
Bebyggelsehistorisk 
tidskrift 
Nordic Journal of Settlement History and Built Heritage 

ISSN 0349−2834  
ISSN online 2002−3812  
www.bebyggelsehistoria.org 
 

 

Nummer  80 
Tryckår 2021 
Sidintervall 75–79  
Artikelns namn Konsten och kulturvården – en dialog mellan då och nu  

i nedlagda vårdmiljöer 
Författare Hedvig Mårdh 
Abstract:  

    

Copyright of Bebyggelsehistorisk Tidskrift is the property of Bebyggelsehistorisk Tidskrift and its content may not be 
copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. 
However, users may print, download, or email articles for individual use.  

 



bebyggelsehistorisk tidskrift 80/2021 75

 rapporter

fter psykiatrireformen i bör-
jan av 1990-talet har många av 
psykiatrins vårdmiljöer blivit 

övertaliga. Kvar står före detta insti-
tutionsbyggnader, ofta placerade i en 
grön och lummig natur. Miljön upp-
fattas i många fall som idyllisk, lugn 
och redo för en ny tid. Men vad hän-
der med platsens historia och vilka 
spår finns kvar av de människor vars 
hem det en gång var när det skapas 
bostäder och nya verksamheter i om-
rådet? Hur hanterar nya ägare, fastig-
hetsförädlare och kulturmiljövården 
platsernas komplexa historia och 
kulturarv? Kan konst och konstnärlig 
praktik hjälpa till att skapa en dialog 
mellan då och nu?

Sedan 2017, med finansiering från 
Riksantikvarieämbetet och Formas, 
har jag tillsammans med min kollega 
Cecilia Rodéhn följt det numera i 
det närmaste helt nedlagda sjukhus-
området Ulleråker i Uppsala. Första 
delen av projektet presenterades i 
Bebyggelsehistorisk tidskrift i artikeln 
”Att skapa utrymme för komplexa 
kulturarv” och finns redovisat i FoU-

publikationen Komplexa kulturarv: 
från psykiatriskt sjukhus till bostads-
område (2021). Vi fortsätter nu att 
studera förändringen av området i 
projektet Från psykiatriskt sjukhus 
till bostadsrätt – stadsutveckling och 
kulturarv (2020–22). Fokus ligger på 
hur det psykiatriska sjukhusets kul-
turarv ’görs’ och en viktig fråga som 
problematiseras i projektet är vilka 
normer och värderingar som får styra 
kulturarvsprocesser, med andra ord 
vad som inkluderas respektive exklu-
deras i dessa processer. Ett särskilt 
fokus läggs på kulturarvsprocesser 
kopplade till patienter och psykisk 
ohälsa. Målsättningen är att bidra till 
kunskapen om hur olika aktörer kan 
verka för ett mer demokratiskt, håll-
bart och mångfaldigat kulturarv inom 
stadsutvecklingsprojekt. Min ingång 
har varit att studera den roll som 
konst och kreativitet spelar i omvand-
lingen av de nedlagda sjukhusområ-
dena. Särskilt intressant har det varit 
att undersöka tidigare kreativ verk-
samhet med fokus på konst och hur 
den samspelar med nya satsningar, så 

som kommunens konstprogram och 
ateljéverksamheten i den gamla hos-
pitalsbyggnaden på Ulleråker. Därut-
över har den pågående studien väckt 
en rad frågor och reflektioner av mer 
generell art kring konstens roll i för-
hållande till kulturmiljövården. 

Ulleråker har varit en plats för 
vård sedan 1810-talet och fram till 
1990-talet var den ett permanent el-
ler tillfälligt hem för tusentals indi-
vider, patienter och personal, unga 
och gamla. När sjukhuset hade som 
flest patienter var de cirka 1 300. På 
Ulleråker finns idag vårdbyggnader, 
bostadshus, grönområden samt en 
begravningsplats med 1 290 indivi-
duella gravar. Redan på 1990-talet 
uppfördes nya bostadshus och en 
del äldre vårdlokaler omvandlades 
till bostäder på asylenområdet, i den 
södra delen av Ulleråker. Den på-
gående omvandlingen av Ulleråker, 
som påbörjades 2014 i och med att 
marken såldes av regionen till Upp-
sala kommun, innebär att det skall 
skapas cirka 7 000 nya bostäder. 
Utöver Ulleråker undersöker vi i pro-
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jektet jämförbara områden så som 
Beckomberga, Lillhagen och Umeda-
len. I materialet som studeras ingår 
enskilda konstverk, dokumentation 
av konstnärliga praktiker, intervjuer, 
officiella dokument så som konstpro-
gram, utställningsdokumentation och 
pressmaterial. 

Konst och kreativitet har under 
lång tid spelat en viktig roll i psyki-
atriska sjukhusmiljöer, både som te-
rapi och som del av gestaltningen av 
platsen. Dessa konstnärliga praktiker 
är en viktig del av platsens historia 
och kan kopplas till ett materiellt 
kulturarv i form av både konstverk 
och miljöer. Konsten spelar en viktig 
roll på dessa platser även idag och 
efterfrågas i allt större utsträckning 
i stadsomvandlingsprojekt. Förvänt-
ningarna på konsten ligger ofta i 
linje med det som eftersöks inom en 
politik för gestaltad livsmiljö (Prop. 
2017/18:110). Konstnärliga praktik er  
införlivas i processen för att bidra 
till att skapa ”inkluderande, väl ge-
staltade och långsiktigt hållbara” 
miljöer. Därutöver förväntas konsten 
bidra till en demokratiskt förankrad 
planeringsprocess. Det kan innebära 
beställningar av enskilda verk men 
även projekt som skall främja med-
borgardialog eller olika insatser som 
ger konstnärer möjlighet att flytta in 
och finnas på området. När det gäl-
ler Ulleråker efterfrågar kommunen, 
kulturmiljövården och entreprenörer-
na flera saker, bland annat att konst-
närer genom verk och projekt skall 
bidra till att skapa konstruktiva dialo-

ger mellan då och nu, dialoger som 
hjälper till att förhandla platsens hi-
sto ria i samtiden. 

Under det senaste decenniet har 
det genomförts flera studier som 
undersöker konstens roll i stadspla-
nering i Sverige, till exempel Monica 
Sands följeforskningsprojekt Tro, 
hopp och konst – Konst som politiskt 
verktyg som behandlar regerings-
satsningen Äga rum – Konst händer 
2016–2018. Jonathan Metzger pekar 
i sin forskning på konstnärens möj-
lighet att skapa ett utifrånperspektiv 
och beskriver hur konstnärer anses 
kunna bidra till att vitalisera plane-
ringsprocessen, konsten gör det möj-
ligt att planera på nya sätt – svåra att 
uppnå för planeraren.1 Intresset för 
att inkludera konstnärliga praktiker 
bygger på en tro på konstens kraft 
att inverka på samhället, där konsten 
kan användas för att upprätthålla 
och samproducera ett historiemedve-
tande men även bidra till utveckling.2 
Den här förhållandevis instrumentel-
la synen på konst behöver emellertid 
inte utesluta ett erkännande av kon-
stens egenvärde.3 

Kopplingen till tidigare kreativa 
praktiker på platsen utgör en viktig 
utgångspunkt för dagens intresse 
att satsa på kreativ verksamhet. Den 
konst som associeras med psykiatri-
ska sjukhus omnämns ofta särlings-
konst, sjukdomskonst, l’art brut eller 
outsider art. Vi har valt att använda 
begreppet patientkonst. Sjukhusets 
patienter kunde på eget initiativ välja 
att vara kreativt aktiva och gavs ibland 

resurser i form av material och ateljé-
er, men sjukhusen har också erbjudit 
konst och hantverk som en terapeu-
tisk verksamhet. Alster från verksam-
heten ställdes ibland ut eller såldes till 
personal eller allmänhet. Värde ringen 
av patientkonst har dock skiftat över 
tid, något som avspeglas i urval och 
den ibland bristfälliga förvaltningen 
av de samlingar som finns på museer, 
sjukhus och i privat ägo. Tyvärr sak-
nas det i dagsläget en orden tlig kart-
läggning av dessa samlingar. Flera 
samlingar med patientkonst har till-
kommit då personal, gärna i ledande 
befattningar, har samlat det som har 
producerats på arbetsplatsen och ut-
anför. Ofta hade insamlingen ett di-
agnos-, undervisnings- och forsknings-
syfte inom psykopatologin (läran 
om psykiska symptom) och det har 
sedan länge funnits ett uppfattat 
samband mellan konstnärens kreati-
vitet, originalitet och hälsa. Ett sam-
band som förstärktes av 1800-talets  
romantiska dyrkan av konstnären 
som en visionär som står utanför 
samhället. Psykiatrins miljöer blev en 
garant för utanförskapet, ett utan-
förskap som både kunde ge avstånd 
och skapa en känsla av tillhörighet.4 
Exempel på svenska konstnärer som 
ofta kopplas ihop med psykisk ohäl-
sa är Carl Fredrik Hill och Sigrid 
Hjertén, ser vi till en internationell 
kontext kan man nämna bland an-
nat Vincent van Gogh, Francisco de 
Goya and Edvard Munch. Vi hittar 
alltså några av våra allra mest kända 
och uppskattade konstnärer i den här 
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gruppen, men samtidigt finns det 
en idé om att dessa konstnärer, som 
periodvis befinner sig utanför majo-
ritetssamhället, på grund av psykisk 
ohälsa, inte ska vara intresserade av 
berömmelse, acceptans eller ekono-
misk ersättning.5 

Nedläggningarna av de psykiatris-
ka sjukhusen har inneburit att dessa 
tidigare stängda platser öppnas upp 
för en bredare allmänhet, en situation 
som kan jämföras med till exempel 
militära anläggningar. Internationellt 
finns det flera exempel på profes-
sionellt drivna gallerier och konst-
museer kopplade till psykiatriska 
sjukhus, verksamma eller nedlagda. 
En del samarbetar med vård eller mu-
seer i direkt anslutning till galleriet. 
Som exempel kan nämnas Bethlem 
gallery (Storbritannien), The House 
of Artists (Österrike) och Museum 
Ovartac (Danmark). Det vanliga är 
att gallerierna och museerna ställer 
ut konstverk gjorda av patienter eller 
före detta patienter, ibland ställer de 
även ut konstnärer som arbetar med 
relevanta teman men inte själva har 
erfarenhet av psykiatrisk vård. I Sveri-
ge har vi än så länge inte sett den här 
typen av mer renodlat konstinriktade 
galleri- och utställningssatsningar, 
konsten har istället ställts ut i en psy-
kiatri- eller medicinhistorisk kontext 
alternativt på konstmuseer placerade 
utanför sjukhusområdena. Nästan 30 
år efter att nedläggningen av sjuk-
husen påbörjades kan vi konstatera 
att det i vissa fall har inneburit ökad 
tillgänglighet till konstverk och ökad 

kunskap om utövare, men lika ofta 
har det lett till att verk har förstörts 
och patienterna glömts bort.

Genom att konsten får en framträ-
dande roll i omvandlingen av dessa 
komplexa områden uppstår nya 
kopp lingar mellan dåtiden och sam-
tidens kreativa processer på platsen. 
På Ulleråker har Uppsala kommun ar-
betat utifrån Konstprogram Ulleråker 
KUR – Konst Ulleråker, Tema: Far-
vatten – droppa, forsa, stänk, vilket 
antogs redan 2017 av kulturnämnden, 
två år innan de första detaljplanerna 
antogs. Konstprogrammet togs fram 
av konstkonsulten Ann Magnusson 
och sammanfattar inriktningen på 
konstsatsningarna. I programmet pre-
senteras en övergripande vision och 
ett förhållningssätt för området ur ett 
konstnärligt gestaltningsperspektiv. 
Konsten förväntas ”utmana och ge 
unika perspektiv och konstupplevel-
ser samtidigt som den väver ihop plat-
sens historia med samtiden”.6 Där-
utöver ska konsten i området ”utgå 
från och inspireras bland annat av 
platsens historia och omgivande na-
tur, arkitekturen, mötesplatser, torg  
och intilliggande bebyggelse”.7 Kon-
sten blir här ett medel och verktyg 
för att nå en rad mål som gynnar 
kommunen och dess invånare på 
olika sätt. Så här uttrycker sig Peter 
Gustafsson, dåvarande ordförande i 
kulturnämnden:

Ulleråkers historia rymmer viktiga och brän-
nande frågor för konsten att förhålla sig till 
– inte minst kring hur vårt samhälle sett på 
psykisk ohälsa och funktionshinder. Då var 

Ulleråker en plats där människor isolerades 
från de omgivande samhället, men också en 
miljö för bot och behandling. När området 
nu omformas är det lätt att kunskapen om 
dess kulturarv vittrar bort. Då hoppas jag 
att konsten ska kunna hjälpa oss alla, och 
inte minst de som ska bo och verka i det 
nya Ulleråker som växer fram, att reflektera 
kring platsens historia i alla dess nyanser.8

Att aktivt införliva konstnärlig praktik 
på platsen kan ske på flera sätt. Upp-
sala kommun har arbetat under flera 
år för att placera in just kreativa verk-
samheter på Ulleråker, bland annat 
genom att hyra ut ateljéer i den gamla 
hospitalsbyggnaden, dela ut stipen-
dier och stödja konstprojekt. Den 22 
april 2018 invigdes Ateljéföreningen 
Hospitalets lokaler, placerade i en 
korridor i mittsektionen av hospitals-
byggnaden uppförd under 1880-talet. 
Byggnaden har tidigare inrymt bland 
annat vård, administration och un-
dervisningslokaler. Antalet ateljéer 
kommer att utökas ytterligare under 
2021. Det finns även en stipendie-
ateljé där en nyutexaminerad bild-
konstnär får en fri arbetslokal under 
ett år och erbjuds dessutom att ställa 
ut på Uppsala konstmuseum. Ateljé-
föreningen har genomfört en rad ut-
ställningar på området, senast under 
två veckor i slutet av sommaren 2020. 
Då tog sig föreningens konstnärer an 
en stor del av miljön runt hospitalet 
i den Corona-anpassade utställningen 
Livet!. Den kurerades av Johanna  
Uddén, Konstfrämjandet Uppland 
och tjugo konstnärer deltog.

Konstprogrammet för Ulleråker 
kan sägas ha en hög ambitionsnivå, 
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både vad gäller förstudier och ge-
nomförda konstprojekt, men även 
när det gäller att involvera de boen-
de som redan finns i området. Pro-
grammet uppmanar till dialoger där 
medborgare kan ”bidra med minnen 
och tankar om en specifik plats som 
blir ett underlag”, ett underlag som 
är tänkt att användas i gestaltningen 
av området.9 Under 2019 (14 april– 
13 maj) arbetade konstnärerna Helena 
Laukkanen och Katarina Sundqvist 
Zohari från konstnärsgruppen Haka 
med ett konstnärligt dialogarbete un-
der namnet Hålla kur med Haka på 
plats i Ulleråker (Haka 2019). Offent-
lig konst Uppsala finansierade projek-
tet och Medicinhistoriska museet var 
del i samarbetet. Syftet preciserades i 
projektplanen:

Projektet genomförs med syfte att ta vara på 
och lyfta fram medborgarnas historier, erfa-
renheter och minnen av Ulleråker som i sin 
tur kan bli utgångspunkter för arbetet med 
offentlig konst i området. Dialogarbetet är en 
del i arbetet med att fånga upp värden som är 
viktiga utgångspunkter för arbetet med offent-
lig konst i stadsutvecklingsprojektet. Målgrupp 
för workshops är medborgare som har anknyt-
ning till Ulleråker och sjukhusverksamheten 
samt boende i området.10

Konstnärerna kontaktade boende i 
området och personer som på olika 
sätt har en egen historia med kopp-
ling till platsen, varav några även hade 
erfarenhet som patienter på sjuk-
huset. I projektplanen beskrivs hur 

projektet vill bidra till att ”skapa en 
känsla av tillhörighet och ge plats för 
deltagarna att uttrycka sina känslor 
och tankar om dåtid, nutid och fram-
tid genom konstnärliga uttryck”, inte 
minst eftersom ”dessa människor be-
finner sig på en plats i förändring”.11 
Genom konstnärliga metoder lyftes 
deltagarnas minnen och historier från 
platsen Ulleråker fram. På så sätt ska-
pades ett material som arkiveras hos 
kommunen och som kan bli utgångs-
punkt för kommande konstnärliga ge-
staltningsprojekt. Teman som dåtid, 
nutid och framtid och materialen lera, 
vatten och platsen stod i fokus för de 
tre dialogbaserade workshoppar som 
genomfördes. Dialogarbetet kommer 
att sammanfattas och förmedlas in 
i det pågående stadsutvecklingspro-

figur 1. Anna-Maria Hällgren, Jordnära, 
Utställning en Livet! På Ulleråker 2020. 
foto: Hedvig Mårdh.
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jektet. Det är i övergången mellan 
dialog arbete, planering och byggande 
som den största utmaningen ligger 
och dess framgång är beroende av 
huru vida resultatet från dialogarbetet 
får ta plats i den faktiska framtida ge-
staltningen av platsen.

Den historiska kopplingen till krea-
tivitet på platsen samt ett sedan länge 
uppfattat samband mellan konstnä-
rers kreativitet, originalitet och hälsa 
bidrar till att motivera konstnärlig 
verksamhet på platsen idag. Därut-
över visar analysen att konstnärlig 
verksamhet på platsen har legitimitet 
av flera skäl. Konstnärliga praktik er 
används strategiskt av kommunen för 
att skapa ett attraktivt bostadsområ-
de på en plats med en komplex hi-
storia men också för att hantera den 
miljö påverkan som nybyggnation och 
rivningar kommer att medföra. Kon-
sten hjälper kommunen men även 
entreprenörer att skapa ett hållbart 
och attraktivt bostadsområde laddat 
med nya värden, en del med historisk 
koppling. Projekt som Hålla KUR 
med Haka visar hur konstnärliga pro-
jekt initieras för att hjälpa planerare 
och andra aktörer i processen att tän-
ka kring och förhålla sig till det för-
flutna. Det här är en utveckling som 
vi ser inom kulturmiljövården i stort, 
där konstnärliga projekt blivit allt mer 
framträdande. Kommunen som be-
ställare av konstverk och konstnärliga 
projekt samt övriga inblandande ak-
törer måste emellertid vara medvetna 
om att det historiebruk som sker 

genom konstnärlig verksamhet alltid 
utgår från samtiden och det är först 
i samverkan med bevarade materiella 
spår, skyltprogram, vandringar och 
minnesinstitutioner som konsten kan 
fungera fullt ut som en brygga mellan 
då och nu, vi och dem. Forsknings-
projektet Från psykiatriskt sjukhus till 
bostadsrätt – stadsutveckling och kul-
turarv pågår till och med 2022 och 
kommer att fortsätta att följa proces-
sen på Ulleråker samt blicka utåt mot 
andra liknande platser i Sverige.

hedvig mårdh, FD konstvetenskap, lektor 
i kulturstudier och konstvetenskap, fors-
kare i projektet ”Från psykiatriskt sjuk-
hus till bostadsrätt – stadsutveckling och 
kulturarv”. Uppsala universitet/Karlstads 
universitet.

hedvig.mardh@gender.uu.se
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