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Inledning 

Under 1980- och 1990-talen var det vanligt att man byggde om gamla industrilokaler för att 

skapa rum för konsten. Jag är uppvuxen vid konstgalleriet Järnboden i Hargshamn, som är en av 

dessa byggnader. Min analys av detta postindustriella utställningsrum, Järnboden, rör sig runt de 

samhälls- och kulturpolitiska omdaningar som industrialismens slut gett upphov till. Järnboden 

ligger inte i ett storstadsområde utan i ett litet brukssamhälle och byggnaden är inte en helt 

okomplicerad byggnad för utställning av konst.  

     Det finns inte mycket skrivet om Järnboden som konstgalleri, varken nutid eller dåtid, vilket 

är ett gott skäl till att skriva denna uppsats. Att skapa postindustriella utställningsrum verkar 

dessutom vara intressant även idag, 2007.   

 

Syfte  

Syftet med den föreliggande uppsatsen är att göra en undersökning av Järnboden som ett 

postindustriellt utställningsrum, vilket verkar vara ett vanligt förekommande fenomen på 1980- 

och 1990-talet. Detta kräver först en identifiering av vad som kännetecknar ett utställningsrum 

som ”postindustriellt” sett till tillkomsttid, funktion och utseende. Varför valde man att göra ett 

konstgalleri av en gammal industrilokal? 

 

Materialpresentation och forskningsläge  

Plan- och elevationsritningar för den aktuella byggnaden, Järnboden, som jag hämtat från 

Bruksseminariet, kompendium no6, Hargs bruk.
1
 Jag har använt mig av kulturnämndens 

protokoll för den aktuella tiden, 1980 och cirka tio år framåt, både i Östhammars kommun och i 

Sverige.
2
 För mer kunskap om det kulturella läget har jag också läst Kulturens nya vägar.

3
 Jag 

har samtalat med Ann-Charlotte Ljungholm som varit och är aktiv kulturfrämjare i Östhammar 

kommun, i kulturnämnden och aktiv från starten med Järnboden, 1982. Jag har läst om de 

uppländska järnbrukens historia och flertalet texter om hur kulturen ibland i samspel med 

                                                           
1
 Karlsson Bertil & Grape Karin, Harg – ett uppländskt brukssamhälle, Bruksseminariet, kompendium No6, Hargs 

bruk, Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, (saknar årtal). 
2
 Fritidsnämndens & Studieförbundets protokoll finns även att tillgå i Östhammars kommuns arkiv. Jag har valt att 

bortse från dessa då jag finner att, kulturpolitikens läge och problemen med bidrag till utställningsrum, Järnboden, 

framgår tillräckligt utifrån kulturnämndens protokoll.  
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kommersialismen tagit över industriområden i städer.
4
 

     Så ser också forskningsläget ut. Det finns en hel del skrivet om postindustrialism i städer och 

kulturens omdaningar på 1980-talet, kulturpolitik, men ingenting om brukens omvandling till 

liknande områden. Om Järnboden finns det mängder av historik skrivet, men då som järnmagasin 

och inte som konstgalleri. All sådan information har jag fått hämta hos Ann-Charlotte 

Ljungholm. 

 

Metod   

Jag har gjort en beskrivning av Järnboden, tillkomsttid, funktion och utseende och jämfört den 

med litteratur om postindustriella miljöer. Intervjuat Ann-Charlotte Ljungholm, kultureldsjäl som 

startade Östhammars konstnärsförening och en av de aktiva vid Järnbodens start, samt sekreterare 

i kulturnämnden från 1985 i Östhammars kommun. Därefter har jag gått igenom arkivet i 

Östhammars kommun, kulturnämndens protokoll mellan åren 1980-90, för att få information om 

hur kulturpolitiken såg ut i kommunen under 1980-talets början. Påverkade kulturpolitiken 

uppförandet av Järnboden? Vilka andra alternativ fanns för konstnärerna i kommunen? Är 

Järnboden en bra utställningslokal och hur påverkar det att den ligger avsides och är ett 

kulturarv? Kan man kalla Järnboden för ett postindustriellt utställningsrum? Jag har gjort en 

utredning av begreppet ”postindustriell” och jämfört Järnboden med andra utställningsrum som 

uppförts i postindustriella lokaler. På detta sätt hoppas jag kunna förklara de postindustriella 

konstgalleriernas populära förekomst under 1980-talet. Här är det även relevant att titta på 

kulturpolitiken i Sverige generellt vid 1980-talets början, därför har jag även tittat i Riksdagens 

kulturutskottspärmar för samma tid.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
3
 Nilsson Sven, Kulturens nya vägar, Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, Polyvalent AB, 2003 

4
 Evans Graeme, CULTURAL PLANNING an urban renaissance?, Routledge, 2001; Lloyd Richard, NEO-BOHEMIA art 

and commerce in the postindustrial city, Routledge, 2006; Stallabrass Julian, Art incorporated - the story of 

contemporary art, Oxford University Press, 2004 
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Järnbodens tillkomsttid, funktion och utseende 

Här följer fem kapitel med syfte att redogöra för Järnbodens tillkomsttid, funktion och utseende. 

Kapitlen innehåller information som kommer att beskriva hur de uppländska bruken förändrats 

från att vara industriella järnbruk till att vara informella historiearv och turismattraktioner, hur 

Järnboden ser ut och fungerar som konstgalleri, samt hur detta har påverkats av kulturpolitiken i 

Sverige och i Östhammars kommun där Järnboden är belägen.  

  

Bruksmiljöernas lilla extra 

Järnboden ligger i Hargsviken, Harg/Hargshamn i nordöstra Uppland. Det är en monumental 

stenbyggnad i vitt. En metertjock grund av gråsten markerar källarplanet, fyra våningsplan 

sträcker sig över havet och ett loft finns under det tegelklädda mansardtaket. Väggarna är av 

putsat tegel små gallerförsedda gluggar utgör fönster. På fasadens mittlinje finns tre stycken 

höga, rundbågade öppningar. Mellanbjälklagen är av kraftiga bräder lagt på ovanligt grova 

bjälkar.
5
  

     Järnboden är ett konstgalleri som tidigare varit ett järnmagasin i de uppländska järnbrukens 

industri. ”Kulturmiljöer och museer utgör kärnor att bygga verksamhet omkring, vilket börjar ske 

alltmer aktivt och målmedvetet.”
6
 I Upplands brukssamhällen växte butiker, restauranger och 

andra kommersiella utrymmen fram. Till Järnboden lockas folk för att fika, njuta av naturen och 

ofta har de redan besökt eller är på väg att besöka fler av bruksmiljöerna så som Lövstabruk, där 

vi finner konsten i ett gammalt magasin som till det yttre påminner om Järnboden. I Gimo ligger 

ett gammalt järnmagasin som också sedan 1920-talet varit en kvarn för ortens jordbruk och som 

nu används som museum och konstgalleri. I Österbybruk ligger Liljeforsateljén i en byggnad från 

slutet av 1700-talet som tidigare varit brygghus och som 1984 upprustades till en modern 

utställningslokal.  

     Bruken är lantligt belägna och inte urbant. Att vi ändå hittar detta industriella fenomen här 

beror troligen på att här funnits transporter till och från städer då industrin var aktiv här, vilket 

möjliggör för fortsatt genomfart. Saskia Sassen menar att “much of /…/ built environment 

                                                           
5
 Karlsson & Grape, (utan årtal), s. 68-69 

6
 SOU 1995:84, s. 48 



4 

 

responds to earlier locational logics and its distinct construction and transport options.”
7
 

    I städerna uppkommer dessa gallerier på grund av tillgången till byggnaderna då städerna 

avindustrialiseras, här blir hyran billig och förutsättningarna för att skapa en mötesplats är stor. 

Detta går också att applicera på bruken, men här bör vi också ta in kulturarvsbevarande och 

turism i större utsträckning. 

 

Järnboden 

De gamla industrilokalerna med stora utrymmen och högt i tak, har som sagt logistiska 

förutsättningar. Men Järnboden är en annan historia och för att beskriva detta rum och underlätta 

förståelsen av problemet som ligger i att skapa ett gallerirum i en byggnad som Järnboden, 

kommer en kort historik och en byggnadsbeskrivning över den.  

     Järnboden (se plan och elevationsritningar, bild1-10) uppfördes 1758 av dåvarande 

byggmästare i Harg, Raphael Clason Pousette, vars signatur finns på en takbjälke på andra 

våningen, i en del uppgifter står det 1825-30, men då levde inte Pousette längre.
8
 I de nedre 

våningarna magasinerades stångjärn innan det skeppades till järnvågen i Stockholm. På de övre 

våningsplanen förvarades säd och andra varor. På den tiden var fartygstrafiken i Hargsviken 

aktiv. I dag ligger två stycken förlista pråmar svagt synliga vid vattenytan i Hargsviken och 

påminner om dessa svunna tider.  

     I magasinet drivs nu galleriverksamhet sedan sommaren 1982, på initiativ av konstnären 

Pieter de Groot Boersma, 1932-2006, som tillsammans med sina konstnärs- och 

kulturentusiastiska vänner här ville visa konst av god kvalitet. Att det ofta är konstnärer som tar 

initiativ till att skapa utställningsrum, då som nu, är uppmärksammat. “Many have noted the role 

that artists play as the vanguard of a distinctive sort of gentrification, in which underused spaces 

inherited from a city´s industrial past are reconfigured as live/work spaces and galleries.”
9 

I de 

Groot Boersmas fall, då det inte handlar om ett storstadsområde så ligger det nära tillhands att 

jämföra med galleri Verkligheten, som startades för att man skulle kunna arbeta uppifrån Umeå i 

                                                           
7
 Evans, 2001, är också inne på detta, s. 75, Saskia Sassen citerad i Lloyd, 2006, s. 25 

8
 Karlsson & Grape,(utan årtal) s. 68-69; Werner Ditte, Hargs Järnbod med omgivningar, Östhammars kulturnämnd, 

1994, årtalen för uppförandet är olika i olika texter och fakta från Nordiska museets arkiv förefaller här vara fel. 
9
 Lloyd, 2006, s. 15 
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stället för att behöva åka ned till Stockholm eller liknande.
10

 ”En konstnärsdriven konsthall 

skapar också utbyte och kontakter med andra konstnärer.”
11

 

     Pieter de Groot Boersma bodde tidvis i Järnboden, hade sin ateljé där och hade troligen en 

förkärlek för byggnaden som också spelade in vid valet av Järnboden. Många konstnärer från 

orten har målat av byggnaden och omgivningarna vilket visats i en utställning på Järnboden. 

 

Funktionalitet 

Redan vid den första utställningen gavs direkta prov på att av Järnbodens egenskaper inte går 

stick i stäv med funktionen som utställningslokal. Järnboden är beläget mycket vackert vid 

Östersjön och är därför en mycket fuktig plats. Dagen innan vernissagen hängde tavlorna och 

ställde fönstergluggarna öppna för att vädra ut. Under natten drog dimman in över Hargsviken. 

Dagen därpå hade ramverken svällt och bågnade åt alla håll och kanter. Akvareller, grafik och 

liknande var med andra ord problematiskt att visa i denna byggnad.
12

  

     Ytterligare ett delikat problem är att Järnboden är ett kulturarv. Därför kan man inte förändra 

lokalen hur som helst, det är en lång process om man vill utföra ändringar på byggnaden, detta 

begränsar ytterligare utställningsmöjligheterna. 1985 listades önskvärda förutsättningar för ett 

utställningsrum.
13

 En fördel var att lokalen låg på nedre plan. Järnboden är byggd i fem plan 

varav första våningen ligger upphöjd över källarplan. Redan entrén är alltså belägen en trappa 

upp. Man förflyttar sig sedan mellan våningsplanen via smala trätrappor. Det finns ingen tillgång 

till hiss och trappassagerna är trånga. Handikappanpassningen är i och med detta obefintlig. 

Dörröppningarna är inte heller stora och lokalerna har inte högt i tak vilket begränsar 

utställningsverkens storlek. Ljussättningen är begränsad, elen ska dras om och gluggarna är 

visserligen många men små.   

     Fördelarna med lokalen är dock många. Läget vid vattnet och i naturen och utan andra 

byggnader omkring ger den ett monumentalt uttryck och drar turism till galleriet enkom för den 

upplevelsen. De kringliggande uppländska bruken med olika sevärdheter drar turism.     

                                                           
10

 Backman Camilla, Tio år med konstakuten, Stockholm, Konstakuten, 2006, s. 66-67 
11

 Ibid, (i text av Sofie Sweger) 
12

 Ljungholm Ann-Charlotte, i samtal med författaren, den 13 maj 2007, (ca.1 h) 
13

 Norlund Lars i Rudsgård-Kralli Marianne, Bra kommunala utställningslokaler – finns dom?: referat från 

konferensen i Täby 24 okt 1985, Södertälje, Länskonstmuseet, 1988  
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     Själva byggnadsplanen är gjord för lagring och trapporna bjuder inte till att se något av det 

övre planen nedifrån, så man går försiktigt, nästan smygande upp för dem och möter planen med 

en tillkommen nyfikenhet. Här finns inget som stör i rummet förutom låga taknockar och en 

underbar utsikt, så slående att konstnären Gunnar Emanuelsson vid en utställning valde att rama 

in en av fönstergluggarna med en stor guldfärgad ram och gav en illusion om att utsikten var 

målad. Golven är av trä och väggarna till större delen vitmålade sedan utställningsverksamhetens 

start 1982. Historiken bjuder oss också till en mystik i byggnaden som inte går att greppa. Att 

uppföra ett konstgalleri i Järnboden som lokal interiört är alltså inte vad det handlar om utan 

exteriört och med turism i tanke. 

Det kulturpolitiska läget i Sverige under 1980-talet 

Det kulturpolitiska läget förändrades mycket i Sverige under 1980-talet.
14

 
 
Ett omdiskuterat ämne 

var ”beslutsprocessen kring offentliga insatser för att främja ett rikt kulturliv och att bevara och 

utveckla olika kulturmiljöer”.
15

 Riktlinjerna för den statliga kulturpolitiken som lades fast 1974 

och finns kvar även idag, ”gav en ram för” kulturarvsansvaret, kulturminnesvård och museer. 

Kulturarvspolitiken handlar bland annat om att utbilda om, bevara och bygga vidare på vårt arv 

från tidigare generationers kunskap med respekt för de som lämnats kvar av deras liv och 

leverne.
16

 I de uppländska bruken är detta något som tydligt anammats. Engelsberg, Lövsta och 

Österby bruk är klara exempel. Kulturrådet skulle ansvara för bidragsgivningen till litteratur, 

bibliotek, konst, musée- och utställningsverksamhet, teater, dans och musik. Men film, 

massmedia, kultur- och föreningsverksamhet hamnade utanför.
17

  

     Kulturbegreppet vidgades från att främst gälla materiella ting skapade av människan och 

människans beteende mönster och tänkande, till att innefatta även konsterna
18

 och kulturpolitiken 

skulle ”levandegöra äldre tiders kultur”, kulturmiljövården har ”fått en alltmer central roll för de 

kulturpolitiska insatserna.” 1991 inrättades Kulturdepartementet och nu gällde inte frågor om 

                                                           
14

 Nationalencyklopedin, 28 maj 2007, kulturpolitik 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=233283&i_word=kulturpolitik 
15

 Frenander Anders, 28 maj 2007,  http://www.hb.se/bhs/personal/frenand/artikel.pdf 
16

 SOU, Kulturpolitikens inriktning, Engagemang och bevarande, 1995:84 
17 Nilsson Sven, Kulturens nya vägar, Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, Polyvalent AB, 2003 
18

Nationalencyklopedin, 5 maj 2007, kultur 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=233227&i_word=kultur&i_history=2  

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=233283&i_word=kulturpolitik
http://www.hb.se/bhs/personal/frenand/artikel.pdf
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kultur utbildningsdepartementet.
19

 Nu fick alltså Sverige för första gången en kulturminister och 

“trends in global economic restructuring [var] a key part of its late-twentieth-century 

resurgence.”
20

 

     I kulturpolitikens intresse låg att bevara historiska miljöer, via kulturminnesvård och museer.   

”Kulturarvspolitik handlar /…/om att bygga upp och förmedla kunskap om vad miljön berättar, 

om att aktivt förvalta och bygga vidare på tidigare generationers erfarenheter med respekt för de 

spår de lämnat av verksamhet och liv.” Målen är att, dokumentation, värdering och bevarande av 

det som ”utgjort ramen för människors liv och verksamhet från forntid fram till igår”, bygga 

vidare, levandegöra och inspirera till förnyelse.
21

 De uppländska vallonbruken/järnbruken fyller 

denna funktion och mer därtill. Många av dem är museum över sig själva. Engelsbergs bruk är ett 

av Sveriges fem objekt på världsarvslistan. ”The selection of an industrial milieu/…/is evidence 

of the growing interest being shown in the preservation of this type of environment.”
22

  

     I stort sett så räcket det med att ögna igenom registren i Riksdagens kulturutskotts pärmar för 

att få en överblick av läget i kulturpolitiken på 80-talet. Teater, dans och musik dominerar i både 

stat och kommun. Här finns också frågor rörande bibliotek och kulturminnesvård. Men jag 

förtydligar problemen med några citat.  

 

     Ökningarna av kulturanslagen från stat, landsting och kommuner var avgörande för  

     utbyggnaden av regionala kulturinstitutioner under 70-talet. Under 80-talet låg anslagen totalt  

     relativt stilla. Därefter har den offentliga ekonomin blivit ännu stramare. Det statliga stödet till  

     institutioner och till konstnärer har sin tyngdpunkt på produktion. Insatser för att föra ut  

     resultaten har inte varit lika påtagliga.
23

 

 

”Den kulturpolitiska ambitionen att skapa decentraliserad, regional verksamhet har inte helt 

infriats inom bildkonstområdet.”
24

 Detta visar på den stagnation i kulturpolitiken, vad gäller 

konst, som många uppmärksammat under 1980-talet. Men att skapa områden för kultur 

inkluderar så mycket mer än bara visning av konst. 

                                                           
19

Frenander, 28 maj 2007 
20

 Lloyd, 2006, s. 43 
21

 SOU 1995:84, s. 48 
22

Holtze Bengt et al., Swedish Industrial Archaeology Engelsberg Ironworks, Almqvist & Wiksell International 

Stockholm, Sweden, 1975  
23

 SOU 1995:84, s. 14 
24

 SOU 1995:84, s. 61 
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Kulturpolitik i Östhammars kommun under 1980-talet 

I Östhammars kommuns arkiv finns i kulturnämndens pärmar mellan åren 1980 och 1990 en hel 

del förfrågningar från Östhammars konstnärsförening. I september 1980 gjordes ett anslag om 

utställningslokal, som besvarades med att konstnärsföreningen var välkommen att ställa ut sin 

konst på kommunens bibliotek. Man beviljar även ett bidrag på 2000 kr. Biblioteket skulle kunna 

vara ett alternativ till Järnboden om än att utrymmet inte är stort men tre år senare protokollfördes 

dock ett missnöje framlagt av Ann-Charlotte Ljungholm (då Svensson), om att ortens konstnärer 

ännu inte har getts möjlighet att ställa ut på biblioteket. Detta visar också på att det kulturpolitiska 

intresset åtminstone vad det gäller konst inte var stort. Enligt Ljungholm fanns det vid 80-talets 

början i Östhammars kommun inte direkt något intresse för kultur. Ljungholm och hennes 

dåvarande man Lennart Svensson startade i början av 80-talet Östhammars konstnärsförening då 

man saknade sådant forum i kommunen. Senare startade Pieter de Groot Boersma en vänförening 

och ur den initierades Järnboden tillsammans med Ulla Stina Hjort, Kristina Jansson, Inger Karlin 

och Peder Duke.  

     Tre år efter öppnandet av Järnboden blev Ljungholm en av de drivande i kulturnämnden 

tillsammans med Antti Lahti. Då togs initiativ av Ljungholm att inbjuda till en allmän 

kulturdebatt om framtidens kulturliv i Östhammars kommun. I protokollen syns återkommande 

försök att få bidrag till driften, samt att engagemang för Järnboden. I september 1985 framfördes 

synpunkter från konstnärsföreningen på uteblivna konstinköp från kommunens sida vid 

Järnbodens sommarutställningar. Kulturnämnden beslöt att inte besvara detta. 1986 anhöll 

konstnärsföreningen om ett bidrag om 9000 kr för att kunna avlöna en utställningsvakt till 

Järnboden. En tredjedel beviljades, resterande belopp råder man föreningen att söka hos 

studieförbundet och fritidsnämnden. Året efter ber man om 10000 kr till utställningsvakts lön 

samt 5000 kr för ökade kostnader i samband med frakt av konst. Denna gång får man hälften med 

samma hänvisning som tidigare år. I ett brev till kulturnämnden i Östhammars kommun daterat 

1986-11-17 från Östhammars konstnärsförening (undertecknat Tage Robertsson) vädjar 

föreningen om hjälp med vakthållning vid konstutställningarna i Järnboden: ”förutom Österby 

Herrgård är Järnboden i Harg den enda byggnad i kommunen där permanenta utställningar kan 

hållas under en längre tid, till en `ringa´ kostnad.”  

     KRO Uppland anhåller hos Östhammar kommun om utställningsersättning och ett ekonomiskt 
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tillskott för att verksamheten vid Järnboden ska kunna leva vidare och utvecklas: 

  

     Genom dessa ersättningar kan vi inbjuda konstnärer, som håller en hög kvalitet, till     

     Järnbodens första våning, vilket kommer att stimulera kultur- och konstliv i hela Uppland.  

     Järnbodens sommarutställningar har med åren vuxit sig starkare vad gäller utställningarnas  

     kvalitet och publikens intresse. Utställningarna har en stor betydelse för publiken,  

     konstnärerna och konsthantverkarna. Utställningarna i Järnboden bedrivs på ideell grund med  

     små medel.
25

  

 

Kulturnämnden fattade sedan beslut om bidrag med 25 000 kr årligen till Järnboden i Harg. Vid 

detta beslut så har Järnboden varit i drift i sex år och återkommande fått en tredjedel av ansökt 

belopp eller avslag. Ljungholm påpekar i beslutet att: ”Järnboden under de gångna sex årens 

verksamhet visat sig ha blivit ett väl uppskattat utflyktsmål för såväl kommunens egna invånare 

som turister och att kulturnämnden därför bör ta ett större ansvar för verksamheten.”
26

 Det har 

med andra ord inte funnits många bra utställningsalternativ runt om i kommunen och att bereda 

utrymmen sträcker sig till att erbjuda bibliotekens och folkets hus lokaler. Stödet till 

utställningsverksamhet och konstnärer gäller i huvudsak produktion. Att publicera och 

marknadsföra har inte prioriterats. Varken hos bidragsgivare eller hos mottagare.
27

 Prioriteter hos 

en utövande konstnär är väl dock beroende av bidragsgivarens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Östhammars kommunfullmäktige, brev undertecknat av Alvholm Thord & Jansson Roine, 1988-11-17  
26

 Östhammars kommun, Kulturnämndens protokoll, § 2 Dnr 88-0831 677 
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Postindustriella utställningsrum 

Det här är en undersökning av Järnboden som ett postindustriellt utställningsrum. Med andra ord 

ett ”efter-industriellt” rum. Ett utställningsrum i en gammal industribyggnad som uppkommit vid 

industrialismens slut och informationsålderns början, då kulturpolitiken uppkom och riktades till 

att lära om våra tidigare levnadsvanor. Samhället gick från att vara ett produktionssamhälle till att 

vara ett konsumtionssamhälle. 

     Runt om Sverige och även internationellt finns det gott om gallerirum som byggts för andra 

syften. Under 1980- och 1990-talet var det vanligt att skapa rum för konsten i lokaler som 

tidigare använts som rum för industrin, lager eller magasin, alltså post- industriella rum, rum som 

under sent 1800-tal, tidigt 1900-tal varit industriella
28

 och som vid industrialismens slut blivit 

hem för andra aktiviteter, ofta kulturella.                         

     Här har en förändring i samhället skett, där områden som tidigare varit industriella nu blivit 

kulturella. ”Bevarandet av befintliga värden i miljön är en av de frågor som visat sig väcka stort 

engagemang.”
29

 

     Galleri Smedbyn i Huskvarna är byggd i en gammal dass- och vedbodslänga. Konsthall C 

drivs i en centraltvättstuga i Hökarängen, Stockholm, av kulturföreningen Moment på uppdrag av 

Hökarängens stadsdelsråd. Galleri Konstakuten, Stockholm, öppnades av utexaminerade elever 

från Konsthögskolan i Stockholm, Per Hüttner, Arnì Gudmundsson, Thomas Elovsson och Lars 

Hammarström i det gamla sjukhusområdet i Roslagstull. Här handlade det lika mycket om att 

skapa en mötesplats som att skapa en utställningsplats, som i de flesta fall, då det handlar mycket 

om att skapa centrum för fler aktiviteter en bara galleridrift. Intresset för alternativa 

utställningsplatser syns även hos Cristian Rieloff, som 1996 organiserade en utställning i sin egen 

etta, ”Comp i Box”. Vid samma tid som Konstakuten, startades även Färgfabriken som också 

ligger i en postindustriell lokal, närmare bestämt i Palmcrantzska fabriken från 1889, 

Liljeholmen, Stockholm. Norrtälje Konsthall ligger i en gammal brandstation från sekelskiftet 

1900, Galleri Astley i Skinnskatteberg grundades 1977 i Järnvägsstationen från 1897 och sist 

men inte minst ligger Magasin3, grundat 1987, i ett lagerhus i Stockholms frihamn.  

                                                                                                                                                                                            
27

 SOU, Kulturpolitikens inriktning, Offentliga kulturutgifter, 1995:84 
28

 Nationalencyklopedin, den 28 maj 2007, postindustriell 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O283947&i_word=postindustriell 

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O283947&i_word=postindustriell
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     Även i andra länder hittar vi återanvända rum: Tate Modern, London, huserar i en tidigare 

kraft station, Tate Britain i en fängelsebyggnad och Tate Liverpool i ett lagerhus. Museum of 

Moderna Art, (MoMA QNS?) finns i en råvarufabrik. Massachusetts Museum of Contemporary 

Art (Mass MoCA), i ett gammalt tryckeri, Musée d´Orsay, Paris, ligger i en gammal tågstation. 

Dia:Beacon, New York finns i en industribyggnad som tidigare tryckte upp Nabisco kakburkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
29

 SOU 1995:84. Kulturpolitikens inriktning, Stockholm: Fritzes, s. 48 
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Varför görs konstgalleri av en postindustriell lokal? 

Wicker Park i Chicagos västliga kvarter kom efter industrialismen att bli ett område för artistisk 

verksamhet av olika slag och slutligen ett kommersielltcentrum. Ett fenomen som kom att 

förändra världsscenen för kultur under 1980-talet efter andra världskriget, 1968 års 

studentrevolution, det ökade artistiska utövandet och kommersialismens framväxt.   

Marshall Berman characterizes modernity as a “mode of vital experience” that originated in              

the West over several hundred years but now encompasses the globe. Among the interrelated 

developments that Berman points to as driving this mode of experience are “the 

industrialization of production . . . rapid and often cataclysmic urban growth . . . systems of 

mass communication /…/ and peoples, challenging their political and economic rulers . . . 

finally, bearing and driving all these people and institutions along, an ever expanding, 

drastically fluctuating capitalist world market.
30

 

Det gamla industriområdet med fabriker och magasin blev “a host of new entertainment venues 

/…/ many themed in accordance with the local ethos of funky, hip, and creative culture, from  

galleries and performance venues to bars, boutiques, restaurants, and coffee shops.”
31 

Dessa 

lagerutrymmen passar i utformning mycket bra för galleriverksamhet, något som vi kan följa i 

Färgfabrikens och Magasin3:s utveckling. Samtidskonsten krävde stora utrymmen och 

lagerlokalerna lämpade sig bra utrymmesmässigt. Byggnaderna är uttryck i sig själva och inte 

blanka canvases och det är: ”hard to imagine the architects being able to create such an enormous 

and prominent landmark/…/if they had been building a new museum from scratch.”
32

 Till 

skillnad från städernas industrilokaler erbjuder inte Järnboden samma skrymmande utrymme. 

Järnboden har inte sprungit ur exakt samma behov som städernas postindustriella 

utställningsrum, 

 

     urban culture had to make do with facilities that already existed rather than enjoying the     

     benefits of purpose – built accomodation./…/ prosaic locational advantage form existing sites,  

     transport routes, interchanges and axes, it has been preferred in many cases to site arts  

     buildings where such activity previously took place
33

  

 

                                                           
30

 Lloyd, 2006, s. 48 
31

 Lloyd, 2006,  s. 8 
32 Barreneche Raul A., New Museums, Phaidon Press Limited 2005, s. 10 
33 Borsay i Evans, 2001, s. 75 
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men, det är en färdig plats att visa konst på som ortens konstnärer väl behövde, även om den 

ligger avsides. Järnboden i sig kan ses som ett konstverk. Den monumentala byggnaden vid 

Hargsviken höjer sig över havet och har en imponerande vy som tidigare nämnt uppmärksammats 

av konstnären Gunnar Emanuelsson, som ramade in utsikten med en guldram. Järnboden 

påminner om Upplands historia och många åker dit för att titta på byggnaden och ta en fika i 

naturen. Dessa postindustriella byggnader är inte omålade dukar. De har ett mervärde i sin 

historik. Järnbodens är att den exteriört är mycket speciell och den bär på ett historiskt arv, 

liksom flera av de uppländska vallonbruken. Postindustriella byggnader runt om i världen bär på 

historiska egenskaper som de har möjlighet att bära med sig i sin efterkonstruktion, till skillnad 

från en nybyggd konsthall.  
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Sammanfattning   
 

Mitt syfte var att göra en undersökning av Järnboden som ett postindustriellt utställningsrum, 

genom att identifiera vad som kännetecknar ett utställningsrum som postindustriellt sett till 

tillkomsttid, funktion och utseende och att analysera valet av Järnboden som konstgalleri då det 

byggts för ett annat bruk. 

     Efter industrialismen stod urbana områden som tidigare utgjorts av industrialism till 

förfogande för olika aktiviteter. Kulturen hade degenererats efter andra världskriget och 

kulturpolitiker hade vagt intresse för utövarna som ökade i antal, vilket gjorde att man sökte nya 

platser att praktisera på. I de gamla industrilokalerna fanns goda utrymmen för ändamålet och 

hyran var dessutom överkomlig. Läget såg likvärdigt ut över hela landet och även i andra länder. 

I de uppländska bruken fanns dessa lokaler tillgängliga men dock inte till samma utförande och 

inte centralt, men exteriört lämpade sig Järnboden till att vara ett utställningsrum. Bruken runt om 

i Uppland har fler liknande utställningsrum och lockar publik även till Järnboden. Kulturella 

miljöer med andra kommersiella företeelser var bra kärnor att bygga verksamheter kring och 

detta skedda vid 1980-talets början alltmer. Att här tidigare funnits industriell verksamhet ger att 

logistiken redan är byggd och möjliggör för fortsatt genomfart.  

     Fenomenet är spritt över hela världen och det går att räkna upp flertalet liknade återanvända 

byggnader. Musée d´Orsay, Paris, tågstation, Tate Modern, London, kraftverk, Magasin3, 

lagerhus, Galleri Astley, järnvägsstation, Färgfabriken, Palmcrantzskafabriken 

     I städerna uppkommer dessa kulturella områden på grund av tillgången till byggnaderna då 

städerna avindustrialiseras. Detta går också att applicera på bruken, men här bör vi också ta in 

kulturarvs bevarande och turism i större utsträckning.       

     Att man valde att uppföra ett konstgalleri i Järnboden kan även bero på att man på detta sätt 

kunde arbeta på orten och skapa en knut punkt och en mötesplats för konstnärer inte bara från 

orten. de Groot Boersma bodde tidvis i Järnboden och hade sin ateljé där och hade troligen en 

förkärlek för byggnaden som också spelade in vid valet av Järnboden.  

     Att Järnbodens egenskaper inte går stick i stäv med funktionen som utställningslokal, då den 

är i flera våningsplan med små passager in och ut samt en trappa upp till entrén och att den inte 

går att förändra och bygga om hur som helst är ett problem. Läget vid vattnet, i naturen och utan 

andra byggnader omkring ger den dock ett monumentalt uttryck och drar turism till galleriet 
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enkom för den upplevelsen och Järnboden har all anledning att brukas som konstgalleri ändå. De 

kringliggande Uppländska bruken med olika sevärdheter drar också turism och underlättar för 

driften. Järnbodens monumentala uttryck och natursköna omgivning är tilldragande i sig. Att 

uppföra ett konstgalleri i Järnboden som lokal på grund av dess inre egenskaper var alltså inte 

vad det handlade om utan mer exteriört och med turism i tanke.  

     Turismen och bevarandet av kulturella byggnader är även vad det handlat om kulturpolitiskt 

sett, även om intresset har varit lägre för vad det gäller bildkonstens marknadsföring och 

publicering än övrig kultur. Östhammars konstnärsförening har fått kämpa för att hålla Järnboden 

i drift. Alla dessa delar gör Järnboden till ett postindustriellt utställningsrum.  
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