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Inledning 
 
Tensta Konsthall som öppnades 1998 var i flera år en framgångssaga. Grundarna; 

konsthallschefen Gregor Wroblewski, curatorn Celia Prado och den pedagogiskt ansvariga 

Inger Höjer Aspemyr, lyckades i en av Stockholms mest invandrartäta och illa beryktade 

förorter skapa en levande och dynamisk konstscen med hög konstnärlig standard, och den fick 

snabbt gott rykte även internationellt. Diskussioner har dock alltid förekommit, främst från 

politikernas håll, om huruvida detta koncept verkligen låg i Tenstabornas intresse, alltså om 

konsthallen främst vände sig till en redan van konstpublik från innerstaden eller om den också 

gav något till lokalbefolkningen. Konsthallens styrelse beställde i april 2003 en undersökning 

från Stockholms kulturförvaltning för att utreda bland annat detta förhållande.  

 Under 2003, om inte tidigare, måste en konflikt ha börjat gro mellan konsthallschefen 

Wroblewski och styrelsen, vilket resulterade i att Wroblewski till att börja med i april fråntogs 

rätten att teckna avtal för att till slut sparkas i december, det hela under en hel del rabalder och 

dramatik. Att en styrelse sparkar grundaren och drivkraften bakom en konsthall är 

uppseendeväckande, och reaktionerna var många. Några turbulenta månader följde för 

konsthallen, då bland annat finansieringen var oklar och någon ny ledning var fortfarande inte 

tillsatt. I mars 2004 sa Prado och Höjer Aspemyr upp sig. När så till slut en ny ledning utsågs, 

Ylva Ogland, Rodrigo Mallea Lira och Jelena Rundqvist, vilka också driver Konst2 i 

Skärholmen, fortsatte turbulensen i allra högsta grad. Många Tenstabor tyckte tillsammans 

med konsthallens vänförening, samt en stor del av den svenska kultureliten att de tillsatta var 

för splittrade på grund av sina dubbla uppdrag, att Wroblewski hade blivit överkörd av 

ledningen och borde återtillsättas samt att den lokala förankringen hade blivit lidande.  

 Dagspressens kultursidor har naturligtvis följt utvecklingen. Många var upprörda över 

hur initiativtagarna blivit behandlade. Dagens Nyheters kända konstkritiker Lars O Ericsson 

skickade e-post till den nytillsatta Mallea Lira där han ifrågasätter hur trion har kunnat ta på 

sig detta uppdrag, de borde av lojalitet ha vägrat samarbeta med styrelsen. I brevet hotar 

Ericsson den nya ledningen med att han, om de inte agerar, skulle komma att vägra befatta sig 

med Tensta Konsthall i egenskap av kritiker.1 Han tog också upp frågan i ett e-brev till 

kolleger där han ber dem fråga sig om det är rimligt att de samarbetar med den nya ledningen 

                                                        
1 E-brev från Lars O Ericsson till Rodrigo Mallea Lira, 8 maj 2004. E-breven till och från ledningstrion har 
kommit mig tillhanda via min handledare Charlotte Bydler, som i sin tur fått dem efter förfrågan av Ylva 
Ogland. Resterande e-brev har skickats eller vidarebefordrats till många kulturarbetares e-postadresser, däribland 
Bydlers. 
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och att ”konstsverige” borde agera i frågan.2 Ericssons förfarande ledde till att han blev 

tillfälligt suspenderad från att skriva om svensk konst i Dagens Nyheter och senare till att 

deras samarbete har avbrutits. 

 

Syfte, frågeställningar och problem 

Jag vill i den här uppsatsen undersöka och kartlägga vad som hände i bråket och turerna kring 

Tensta Konsthall. Varför uppstod en konflikt mellan ledning och styrelse i konsthallen? 

Agerade någon part oetiskt eller utanför sina befogenheter? Den stora uppmärksamhet fallet 

har fått gör det viktigt att undersöka hur Tenstakonflikten skildrats i pressen samt vilken roll 

kritikerna har haft i frågan. Hur mycket har läsarna fått veta eller kunnat förstå av vad som 

hände? Jag vill undersöka om man kan ana vilka värderingar som ligger bakom styrelsens, 

ledningens och pressens agerande. Varför blev just fallet Tensta så intressant och laddat för så 

många?  

 Syftet med arbetet är att belysa vad som hände i ett mycket uppmärksammat konstbråk. 

Dessutom har uppsatsarbetet syftat till att få en bild av vilka ideologiska och yrkesetiska 

ställningstaganden som har styrt aktörerna inom svenskt konstliv; kritikerna, de som driver 

konsthallar, museer och gallerier samt i viss mån kulturpolitikerna. Att detta i förlängningen 

påverkar konstnärernas villkor är självklart, men det kan av utrymmesskäl inte ges alltför stor 

plats här. Jag hoppas att detta arbete har resulterat i ett intressant dokument om en 

omskakande händelse i Sveriges kulturliv och att det kan visa på aktuella frågor och 

konflikter i den svenska kulturvärlden.  

 Under arbetets gång har det utkristalliserat sig tre övergripande teman; själva konflikten, 

de reaktioner på den som framkommit i press och debatt, samt vilka frågor om svenskt 

kulturliv, kulturpolitik och integration som konflikten och debatten aktualiserat. 

 Eftersom det ännu inte finns någon riktig genomgång av Tenstabråket har det varit både 

intressant och svårt att göra undersökningen. Att göra den så snart efter själva bråket - det 

pågår ju till viss del fortfarande när uppsatsen skrivs – har haft både fördelar och nackdelar. 

Det har varit roligt att ge sig i kast med någonting aktuellt och som har engagerat så många. 

Däremot är det naturligtvis svårt att dra slutsatser och få en övergripande bild av något som 

ligger så nära i tid, men det har varit en av utmaningarna. Det har också varit svårt att 

bestämma när man bör sluta titta på nytt material, eftersom det har skrivits om Tenstabråket 

och andra relaterade frågor under hela arbetets gång. 

                                                        
2 E-brev från Lars O Ericsson till ett antal högt uppsatta personer i kulturlivet, 8 maj 2004 
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 Jag var själv utomlands när bråket startade och debatten rasade, och jag kände inte till 

frågan mer än att jag hade läst några rubriker och notiser i dagstidningarnas webbversioner. 

Detta kan ha varit en bra utgångspunkt eftersom jag inte hunnit bilda mig en uppfattning 

tidigare utan har varit tvungen att göra det utifrån ett stort material. Det innebär att jag inte har 

varit känslomässigt partisk, i alla fall inte till en början. 

 

Material och metod 
Denna C-uppsats är utformad som en fallstudie och koncentreras främst kring det konkreta 

händelseförloppet och debatten kring det, med jämförande inslag och fördjupningar av vissa 

frågor. Uppsatsen börjar med ett kronologiskt avsnitt som kortfattat beskriver historien bakom 

och kring konflikten i Tensta Konsthall, samt introducerar inblandade personer. Sedan följer 

en genomgång av reaktioner på konflikten, främst från media. Här beskrivs vilken bild av de 

inblandade som förmedlas i pressen och vilka konsekvenser debatten i media har fått. 

 För att sätta allt i ett sammanhang jämförs sedan Tenstahistorien med berättelser om 

konsthallar i en liknande situation. I nästa kapitel, ”Grundarnas vision kontra politikernas 

krav” följer diskussioner kring de frågor som aktualiserades i och med bråket kring Tensta 

Konsthall, om offentlig finansiering, betydelsen av konsthallens placering i en segregerad 

förort samt om vad begreppet ”lokal förankring” innebär. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning och sist en slutdiskussion. 

 Jag har använt mig mycket av tidningsartiklar från dagspressen, främst Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet och Expressen samt några få från Göteborgs-Posten och Aftonbladet. Ett 

mindre antal artiklar från tidskrifter har också använts. Pressmaterialet är omfattande och 

innefattar såväl kortare notiser som längre reportage, undersökningar och intervjuer.  

  Två radioprogram om Tensta Konsthall, av Louise Epstein och Cecilia Blomberg, 

sändes i Sveriges Radios P1 i oktober 2004, där det främst är det förstnämnda, ”Chefen som 

försvann” som är relevant.3 I detta program har Epstein följt Gregor Wroblewski under sex 

månader efter det att han blivit avskedad. Hon säger i inledningen av programmet att hon vill 

undersöka varför det har blivit som det har blivit, men medger mot slutet att hon, trots täta 

kontakter med Wroblewski och intervjuer med andra inblandade, inte har kunnat komma fram 

till hela sanningen utan snarare slutar med en rad möjliga förklaringar. Programmet blir 

snarare ett intressant personporträtt av den före detta konsthallschefen. Blombergs program 

                                                        
3 Louise Epstein, ”Chefen som försvann”, Sveriges Radio P1, 20 oktober 2004 kl. 14.03. Cecilia Blomberg, 
”Kollektivet som flyttade in”, Sveriges Radio P1 21 oktober 2004 kl. 14.03 
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handlar om konstnärskollektivet som gjorde den första utställningen i Tensta Konsthall efter 

nyöppnandet i september 2004 och har därför inte lika stor relevans för min undersökning.  

 När det gäller publikarbetet i Tensta Konsthall har jag funnit två examensarbeten: Det 

problematiska publikarbetet. Tensta Konsthall och skolorna4 och Tensta konsthall och 

Tenstaungdomar.5 Båda dessa arbeten har kommit till före konflikten men innehåller en del 

intressanta frågeställningar och material, till exempel intervjuer.  

 I den svenska antologin Expositioner behandlas utställningsmediet, här finns några 

intressanta synpunkter på rollfördelningen i samtidens konstvärld.6 Jag har använt 

kulturförvaltningens hemsida, samt stadsdelsnämnden Spånga-Tenstas hemsida för att få en 

överblick över den kulturpolitiska organisationen.7  

 Jag har också tittat på den utredning om Tensta Konsthalls framtid som gjordes av 

kulturförvaltningen 2003.8 Här ingår en årsberättelse för konsthallen från 2002. Svenska 

konstkritikerförbundet har en lista med etiska förhållningsregler för konstkritiker som var mig 

till hjälp vid analysen av debatten.9 Här finns även tre upprop för Tensta Konsthall 

publicerade.10 Tillgänglig e-post mellan de inblandade parterna har också behandlats. 

 Från början hade jag tänkt göra intervjuer med inblandade personer, men under arbetets 

gång har jag förstått att detta skulle bli både alltför tidsödande och troligtvis inte ge 

tillfredsställande resultat. Artikelmaterialet är stort och innehåller ofta intervjuer med och 

uttalanden av de inblandade som jag kunnat använda. Det kan också vara en fördel att 

använda intervjuer som har gjorts i samband med händelserna eftersom perspektivet blir ett 

annat i efterhand. Uppsatsen har därmed blivit mer inriktad på händelseförloppet så som det 

skildrats i press, upprop och utredningar, vilket är intressant eftersom det säger något om hur 

informationen om händelserna och debatten i det här fallet har fungerat. 

                                                        
4 Gabriella Larsdotter svensson, Det problematiska publikarbetet. Tensta konsthall och skolorna. 
Examensuppsats vid Umeå universitet, Institutionen för kultur och medier 2000 
5 Anneli Johansson, Shahla Mohebbi, Jim Uusikartano, Tensta Konsthall och Tenstaungdomar, Examensuppsats 
vid Musikhögskolan i Piteå, Institutionen för Mediepedagogik 1999 
6 Power Ekroth med flera (red), Expositioner, Antologi om utställningsmediet, Stockholms Universitet, 
Stockholm 2000 
7 Stadsdelsnämnden Spånga-Tenstas hemsida [www.stockholm.se/spanga-tensta] besökt 21 december 2004, 
Kulturförvaltningens hemsida [http://www.kultur.stockholm.se/] besökt 3 december 2004 
8 Bo Andér, ”Låt Tensta Konsthall leva!”, rapport från utredning om Tensta Konsthalls framtid. Stockholms 
kulturförvaltning, september 2003 
9 Svenska konstkritikerförbundets (AICA) hemsida 
[http://www.aicasweden.org/ny/index.php?section=info&language=sv&subsection=yrkesetik] besökt 18 
november 2004 
10 Svenska konstkritikerförbundets (AICA) hemsida [http://www.aicasweden.org/ny/index.php] besökt 15 
december 2004 
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Kronologi och presentation av aktörerna 
 

Här görs en kronologi av bråket kring Tensta Konsthall som också presenterar de viktigaste 

aktörerna. Materialet kommer främst från dagstidningar som Svenska Dagbladet, Dagens 

Nyheter och Expressen. Artiklar ur SKTF-tidningen har också använts, samt utredningen om 

Tensta Konsthalls framtid som gjordes av kulturförvaltningen hösten 2003. När ingen källa 

anges har uppgifterna funnits i flera olika artiklar eller sammanhang och räknas därför som 

allmän kunskap. 

 

Grundaren och intendenten för Tensta Konsthall, skulptören och dåvarande fältassistenten 

Gregor Wroblewski, började drömma om en konsthall på denna plats redan i mitten av 1980-

talet. Platsen var en gammal ”arkitektrest” i Tensta centrum som inte användes till någonting. 

Tensta är en förort till Stockholm, mest känt för sin höga andel invandrare och många sociala 

problem. I september 1997 meddelades att Tensta skulle få en konsthall, och i oktober samma 

år var beslutet klart. Projektet beräknades kosta 2,7 miljoner kronor. 1998 var Stockholm 

kulturhuvudstad och det var bland annat genom kulturhuvudstadsårets ytterstadssatsning som 

idén kunde bli verklighet. Svenska bostäder upplät den 1000 kvm stora lokalen (varav 700 

kvm utställningsyta) gratis. Finansiärer var stadsdelsförvaltningen Spånga-Tensta, Statens 

Kulturråd, Kulturnämnden och Stockholms läns landsting samt Kulturhuvudstadsårets 

ytterstadssatsning. Den åttonde maj 1998 invigdes konsthallen. Konsthallens tre målsättningar 

var att visa svensk och internationell samtidskonst av hög kvalitet, att nå den redan etablerade 

publiken samt att bygga upp en ny publik runt Tensta Konsthall med inriktning på västra 

Stockholm.  

 De som tillsammans drev projektet var, förutom Wroblewski, den konstnärliga ledaren 

och curatorn Celia Prado, grafiker och tidigare lärare på olika konstskolor. Senare tillkom 

Inger Höjer Aspemyr, utbildad bildlärare som arbetat på Tensta fritidsgård och som 

fältassistent, samt medgrundare av Järva konstskola, som pedagogiskt ansvarig. Det 

konstnärliga rådet som bestämmer inriktningen på utställningarna bestod av Wroblewski, 

Prado och Sune Nordgren, bland annat chef på Baltic Mill i Gateshead i England. En styrelse 

tillsattes bestående av ordförande Bertil Nyberg med erfarenheter från näringslivet, Beate 
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Sydhoff, bland annat ständig sekreterare på Konstakademien samt Johan Hiller som är 

marknadsförare och har arbetat med frågor kring mångfald i arbetslivet.11 

 Tensta Konsthall blev snabbt en viktig aktör i den svenska konstvärlden, mycket på 

grund av den internationella bredd och kvalitet den uppvisade. I juni 1999 tilldelades dess 

chef Wroblewski BUSpriset (Bild och upphovsrätt i Sverige) på 25 000 kronor för sitt arbete i 

konsthallen. Utställningarna fick många positiva reaktioner och recensioner och konsthallen 

lockade besökare både från sitt närområde och från till exempel Stockholms innerstad. 

Dagens Nyheter hade i juni 2002 en notis med rubriken ”Tre frågor/Varför regnar det priser 

över Tensta konsthall?”. Stiftelsen hade då under en och samma vecka mottagit två stipendier 

för sin verksamhet.12 

 I september 1999 beviljade Stockholm Stad, med hjälp av pengar från nedläggningen av 

Kulturhuvudstads AB, ytterligare fem miljoner i stöd för Tensta Konsthall som kom att utgöra 

en buffert för framtida projekt. En stiftelse bildades, ”Stiftelsen Tensta Konsthall”, för den 

fortsatta driften av verksamheten. Stiftelsens grundare var Pontus Bonnier, Jonas Bolin, David 

Elliott, Lars-Erik Nilsson, Sune Nordgren, Carl Nyrén, Carl-Gustaf Petersén och 

styrelsemedlemmen Beate Sydhoff. Från och med oktober 2001 stod stiftelsen för 

konsthallens huvudmannaskap, den hade tidigare inordnats organisatoriskt i Spånga-Tensta 

stadsdelsförvaltning.13 

 Allt tycks ha fungerat smidigt fram till någon gång kring årsskiftet 2002-2003. 

Stadsdelsnämnden var ekonomiskt pressad och styrelsen hade fått signaler om att stödet till 

konsthallen kunde vara i farozonen. Man hade också vid flera tillfällen varit tvungna att ta 

pengar ur bufferten. I april 2003 begärde styrelsen en utredning från Stockholms 

Kulturförvaltning i syfte att titta på vilka som besökte konsthallen, hur den kunde gynna 

Tensta och hur man skulle kunna klara sig i framtiden om bidragen minskade. Helst ville man 

hitta ett sätt för den hittills projektstödda verksamheten att få en trygg långsiktig 

finansiering.14 En konflikt mellan styrelsen och Wroblewski ledde till att styrelsen den 18 juni 

fråntog konsthallschefen rätten att teckna avtal i konsthallens namn, allt var därefter tvunget 

att godkännas av styrelseordföranden Bertil Nyberg.  

 Den beställda utredningen, utförd av kulturförvaltningens utvecklingsstrateg Bo Andér, 

presenterades den 23 september och den framhöll den höga kvaliteten på konsthallens 

                                                        
11 Dessa personer satt i styrelsen vid tiden för konflikten. Styrelsen hade tidigare haft fler medlemmar, men de 
avgick av olika skäl och ersattes inte. 
12 Annika Persson, ”Tre frågor/Varför regnar det priser över Tensta konsthall?”, Dagens Nyheter 13 juni 2003 
13 Andér, 2003 
14 Ann Persson, ”Det blåser snåla vindar i Tensta”, Dagens Nyheter 15 november 2003 



 8

utställningar samtidigt med en önskan om att verksamheten skulle bli ”mer varierad”. När det 

gällde organisationen konstaterades att rollfördelningen inte varit tillräckligt tydlig, och man 

betonade vikten av en öppen dialog mellan styrelsen och ledningen. Utredaren Andér föreslog 

bland annat att Tensta konsthall skulle fungera som en filial till Moderna museet och/eller 

Kulturhuset för att spara pengar genom att inte producera alla utställningar själv, samt att den 

lokala förankringen borde stärkas så att fler Tenstabor skulle besöka utställningarna.15  

 Utredningens förslag väckte starka reaktioner inte bara bland de närmast berörda. Detta 

visade sig bland annat i och med att det under hösten författades tre olika upprop med krav på 

att konsthallen måste räddas, ett från Tensta Konsthalls vänner, ett lokalt upprop från 

Tenstabor och ett upprop med över 300 tunga namn inom svenskt kulturliv. Man pekade på 

vikten av att Stockholms kulturliv inte skulle centraliseras ytterligare och att man inte ville att 

de konstnärliga målen skulle dikteras uppifrån. Både uppropet från Tensta Konsthalls vänner 

och från lokalinvånarna beskrev hur viktig konsthallen var för förorten Tensta, och 

Tenstaborna förnekade bilden av att få boende i området besökte konsthallen. Alla tre 

uppropen framhöll Tensta Konsthall som en viktig institution för samtidskonst samt ett viktigt 

medel för integration.16 

 1 oktober 2003 fanns en artikel i Dagens Nyheter där man menar att ”Tensta konsthalls 

chef Gregor Wroblewski har skickat ut ett nödrop” som gick ut på att han ville göra känt att 

två personer ur styrelsen bedrev sabotageverksamhet mot ledningen och att utredningen som 

kommit från Kulturförvaltningen var okunnig.17 Bo Andér menade dock att det endast var av 

ekonomiska skäl man gjorde utredningen.18 Den 30 oktober drog stadsdelsnämnden in sitt 

stöd, vilket motsvarade en fjärdedel av budgeten. 

 Den andra december hölls ett möte i Stockholms Stadshus mellan Wroblewski och 

bland andra kultur- och skolborgarrådet Erik Nilsson angående konflikten och konsthallens 

ekonomiska problem. Wroblewski sade till Dagens Nyheter den 4 december att han var nöjd 

med mötet. Kulturborgarrådet Erik Nilsson sade att det inte handlade om ekonomi utan om att 

det inte går att dela ut bidrag under en pågående konflikt mellan verksamhetschefen och 

styrelsen.19 Den 4 december hölls ett liknande möte mellan kulturborgarrådet och styrelsen. 

Den 12 december sammanträdde konsthallens styrelse och den 23 december avskedade 

styrelsen Wroblewski. Styrelseledamoten Johan Hiller blev nu tillförordnad chef. Wroblewski 
                                                        
15 Andér, 2003, s 8 och Clemens Poellinger: ”Konstsverige gör upprop för Tensta konsthall”, Svenska Dagbladet 
25 oktober 2003 
16 Svenska konstkritikerförbundet, [http://www.aicasweden.org/ny/index.php] besökt 15 december 2004 
17 Birgitta Rubin, ”Tensta konsthall skickar ut ett nödrop”, Dagens Nyheter 1 oktober 2003 
18 Jenny Leonardz, ” Ekonomiska problem för Tensta konsthall”, Svenska Dagbladet 27 september 2003 
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var mycket upprörd och vägrade att lämna över nycklarna till styrelsen eftersom han menade 

att de inte hade något kontrakt på lokalen. Han höll hallen låst, tog hand om all 

dokumentation samt stängde ner Tensta Konsthalls hemsida. Den 9 januari överlämnade han 

till slut nycklarna till stadsdelens föreningar. På ett möte angående pengarna till 

stadsdelsförnyelse i Spånga folkets hus dagen innan visade Tenstaborna sitt stöd för 

Wroblewski, bland annat föreslogs att man skulle bilda en ny stiftelse för att bli av med 

styrelsen.20 

 Enligt fackförbundet SKTF, som behandlade ärendet kring Wroblewskis avskedande, 

handlade styrelsens kritik mot Gregor Wroblewski om att han inte redovisat någon budget för 

2004 trots påstötningar, samt att han inte deltagit på viktiga möten som rört konsthallen. 

Fackförbundet påpekade att konflikten också handlade om pengar och makten över 

utställningarna och besökspolicyn, bland annat tyckte styrelsen att konsthallen haft för dyra 

produktioner och var kritisk mot att den inte lockade fler besökare ur närområdet.21 SKTF 

ogiltigförklarade uppsägningen.22 

 Framtiden för Tensta Konsthall var nu osäker, inte bara för att de stod utan intendent, 

finansieringen var också oklar. Stockholms stads kulturnämnd beviljade dock i slutet av 

januari ett verksamhetsbidrag som skulle betalas ut på villkor att konsthallen måste fortsätta 

ställa ut professionell konst av samma höga kvalitet som tidigare. Styrelsen måste dessutom 

förnyas med minst två personer med anknytning till Spånga-Tensta.23  

 I mars 2004 beviljade även Spånga-Tensta stadsdelsnämnd pengar till konsthallen som 

tidigare dragits in. Samma månad sade Celia Prado och Inger Aspemyr upp sig. Fortfarande 

var läget instabilt, man stod utan personal och verksamheten låg nere, därför började Statens 

kulturråd i april bli osäkra på om de skulle betala ut sitt utlovade bidrag. Vänföreningen 

avvecklade i samma veva sig själva i protest mot styrelsens agerande.24 I april uppfylldes 

stiftelsens stadgar och Kulturnämndens krav på att minst två av styrelsemedlemmarna skulle 

bo i Spånga eller Tensta då Christina Herlin, ekonomichef i Spånga-Tensta 

stadsdelsförvaltning, och Ingemar Bjuggren, medlemsrådgivare inom HTF tillsattes som 

styrelseledamöter. Detta innebar att bidragen nu kunde betalas ut.25 

                                                                                                                                                                             
19 Sofia Cherif, ”Tensta konsthalls framtid kan avgöras i dag”, Dagens Nyheter 4 december 2003 
20 Sonia Hedstrand, ”Tenstabor i revolt mot styrelsen”, Dagens Nyheter 9 januari 2004 
21 Helena Ingvarsdotter, ”Strid om Tensta konsthall”, SKTF-Tidningen 9 januari 2004 
22 Lasse Nilsson, ”SKTF stöder uppsagd konsthallschef”, SKTF-tidningen 2 januari 2004. SKTF vill inte lämna 
ut uppgifter om ärendet förutom de som finns i SKTF-tidningen. 
23 Lasse Nilsson, ”Tensta konsthall får 1,1 miljoner”, SKTF-tidningen 28 januari 2004 
24 Jalal Laloumi, ”Nya bråk kring Tensta Konsthall” Dagens Nyheter 21 april 2004 
25 Bo Löfvendahl, ”Nya ledamöter kan ge Tensta konsthall anslag”, Svenska Dagbladet 21 april 2004 
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 I början av maj presenterades en ny ledning för Tensta Konsthall, en trio som också 

drev projektet Konst2 i Skärholmen: Ylva Ogland, Rodrigo Mallea Lira och Jelena Rundqvist. 

Den 8 september öppnade konsthallen igen efter att ha varit stängd under hela 2004.  

 

 

 

Press, opinion och reaktioner  

 
Jag har i föregående stycke skisserat händelseförloppet för konflikten. I det här avsnittet görs 

en genomgång och analys av vad som tagits upp i media om Tenstakonflikten, hur de 

inblandade har skildrats och även hur aktörer runt omkring har reagerat, samt hur debatten 

och händelserna kring den kom att utvecklas till en debatt mellan kritikerna själva om 

konstkritikerns svängrum och etiska ramar.  

 

Media vaknar 

Konflikten i Tensta Konsthall och dess konsekvenser har som sagt gett upphov till många 

starka reaktioner från olika håll. Det tog dock ett tag för pressen att reagera på att allt inte stod 

rätt till. Det är svårt att säga om detta beror på att konflikten till en början hölls någorlunda 

hemlig eller om journalisterna helt enkelt inte uppfattade eller var intresserade av att en 

konflikt pågick. Jag har inte funnit några notiser i dagspressen i samband med att Wroblewski 

fråntogs rätten att teckna avtal i juni 2003. Inte heller uppmärksammades det i dagspressen att 

konsthallen faktiskt gick med förlust både år 2001 och 2002, då man haft en budget på ca 2,3 

respektive 2,2 mkr medan kostnaderna uppgick till 3 mkr varje år.26  

 Däremot finns det en artikel i Statens Kulturråds tidskrift Kultur och politik nr 2 2002 

som uppmärksammar detta. Här jämförs kulturetableringar som Tensta Konsthall med 

kanariefåglar i gruvor; så länge de lever, lever också deras omgivning, när de dör är det ett 

tecken på att utvecklingen går åt fel håll, det vill säga att syret inte längre räcker till för ett 

fungerande kulturklimat. Här kom en tidig varning för att gränsen snart kunde vara nådd för 

Tensta Konsthall, ekonomin var på gränsen och personalen kunde inte lägga ner mer arbete än 

de redan gjorde.27 Detta verkar dock inte ha skapat någon större uppmärksamhet i den 

                                                        
26 Siffror från Andér, 2003, s 4  
27 Fataneh Nikkhakian, ”Tensta Konsthall – en kanariefågel!”, Kultur och politik nr 2 2002, framsidan, s 8 och s 
11. 
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allmänna pressen, inte förrän Gregor Wroblewski själv tog kontakt med pressen och 

meddelade att konsthallen hade problem.28 

 När de ekonomiska svårigheterna och konflikten först uppdagades gav artiklarna i 

pressen främst uttryck för oro inför Tensta Konsthalls framtid. Alla journalister verkade 

överens om att det var viktigt att konsthallen kunde fortsätta sin verksamhet. Som exempel 

skrev Ingela Lind i Dagens Nyheter, dagen efter att samma tidning skrev sin första artikel om 

konflikten och Wroblewskis ”nödrop”, en artikel där hon utrycker sin bestörtning över att 

man från politikerhåll ville ändra på ett så vinnande koncept som Tensta Konsthall har haft. 

Lind menar att den är ”den bäst fungerande konsthallen i Stockholmsregionen”. Hon ser 

förslaget som kommit från Stockholms kulturförvaltning som ett typiskt uttryck för en 

byråkrati som bygger på kontroll och struktur och som inte vågar lita på individer med 

engagemang. När det gäller populariseringen av programmet vill hon inte se Tensta bli 

beroende av institutioner i Stockholms innerstad som Kulturhuset, något som Wroblewski 

också var helt emot. Hon understryker att det pedagogiska arbetet är viktigt i en segregerad 

förort som Tensta, men tycker att det är ännu viktigare att behålla den höga ambitionen och 

kvaliteten och inte pressa in verksamheten i en byråkratisk struktur.29  

 Linds förhållningssätt delades av många journalister. De ansåg att det måste få finnas 

högkvalitativ konst även i förorten och att grundarnas engagemang borde respekteras.30 

 

Bilden av de inblandade  

Om man ser på hur de inblandade i konflikten har skildrats i dagspressen kan man konstatera 

att artiklarna sammantaget formar en bild av Gregor Wroblewski som en envis och 

kompromisslös eldsjäl med ett stort engagemang för bra konst och för Tensta, en man som 

visserligen kan vara svår att samarbeta med på grund av sin envishet, men från de allra flesta 

artiklarna får man intrycket att han har blivit orättvist behandlad. Radioprogrammet ”Chefen 

som försvann” av Louise Epstein från oktober 2004 är vad jag kan förstå det mest ambitiösa 

försöket att kartlägga konflikten i Tensta. Wroblewski och Epstein har träffats regelbundet i 

ett halvår från och med den 10 mars 2004. I programmet förstärks den bild som tidigare 

tidningsartiklar sammantaget förmedlat. Där ges stort utrymme åt Gregors funderingar kring 

sitt liv, om konst, synen på Tensta och vad som har hänt med konsthallen. 31  

                                                        
28 Se till exempel Birgitta Rubin, ”Tensta konsthall skickar ut ett nödrop”, Dagens Nyheter 1 oktober 2003 
29 Ingela Lind, ”Vattenhålet Tensta kan rädda hela stan”, Dagens Nyheter 2 oktober 2003 
30 Se till exempel Grahn Hinnfors, ”Det var väl för bra för att vara sant” Göteborgs-posten 10 januari 2004 
31 Epstein, Sveriges Radio P1 20 oktober 2004 
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 Ett undantag utgör Natalia Kazmierskas inlägg i Expressen. I januari 2004, ett par 

veckor efter uppsägningen av Wroblewski, beskriver hon hur Wroblewski på telefon i 

konfliktens tidiga skede skulle ha uppmanat henne att ta sitt ansvar som journalist och försöka 

rädda konsthallen. Hon undrar om det inte är sitt eget skinn han egentligen försöker rädda. 

Kazmierskas bild av konsthallschefen och hans agerande bryter av så mycket från andra 

journalisters att den lyfter fram hur homogen beskrivningen är i de flesta fall. När andra har 

beskrivit Wroblewskis vägran att tala med styrelsen eller att lämna ifrån sig nycklarna till 

konsthallen, har detta setts som bevis på en principfasthet eller passion. Här är Wroblewski i 

stället ”en skämmigt desperat husockupant”. Kazmierska är alltså den enda i dagspressen som 

på ett klart och tydligt sätt pekar även på Wroblewskis ansvar för konsthallens ekonomiska 

kris och konflikten som den lett fram till. Avslutningsvis ger hon en känga till hela 

konstvärlden: ”Såna tricks visar bara vad det här har handlat om hela tiden: att 

konstintresserade gubbs i svarta polotröjor alltid tycker att de har rätt.”32  

 Vilken roll de två andra som drev konsthallen spelade i konflikten, Celia Prado och 

Inger Höjer Aspemyr, framträder inte särskilt väl. Båda var erfarna, respekterade och 

efterfrågade på sina områden, ändå blev reaktionerna inte stora när de sade upp sig. Fokus låg 

på Wroblewski och hans bråk med styrelsen, att de två andra medarbetarna hamnat i kläm i 

konflikten gav inte upphov till några större protester. Bilden av styrelsen är något mer 

tvetydig, de har ofta fått uttala sig i de artiklar där Wroblewski har tillfrågats om konflikten, 

men eftersom Wroblewski har utmålats i de mest känslosamma termerna blir intrycket att 

journalisterna oftast är på hans sida även då de inte uttryckligen tar ställning. Styrelsen 

framstår sammantaget som konservativa och lite snobbiga, visserligen hårt arbetande men 

alltför bekymrade om att politikerna ska ge sitt gillande så att man kan fortsätta få bidrag och 

inte tillräckligt engagerade i konstens kvalitet. Många arga röster om styrelsen har fått 

utrymme, men till en början kom dessa röster inte främst från skribenterna utan från dem de 

intervjuade. En laddad debatt med styrelsen i fokus kom dock att uppstå även bland 

konstkritikerna i början av sommaren 2004. 

 

Debatten och dess konsekvenser 

Trots att många upprörda röster hade hörts på kultursidorna angående hur politiker hade lagt 

sig i konsthallens konstnärliga inriktning och hur Wroblewski hade behandlats av styrelsen 

var det inte förrän den nya ledningen för konsthallen utsågs i maj som en riktigt het debatt 

blossade upp. Den nya ledartrion som styrelsen utsett, Jelena Rundqvist, Ylva Ogland och 
                                                        
32 Natalia Kazmierska: ”Med Gregors rätt”, Expressen 10 januari 2004 
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Rodrigo Mallea Lira, erkände att de hade haft sina funderingar över att ta över något så 

infekterat men att de hade kommit fram till att de ändå kunde göra något bra av situationen 

eftersom de erbjöds stor konstnärlig frihet av styrelsen.33  

 Vissa konstkritiker välkomnade beslutet om ny ledning och hoppades att det kunde leda 

till att verksamheten äntligen skulle komma igång igen. Ingela Lind på Dagens Nyheter sade 

sig vara positivt överraskad över vad hon menade var en kreativ lösning, men tyckte att ett 

namnbyte kunde vara på sin plats eftersom verksamheten nu fick en ny inriktning.34 Peter 

Cornell på Expressen var mer tveksam. Han ansåg att den nya trion var kompetent och idérik, 

men var förvånad över valet med tanke på att de redan drev ett projekt i förorten Skärholmen 

och att dessa två projekt kunde bli snarlika. Han tyckte också att den typ av konst som den 

nya ledningen hittills hade sysslat med även den kräver en viss vana vid konst och undrar om 

det verkligen skulle komma att bli mer folkligt i framtiden, så som politiker och styrelse 

önskat.35  

 Händelserna uppmärksammades även i en serie artiklar i Göteborgs-Posten av Gunilla 

Grahn-Hinnfors. Hon ansåg också att valet av ny ledning var ”smart” och att det 

fortsättningsvis kunde bli intressant i alla fall lokalt i Tensta, men att det handlade om en ny 

typ av verksamhet. Dock säger hon att tre har offrats på vägen dit (hon utmärker sig genom att 

betona att alla tre ur ledningen har drabbats) och Grahn-Hinnfors frågar sig; ”Var det värt 

det?”36 

 En del kritikers svar på den frågan var att det var det definitivt inte. Så tyckte även 

vänföreningen som ansåg att verksamheten var förstörd i och med alla bråk och styrelsens 

behandling av ledningen. Enligt dem kunde man absolut inte fortsätta med samma människor 

i styrelsen.37 Den nya debatten kom att fokuseras på huruvida det är etiskt försvarbart att ta 

över jobbet efter en människa som av många anses ha blivit orättvist behandlad och avskedad 

på felaktiga grunder. Den frågan var dock inte huvudskälet till att debatten blev livlig, det var 

i stället frågan om hur mycket man som konstkritiker bör lägga sig i och försöka påverka 

händelser i kulturlivet (till skillnad från att bara rapportera om och analysera dem). 

 Denna fråga aktualiserades av en e-postkorrespondens mellan Lars O Ericsson, 

frilansande konstkritiker på Dagens Nyheter, och Rodrigo Mallea Lira, en av de tre nya 

ledarna på Tensta Konsthall. Bara några dagar efter att det hade meddelats att den nya trion 
                                                        
33 Sonja Hedstrand: ”Trio tar över Tensta konsthall”, Dagens Nyheter 8 maj 2004 
34 Ingela Lind, ”KOMMENTAR: Konst 2 en smart och kreativ lösning” Dagens Nyheter 8 maj 2004 
35 Peter Cornell, ”Tenstatest: Hur mycket konstteori tål Tensta?” Expressen 10 maj 2004 
36 Gunilla Grahn-Hinnfors, ” Tensta delar konstsverige” Göteborgs-Posten 12 juni 2004 
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skulle ta över verksamheten skickade Ericsson ett upprört e-brev till Mallea Lira där han 

uttrycker sin stora förvåning och besvikelse över att gruppen har kunnat ta på sig uppdraget 

tillsammans med en styrelse som har ”förstört Tensta Konsthall och ödelagt två kreativa 

människors livsverk”. Ericsson avslutar med att meddela att han inte vill ha något med den 

nya ledningen att göra i framtiden: ”Något samarbete med er, vara [sic] sig när det gäller K2 

eller på något annat sätt är i fortsättningen helt otänkbart.”38  

 Samma dag som han skrev till Mallea Lira skickade Ericsson också ut ett e-brev med 

rubriken ”Till alla goda krafter i Konstsverige” till bland annat personal på Dagens Nyheter, 

Konstfack och Moderna Museet. Här uttryckte han sin sorg och bestörtning över att dessa tre 

personer som ”ändå skapat sig viss cred i konstlivet” kunnat tacka ja till att jobba med 

styrelsen som både förstört konsthallen och två kreativa människors livsverk (han inkluderade 

alltså även Celia Prados arbete). Enligt Ericsson är ”somliga” beredda att gå över lik för att 

främja sin karriär. Han uppmanade sedan de goda krafter han adresserat att följa hans exempel 

och avstå från allt samröre med den nya ledningen, samt att verka för styrelsens avgång och 

skaparnas återtillsättande; ”Ty vilken av oss kommer med anständigheten i behåll att kunna 

vilja ha med dem och Tensta Konsthall att göra?”.39 

 Den 11 maj skrev Ericsson ytterligare ett e-brev till Rodrigo Mallea Lira i vilket han 

menade att det ännu fanns chans för trion att rädda sin heder genom att backa ur, eller 

åtminstone kräva styrelsens avgång och att namnet på konsthallen ändras. Han avslutade med 

att säga att de som tar jobben efter folk som blivit utslängda är ”svartfötter”, och att gruppen 

inte ska låta sig göras till sådana. Mallea Lira svarade att det inte handlar om heder utan om 

att rädda en scen, vilket Ericsson också ville. Utan en hållbar lösning för konsthallens drift var 

bidragsgivarna på väg att dra sig ur och Mallea Lira menade att den fortsatta verksamheten nu 

var säkrad. Därefter förnekade han att de någonsin kommer att bli svartfötter eftersom de har 

sin integritet, och han bad Ericsson ha tålamod. Ericsson blev dock inte blidkad utan svarade 

med ett ännu argare e-brev där han anklagade den nya ledningen för att gå 

”marodörstyrelsens” ärenden och för att ha blivit ”skändlighetens marionetter”.40  

 Den 12 maj vidarebefordrade den nya ledningstrion det ”märkliga” första e-brevet från 

Ericsson till Mallea Lira till Maria Schottenius, kulturchef, och Jan Wifstrand, chefredaktör 

och ansvarig utgivare, på Dagens Nyheter som Ericsson arbetade för. De menade att det sände 
                                                                                                                                                                             
37 Detta var de huvudsakliga skälen till att vänföreningen, efter misslyckade försök att få Wroblewski återtillsatt, 
avvecklade sig själv. 
38 E-brev från Lars O Ericsson till Rodrigo Mallea Lira, 8 maj 2004 
39 E-brev från Lars O Ericsson till ett antal högt uppsatta personer i kulturlivet, 8 maj 2004 
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obehagliga signaler och kunde uppfattas som ett hot. Lars O Ericsson hade enligt dem, som en 

av Sveriges mest välkända konstkritiker på Sveriges största morgontidning, makt och 

inflytande över konstlivet som också innebär ansvar. En person i Ericssons sits kan påverka 

både den allmänna opinionen och i förlängningen finansiärers vilja att ge bidrag, vilket enligt 

brevskrivarna kräver att man är tydlig med den roll man har. Ericssons agerande kändes enligt 

dem ”inte rätt eftersom han både agerar som upprörd privatperson, opinionsbildare samt 

kritiker utan att vara öppen med sina olika roller offentligt.” Oron gällde alltså främst att 

Ericsson skulle kunna fortsätta att skriva om deras verksamhet (eller bojkotta den) utan att det 

han gett uttryck för i brevet till Rodrigo Mallea Lira och i brevet till ”alla goda krafter i 

konstsverige” var känt för läsarna.41  

 Reaktionerna från Dagens Nyheter blev att man höll med om att Ericsson agerat oetiskt 

och tillfälligt stängde av honom från att för tidningens räkning skriva om svensk konst.42

  Bara några dagar senare hölls en debatt om konstkritikens utveckling tillsammans med 

Svenska Konstkritikersamfundet på konstnärsdrivna galleriet SOC i Stockholm. Inför denna 

skickade Lars O Ericsson, som inte kunde medverka, förslag till SOC på att man skulle lägga 

till en punkt på programmet med anledning av vad som höll på att hända med Tensta 

Konsthall, nämligen frågan om kritikens moral. Hans utgångspunkt var frågan om hur 

kritikerna borde förhålla sig till ”K2-gänget” som ”villigt låter sig bli marionetter” för den 

förhatliga styrelsen.43 Hans frågeställning innehöll också ett förslag på åtgärd:  
 
Frågan som uppstått i och med K2-trojkans agerande är om kritiken bara kan dra ett streck 
över de skändligheter som begåtts mot skaparna av Tensta Konsthall, eller om kritiken har en 
moralisk förpliktelse att agera, exempelvis genom att låta en iskall medietystnad falla över 
verksamheten där, så länge marodörstyrelsen sitter kvar? Gör sig kritiken inte till 
medbrottsling om den blundar för det som skett?44 

 

Han antyder alltså att kritikerna kan använda sig av tystnad, det vill säga bojkott, för att visa 

sitt missnöje i den aktuella frågan och kanske också i andra frågor. Här väcktes alltså frågor 

om kritikernas roll och ansvar i konstlivet.45 

 Svenska konstkritikersamfundet har satt upp en yrkesetik för konstkritiker, där kan man 

läsa i andra paragrafen: 

                                                                                                                                                                             
40 E-brev från Lars O Ericsson till Rodrigo Mallea Lira, 11 maj 2004. 2 stycken E-brev från Rodrigo Mallea Lira 
till Lars O Ericsson 11 maj 2004 
41 E-brev från Jelena Rundqvist och Ylva Ogland till Maria Schottenius och Jan Wifstrand, 12 maj 2004  
42 Sophie Allgårdh, ”Konstkritikernas integritet under press”, Svenska Dagbladet 13 september 2004 
43 E-brev från Lars O Ericsson till SOC i Stockholm, maj 2004 (datum okänt) 
44 E-brev från Lars O Ericsson till SOC i Stockholm, maj 2004 (datum okänt) 
45 E-brev från Lars O Ericsson till SOC i Stockholm, maj 2004 (datum okänt) 
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Konstkritiker bör undvika varje form av beroendeförhållande till konstnärer, utställnings-
arrangörer och andra intressenter i konstlivet, vilkas verksamhet kritiker måste förutsättas 
komma i kontakt med i sin yrkesutövning. Konstkritiker skriver för allmänheten, inte 
konstlivets intressenter.46  

 
Det är svårt att säga om Ericsson hade ett ”beroendeförhållande” till någon inblandad i 

konflikten, även om han uppenbarligen var personligt engagerad, men vi kan konstatera att 

han bröt mot punkten att en konstkritiker ska skriva för allmänheten, då han i egenskap av 

konstkritiker uttryckte sin åsikt och skrev inlägg som faktiskt bara var synliga för vissa av 

”konstlivets intressenter”. 

 Det var hårda ord som framfördes av Lars O Ericsson, något som måste tolkas som att 

han verkligen var engagerad i frågan. Detta är inte unikt, i debatten kring Tensta Konsthall var 

många upprörda, men det anmärkningsvärda med korrespondensen mellan Ericsson och 

Konst2-trion och med det e-brev han skickade ut till ”konstsverige” var att Ericsson här 

agerade som privatperson och som kritiker samtidigt. Han hade som konstkritiker på Dagens 

Nyheter tidigare haft till uppgift att rapportera om och analysera vad som hände i 

konstvärlden, bland annat i Tensta, samtidigt som han naturligtvis också hade möjlighet att 

agera som opinionsbildare. Journalistens dubbla roll som rapportör och opinionsbildare 

komplicerades här ytterligare av att Ericsson också, som konstaterats i e-brevet till Dagens 

Nyheter, agerade som privatperson samt att denna del av hans opinionsbildning var dold för 

allmänheten, men inte för den så kallade konstvärlden. 

 Frågor om kritikernas roller var aktuella inte bara i Tenstadebatten, vilket det faktum att 

det skulle hållas en debatt i ämnet visar, men turerna kring Lars O Ericsson och styrelsen för 

Tensta Konsthall visade tydligt att en diskussion var nödvändig. I en antologi om 

utställningsmediet; Expositioner från 2000, talar man om just förändringarna inom konsten 

och konstvärlden som har gjort att rollerna för de olika aktörerna är i förändring. Håkan 

Nilsson menar i essän ”Självreflexionen, den yttersta av cynismer” att curatorn har fått en mer 

central roll på bekostnad av både konstnären och kritikern. Konstnären och curatorn hjälper 

dock varandra och skapar ett system där de kan legitimera varandra, vilket gör den oberoende 

kritikern allt mindre viktig.47 Kanske kan detta resonemang ge ett visst mått av förståelse för 

varför Ericsson försöker försvara sin roll som kritiker och granskare men även varför folk 
                                                        
46 Svenska Konstkritikersamfundet, Yrkesetik för konstkritiker 
[http://www.aicasweden.org/ny/index.php?section=info&language=sv&subsection=yrkesetik] besökt 18 
november 2004 
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reagerade så starkt på Ericssons agerande, det blir alltid reaktioner när någon gör vad de inte 

förväntas göra. 

 Frågorna och debatten var hur som helst i rullning under försommaren 2004 och i juni 

började ett upprop cirkulera, påskrivet av samme Lars O Ericsson, den tidigare medlemmen 

av Tensta Konsthalls konstnärliga råd Sune Nordgren, Tenstapolitikern Nalin Pekgul, 

konstnären Carl Michael von Hausswolff med flera. Uppropet var ett resultat av ett möte för 

att försöka rädda konsthallen som hölls i mars samma år. Kraven man framförde var att 

konsthallen ”återlämnas till Tenstaborna” och att den gamla ledningen skulle återtillsättas. 

Den nya ledningen ansågs splittrad eftersom de hade två skilda uppdrag, Tensta Konsthall 

riskerade enligt uppropet att bli en bisyssla för dem.48  

 I Expressen rapporterade Natalia Kazmierska och Mårten Arndtzén om debatten som 

Kazmierska kallade en ”hedersmordsdebatt om konst” framhejad av ”det våldtagna 

konstetablissemanget” eller ”några VIP i konstlivet”. Båda ifrågasatte varför pratet om heder 

och stolthet tagit över debatten och frågan om hur man på bästa sätt ska kunna visa bra konst 

har kommit i skymundan. Detta är ett brott mot det som skrivits i andra tidningar där man 

hade koncentrerat sig på vem som gjort fel i konflikten som ledde fram till Wroblewskis 

avskedande. Arndtzén påpekade att det senaste uppropet får en fadd bismak om man känner 

till att Lars O Ericsson, som skrivit under, hade skickat hotfulla e-brev till den nya ledningen. 

Expressen var i och med detta först att berätta för allmänheten om de kontroversiella e-

breven.49 

 Lars O Ericsson svarade på Arndtzéns kommentar och detta ledde till en replikväxling i 

tidningen, där Ericsson menade att han inte alls hade hotat någon och inte heller uppmanat till 

bojkott, det enda han ville var att uttrycka sin moraliska indignation samt uppmana 

konstkritikersamfundet att ta upp en diskussion om hur kritikerna bör förhålla sig till frågan. 

Arndtzén svarade med några citat ur Ericssons olika e-brev och tyckte att de kunde tala för sig 

själva.50  

 Under sommaren var det ganska tyst i media angående Tensta Konsthall, 

utställningsverksamheten hade fortfarande inte kommit igång, men den var under planering 

                                                                                                                                                                             
47 Håkan Nilsson, ”Självreflexionen, den yttersta av cynismer”, Expositioner, Power Ekroth med flera (red), 
Stockholms Universitet, Stockholm 2000 
48 Grahn-Hinnfors, Göteborgs-Posten, 12 juni 2004, och Jenny Leonards, ” Fortfarande turbulent i Tensta”, 
Svenska Dagbladet 10 juni 2004 
49 Natalia Kazmierska, ”Kommentar/Natalia Kazmierska: Tensta, no Fittja, yes” Expressen, 1 juni 2004, och 
Mårten Arndtzén, ”Tensta nostra Striden fortsätter” Expressen 10 juni 2004 
50 Arndtzén Expressen 10 juni 2004, Lars O Ericsson, ”Replik: Anständiga fasoner. Debatten om Tensta går 
vidare”, Expressen 12 juni 2004, Lars O Ericsson, ”Arndtzén ljuger... Debatten om Tensta konsthall rasar 
vidare” Expressen 12 juni 2004, Mårten Arndtzén, ”... jag citerar” Expressen 17 juni 2004 
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och antagligen avvaktade man resultatet innan det skulle bli aktuellt att skriva om konsthallen 

igen. Frågorna kring konstkritik var dock fortsatt aktuella och den 11 september, samma dag 

som Tensta Konsthall hade återinvigningsfest, hölls ett seminarium på Moderna Museet om 

kritikens villkor. Här medverkade Lars O Ericsson och berättade sin version av 

Tenstahistorien och e-postkorrespondensen som hade lett fram till att han blev avstängd från 

att skriva om svensk konst i Dagens Nyheter. Förbudet hade dock vid tidpunkten nyligen 

upphävts. Ericsson menade att han försökt få sin åsikt publicerad i tidningen men inte fått, 

därför var han hänvisad till andra vägar för att få ut sin åsikt.51  

 Malte Persson från Expressen rapporterade från debatten: ”Man skulle dock kunna tro 

att det var en förevändning för att låta Lars O Ericsson tala ut om sitt gräl med DN” och han 

tyckte att det var omöjligt att hänga med i den diskussionen utan att vara närmare insatt i 

turerna kring Tensta Konsthall. Persson såg två poler i förhållande till konstkritiken under 

mötet, en med Ericsson i spetsen och en med Expressens Mårten Arndtzén, där den 

förstnämna inte ser att det ligger någon intressekonflikt i att vara både kritiker och curator 

samtidigt men att man måste vara seriös och gå på djupet, medan den andra polen är mer 

skeptisk till de dubbla rollerna samtidigt som den betonar underhållningsvärdet.52  

 Ericssons suspendering i maj 2004 måste naturligtvis ha varit känd bland hans kolleger 

och andra som har insyn i kultur- eller tidningsvärlden, men för en vanlig tidningsläsare måste 

det ha varit svårt att förstå varför Ericssons namn plötsligt inte syntes under några 

konstrecensioner. I augusti gjordes ett försök att lösa konflikten genom att Ericsson skulle 

skriva en artikel som förklarade vad som hänt och den tillfälliga suspenderingen upphävdes, 

men artikeln publicerades aldrig och den 30 september kunde man läsa på journalisten.se, 

Journalistförbundets tidning, att Dagens Nyheter hade brutit allt samarbete (det vill säga 

frilanskontraktet) med Lars O Ericsson. Enligt Ericsson var anledningen att han hade kritiserat 

Dagens Nyheter vid debatten på Moderna Museet, men Dagens Nyheters kulturchef Maria 

Schottenius underströk att det handlade om hans agerande gentemot den nya ledningen för 

Tensta Konsthall: ”För Dagens Nyheters trovärdighet är det väsentligt att våra kritiker inte 

använder sin position på tidningen för privat maktutövning.” Hon sade också att det genom en 

text Ericsson skrivit blivit uppenbart att han inte delade hennes och Dagens Nyheters syn i en 

fundamental fråga.53 Journalistklubbens ordförande på Dagens Nyheter, Ingrid Eriksson, 

betonade att det var en svår situation, då redaktionen uppfattat Lars O Ericsson som en 

                                                        
51 Sophie Allgårdh, Expressen, 13 september 2004 
52 Malte Persson, ”Antecknat/moderna: O-bemärkt ordväxling”, Expressen 13 september 2004 
53 Den text hon talar om är troligtvis den opublicerade text Ericsson skrev som förklaring till konflikten. 
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medarbetare medan han själv uppfattade sig som en kulturpersonlighet med flera roller i 

svenskt konstliv.54  

 Utställningsverksamheten på Tensta Konsthall öppnade trots alla turer till slut den 8 

september, och av Lars O Ericssons uppmaning till ”isande medietystnad” märktes ingenting, 

bevakningen av den första utställningen med turkiska konstnärsgruppen Oda Projesi var så 

vitt jag kan förstå normal. Däremot inleddes många artiklar och recensioner med ett snabbt 

referat av de tidigare bråken, eller i alla fall något konstaterande att det har varit turbulent. 

 Många tidigare artiklar gav ett intryck av att Tenstaborna var väldigt engagerade i 

konflikten, och visst fanns det en hel del människor som protesterade, men i en intervju med 

den nya ledningen i samband med nyöppnandet av konsthallen gavs ett annat perspektiv på 

debatten. På frågan om alla konflikter nu är historia svarade Mallea Lira: ”Det är ingen som vi 

mött i Tensta som bryr sig i alla fall. Debatten har pågått främst i de stora dagstidningarna och 

det är få här som prenumererar på dem. De säljs heller inte i kioskerna här på torget.”55 Detta 

väcker frågor om konstkritikens uppgift och vilka kritikerna egentligen skriver för. Tensta 

Konsthall har fått en enorm uppmärksamhet i media, ändå har detta inte nått fram till 

Tenstaborna. Kanske politikerna skulle ha sett över Tenstabornas medievanor och 

konsthallens informationskanaler innan de började ställa krav på förändringar i 

verksamheten? 

 

 

Jämförelser med andra konsthallar 
 

Efter att ha gått igenom konfliktens händelseförlopp och behandlat opinion och debatt kring 

den vill jag genom att jämföra Tensta Konsthall med andra konsthallar i jämförbara 

situationer se om det finns generella svårigheter för dessa att förhålla sig till. Är turerna kring 

Tensta Konsthall unika eller kan man dra paralleller till hur det har gått för liknande 

institutioner? När det stormade som värst kring konsthallen i december 2003 skrev Gunilla 

Grahn Hinnfors i Göteborgs-posten: ”Vi som fortfarande minns diskussionerna 

kring Mölndals konsthall och Edsvik i Sollentuna vet vart det leder”.56  

 

 
                                                        
54 Håkan Lindqvist, ”DN säger upp konstkritiker”, journalisten.se 30 september 2004 
[http://www.journalisten.se/a.asp?article_id=7600] besökt 10 november 2004 
55 Erica Trejs, ”Tensta konsthall är tillbaka”, Svenska Dagbladet 10 september 2004 
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Edsvik Konst och Kultur 

Om vi väljer att jämföra Tensta Konsthall med konsthallen Edsvik Konst och Kultur 

upptäcker vi att Grahn Hinnfors farhågor till stor del besannades. Det fanns många likheter 

mellan konsthallarna, båda ligger i en Stockholmsförort och liksom i Tensta styrdes Edsvik av 

en ”eldsjäl”, en person med visioner och höga ambitioner – Maria Fridh. När Edsvik öppnade 

1996 hade man som mål att bedriva spjutspetsverksamhet med samtidskonst, något man 

lyckades bra med, utställningarna fick mycket uppmärksamhet och bra kritik. En skillnad 

mellan Tensta och Edsvik var att man i Edsvik visade olika kulturyttringar som dans och 

musik men med fokus på bildkonsten medan Tensta är en mer utpräglad 

konstutställningslokal.  

 I oktober 2001 blev det känt att Edsviks konstförening, den ideella föreningen som 

driver konsthallen, var i kris och hade ett underskott på 700 000 kronor. Kommunpolitikerna i 

Sollentuna, som hittills hade täckt ungefär hälften av kostnaderna för konsthallen, började nu 

att precis som i Tensta ställa krav på breddning och större lokal förankring genom att ta in 

lokala konstnärer, inklusive amatörer, och man ansåg att detta gick att förena med en 

verksamhet av hög internationell klass. Konsthallschefen Fridh menade att detta är en 

omöjlighet, den högkvalitativa profilen man hållit som spjutspets för samtidskonst skulle 

förstöras om man samtidigt tog in amatörer.57 Precis som i Tensta såg lokalpolitikerna det 

som ett problem att man visserligen lockade en relativt stor publik men att denna publik 

främst var vana konstkonsumenter utifrån, de ”vanliga” Sollentunaborna besökte inte hallen i 

någon större utsträckning.  

 Eftersom kommunen var den största bidragsgivaren och även upplät lokalerna för 

konsthallen hade de stort inflytande på hur verksamheten skulle fortsätta att drivas. Sollentuna 

kommun gick med på att rädda konsthallen ur den ekonomiska krisen, det vill säga betala 

underskottet och ge fortsatt bidrag, men på villkor att chefen Maria Fridh avskedades 

eftersom hon inte var lyhörd för en breddning av programmet. I stället ville man ha någon 

med större lokal förankring.58 I Tenstafallet sparkades chefen på initiativ av styrelsen, inte 

kommunen, men det var liknande idéer om lokal förankring och breddning av programmet, 

fött ur en ekonomisk kris, som startade processen, och kommunpolitikerna i Tensta 

resonerade ofta på ungefär samma sätt när de menar att det är viktigt att engagera 

                                                                                                                                                                             
56 Gunilla Grahn Hinnfors, ”Nu håller vi tummarna för Tensta”, Göteborgs-Posten 2 december 2003 
57 Birgitta Rubin, ”Edsviks konstförening i kris”, Dagens Nyheter 7 oktober 2001 
58 Terese Cristiansson, ”Sollentuna räddar Edsvik men sparkar chefen” Dagens Nyheter 15 november 2001 
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lokalbefolkningen och att det var just lokalproducerad konst som har störst chans att skapa det 

engagemanget. 

 I skrivandets stund ligger Edsviks Konsthall ”i malpåse” och utredning pågår om hur 

fortsatt verksamhet skulle kunna bedrivas.59 Det verkar alltså inte ha fungerat så bra efter det 

att man frångick ursprungsidén och sade upp chefen och initiativtagaren. Återstår att se hur 

det går både i Edsvik och i Tensta, men den nya ledningen i Tensta Konsthall har i alla fall 

kommit igång och där arbetar man på sedan i början av september 2004.  

  

Andra exempel 

Tyder exemplen Tensta och Edsvik på att det inte är möjligt att driva ett offentligt finansierat 

konstrum med höga ambitioner och högkvalitativ samtidskonst i ett förortsområde? Det finns 

uppenbarligen andra konsthallar som har hittat fungerande sätt att förhålla sig till alla olika 

krav och förväntningar utan att kvaliteten på utställningarna blir lidande eller konflikterna blir 

för stora. 

 Bo Andér framhöll i utredningen om Tensta Konsthalls framtid Kulturprojekt Röda Sten 

i Göteborg som ett gott exempel. Det har ”en tillkomsthistoria av samma karaktär som Tensta 

Konsthalls” samt en jämförbar budget, där pengarna liksom i Tensta främst kommer från 

offentliga medel. Skillnaden är att Röda Sten har haft över 30 000 besökare per år sedan 

öppnandet 2000, mot Tenstas knappt 10 000.60  

 Andér citerar Röda Stens måldokument där de menar att de behövds som ”en arena för 

nyskapande och gränsöverskridande experiment, som ett vitaliserande och oroande moment i 

stadens, regionens och landets kulturliv”, vilket Andér troligtvis tyckte var jämförbart med 

Tensta Konsthalls målsättningar. Han berättade inte exakt vad denna konsthall har gjort 

annorlunda än Tensta, men underströk att de har en mångsidig utställnings- och 

programverksamhet, vilket man då kan anta att han menade att Tensta inte hade. Att detta 

framhölls som exempel i Andérs utredning beror troligtvis på att det stödjer 

kulturförvaltningens förslag på förändringar som skulle kunna rädda konsthallen, nämligen 

just mångsidighet och breddning. Vad han inte tar upp är att det trots allt finns stora skillnader 

i förutsättningar, Röda Sten ligger närmare stadens centrum än vad Tensta gör, den gamla 

industrilokalen ligger vackert vid ett promenadstråk längs Göta älv (inte som Tensta 

Konsthall i en gammal ”arkitektonisk rest” i ett centrum med dåligt rykte) och där finns en 

restaurang med uteservering. Den största skillnaden är att Röda Stens målsättning är att visa 

                                                        
59 Sollentuna kommuns hemsida [http://www.sollentuna.se/] besökt 15 december 2004 
60 Ander, 2003, s 6 
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vandringsutställningar av högsta kvalitet medan Tensta Konsthall alltid haft nyproduktion av 

utställningar som kärnan i sin verksamhet, detta torde kräva både mer pengar och större 

arbetsinsatser varför det är naturligt att det finns mindre pengar kvar till marknadsföring och 

publikarbete. 2001 kom en rapport från Nätverkstan Kultur i Väst som pekar på 

organisatoriska och ekonomiska problem för Röda Sten och lägger fram förslag för fortsatt 

verksamhet. Antagligen gav denna rapport resultat eftersom konsthallen fortfarande fungerade 

två år senare, då den togs upp som ett gott exempel hos Andér.61  

 I Tumba utanför Stockholm ligger Botkyrka Konsthall. Botkyrka är liksom Tensta ett 

område med hög andel invandrare som oftast fått dålig publicitet. Konsthallen öppnade i nya 

lokaler 2002 och har sedan dess fungerat bra, kanske inte som den mest banbrytande 

konstinstitutionen, men med flera uppmärksammade och uppskattade projekt och med en del 

nyproducerad samtidskonst. I anslutning finns ett museum tillägnat Tumbakonstnären Sven 

X:et Erixons verk, och man har en bildverkstad där det hålls kurser för barn och vuxna. 

Botkyrka Konsthall har alltså lyckats hitta en lokal förankring i en känd lokal konstnär och 

man engagerar människor genom kurser och workshops, detta är sådant som 

kulturförvaltningens utredning efterlyste för Tensta Konsthall.62 
 

 

Grundarnas vision kontra politikernas krav 
 

Jag har kommit fram till att en av konfliktens viktigaste beståndsdelar har varit att de 

inblandade har haft olika utgångspunkter och olika syn på vilka uppgifter verksamheten samt 

de olika aktörerna har haft. I det här kapitlet tittar jag på hur de olika förväntningarna, 

tillsammans med konsthallens ekonomiska, geografiska och sociala villkor har spelat in i 

konflikten. 
 

Förutfattade meningar 

Att lokala politiker, rikspolitiker, besökare och de som driver konsthallar har olika syn på 

vilka funktioner en konsthall ska fylla är kanske inte så konstigt. Grundarna har ju sina 

visioner och med det engagemang de lägger ner är det förståeligt att de inte vill ändra på 

grundkonceptet i första taget. De som drev Tensta Konsthall var alla välutbildade och erfarna 

                                                        
61 Se Andér, 2003 s 6, Röda Stens Hemsida: [www.rodasten.com] besökt 8 december 2004, samt Silva Hildbrand 
med flera, Inte en jävla konsthall till… en genomlysning av Röda Stens organisation, rapport från Nätverkstan 
Kultur i Väst, Göteborg 2001. 
62 Botkyrka kommuns hemsida: [http://www.botkyrka.se/kultur-fritid/kultur/konst/] besökt 8 december 2004 
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inom sitt område medan det av de tre personerna i ledningen bara var Beate Sydhoff som hade 

gedigen bakgrund inom kulturområdet. Styrelsen har ansvar för att allt ska fungera 

administrativt och ekonomiskt men är inte inblandade i vardagsarbetet med konsthallen. De 

möter inte heller publiken på samma sätt som ledningen. Lokala politiker vill naturligtvis att 

kulturstödet ska gynna regionen på många sätt, medan till exempel Statens Kulturråd är 

mindre intresserade av regionala värden då de främst ska stödja projekt med riksintresse. 

Publiken har självklart krav på att utställningarna ska vara intressanta, men även de som bor i 

stadsdelsnämnden och som inte är intresserade av att se konst överhuvudtaget kan ha krav på 

att konsthallen ska gynna orten, eftersom den finansieras av de skattepengar som alla har 

bidragit till och ska slåss om.  

 Alla har alltså olika krav och förväntningar och det verkar som att det är svårt för de 

inblandade att förstå vad de andra aktörerna vill. När besökarantalet, speciellt besökare från 

Tensta, av styrelsen och lokalpolitikerna ansågs för litet antog dessa båda grupper att det som 

behövdes var lokal förankring för att öka intresset. Den lokala förankringen skulle enligt dem 

bland annat innebära att lokala konstnärer skulle ges större utrymme. Ledningen tyckte också 

att lokal förankring var viktigt, men utgick från att det var kvaliteten på utställningarna som 

skulle locka publik. Ledningen hade ett långsiktigt pedagogiskt arbete där man arbetade mot 

skolorna för att skapa kontinuitet och vana vid samtidskonst.63 Här ser vi hur liknande mål 

kan ges helt olika lösningar, frågan är vem som ska ha den slutliga beslutsrätten.  

 Ibland verkar de olika kraven från alla håll ha gett upphov till att en part redan innan en 

diskussion kommit igång ansett sig veta vad den andra parten tyckte och försökt anpassa sig 

efter det. Ett exempel är ett uttalande av styrelsemedlemmen Beate Sydhoff i Dagens Nyheter. 

I en intervju framhöll hon att man måste engagera lokalbefolkningen och reportern frågade 

om samarbetet med skolan var ett krav från finansiärerna. Sydhoff svarade: ”Nej inte alls! 

Men om de inser att man tänker lite åt det hållet så är de mer benägna att ge bidrag.”64 Man 

anpassade sig alltså till tänkta, inte framförda krav.  

 På liknande sätt var det när Kulturförvaltningens utredning ville öka det lokala 

engagemanget och då antog att folket i Tensta ville ha lokalproducerad konst. Detta fanns det 

inga undersökningar som stödde, och trots att kulturförvaltningens viktigaste invändning mot 

hur konsthallen fungerade var att den inte lockade tillräckligt många vuxna Tenstabor fanns 

inga undersökningar eller utredningar som studerade denna grupps kulturvanor och 

förväntningar. Däremot fanns det ett examensarbete från 1999 som studerade 
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Tenstaungdomars syn på konst i allmänhet och Tensta Konsthall i synnerhet. Ur dess 

enkätundersökning framkom att det som var centralt då ungdomarna svarade på frågor om 

konst var att konst ska handla om, och väcka, känslor. Konsten får gärna vara vacker och 

förståelig samt förmedla något av konstnärens syfte och tankar. På frågan om man vill se 

konst gjord av konstnärer från samma miljö som en själv valde de flesta mittenalternativet på 

skalan, vilket innebar att man var likgiltig eller inte visste svaret.65 

 Utifrån denna undersökning kan man dra slutsatsen att Tenstaungdomarnas syn på konst 

troligtvis inte skiljer sig avsevärt från andra ungdomars, däremot är det få som lever i familjer 

som regelbundet tar del av konstlivet. Problemen med att locka dem är många, framför allt att 

de prioriterar annat på sin begränsade fritid.66 Situationen för den vuxna publiken i Tensta 

borde vara liknande, även om många vuxna i Tensta är mer marginaliserade än ungdomarna 

då de oftare inte har tillräckliga kunskaper i svenska eller står utanför samhället på andra sätt. 

Det är alltså inte framför allt konstnärer från samma miljö som skulle locka den lokala 

publiken. För att locka en ny publik, vilket är ett av de kulturpolitiska målen som fastställdes 

1996, krävs omfattande förändring i attityder och fritidsvanor och så är också fallet för 

konsten i allmänhet. Gregor Wroblewski konstaterar i en intervju från 2002 att gå på 

konstutställning är den mest socialgruppsrelaterade kulturkonsumtionen, vilket verkar stämma 

då alla undersökningar pekar på att den vanligaste konstbesökaren är en medelålders 

välutbildad kvinna.67 Därför kan det synas en aning naivt att tro att endast en förändring i 

Tensta Konsthalls program eller innehållet i utställningarna skulle ändra på detta mönster.  

  

Ekonomiska villkor för offentligt finansierad konst 

När det gäller konst som är finansierad av privata intressen som företag har det ofta höjts 

röster om att detta är en farlig utveckling och att sponsring i alltför hög grad kan styra 

konsten. Därför är det intressant att titta på projekt som Tensta Konsthall som är helt 

finansierat av offentliga medel och se att det inte alls är fritt från styrning utifrån. I fallet 

Edsvik hade man en del privat finansiering men var till störst del beroende av offentliga 

medel. Mårten Arndtzén jämför i samband med krisen i Edsvik skillnaden mellan denna 

konsthall och en annan, Kullaberg: ”Det ena ett privat projekt, det andra en verksamhet 

finansierad med kommunala skattepengar - vilket medför en helt annan sårbarhet.” 68 Faktum 

är ju att det finns väldigt små marginaler i de offentliga medlen att täcka oväntade utgifter, de 
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privata finansiärerna kanske är mer benägna att skjuta till lite extra då de inte vill sätta sitt 

namn på ett ofullständigt eller lågkvalitativt projekt. Politikerna har ofta krav på att det de 

finansierar på något sätt ska gynna orten eller hela landet. Samtidskonsten kan idag i de flesta 

fall inte finansiera sig själv genom inkomster från entréavgifter eller försäljning. Den är därför 

beroende av bidrag från politikerna eller från privat håll. Jag inser att det finns problem med 

båda finansieringarna, men tror att medvetenheten om risker för styrning från företag och 

liknande är större bland folk i allmänhet då detta lätt kan ses som en kommersialisering av 

konsten. 

 Konstnären Mikael Richter skriver i Expositioner från 2000 om problemet med 

maktfördelningen i konstvärlden, att de som sitter på pengarna blir de som i praktiken 

bestämmer vilken konst som ska visas trots att de sällan har konstnärlig utbildning och ofta 

inte ens teoretisk kunskap om konst. Han är kritisk till att konstnärerna och konsthallarna 

måste rätta sina mål efter politikernas målsättningar, därför att detta leder till att konsten blir 

alltför beställarstyrd i stället för styrd av konstnären själv.69  

 Frågan om hur konsten ska finansieras och vem som ska bestämma över pengarna är 

komplicerad eftersom den som finansierar i förlängningen påverkar konstens innehåll, och det 

verkar inte finnas några enkla svar. I kulturförvaltningens utredning om Tensta Konsthall 

säger Bo Andér att ”All erfarenhet och även forskning på området talar för att medelstillskott 

genom sponsring eller på annat sätt inte ger nödvändig stabilitet, genom att det ofta handlar 

om tillfälliga eller endast marginella budgetförstärkningar”, tvärtemot Arndtzéns syn på 

offentlig finansiering som sårbar. Andér skriver dock aldrig var man kan finna denna 

forskning och ger inga exempel på negativa erfarenheter av sponsring. Däremot konstaterar 

han tidigare i rapporten som ett oproblematiskt faktum det Richter ser som ett stort problem: 

”att varje verksamhet som baseras på offentlig bidragsgivning, måste relatera lyhört till 

bidragsinstansernas värdering av och synpunkter på verksamhetens inriktning och resultat”.70 

 Denna syn delas av konsthallsstiftelsens ordförande Bertil Nyberg, som hade beställt 

utredningen. I en intervju i Dagens Nyheter i november 2003 konstaterar han att det är 

politikerna som har makten över pengarna, ”vi måste vara beredda på att de kan ställa vissa 

krav”.71 Detta innebär i praktiken att de som vill ha bidrag från offentliga medel måste rätta 

sig efter politikers konstsyn och sträva efter likartade mål. 

                                                        
69 Mikael Richter: ”Konstnären på egna villkor” ur Expostitioner, 2000, s 55-56 
70 Ander, 2003, s3 och 4 
71 Persson, Dagens Nyheter 15 november 2003 
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 Kraven gällde i det här fallet som vi har sett en breddning av programmet och 

samverkansformer med andra i syfte att öka den lokala förankringen och locka större vuxen 

publik från Tensta, samt för att säkra ekonomin i framtiden. 
 
Krav på lokal förankring, vad innebär det? 

Vissa såg inte kraven från politikerhåll som fullt så självklara som ordförande Bertil Nyberg. I 

samma intervju som ovan säger Sirpa Rydh som arbetar med kultur och integration på 

stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta att hon tycker att diskussionen är bisarr och hon är 

kritisk till de krav på delaktighet som ställs på Tenstaborna. ”Konsthallen drabbas av Tensta-

syndromet. Människorna som bor här ute ska integreras tio gånger om dagen.” Avslutningsvis 

frågar hon sig något jag tycker att det hade varit intressant att få svar på i utredningen från 

kulturförvaltningen: ”Hur ofta går genomsnittssvensson på en utställning?”72  

 Uppenbarligen ställs det speciella krav på konsthallen därför att den ligger just i Tensta. 

För politikerna är det inte bara frågan om en rättvis kulturpolitik utan också en fråga om 

integration. Tensta är en invandrartät förort med dåligt rykte och många problem, konsthallen 

blev ett medel för att bekämpa den rådande situationen, och när målen inte uppnåddes 

tillräckligt snabbt kom krav på förändringar i verksamheten. Även grundarna har alltid varit 

medvetna om konsthallens unika läge och sett sin chans att förändra både Tenstas rykte och 

situationen i Tensta Centrum. En av deras tre målsättningar var ju redan från början att nå en 

ny publik med inriktning på västra Stockholm. Redan 1998 sade Wroblewski i samband med 

en pågående utställning att den var bra för att förankra konsthallen i området. 73 

 Publikarbetet i Tensta Konsthall har ända från början varit långsiktigt och inriktat på 

skolbarn och ungdomar. Man väntade sig att detta skulle skapa en vana hos de unga att gå på 

konstutställningar och att deras föräldrar kunde bli nyfikna när de kom hem och berättade om 

utställningarna. Att nå den vuxna publiken med invandrarbakgrund var svårare än att nå dem 

som är kvar i skolan. I början försökte man samarbeta med lokala invandrarföreningar, men 

det var inte speciellt lyckat, och få har som tidigare nämnts tillgång till en dagstidning. Ett 

annat problem med marknadsföring mot vuxna invandrare är att många inte förstår svenska.74  

 Samtidigt som ledningen alltid varit medveten om sin viktiga roll i Tensta har de aldrig 

gjort avkall på konstens kvalitet. När beslutet om konsthallens tillkomst blev känt uttryckte 

Wroblewski dess utgångspunkt: ”Detta är inget amatörprojekt och vi har höga konstnärliga 

                                                        
72 Persson, Dagens Nyheter 15 november 2003 
73 Kristina Hermansson, ”Något alldeles extra”, Göteborgs-posten 15 december 1998 
74 Larsdotter Svensson, 2000, s 13 och 14 
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ambitioner” Det skulle bli så bra att galleripubliken i Stockholm blev tvungen att åka ut till 

Tensta.75  

 Kravet på att lokalbefolkningen ska kunna ”förstå” konsten har funnits parallellt med 

hyllningarna. 2002 skrev Sophie Allgårdh en recension i Svenska Dagbladet där hon tycker 

att verket bara är till för en van konstpublik, ”de redan invigda”, och avslutar med att 

angelägenhetsgraden för ”dem där utanför”, det vill säga Tenstaborna, torde vara ringa. Här 

hade hon kunnat nöja sig med att säga att verket var för svårtillgängligt för de flesta, men hon 

gör en extra poäng av att polarisera mellan en van konstpublik och invånarna i Tensta som 

antas vara oinvigda i konstvärlden. Det är förstås viktigt att betona att det måste finnas konst 

som intresserar även ovana besökare eller besökare med annan bakgrund än svensk, men här 

verkar det som om Tenstabor inte kan ha någon kunskap om eller intresse av konst.76  

 Det verkar finnas två utgångspunkter, en där man som hos Allgårdh frågar sig varför 

man ska visa konst i förorten som ingen där är intresserad av i stället för att ge dem något de 

vill ha och känner sig bekväma med. Utredningen från kulturförvaltningen betonar att deras 

verksamhet ”genomsyras av ambitionen att verka för att ge alla människor möjlighet till 

delaktighet i kulturlivet”. Att i en stadsdel med få konstvana människor, som Andér utrycker 

det, ”primärt vända sig till en redan etablerad konstpublik med stort kulturellt kapital” anses 

”kulturpolitiskt tveksamt”. Stockholms stad prioriterar inte heller att man vänder sig till denna 

etablerade publik.77 Jag kan inte undgå att fråga mig; för vilka ska man då visa konst? För alla 

som är helt ointresserade? Självklart är det viktigt att ge alla möjligheter att delta och att 

känna sig välkomna i kulturlivet, även att arbeta för att öka intresset hos grupper utan 

”kulturellt kapital”, men man kan ju inte tvinga folk att uppskatta konst. Som konstintresserad 

känner jag mig lite förvirrad, är det dåligt ur kulturpolitisk synpunkt om jag uppskattar en 

utställning?  

  Wroblewski och Prado tänkte förmodligen i stället att man skulle erbjuda det bästa även 

i Tensta, att man också kan skapa ett intresse hos de ovana. De verkade tycka att den lokala 

förankringen ligger i att vara självstyrande, att inte behöva relatera till ”centrum” och att ta 

upp konstnärer och ämnen ur ett annat perspektiv och med andra ursprung än den traditionella 

västerländska konsten. Enligt konsthallsledningen fanns även ett annat syfte med att ha 

konsthallen i förorten och det är att den kunde ge upphov till positiva effekter i form av bra 

publicitet och att folk som aldrig annars skulle ha kommit till Tensta kommer dit och får en 

                                                        
75 Lena Hallerby, ”Tensta får konsthall”, Svenska Dagbladet 9 september 1997 
76 Sophie Allgårdh, ”En lek för de redan invigda”, Svenska Dagbladet 9 mars 2002 
77 Andér 2003, s 6 
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annan bild än den negativa som dominerar i media. Detta lyfter även Andér fram i 

utredningen men anser ändå att det är viktigare att locka den lokala vuxenpubliken. Samtidigt 

kan man fråga sig om inte hela diskussionen om konsthallens lokalisering i Tensta är lite 

konstig, eftersom grundaren Wroblewski och de andra som drev den faktiskt bodde där och 

hade arbetat där i många år. Varför skulle de öppna en konsthall någon annanstans, i ett 

område de inte kände till?  

 Natalia Kazmierska ställde en viktig fråga i Expressen angående att den konstnärliga 

ledningen anser sig visa intressant konst för invånarna i Tensta eftersom den ofta kom från 

områden i världen som invandrare här kommer ifrån. Hon menar att man då förutsätter ”att en 

flykting från Somalia känner samhörighet med en konstnär från Indien”. Samtidigt ställer hon 

upp problemen i Tensta mot konsten (trots att pengar till konst och kultur oftast redan är 

öronmärkta för just kultur och antagligen inte skulle ha gått till annat): ”segregation har väl 

aldrig handlat om bristen på intressanta videoinstallationer. Fatta att kidsen på förortsskolorna 

inte kan få hjälp med läxorna eftersom deras föräldrar inte snackar svenska.”78  

 Dan Jönsson svarade på hennes inlägg i Dagens Nyheter och menar att Tensta Konsthall 

har försvarat sin existens enbart genom att visa högkvalitativ konst, och avslutar med en 

önskan om en annan riktning på debatten: ”För en gångs skull borde debatten handla inte om 

vad Tensta behöver - utan om att också Tensta måste få behövas.”79 

 När konsthallen hamnade i ekonomisk kris och konflikter började gro verkar det som att 

den största konflikten, förutom frågan om vem som har rätt att bestämma över utställningarna, 

låg i hur man uppfattade just kravet på lokal förankring. Alla parter var överens om att lokal 

förankring är viktigt. I konsthallens stadgar står att minst en person i styrelsen ska ha lokal 

förankring, så var dock inte fallet för någon av de tre styrelseledamöterna som ingick i 

styrelsen 2003. Wroblewski hade arbetat för att få in lokala politikern och Tenstabon Nalin 

Pekgul (s) i styrelsen men hade inte fått gehör för detta. Samtidigt var styrelsen positiv till 

Kulturförvaltningens krav på att fler människor från Tensta måste besöka konsthallen och att 

detta är en av de viktigaste målsättningarna. Styrelsen tar alltså fasta på kravet på lokal 

förankring ur en aspekt, att besökarna ska komma från närområdet, men förbiser kravet på att 

även styrelsen ska ha lokal förankring.80  

 Det kan först tyckas märkligt att både vänföreningen och många Tenstabor som skrev 

på uppropet för konsthallens bevarande och Wroblewskis återtillsättande gick emot en 

                                                        
78 Natalia Kazmierska, ”Förortens turister”, Expressen 6 oktober 2003 
79 Dan Jönsson, ”Glöm var Tensta ligger”, Dagens Nyheter 8 oktober 2003  
80 Hedstrand, Dagens Nyheter 21 december 2003 
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styrelse som hade som främsta mål att engagera fler Tenstabor och bredda utbudet, men jag 

tror att det kan ha haft att göra med att Wroblewski brann för Tensta och ville ge Tensta 

möjligheten att uppvisa en unik konsthall med angelägen samtidskonst. Med andra ord ville 

han visa att det går att ge den invandrartäta förorten något som skulle ha varit bra var det än 

hade funnits. 

 Styrelsens fokus låg på att öka antalet besökare och speciellt dem från Tensta eftersom 

detta skulle generera mest pengar från lokala offentliga medel, vilket är förståeligt när man 

har ekonomiska svårigheter. Genom att hävda att Tenstaborna skulle engageras med hjälp av 

lokala konstnärer och att just det lokala är viktigare än till exempel kvaliteten kan 

Tenstaborna ha känt sig klappade på huvudet, oavsett hur goda intentioner styrelsen hade. 

Som så ofta när det gäller någonting som har med invandrare att göra blir generaliseringarna 

grova. Dilsa Demirbag-Sten uttryckte sin frustration över detta i Expressen i när parterna var 

mitt uppe i den värsta konflikten:  
Argumenten för att lägga ned konsthallen ger en avslöjande bild av en sorgligt orealistisk 
syn på invandrare som en homogen och enad grupp. När förorten har fått en konsthall 
förväntas alla Tenstabor vallfärda till lokalen och vara tacksamma för att de har fått "kultur". 
Undrar om man kommer att hota med att lägga ner Moderna Museet om det fria inträdet inte 
drar dit tillräckligt många Vasastadsbor? Skulle inte tro det.81  

 

Maria Hassan, lokalpolitiker i Tensta, för ett liknande resonemang och påpekar att Moderna 

Museet inte har några jämförbara krav på sig och tycker att kravet är inkonsekvent då 

styrelsen inte hade någon lokal förankring.82 

 Wroblewskis och Prados vilja att visa högkvalitativ konst i förorten har beskyllts för att 

vara elitistisk, eftersom många människor där inte har verktygen att förstå den typen av konst 

och då lämnas utanför. Curatorn Prado kommenterade detta i samband med att hon sade upp 

sig i mars 2004: ”Vi har kritiserats för ’elitism’ samtidigt som vårt program haft enorma spin-

offeffekter på Tenstas rykte och egenvärde - och dessutom erkända pedagogiska resultat i 

arbetet med skolan.” Hon menar att det måste ha varit ”centralpolitiska ställningstaganden” 

som legat bakom den nya verksamhetsplanen. Hon, och många med henne, hävdar alltså att 

det är elitistiskt av politiker och andra att säga att man i förorten inte förstår en viss typ av 

konst och att man hellre ser lokalproducerad konst där, eller snarare behöver ett 

allaktivitetshus. Prado beskyller denna kritik för att vara ett uttryck för en postkolonial 

kultursyn där man strävar efter att assimilera och likforma människor, inte efter att uppnå 

                                                        
81 Dilsa Demirbag-Sten, ”Invandringssägner”, Expressen 22 november 2003 
82 Ingvarsdotter: SKTF-tidningen 9 jan 2004 
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integration.83 I slutändan ser vi alltså att allt i grunden handlar om hur man ser på och 

grupperar människor. 

                                                        
83 Ingela Lind, ”Prado gör slut med konsthallen”, Dagens Nyheter 26 mars 2004 
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Sammanfattning  
 

Den här uppsatsens syfte har varit att försöka förstå omständigheterna kring den konflikt som 

uppstod i och kring Tensta Konsthall under andra halvan av 2003 och fortsatte under 2004. 

Därför gjordes en kronologi av händelserna och en analys av pressmaterialet angående 

konflikten och de debatter som den satte igång. Jag har undersökt hur konflikten kom att 

skildras i media och tittat på vilka det var som engagerade sig, och på vilket sätt. Det har 

blivit tydligt att konsthallens lokalisering i Stockholmsförorten Tensta har betytt att den har 

haft krav och förväntningar på sig som en konsthall i centrum inte skulle ha haft. Jämförelser 

med tre andra konsthallar i förorter har visat att detta inte har varit unikt för Tensta Konsthall, 

men också att det finns olika strategier för att klara sig i en liknande situation. Jag har 

diskuterat problem som kan uppstå i samband med finansiering via offentliga medel, då de 

politiker som beviljar pengarna kan ha krav på verksamheten eller dess resultat som inte 

överrensstämmer med den konstnärliga ledningens. Under arbetets gång har det också 

framkommit att människor med olika roller i konstvärlden (inklusive media) har haft olika 

förväntningar på konsthallen. Detta i kombination med att rollfördelningarna inte alltid varit 

tydliga, eller att gränsen för en roll medvetet har överskridits, har varit pådrivande i 

konflikterna och debatterna. I Tenstafallet har, förutom ekonomiska problem och personliga 

samarbetssvårigheter, synen på begreppet ”lokal förankring” varit avgörande. Bakom hur man 

ser på detta begrepp döljer sig hur man ser på bland annat konstens uppgifter och målgrupper, 

integration, centrum kontra förort, invandrare och svenskar, elitkonst och folkkonst och så 

vidare. 

 

 

Slutdiskussion 
 

Under arbetet med att försöka överblicka konflikten kring Tensta Konsthall har jag upptäckt 

att jag befinner mig mitt i ett ormbo av heta frågor och de har inte är begränsade till detta 

enskilda fall eller ens till kultursfären. Själva konflikten har också pågått inom olika 

yrkeskategorier och på olika plan. Alla möjliga frågor har dykt upp, om kulturpolitik och 

fördelning av skattemedel, om konstens uppgift och människors förväntningar på den, om 

kulturjournalistik och kritik, frågor om integration och synen på invandrare för att bara nämna 

några. Mycket av det jag läst har varit oroande då det visat hur osäkert kulturklimatet är när 
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samhället måste spara in, men jag har också blivit glad när jag har förstått vilket engagemang 

människor lägger ner på att främja levande och intressant konst.  

 Att just turerna kring Tensta Konsthall har blivit så uppmärksammade och engagerat så 

pass många har nog mycket att göra med att konsthallen var unik på flera sätt, i och med sitt 

läge, sina ambitioner och resultat. Att en konsthall utan inriktning mot lokalt konstutövande 

etablerar sig i en förort som Tensta är unikt i Sverige, enligt uppsatsen Tensta Konsthall och 

Tenstaungdomar.84 Projektet Tensta Konsthall är intressant på många sätt, konsten i sig har 

engagerat många, men även konsthallens omständigheter aktualiserade brännande frågor om 

samtidskonst, integration och kulturpolitik. I utredningen om konsthallens framtid betonar Bo 

Andér vikten av en tydlig rollfördelning hos dem som arbetar med konsthallen.85 Samma sak 

talar man om i utredningen kring konsthallen Röda Sten. Här betonas att kulturprojektet inte 

är en harmonisk helhet, men att det också är denna dynamik som ser till att konsthallen är 

levande. Man vill främja en organisation som är öppen för alla olikheter, men understryker att 

förutsättningen för att detta ska fungera är att organisationens beslutsstruktur är tydlig.86 

 Frågan om roller och ansvar har varit central även i diskussionen om konstkritikens 

uppgift som togs upp på flera håll under 2004, men särskilt aktualiserades av Lars O 

Ericssons förfarande i Tenstadebatten. Det blev tydligt att även konstkritikernas roller var i 

behov av en omdefiniering, samt att det finns olika sätt hos kritikerna att förhålla sig till sin 

uppgift.  

 För mig har det här arbetet gett en inblick i delar av konstlivet som tidigare varit svåra 

att se in i, speciellt den kulturpolitiska delen. Samtidigt måste jag säga att det har väckt fler 

frågor än det har gett svar, eller kanske snarare gjort mig uppmärksam på många områden 

som är viktiga att undersöka och diskutera. Det skulle vara intressant att se ett större 

intervjuarbete med de inblandade i konflikten vid Tensta Konsthall, liksom studier av hur 

olika typer av finansiering påverkar en konstinstitution. Många andra frågor som jag har 

berört men inte kunnat besvara skulle vara intressanta att studera i framtiden. Vilka krav är 

det rimligt att ställa på konsten när den finansieras av offentliga medel? Hur definierar man 

kvalitet i konsten, och vem ska göra det? Vilka är det som har den egentliga makten över 

vilken konst som visas, var och för vilka? Är det curatorerna, politikerna, konstnärerna själva 

eller några andra? Hur bör kulturjournalisterna förhålla sig till och rapportera om konstnärlig 

verksamhet? Dessa frågor är viktiga för alla inblandade att förhålla sig till i arbetet kring 
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85 Andér, 2003, s 3 
86 Hildbrand med flera, 2001, s 7 
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konst och kultur. Sannolikt finns inga tillfredsställande svar, men det betyder inte att man ska 

sluta fundera och diskutera.  
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