. KRO:s styrelse hade här velat se en större geografisk spridning på konstnärerna som 

deltog, menade Mörk.264 ”Kommunerna måste föra en politik som sätter konsten i högsätet 

och inte använder konstanslagen som understöd”, menade Mörk.265 Samtidigt så visade en 

enkätundersökning som medlemmarna svarat på och som publicerades i Medlemsbladet 1968 

att 68 % procent av medlemmarna ville att samhället skulle beställa fler verk av dem. 80 % 

ville ha fler direkta inköp från samhället.266 Uppenbarligen ansåg KRO:s medlemmar att den 

offentliga konsten fortfarande utgjorde ett viktigt ekonomiskt stöd och att det var ett 

erkännande av det egna konstnärskapet, vilket även var viktigt karriären. Givetvis kan det då, 

liksom gällande Sergels torgs-bråket, resoneras kring vilka dessa medlemmar var och vilken 

konstnärlig generation de tillhörde. Eventuellt den generation som efter kriget hade arbetat 

mycket med offentliga uppdrag. Oavsett så fanns det här ett legitimitetsproblem för KRO:s 

styrelse när det gällde tävlingarna. Styrelsen ville helt enkelt inte längre samma sak som 

medlemmarna.  

 

Politiserat konstklimat 

Under slutet av 1960-talet var konstklimatet, liksom andra delar av kulturlivet och samhället i 

stort, starkt politiserat. En debatt fördes kring den offentliga konsten och den inverkan som 

beställarna hade på den fria konstnärliga processen.267 Konstvetaren Bengt Lärkner skriver att 

det märktes tydligt under åren 1968-1969 att konstnärerna började bli kluvna till gestaltning i 

offentlig miljö. Samtidigt som konstnärerna attackerade de konstkritiker som började höja 

sina röster mot den offentliga konsten så fanns det också en uppfattning som vann mer och 

mer plats: att konstnärens individuella skaparförmåga inte fick begränsas av någon eventuell 

                                                
263 Mörk, Birger, ”… Och ordföranden svarar”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm 
1965:6 s. 7 
264 Ibid., s. 7 
265  Ibid., s. 7 
266 Osign., ”Konstnär i Sverige – den statistiska sanningen”, ur Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, 
Stockholm, 1968:3, s. 9 
267 Se bl.a. Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 48 
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beställare.268 Målaren Olle Bonniér (1925-2016), som medverkat i ”Ung konst” på Färg och 

form 1947 och då entusiastiskt hade engagerat sig i offentliga utsmyckningar, kritiserade nu 

de uppdrag som staten gav konstnärerna och de konstnärer som utförde dem. Konstnärer 

skulle inte göra offentlig konst för institutioner med våldsmonopol som polishus och 

militäranläggningar. ”Stat och konst är ett motsatspar som representerar makt uppifrån och 

frihet underifrån”. Dessutom, menade han: ”vet varje konstnär med någorlunda erfarenhet att 

han aldrig i förväg kan säga hur hans bild skall se ut”.269 

   Cilla Robach visar i sin avhandling om svenskt konsthantverk under 1960-talet att 

modernisternas vurm för kollektiva lösningar började kritiseras under andra halvan av 1950-

talet och första halvan av 1960-talet. Hon menar att det ytterst handlade om en ny syn på 

individen där denne tillmättes ett högre värde än tidigare, varför utrymmet för individuella 

uttryck och upplevelser växte.270 1960-talet innebar också ett antielitistiskt förhållningssätt 

med ett mer flexibelt kvalitetsbegrepp än den tidigare, smakfostrande folkhemsmodernismen 

hade velat främja. Även folkbildningsbegreppet och dess rörelser skulle komma att 

kritiseras.271    

Bonniérs citat ovan handlar dock inte om det sena 1960-talets vänstervåg. 

Konstbegreppet höll också på att omformuleras och det undgick inte den offentliga konsten. 

1960-talet innebar ett ökat fokus på den konstnärliga integriteten i skaparprocessen, något 

som var svårförenligt med offentliga uppdrag och framför allt tävlingar.  

 

’Tillämpa omskolning!’ 
1967 kritiserade den då unge konstkritikern Olle Granath (f. 1940) 1 % -regeln, som vid den 

här tiden främst gällde Stockholm stad, och den offentliga konst som regeln resulterade i:  
 

”Tag reda på hur mycket ”enprocentsregeln” kostar samhället. Instifta stipendier och 
konstnärslöner för de pengarna. Men kräv inte att mottagarna skall binda sig flera år 
för ett enda jobb som när det äntligen är färdigt, ofta efter mycket slitsamt tvistande, 
sitter på ett ställe där verket är till föga glädje. Konstnärskåren är full av exempel på 
konstnärer som genom stora, dekorativa arbeten skaffat sig en levnadsstandard som 
de måste gå från uppgift till uppgift för att hålla. Detta i stället för att få ro att ägna 
sig åt sitt eget konstnärskap under lugnare och mer kompromisslösa former.  
… finns det ett konstnärsproletariat vars produkter ingen vill ställa ut ett köpa och 
vars tjänster ingen vill utnyttja – tillämpa omskolning!”272   

 

                                                
268 Lärkner, 1979, s. 11 
269 Bonniér, Olle,”Stat och konst”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1969:1, s. 4 f. 
270 Robach, 2010, s. 193 
271 Jfr Robach, 2010, s. 206 ff. 
272 Granath, Olle, ”Svar till Björn Sjöstedt”, Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1967:2 s. 
18, jfr Lärkner, 1979, s. 11  
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Granath, som så småningom blev en centralgestalt inom det senare 1900-talets svenska 

konstliv var vid denna tid på väg in på konstfältet och var en del av det unga avant-gardet. Det 

är intressant att notera hans kritik mot den offentliga konsten och de konstnärer som etablerat 

sig inom den. Att också koppla ihop den i hans mening dåliga konsten med ”samhällets 

investeringar i miljökonst” tyder på en brytpunkt i konstsyn och konstpolitik. 1930- och 1940-

talets tankar om att statens ekonomi, politik och god konst skulle samverka tycks här vara på 

utgång.   

          

Stipendier och konstnärslöner får ökat utrymme   
I mitten av 1960-talet hade de tidigare vanligen förekommande tävlingsutlysningarna nästan 

helt försvunnit ur KRO:s medlemsblad. Istället fanns det nu en sektion om utdelande av olika 

stipendier.273 Att arbetsstipendier till konstnärer ökade kan delvis ha grundat sig i en 

tilltagande uppfattning från både Konstakademien och KRO att ”den frie konstnärens 

ställning i vårt samhälle socialt och ekonomiskt blir jämförbar med andra yrkesutövares”.274 

Debatterna i medlemsbladet försköts nu från att kritisera tävlingarna till att nu kritisera 

bedömningen i stipendienämnderna, där KRO och Konstakademien också hade 

representanter.275 Från 1964 delade staten ut så kallade konstnärsbelöningar och från 1976 en 

inkomstgaranti för vissa etablerade konstnärer. Detta skedde utfördes via Konstnärsnämnden, 

som bildades samma år för denna uppgift och som blev en ny aktör som delvis tog över ett 

ekonomiskt ansvar för konstnärskåren.276 Detta var även en fråga som debatterades mycket i 

KRO:s medlemsblad och något som många medlemmar efterfrågade vid tiden.277    

     KRO:s styrelse, som liksom Statens Konstråd hade prioriterat tävlingarna och ansett 

kontrollen över dem vara ett av organisationens främsta syften, tycktes inte vid 1960-talets 

slut anse att tävlingarna längre vara lika angelägna. Trots detta tycks inte den allmänna 

uppfattningen hos medlemmarna i KRO ha varit densamma, vilket blev tydligt bland annat 

under Sergels torgs-bråket. I slutet av 1960-talet ville fortfarande en majoritet av KRO:s 

medlemmar ha fler offentliga beställningar. För den ekonomiska delen kunde säkerligen 
                                                
273 Se bland annat Osign. ”Utdelade stipendier”, notis i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, 
Stockholm, 1964:6 s. 10. Konstnärslöner infördes också vid denna tid och omfattade då framför allt den äldre 
generationens konstnärer såsom Hilding Linnqvist, Einar Jolin och Tora Vega Holmström 
274 Osign. ”Akademiens stipendieförslag”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1965:5, 
s.8 ff.  
275 Se bland annat Cederwall, Erik, ”Stadgeförslag och vrångbilder”, Medlemsblad, Konstnärernas 
riksorganisation, Stockholm 1966:3 s. 16 och Stenstad, Lars, ”Förändrad stipendiesyn?”, i Medlemsblad, 
Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1966:6, s. 3 
276 Jfr Kulturutskottets betänkande 2009/10: KrU12, Avveckling av inkomstgarantier för konstnärer, s. 4, 
https://data.riksdagen.se/fil/01CCA500-F038-416F-89CF-5DDC90C77AF3, hämtad 2017-04-05 
277 Notiser om detta återkommer upprepade tillfällen sedan början av 1960-talet och är återgivna utan 
datumangivelser på vissa ställen i jubileumsboken över KRO:s verksamhet, se Konstnärernas riksorganisation, 
1986, s. 74, s. 84, s. 105, etc.  
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direkta uppdrag och inköp från det offentliga, stipendier och konstnärslöner samt den privata 

konstmarknaden bistå med minst lika goda inkomstmöjligheter. Det erkännande som ett 

tävlingsuppdrag kunde ge bör dock ha ersatts av någon annan typ av erkännande för 

konstnärerna.   

      Att döma av de nya diskussionerna kring stipendier och konstnärslöner tycks striden 

om makt och erkännande inom fältet ha varit konstant, det som ändrades var aktörerna och 

deras inbördes relationer, samt vilka diskurser som aktörerna hade makt över. Från att ha varit 

tävlingarna övergick det möjligen i någonting annat. 
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6. Diskussion och slutsatser 
Jag har valt att dela upp min diskussion i olika teman som jag har kunnat urskilja under min 

analys av materialet. I den första delen diskuterar jag syftet med tävlingarna vilket 

omdebatterades vid ett flertal tillfällen under den aktuella perioden och kom att förändras över 

tid.  

  

6.1. Tävlingen som ekonomiskt stöd eller som en måttstock för kvalitet?  
Ser man tillbaka till tiden innan Statens konstråds grundande så hade tävlingarna redan under 

början av 1900-talet varit problematiska, utdragna och kostsamma. Det var svårt att attrahera 

framstående konstnärer att delta och därtill svåra att utse ett vinnande förslag och få det utfört. 

Varför skulle det då alls tävlas? Stina Hagelqvist ställer samma fråga gällande 

arkitekttävlingarna.278 Hon beskriver hur arkitekttävlingen ansågs ge arrangören idéer, skapa 

en sund konkurrens och på sikt resultera i att ge de deltagande arkitekterna erkännande och 

fler uppdrag.279 Detta system har kommit att bli så etablerat i arkitektkårens professionella 

diskurs att Hagelqvist jämför det med vad Foucault kallar för ”på förhand upprättade 

synteser”.280 Även om det finns många likheter med de tidiga konsttävlingarna och 

arkitekttävlingarna, så har konsttävlingarna lika mycket sina ideologiska rötter i 1930-talets 

ekonomiska kris och behovet av ekonomiskt stöd till konstnärerna och har, till skillnad från 

arkitekttävlingen ständigt ifrågasatts. Så hur kom syftet med tävlingarna att formuleras under 

perioden för min undersökning? Synen på tävlingarnas syfte kan kallas för en diskurs i 

förändring.281   

 

Anslaget skulle komma många till del 
Jessica Sjöholm Skrubbe pekar på att det under början av 1930-talet fanns för få beställare i 

förhållande till utbudet av utbildade monumentalmålare och skulptörer i Sverige.282 Här fanns 

en av grunderna till att tävla: att ge fler konstnärer bidrag och samtidigt möjlighet att skapa ett 

förslag till ett konstverk, även om det aldrig genomfördes. Arthur Engberg ansåg att den 

socialdemokratiska regeringen genom grundandet av Statens konstråd 1937 hade lyckats både 

hjälpa konstnärskåren ekonomiskt och tillgängliggöra upplevelsen av modern konst genom att 

placera den i offentliga byggnader.283  

                                                
278 Hagelqvist, 2010, s. 11 f.  
279 Hagelqvist, 2010, s. 295 
280 Ibid., s. 15 
281 Jfr diskursanalysens nyckelpremisser som kampen om kunskap och sanning som en social process, enligt 
Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 11 f.  
282 Jfr Sjöholm Skrubbe 2007, s. 50 
283 Gustavsson, 2002, s. 167, jfr Hermerén & Orrje, 2014, s. 28 
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     Mitt material har visat att tävlingarna även efter 1930-talets krisår och andra världskriget och 

gav konstnärer ekonomiskt stöd i form av skissbidrag. Att bli inbjuden till en tävling innebar 

också ett erkännande och en möjlighet att visa prov på sin förmåga även om det i slutänden 

inte ledde till ett genomförande. Idén som sådan premierades också, att döma av tankarna 

inom Statens konstråd på ett tävlingsarkiv, som dock aldrig realiserades.  

      I min undersökning har jag kommit fram till att det fanns en tydlig vilja från statligt 

håll att engagera konstnärerna i samhällsbygget, något som kan sammankopplas till 

folkhemstanken under 1930-talet.284 De medel som fanns till detta skulle också gärna komma 

många konstnärer till del. Det fanns också en omvittnad entusiasm för detta från 

konstnärskåren vid denna tid, men det handlade säkerligen lika mycket om att finna en 

försörjning vilket KRO:s Medlemsblad vittnar. Även de senare förfrågningarna som Statens 

konstråd fick från konstnärer som sökte offentliga uppdrag från efterkrigstiden och framåt 

visar att offentliga uppdrag kunde ge en stabil och välbehövlig försörjning vilket lär ha varit 

eftertraktat inom den svenska konstnärskåren. Bourdieu menar att ett ekonomiskt kapital ger 

en frihet gentemot den ekonomiska nödvändigheten, något som konstnärskåren ofta inte 

hade.285 Martin Gustavsson att de svenska konstnärerna vurmade för socialt arbete under 

1930- och -40-talen för att de behövde de statliga medlen. Under 1950-talets andra hälft och 

framför allt 1960-talet, när den ekonomiska tryggheten ökade, vann konstnärerna en frihet 

som gjorde att de återigen kunde frigöra sig från staten som aktör, vilket både tidigare 

forskning och denna uppsats har påvisat.286 Det finns en tendens att tillskriva de svenska 

konstnärerna under framför allt 1940-talet ett stort samhällsengagemang, något som ofta har 

gjorts i den svenska konsthistorieskrivningen. Min undersökning har inte varit historiografisk 

men mitt material från den här tiden visar att detta engagemang för samhällsbygget också var 

någonting som påbjöds dessa konstnärer, framför allt i sämre tider då gallerierna inte sålde 

lika mycket konst. Detta samhällskontrakt kom dock att bli kritiserat längre fram under 

framför allt 1960-talet, vilket kapitel fem har visat på.   

 

Tävlingen som socialestetisk kvalitetsgaranti 
De socialestetiska tankarna om att det allmänna skulle värna om konstens goda kvalitet 

genomsyrar de första instruktionerna till Statens konstråd.287 Tävlingarna skulle kunna vara 

en metod som garanterade konst av hög kvalitet genom att de kontrollerades av Statens 

                                                
284 Se Betänkande och förslag angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska konstnärer, 1936, s. 6 
285 Bourdieu, 2000, s. 376 
286 Jfr Robach, 2010, s. 193 
287 Se Betänkande och förslag angående beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska konstnärer, 1936, s. 5 
ff. omskrivet också i kapitel 2.7 
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konstråd eller en av Statens konstråd utsedd prisjury. Tävlingen kontrollerade också verkens 

slutgiltiga utformning i och med dess hierarkiska struktur, där prisjuryn endast kunde förorda 

ett förslag, som sedan skulle godkännas av både Statens konstråd och beställaren, som 

vanligen var Byggnadsstyrelsen. Detta innebar att ett flertal tävlingar inte resulterade i något 

utfört konstverk. För större uppdrag framstår tävlingsförfarandet som en nödvändig 

kvalitetsmarkör eller garanti; för mindre uppdrag kunde det vara en tillgång. Min kartläggning 

av Statens konstråds beställningar av fasta utsmyckningar under åren 1937-1955 visar att det 

också gjordes många direkta beställningar (se tabell 1). Detta med den konstnärliga kvaliteten 

är dock någonting som också blev strid inom fältet under den undersöka tidsperioden. Vem 

skulle bestämma vad som var kvalitet? Statens konstråd eller annan beställare, KRO, 

Konstakademien eller konstkritikerna? Denna diskussion fick större och större utrymme 

under de decennier som min undersökning har berört. Det är mycket svårt att finna omdömen 

om vad som var god konst i Statens konstråds material och de omdömen som finns till 

förslagen i vissa tävlingar är ofta neutralt hållna. Mycket tycks ha handlat om juryns känsla 

för kvalitet och ändamålsriktighet.288 

      Rasmus Waern menar att det fanns en annan parameter i tävlingarnas ursprung, 

förutom akademierna och marknaden, nämligen publiken. En tävling ådrog sig allmänt 

intresse och var lätt för pressen att rapportera om.289Allmänintresset var ytterligare en 

anledning till att anordna en allmän tävling om en offentlig utsmyckning. Att ställa ut 

skissförslagen till en tävling hängde samman med detta och är ett förfarande som fortfarande 

förekommer. Mitt material har dock inte kunnat ge någon bild av ”allmänhetens” syn på 

tävlingarna, och det har inte heller varit mitt syfte, utan min analys har framför allt berört 

producenterna inom fältet.290  

    Att den konstnärliga kvaliteten skulle vara hög handlade alltså om en tanke om 

estetisk fostran, som staten tog på sig i och med bildandet av Statens konstråd. Konsten var på 

väg att bliva allas, men det var inte vilken konst som helst. Syftet med att tävlingen skulle 

kunna bidra till konstnärlig kvalitet genomsyrar mitt material, men snart pekades framför allt 

den allmänna tävlingen ut som ett inte tillfredställande sätt att uppnå denna kvalitet. Under 

den undersökta tidsperioden framstår denna ideologiskt färgade ambition mer och mer som 

elitism. Endast vissa konstnärer ansågs bra nog att kunna uppnå denna kvalitet.  

 

                                                
288 Jfr Gustavsson, 2002, s. 368 om avsaknaden av omdömen kring stafflikonstens konstnärliga kvalitet 
289 Waern, 1996, s. 41 
290 För en bild av sådant som kritik i pressen och annan debatt om vissa av verken, se Lärkner, 1979 
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Utdragna och komplicerade tävlingsprocesser    
Tidigt visade sig allmänna tävlingar orsaka problem. Processen blev ofta lång och dyr. 

Resultatet blev inte heller alltid så som det från början var presenterat. Trots detta tävlades 

under Statens konstråds 20 första verksamhetsår om nära hälften av alla beställningar – i 

allmänna eller inbjudna tävlingar. Då det inte finns årsredogörelser från Statens konstråd efter 

1955 är det svårt att säga exakt när tävlingarna blev färre för att istället övergå till att 

konstnärer i första hand fick direkta uppdrag. En förklaring kan vara de parallella uppdragens 

införande, som gör att de inbjudna tävlingarna försvann, åtminstone som begrepp. Fortfarande 

idag anordnar Statens konstråd och andra aktörer allmänna tävlingar, generellt då det handlar 

om mycket stora anslag och ett stort allmänintresse.291 

      Det framstår i min undersökning som om tävlingarna som uppdragsform var något 

som Statens konstråd först initierade för att stimulera konstpolitiken i hela landet. När de 

statliga anslagen blev större och uppdragen fler gavs istället direkta eller parallella uppdrag, 

som ofta innebar ett snabbare förfarande och bättre resultatet. Det ökande tävlandet i 

kommuner och på andra nivåer tog också över den beställarroll som Statens konstråd hade 

haft. Trots det visar min undersökning på att de statliga tävlingarna ändå efterfrågades inom 

konstnärskåren, att döma av debatterna i KRO:s Medlemsblad under 1950- och 1960-talen. 

      Min genomgång av tävlingarna fram till 1955 har också visat att det inte verkade vara 

en direkt kostnadsfråga för Statens konstråd huruvida en tävling utlystes eller direkt uppdrag 

utdelades till en konstnär. Martin Gustavsson visade också i sin avhandling att under 

Konstrådets budgetår 1939 gick endast 4 % av ett årsanslag till ”övriga kostnader” såsom 

utställningar, tävlingskostnader, transporter, med mera. Alltså kan man tänka sig att ett 

tävlingsförfarande endast lär ha uppgått till några procent av anslaget till en utsmyckning.292 

Tyvärr finns det inte någon sådan undersökning gjord över en längre tid, men det är ändå 

intressant att fråga sig om argumentet att tävlingarna var för dyra, som Statens konstråd 

framförde under 1950-talet, verkligen var ett skäligt argument.  

 

 

 

 

 

                                                
291 Nämnas kan till exempel den nyligen genomförda tävlingen om ett tsunami-monument på Djurgården i 
Stockholm, som var en dubbel tävling i två etapper, med en öppen tävling där ett antal av de inkomna förslagen 
fick tävla om i en andra etapp. Vid den andra etappen ställdes även förslagen ut på Thielska galleriet, se 
”Minnesvård för flodvågskatastrofen 2004”, Statens konstråds hemsida, http://www.statenskonstrad.se/flodvag, 
2017-05-05 
292 Se Gustavsson, 2002, s. 325 f. 
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Vem skulle få tävla?   
Foucault beskriver det som att ”ingen kommer in i diskursens ordning om han inte uppfyller 

vissa krav eller inte från början är kvalificerad för att uppfylla dem.293 De diskussioner som 

fördes i KRO:s medlemsblad under både 1950-talet och ännu mer under 1960-talet ifrågasatte 

det faktum att inte alla kunde få möjligheten att göra ett stort offentligt uppdrag eller avgöra 

vad som var god konst.294 Det ska dock beaktas att även KRO, då som nu, hade krav på 

kvalifikationer för vilka som fick bli medlemmar. De konstnärer som inte var medlemmar i 

KRO fick överhuvudtaget inte komma in i diskursens ordning.  

      Redan 1936 protesterade Föreningen svenska konstnärinnor under den remissrunda 

som följde på propositionen om bildandet av Statens konstråd. De befarade att en specifik 

konstnärsgrupp skulle kunna få för stort inflytande över statens inköpspolitik, i detta fall Färg 

och form-gruppen. De hävdade i sin tur att det krävdes ett urval, att konstnärerna behövde 

kvalificera sig för att få ett uppdrag.295 Den inbjudna tävlingen kan också anses bekräfta 

konstnärer som redan var etablerade. En bekräftelse från aktörer som Konstakademien och 

galleri Färg och form men även KRO, som ju hade inflytande över vilka som var ledamöter i 

Statens konstråd och bjöd in konstnärer till de statliga tävlingarna. 

      Det tycks också ha funnits en idé om tävlingen som opartisk, eller åtminstone att detta 

var eftersträvansvärt. Detta gällde även för arkitekttävlingarna, som i detta fall kan ha utgjort 

en sorts förebild för hur konsttävlingarna utformades.296 Denna opartiskhet var dock svår att 

uppnå. Resultatet vid en opartisk bedömning blev inte heller tillräckligt bra eller accepterades 

inte av övriga instanser, som Byggnadsstyrelsen. Min undersökning visar att istället för de 

allmänna, opartiska tävlingarna så anordnade Statens konstråd i större grad inbjudna 

tävlingar, där den gängse formen av urval och bedömning fick råda nämligen smak, nätverk 

och erkännande.  

 

Anonymitet? 
Efter en genomgång av ledamöterna i Statens konstråd mellan åren 1937-1955 verkar 

samtliga av konstnärerna ha haft kopplingar till Konstakademien, antingen som före detta 

elever, som professorer eller akademiledamöter. Detta vittnar om en tydlig koppling mellan 

Statens konstråd och Konstakademien, men visar också på att de konstnärer som redan var 

                                                
293 Foucault, 1993, s. 26. Översättaren tillägger att Foucault i denna formulering leker med franskans 
dubbeltydighet i ordet ”ordre” som på franska både kan betyda ”ordning” och ”orden”. Kanske menar därför 
Foucault här ”diskursens orden”, vilket också skulle passa väl in i detta sammanhang  
294 Jfr Broady, i Bourdieu, 2000, s. 12 
295 Gustavsson, 2002, s. 189 f. 
296 Hagelqvist, 2010, s. 96 
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etablerade och hade fått en form av erkännande av en aktör på fältet, Konstakademien, fick 

ytterligare ett viktigt uppdrag inom fältet, som ledamot av Statens konstråd.  

      Anonymiteten ansågs vara mycket viktig i tävlingsprocessen, framför allt i allmänna 

tävlingar men även i inbjudna, då förslagsställarna ibland också var anonyma. Frågan är hur 

anonym en tävling med tre inbjudna konstnärer och en initierad jury var.297 Denna 

problematik påpekades också 1945 i KRO:s medlemsblad av konstnären Lasse Johnson. I en 

insändare skrev han: ”den initierade behöver oftast ingen upplysning för att känna dem som 

brukar förekomma vid tävlingar!”298  

      Martin Gustavsson har i sin avhandling visat hur hierarkier mellan gallerierna 

präglade var stafflikonsten köptes och hur vissa konstnärsgrupper hade stor inflytande på 

Statens konstråds inköpspolitik.299 Att dessa hierarkier skulle saknas i tävlingsprocesserna är 

svårt att tänka sig – exempelvis har jag visat i kapitel fyra att Färg och form-gruppen även 

påverkade vilka som inbjöds till de statliga tävlingarna. I fallet med de inbjudna tävlingarna 

kan hierarkierna till och med ha utgjort en sorts kvalitetssäkring i sig. Samtidigt så framstod 

tävlingarna, framför allt de allmänna om man ser till diskussionerna inom KRO, som just ett 

rättvisare alternativ till de direkta inköpen och beställningarna. Där spelade även 

anonymiteten en viktig roll.  

 

6.2. Kopplingen till arkitekttävlingar  
Det fanns en tydlig koppling mellan arkitekttävlingar och tävlingar i offentlig konst. Syftet 

med de både tävlingsformerna skulle kunna liknas vid en sorts förundersökning, att finna en 

”tillfredställande lösning på uppgiften”, som det formuleras i tävlingsreglerna från 1933 och 

1959.  

Rasmus Waern beskriver sambandet mellan arkitekturtävlingar och tidiga tävlingar i 

offentlig konst som att de ”syftade mot utsmyckningar vilka kunde beskrivas i program”.300  

”Må det slutligen tillåtas mig, som själv deltagit i många tävlingar både som tävlande och 

som bedömare…” skrev arkitekten och byggnadsrådet Ragnar Hjorth i KRO:s Medlemsblad 

1941.301 Han rådde i denna insändare konstnärerna att aldrig delta i tävlingar som inte hade ett 

tydligt, fastslaget program. Detta med att ha ett program till tävlingarna skulle fortsätta att 

                                                
297 Se Statens konstråd: En orientering samt redogörelse för rådets tre första verksamhetsår 1 juli 1937-1930 
juni 1940, 1941, s. 24 
298 Johnson, Lasse, ”Diskussionen om offentliga tävlingar”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, 
Stockholm, 1945:2, s. 17 
299 Se Gustavsson, 2002, s. 329, s. 331, s. 337, s. 340  
300 Waern, 1996, s. 51 
301 Hjorth, Ragnar, ”Ett svar från K. Byggnadsstyrelsen”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, 
Stockholm, 1941:1 s. 6 
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vara viktigt och låg till grund för de senare utformade reglerna. Reglerna satte ramarna för 

tävlingsprogrammen från 1959.     

      Samtidigt fanns också arkitekterna hela tiden närvarande i de konsttävlingarna, ofta 

som rådgivare eller bedömare. Per Hedström menar att det under det tidiga 1900-talet fanns 

ett återkommande krav på att bildkonstnärerna skulle anpassa sig efter arkitekterna. Detta är 

intressant med tanke på tävlingarnas och prisjuryns sammansättning efter bildandet av Statens 

konstråd. Samtidigt hade det under 1930-talet framförts åsikter från arkitektkåren om att 

konstverket skulle vara av så pass god kvalitet att det kunde vara självständigt från 

arkitekturen.302 Efter kriget framträdde snarare uppfattningen att konsten och arkitekturen 

skulle samverka.303  

      Arkitekturtävlingar, skriver Stina Hagelqvist, var betydelsefulla vad gällde anseende, 

prestige och identitet.304 Hon menar att de två moment som ofta förekommer under 

arkitekttävlingar, det mer fria skissmomentet och bearbetningsmomentet, faller tillbaka på den 

klassicistiska konstteorins åtskillnad på idé och praktik. Det är därför, utöver de redan 

uppräknade anledningarna om kontrollerad konkurrens och stimulerande av arkitektkåren, 

som tävlandet har blivit så stort inom arkitektdisciplinen. Detta kan till viss del återfinnas 

även inom den offentliga konsten. Muralmåleriet under det tidiga 1900-talet hade kopplingar 

både till ”skön konst” och ”tillämpad konst”, det vill säga så kallat dekorationsmåleri. Detta 

var ett synsätt som också kan ha motiverat tävlingar i monumentalmåleri.305 För både konsten 

och arkitekturen finns också den gemensamma bakgrunden i att tävlandet användes som 

undervisningsform.  

      Det finns dock en viktig skillnad mellan tävlingar i arkitektur och konst. 

Arkitekttävlingarna etablerades i Sverige till följd av en ökad efterfrågan på arkitekter under 

industrialismen i slutet av 1800-talet och nya byggnadstyper som skapade nya problem att 

lösa.306 Arkitekturtävlingen skapade här en sund konkurrens.307 De offentliga 

konsttävlingarna hade snarare sin bakgrund i det tidiga 1900-talets brist på offentliga 

utsmyckningsuppdrag och en konstnärskår i ekonomisk nöd under 1930-talets krisår. 

 

                                                
302 Hedström, 2004, s. 46 f. 
303 Se Hedström, 2000, s. 95 och Karlsmo, 2005, s. 311 ff.  
304 Hagelqvist, 2010, s. 214 
305 Ibid., s. 217 f. 
306 Waern, 1996, s. 42 f.  
307 Jfr Hagelqvist, 2010, s. 92 f.  
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Konstnärsrollen och arkitektrollen 
Trots de många likheterna fanns det också betydande skillnader kring tävlingens innebörd och 

status för en konstnär jämfört med arkitekten. Skillnader som i sin tur berodde på de två 

yrkesgruppernas inneboende olikheter. För arkitekten kunde tävlingsskissandet innebära ett 

långt mycket mer intellektuellt och kreativt arbete än det annars vardagliga arbetet.308 Det är 

svårt att påstå samma sak för konstnärer. Tvärtom beskrev konstnären Barbro Östlihn (1930-

1995), som deltog i flera tävlingar om utsmyckningsuppdrag då hon studerade vid 

Konstfackskolan under 1950-talet, att hon av tävlingarna lärde sig disciplin och övade upp ett 

praktiskt handlag, en driven teknik och färganvändning. I tävlingarna fick hon arbeta 

systematiskt i olika etapper och lägga till fler och fler detaljer.309 Det är också svårt att tro att 

det ansågs anmärkningsvärt för konstnärer att arbete och fritid flöt ihop, som det vittnades om 

från arkitekthåll i och med tävlingarna.310 Snarare fanns det en dragning till ingenjörernas och 

arkitekternas systematiska arbete hos vissa unga konstnärer under 1940- och 50-talet och där 

stimulerade eventuellt också tävlingarnas struktur, med förarbete och förslag som arbetades 

fram under en viss, ofta kortare period.311 Detta visade sig också i de kombinerade arkitekt- 

och konsttävlingarna under framför allt 1950-talet, där arkitekter och skulptörer kunde 

samarbeta kring ett förslag kring gestaltning av ett torg eller annan större offentlig plats.312 

Detta att arbeta i grupp var också omvurmat av bland annat konkretisterna under 1950-talet.   

      Med tanke på att konstnärstävlingarna vunnit långt mindre status och berömmelse än 

arkitekttävlingarna, kan det ligga något i dessa olika yrkesroller, vare sig de är romantiska 

föreställningar eller ej. I översikter om 1900-talskonsten omskrivs tävlingar endast i 

förbifarten, om ens alls, inte ens i översikter om specifikt offentlig konst.313 Det är svårt att se 

en konstnär som Bror Hjorth eller Lennart Rodhe få skrivet om sig att tävlingarna var hans 

”livsluft”, likt Hakon Ahlbergs framställning om Gunnar Asplund.314 Detta trots att min 

undersökning visat att tävlandet var utbrett inom den offentliga konsten under stora delar av 

1900-talet. 

         

                                                
308 Hagelqvist, 2010, s. 267 
309 Öhrner, Annika, Barbro Östlihn & New York: konstens rum och möjligheter, Diss. Uppsala: Uppsala 
universitet, 2010, Makadam, Göteborg, 2010, s. 26 
310 Hagelqvist, 2010, s. 269 f. 
311 Cornell, Peter, ”Rollhäfte”, i Widenheim & Rudberg (red.), 2000 s. 33 f. 
312 Osign., ”De kombinerade tävlingarna”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1955:5, 
s. 3. Exempel som ges där är Jönköping, Kristianstad och Vetlanda. Dessa tävlingar har jag inte återfunnit i 
Konstrådets material, vilket tyder på att det var kommunen eller att de var rubricerade som arkitekttävlingar  
313 Exempelvis Stensman & Traneaus (red.), 1987  
314 Hagelqvist, 2010, s. 289 
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6.3. En modernistisk konstsyn i omvandling sedd genom tävlingarna  
Tävlingarna ansågs, då företeelsen var ny vid sekelskiftet 1900, uppmuntra och stötta en 

yngre generation konstnärers möjligheter att skapa byggnadsanknuten konst. Tävlingarna 

kunde dock leda till utdragna processer där förslagen inte accepterades av beställaren och 

därför fick justeras. Detta kunde innebära en begränsning av den konstnärliga friheten i 

skapandeprocessen. Å andra sidan var programmen generellt löst utformade, särskilt gällande 

den konstnärliga delen. Eventuellt kan detta ses som en medvetenhet från aktörerna som låg 

bakom reglerna och sätt att värna om konstnärens frihet. Konsttävlingarna har haft olika 

status beroende på den konstsyn som tiden har präglats av. Tävlingarna var nämligen, menar 

jag, sammankopplade med en modernistisk konstsyn.  

 

Rumsintegrerad konst under efterkrigstiden – oförenligt med tävlingarna?  
Om man ska tro en av den svenska modernismens i efterhand mest uppburna konstnärer, Otto 

G. Carlsund (1987-1948), var tävlandet inte förenligt med den mest moderna konsten under 

efterkrigstiden. 1947 skrev han ett debattinlägg i Byggmästaren på temat ”Byggnadens 

konstnärliga utsmyckning”. Förfarandet gällande utsmyckningen av offentliga byggnader 

medförde att monumentalkonsten blev föråldrad gentemot den arkitektoniska utvecklingen. 

Carlsund pekade särskilt ut ”det överdrivna pristävlandet” som ett problem och föreslog 

istället att staten skulle ”skapa ett direkt samarbete mellan arkitekt och artister. Han ville även 

se en kommitté som sammanställde alla monumentalpristävlingar som ägt rum i Sverige 

under 1900-talets första hälft och vad dessa resulterat i samt hur mycket pengar dessa hade 

kostat. Vidare skrev också Carlsund: 
 

”Om byggnaden med sin dekor skall betraktas som en enhet, så som skett under 
tidigare epoker, tror jag inte det går att fortsätta på den inslagna vägen. Arkitekten 
kan inte låta en jury av materialet i en pristävling bestämma vad som kan passa 
eller inte passa interiören. Han måste själv i intimt samarbete med målare och 
skulptörer arbeta fram interiörer som skapa miljö och skänka atmosfär enligt hans 
intentioner”. 315 

 
Om det nu skulle hållas tävlingar så skulle åtminstone juryn vara mer varierad och besitta 

större sakkunnighet, istället för det dåvarande läget som Carlsund beskrev som ett 

”klickbundet juryinstitut”. Han hänvisade även till arkitektens frihet och vikten av att 

arkitekten samarbetade med konstnärerna, processen var alltså av största vikt för att formen 

skulle bli den rätta. Carlsund kan ofta uppfattas som en polemisk särling i sin kritik och avled 

ett år senare. Möjligen är det också talande att han publicerade denna text i arkitekternas 

tidskrift och inte i konstnärernas. Men faktum är att Carlsund fångade upp och utvecklade 
                                                
315 Carlsund, Otto G., ”Byggandens konstnärliga utsmyckning”, i Byggmästaren 10:1947 
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vissa av de idéer som förts fram redan av Sven Erixson och Artur Lundkvist under 1930-talet. 

Tankegångarna i denna artikel tycks dock inte ha debatterats mer i Byggmästaren det året, 

inte heller märks det spår av dem i KRO:s medlemsblad. det året och det är svårt att säga 

vilken inverkan inlägget verkligen hade för tidens konstpolitik, Carlsund gick bort året därpå. 

Konkretisterna arbetade efter kriget på ett liknande sätt med abstrakt, rumsskapande konst.316 

Martin Gustavsson har pekat på hur snabbt de nyutbildade konkretisterna erövrade 

konstmarknaden under efterkrigstiden. Genom att arbeta sig bort från en isolerad plats på 

fältet kunde de också börja kontrollera marknaden.317 Detta både tack vare direkta uppdrag 

och inbjudna tävlingar. Det är dock svårt att säga om de delade Carlsunds idéer. Tävlingarna 

innebar skissbidrag och en möjlighet att visa sina alster även om de inte i slutänden blev 

genomförda. Att detta var viktigt för dåtidens konstnärer vittnar debatterna i KRO:s 

Medlemsblad under den här undersökningens period. Även det faktum att så många 

konstnärer sände in förslag till de allmänna tävlingarna och vände sig direkt till Statens 

konstråd för uppdrag pekar på detta. Den ekonomiska krisen på 1930-talet tvingade 

konstnärerna att överge en ”l’art pour l’art-position” och istället röra sig mot ett vurmande för 

”social” konst i det offentliga, för att de helt enkelt behövde beställningarna.318 Konstnärerna 

ville in på den offentliga konstens fält och därmed även villiga att tävla om uppdrag.  

           

Det modernistiska begreppet i omvandling   
Att synen på konst, offentlig konst och även tävlingar förändrades blir tydlig i en studie av 

hur den offentliga konsten har benämnts under de decennier som min undersökning berör. Att 

studera de skiftande benämningarna på offentlig konst ger en ökad kunskap om dess 

inneboende föreställningar vid en viss tidpunkt.319  

Vid början av den undersökta tidsperioden användes fortfarande begreppet 

”monumentalkonst”, ett begrepp som innehöll en värdering av både storlek och motiv och 

som hade en långtgående historia.320 Under och efter andra världskriget användes istället 

begrepp som ”offentlig utsmyckning”. Begreppet ”rumsskapande” förekom också allt mer i 

takt med att idén om en samverkan mellan arkitekter och konstnärer blev allt mer befäst. 

Under 1960-talet talades istället om ”miljökonst”, vilket dels kan ha att göra med att det 

kunde handla om miljöer i t.ex. bostadsområden, men här fanns det också en annan syn på 

                                                
316 Hedström, 2000, s. 95 
317 Gustavsson, 2002, s. 137 ff.  
318 Gustavsson, 2002, s. 182 
319 Jfr Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 43 f.   
320 Se bland annat Johnson, Lasse, ”Om måleritävlingar och monumentalkonst”, i Medlemsblad, Konstnärernas 
riksorganisation, Stockholm, 1944:3, s. 13 
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den offentliga konstens uppdrag och särart. Upplevelsen av den offentliga konsten skulle 

också komma att bli mer central och en antielitistisk hållning vann mer mark.321 Idag har 

diskursen gått över från ordet ”utsmyckning” då det anses ge en bild av en dekorering gjord i 

efterhand av någonting redan färdigt. Idag används begreppet ”konstnärlig gestaltning” av 

offentliga miljöer.322 Precis som synen på konst, så är synen på offentlig konst en diskurs i 

förändring. På samma sätt förändras också själva konstbegreppet, eller modernismen som 

begrepp. Även modernismen är en diskurs i förändring.323  

Xets uttalande i KRO:s Medlemsblad 1945 om att ungdomen skulle få möjligheter att 

”måla en bra vägg” tycks kretsa kring en annan konstsyn än den som Olle Granath gav uttryck 

för i samma medlemsblad drygt 20 år senare. Konsten skulle då inte endast vara ”bra” - den 

skulle vara ”kompromisslös”.324 Hur tävlar man kompromisslöst?  Kan en konstnär över 

huvud taget vara kompromisslös i förhållande till en beställare?  

      Martin Gustavsson menar, och citerar härmed Bourdieu, att i samband med att en viss 

kultur blir dominerande och upphöjs till norm så kommer en annan kultur att förkastas som 

mindervärdig.325 När mer institutionskritiska och postmoderna idéer gjorde sitt intåg under 

rekordåren blev statens roll ifrågasatt. Det innebar också ett stärkande av individen på de 

kollektiva lösningarnas bekostnad.326 Pontus Hultén (1924-2006), en förgrundsgestalt inom 

den svenska och europeiska sena modernismen bland annat som chef för Moderna museet 

under 1960-talet, menade i en artikel kopplad till rumsintegrerad konst i Byggmästaren 1957, 

tio år efter Carlsunds tidigare nämnda upprop, att den bästa monumentalkonsten inte alls 

skapades genom en strävan efter syntes mellan konstnär och arkitekt utan om konstnärer som 

varit ”suveräna” i sitt arbete, utan att ta hänsyn till den omgivande arkitekturen.327 Även 

samarbetet mellan samhället och konstnären innebar underkastelse för konstnären, menade 

Hultén.328 Vurmen för det sociala, det kollektiva och det fostrande skulle komma att sjunka 

parallellt med intresset för konsttävlingar. I konsthistorieskrivning finns det också en myt 

kring konstnärens integritet i skaparprocessen, där tävlingarna efter uppställt program och en 

                                                
321 Jfr Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 43 f. och s. 47 f.  
322 Ingen regel utan undantag: enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö, 2013, s. 28 f. 
323 Jfr Arvidsson, Kristoffer, Den romantiska postmodernismen: konstkritiken och det romantiska i 1980- och 
1990-talets svenska konst, Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg, 2008, s. 27 
324 Granath, Olle, ”Svar till Björn Sjöstedt”, i Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1967:2 
s. 18 
325 Gustavsson, 2002, s. 214, som citerar Bourdieu, Pierre, Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori, 
Daidalos, Göteborg, 1999, s. 97 
326 Robach, 2010, s. 225 
327 Hedström, 2000, s. 95 som citerar Hultén, Karl G (Pontus), ”Syntes mellan konstarterna eller En dålig idé”, i 
Byggmästaren, 1957:A4, s. 73  
328 Ibid., s. 74 
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byråkratisk bedömning av en jury inte riktigt passar in. Så har också tävlingarna också i de 

allra flesta fall förpassats till konsthistoriens marginaler. 

 

Var befann sig kultureliten och det unga avant-gardet?  
Omvälvningarna inom samhällsekonomin under 1900-talet förändrade också konstsmaken. 

Framför allt gallerier men också institutioner som närvarar och agerar inom det kulturella 

produktionsfältet, förändras över tid, liksom den ekonomiska politiken. Att dessa aktörer 

kommer och att deras inneboende relationer också förändras, påverkar i sin tur 

förutsättningarna för det kulturella produktionsfältet, enligt Bourdieu.329 Martin Gustavsson 

visar i sin avhandling hur kultureliten flydde från galleri Färg och form redan under mitten av 

1950-talet och sökte sig till gallerier med ett mer vågat utbud.330 I slutet av 1950-talet satt 

fortfarande flera Färg och form-medlemmar i Statens konstråd, medan det unga avant-gardet 

konsumerade konst på gallerier som befann sig i en annan del av fältet.  

      Nya generationer av konstnärer gjorde också, som alltid, sitt inträde på konstfältet 

med nya idéer och förmåga att påverka diskursen kring vad konst i allmänhet och offentlig 

konst i synnerhet borde vara.  Den yngre generationen var frånvarande i diskussionerna kring 

tävlingarna under 1960-talet och även i tävlingarna under 1960-talet var det i allmänhet 

konstnärer från en äldre generation som fick uppdragen, som Lage Lindell och Folke 

Truedsson. I och med det förändrade konstklimatet under 1960-talet så förlorade den 

offentliga konsten en del av sin status inom det unga avant-gardet och det gjorde även 

tävlingarna. Det kan också tänkas att de svenska konstnärerna inte var lika utsatta under 1960-

talet och därför kunde anta en mer institutionskritisk roll jämfört med under 1930- och 1940-

talen. Det fanns också konstnärer under 1960-talet som ansåg den offentliga konsten i dess 

traditionella mening vara begränsande, omodern och för opolitisk. Även monumentalskolans 

avskaffande då Konsthögskolan frigjorde sig från Konstakademien tyder på detta. 331 Den 

offentliga konsten hamnade alltså vid denna tid, där min undersökning avslutas, i ett läge där 

den varken bars upp av kulturfurstar eller ungt avant-garde. Samtidigt ska det också tilläggas 

att det fortfarande fanns ett intresse för offentlig konst och nya grupper som konsthantverkare 

gav sig nu in på fältet och fick uppdrag. Detta visar sig bland annat i att den första kvinnliga 

ledamoten i Statens konstråd, textilkonstnärinnan Kajsa Melanton, valdes in 1969. Andra 

                                                
329 Gustavsson, 2002, s.127, jfr Gustavsson, 2002, s. 17. Gustavssons studie rör åren 1920-1960 på den svenska 
konstmarknaden 
330 Gustavsson, 2002, s. 148 f., s. 349 
331 Jfr Görts, 2014, s. 73 ff. 



 74 

grupper trädde in på den offentliga konstens fält när konstnärerna rörde sig i en annan 

riktning.332 

 

6.4. Epilog: vinnaren skriver konsthistorien  
Att fördjupa mig historiografiskt i tävlingarnas historia var inte syftet med denna studie. Jag 

ville istället kartlägga och ge svar på tävlingarnas vara eller inte vara i dåtiden, när dåtiden var 

samtid. Det blev dock tydligt redan i inledningen av denna undersökning att tävlingarnas 

vinnare har skrivit historien. Självklart är det så, vem minns den som förlorade ett OS-guld? 

Om vi inte betraktar tävlingarna som ett konstnärligt sprinterlopp utan mer som en kreativ 

förundersökning, vad hände då med alla dessa idéer som tävlingarna medförde? Ser man till 

de nedslag som har gjorts i akademiska avhandlingar och uppsatser är det endast ett fåtal av 

dessa som inte fokuserar på det vinnande verket i en tävling.333 Det kan också handla om 

konstnärer som refuserats eller förlorat en tävling (Isaac Grünewald, Georg Pauli, Olle 

Baertling) men som ändå, till följd av sin starka position inom konstfältet vid tiden eller i den 

senare konsthistorieskrivningen, skänkts uppmärksamhet och dokumentation som gör 

forskningen möjlig.  

      Det är, som redan nämnts, relativt få skisser bevarade i samlingarna på Skissernas 

museum från ”förlorande” tävlingsförslag. Särskilt om man jämför med den mängd 

dokumentation som finns kring vinnarna. Det finns till och med konstnärer som deltagit i 

tävlingar men som helt saknar dokumentation.334 Detta trots att det bevisligen fanns 

ambitioner då Statens konstråd inledde sin verksamhet att bevara de idéer som 

tävlingsförslagen utgjorde för framtiden.   

      Konsthistorien skrivs i efterhand, liksom skisserna många gånger har donerats efter att 

tävlingarna hölls, ibland många decennier efteråt. Reglerna kring tävlingarna gjorde ofta att 

tävlingsförslagen som inte vann tillföll konstnären när tävlingen avgjorts. Ibland, om 

konstnären var nog etablerad, kunde skissen realiseras i ett annat, direkt uppdrag och så har 

förslaget fått ett nytt liv efter det.335 Slutligen kan det alltså konstateras att ingen tävling direkt 

                                                
332 Se Robach, 2010, s. 193 
333 Ludwig Qvarnströms avhandling om vigselrumstävlingen utmärker sig främst här, se Qvarnström, 2010, även 
Anna Livion-Ingvarssons kandidatuppsats om det aldrig genomförda förslaget Asamk av Olle Baertling för 
Sergels torg, se Livion-Ingvarsson, 1992 
334 En sådan är Puck Stocklassa, vinnare i Kanslihusannexet, som inte återfinns i Skissernas museum samlingar, 
vare sig i Bild- och klipparkivet eller i Skissdatabasen, eller Bodil Güntzel, som var en av de omtävlande i 
tävlingen om muralmålningen i Historiska museets entré 
335 Bl.a. Arne Jones som ställde ut tävlingsförslag på galleri Blanche, se Jones Arne, ”Olycklig formulering”, i 
Medlemsblad, Konstnärernas riksorganisation, Stockholm, 1956:4, s. 19. Även Bror Marklunds skissmaterial till 
“Mor och barn” ställdes ut på Konstsalongen på Vasagatan och ADK Lund 1956, se Roosval, Johnny & Lilja, 
Gösta (red.), Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk. 4, Lundgren-Sallberg, Allhem, 
Malmö, 1961, s. 85 f. 
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gjort en okänd konstnär känd för eftervärlden, lika lite som en välkänd konstnär som Isaac 

Grünewald eller Lennart Rodhe är känd idag för att ha deltagit i en tävling.  

      Detta visar att konsthistorieskrivningens mekanismer är starka. De skapar vinnare och 

förlorare, oavsett om det görs via tävlingar eller genom någon annan urvalsprocess. Det visar 

också hur de tävlingar som jag har undersökt aldrig blev de rättvisa urvalsprocesser som de 

var tänkta att bli, åtminstone inte för eftervärlden.  
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7. Sammanfattning        
Denna uppsats har undersökt statliga tävlingar i offentlig konst 1937-1970 och diskursen 

kring tävlingar under samma period inom Konstnärernas riksorganisation (KRO).  

Utifrån dessa två aktörer har uppsatsen givit en bild av konstfältet vid tiden och vilken roll 

som tävlingarna spelade inom fältet.  

Den centrala frågan för undersökningen har varit varför det tävlades om offentliga 

utsmyckningsprojekt. Frågan har inget entydigt svar men kan ses utifrån en ideologisk 

grundsats knuten till det svenska folkhemsbygget, där tävlingarna skulle kunna sprida de 

ekonomiska anslagen till många behövande konstnärer och samtidigt skapa god, högkvalitativ 

konst. Jag fann också att syftet med tävlingarna med tiden försköts till att premiera den 

konstnärliga kvaliteten framför den om att hjälpa många konstnärer eller låta så många 

konstnärer som möjligt delta i tävlingarna.    

Jag har också velat studera de olika tävlingsformerna och syftet med dessa. I min 

kartläggning av tävlingarna som anordnades av Statens konstråd har jag kommit fram till att 

anslaget var den främsta avgörande faktorn kring huruvida det skulle anordnas allmän eller 

inbjuden tävling, eller ges ett direkt uppdrag. Det fanns även andra syften med de olika 

tävlingsformerna, där de allmänna tävlingarna framför allt syftade till att engagera så många 

konstnärer som möjligt, medan den inbjudna tävlingen snarare var ett sätt att finna flera goda 

förslag inom ett snävare urval av konstnärer.  

Tävlingarna krävde sådant som regelverk och program för att kunna genomföras, och 

detta var något som efterfrågades från både beställarna och konstnärskåren. Trots detta fanns 

det en svårighet i att inrymma det konstnärliga arbetet inom ett regelverk. Detta ifrågasattes 

också under 1960-talet, då röster inom konstfältet krävde ett mer kompromisslöst konstnärligt 

skapande.  

Jag har även studerat olika aktörer på konstfältet i allmänhet och den offentliga 

konstens fält i synnerhet, och kommit fram till att dessa stred om makten över tävlingarna, 

speciellt under 1930-talet. Därefter tycks Konstakademien och Statens konstråd, som innan 

varit de främsta aktörerna inom fältet, ha dragit sig tillbaka och lämnat över en stor del av 

makten över tävlingarna till KRO. Under 1960-talet ifrågasatte även KRO:s styrelse 

tävlingarna, något som gjorde att de hamnade i konflikt med medlemmarna men som visar att 

tävlingarna i allmänhet ifrågasattes av både beställare och konstnärer vid denna tid.   

Här kommer diskussionen kring tävlingarna inom konstfältet in. Jag fann att delar av 

konstnärskåren, åtminstone den som var aktiv inom KRO, ansåg att tävlingarna fyllde en 

viktig funktion som en rättvis urvalsprincip. Denna åsikt framhölls av konstnärer som 

arbetade mycket med offentliga uppdrag och därför såg tävlingarna som ett erkännande och 
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en möjlighet till inkomst. I takt med att tävlingarna minskade och förlorade sin legitimitet 

uttryckte denna del av konstnärskåren besvikelse, men fann också andra inkomstkällor och 

sätt att få erkännande från det allmänna. Detta innefattade stipendier och konstnärslöner och 

var en utveckling som skedde parallellt med att den offentliga konsten förlorade en del av sin 

status bland de svenska konstnärerna mot slutet av undersökningsperioden. Detta var också en  

följd av att konstkonsumtionen blev högre hos andra aktörer, exempelvis konstgallerier, vilket 

gjorde att fokus flyttades från de offentliga konsttävlingarna.  

Det modernistiska konstbegreppet som diskurs och dess koppling till tävlingarna 

förändrades också under min undersökningsperiod och kan vara ytterligare en förklaring till 

tävlingarnas uppgång och fall. Eller kanske bör man tala om tävlingarnas förändring - 

eftersom den inbjudna tävlingen faktiskt lever vidare i form av så kallade parallella uppdrag 

och stora, allmänna tävlingar fortfarande attraherar konstnärer och beställare runtom i 

världen. 
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8. Bilder 
 
Framsida:      
Bror Marklund, ”Mor och barn” på Kanslihusets runda gård, Stockholm, 1956. Foto: ADK. 
Beskuren bild. Bild- och klipparkivet, Skissernas museum. 
 
 
 
 

 
Fig. 1 
Detaljskiss till Sven Ljungbergs aldrig genomförda förslag till muralmålning i Historiska 
museets entré. ADK 6526: Sven Ljungberg, skiss till väggmålning, Historiska museet 
Stockholm, 1944. Foto: Kim Westerström/Skissernas Museum. ©Sven Ljungberg, 
Bildupphovsrätt 2017  
 
 
 



 79 

 
Fig. 2 
Carl Frisendahl, skiss i gips till ”Näcken”, skulptur i brons,  
Historiska museet, Stockholm, 1940. ADK 7126: Foto: ADK, 1974, beskuren bild. 
Bild- och klipparkivet, Skissernas museum. 
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Fig. 3 
Bror Hjorth, ”Hoppet”, skulpturrelief i trä utförd till Karolinska sjukhusets begravningskapell 
ca 1940. Bild från Moderna museets hemsida, 
http://sis.modernamuseet.se/sv/view/objects/asitem/search$0040/0/primaryMaker-
asc?t:state:flow=a86eece8-c32b-4612-990c-53c0942fc6ba, hämtad 2017-05-17 
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Fig. 4 
Medlemmar i KRO diskuterar tävlingsreglerna hösten 1945, bland deltagarna syns John 
Lundkvist, Tor Hörlin, Siri Derkert, Sven Xet Eriksson och Nils Wedel.  
Notis i Svenska Dagbladet, 8/11 1945,  
Urklipp från SvD:s historiska arkiv, https://www.svd.se/arkiv?q=&startDate=1945-11-
08&endDate=1945-11-08&offset=0&sort=date&sortOrder=asc,  
hämtad 2017-05-19 
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Appendix

Tabell 1. Antalet statliga tävlingar 1937-1955

År Allmänna Inbjudna Oklart om allmän eller inbjudenDirekta beställningar Totalt antal uppdrag detta år Totalt antal tävlingar detta år
1937
1938
1939 2* 5 1 8 7
1940 2 2 2
1941 1 1 1
1942
1943 1 1 1
1944
1945
1946 1 2 3 1
1947 1 4 1 1 7 6
1948 1 1 3 5 2
1949 3 3
1950 1** 3 3 7 4
1951 9 9
1952 1 2 3 1
1953 3 8 11 3
1954 1 5 6 1
1955 2 2

Totalt 1937-1955 39 68 29
Antal tävlingar av totala summan uppdrag (i procent) 43%

Källa: Statens konstråd: Redogörelse för Konstrådets verksamhet 1 juli 1937-30 juni 1955,Stockholm, 1955

* En av dem en dubbel tävling
** S.k. dubbel tävling dvs en allmän och därefter en inbjuden andra omgång



Tabell 2. Statliga tävlingar 1937-1955: vinnare och förlorare

År* Tävling Anslag (i svenska kronor)** Teknik Allmän / inbjuden tävling Vinnare
1939 Doprummet Karolinska Sjukhuset 150 000 för samtliga (tre) utmyckningar Fresk Injuden: Tor Hörlin, Alf Munthe Båda konstnärerna
1939 Begravningskapellet Karolinska sjukhuset Måleri och skulptur Allmän i två etapper Bror Hjorth, Einar Forseth
1939 Huvudentrén Karolinska Sjukhuset Skulptur Inbjuden: Ansgar Almqvist, Elis Eriksson,Edvin Öhrström Edvin Öhrström
1939 Historiska Museet Stockholm 100 000 för samtliga (två) utsmyckningar Fontänskulptur Allmän Carl Frisendahl
1939 H.A Läroverket för flickor i Örebro 15 000 Målning Inbjuden: Kalle Eklund, Tor Fagerkvist, Einar Jolin, Sven Sahlsten Tor Fagerkvist
1940 Historiska Museet Stockholm 100 000 för samtliga (två) utsmyckningar Relief Inbjuden: Eric Grate (avsade sig), Robert Nilsson Robert Nilsson
1939 Historiska Museet Stockholm Muralmålning Allmän Sven Ljungberg
1939 Kemiska institutionen i Lund 35 000 för samtliga (två) utsmyckningar Muralmålning Inbjuden: Bertil Damm, Martin Emond, Nils Nilsson Martin Emond
1939 Kemiska institutionen i Lund Skulptur Inbjuden: Nils Möllerberg, Gustaf Nordahl, Edvin Öhrström Nils Möllerberg
1939 Landsstatshuset i Gävle 15 000 Muralmålning Inbjuden: Bertil Damm, Hugo Borgström Bertil Damm
1941 Statens Hantverksinstitut 50 000 varav 32 000 till fast utsmyckning Skulptur Allmän i två etapper Gustaf Nordahl
1946 Kanslihuset 50 000 Skulptur Allmän Bror Marklund
1947 Småskoleseminariet Haparanda 21 000 Väggmålning Injuden: Helge Linden, Erik Olsson (avböjde) Helge Linden
1947 Posthuset i Östersund 23 000 Utsmyckning av hall Inbjuden: Lennart Rodhe, Knut-Erik Lindberg Lennart Rodhe
1947 Småskoleseminariet i Skara 21 000 Skulptur Inbjuden: Sten Ericson, Nils Olsson Sten Ericson
1947 Posthuset i Kalmar 25 000 Skulptur Inbjuden: Stig Blomberg, Liss Eriksson Stig Blomberg
1948 Gymnastiska centralinstitutet i Stockholm 37 000 Utsmyckning av vägg Inbjuden: Lars Andersson, Rune Hagman, Lage Lindell, Mollie Faustman Lars Andersson (skulptur)
1949 Småskoleseminariet i Landskrona 25 000 för samtliga (två) utsmyckningar Skulptur Inbjuden: Åke Jönsson, Knut-Erik Lindberg, Palle Pernevi Knut-Erik Lindberg
1949 Småskoleseminariet i Landskrona Målning i korridor Inbjuden: Randi Fisher, Lage Lindell Randi Fisher
1949 Hovrätten i Sundsvall 55 000 Textil utsmyckning Inbjuden: Viola Gråsten, Alfred Munthe (avböjde) Viola Gråsten
1950 Kanslihusannexet 150 000 Skulptur Allmän i två etapper Yngve Andersson
1950 Biokemiska institutionen i Uppsala 60 000 Skulptur Inbjuden: Bror Hjorth, Ivar Johnsson, Robert Nilsson Robert Nilsson
1952 Folkskoleseminariet för kvinnliga elever i Göteborg29 000 Skulptur Inbjuden: John Lundquist, Nils Möllerberg, Nils Sjögren Nils Sjögren
1953 Landsstatshuset i Nyköping 25 000 Övr. utsmyckning Inbjuden Nils Nixon, Erik H. Olsson, Håkan Sundström Nils Nixon
1953 Fysiska institutionen i Lund 30 000 skulptur Inbjuden: Margit Hedeman, Martin Holmgren, Allan Runefelt Allan Runefelt
1953 Landsstatshuset i Karlskrona 25 000 Mosaikgolv Inbjuden: Birgit Broms, Roland Kempe, Per Lindkrantz, Axel Olsson Per Lindekrantz, Birgit Broms
1953 Tekniska Högskolan 100 000 Skulptur Inbjuden: Stig Blomberg, Elis Eriksson, Arne Jones, Egon Möller-Nielsen, Edvin Öhrström Stig Blomberg

* Med år menas året då beslut om uppdrag fattades, inte nödvändigtvis det år en vinnare utsågs eller verket stod färdigt
** Detta är den ursprungliga siffran, ibland minskas anslagen efter en tid

Källa: Statens konstråd: Redogörelse för Konstrådets verksamhet 1 juli 1937-30 juni 1955, Stockholm, 1955


