
Minnesanteckningar - Konst - och kulturresan 
Går Västerut - Igen! 
Borås - Göteborg - Halmstad 13 - 15 maj 2016 

Dag 1 - den 13 maj - Laholm - Borås - Göteborg 

Laholm 

Vårt första besöksmål är Laholm, som ligger strategiskt och kuperat vid Lagan och staden har anor från 1200-
talet. Det är Hallands äldsta stad. Laholm är bland annat känt för sina många offentliga konstverk (Nu ett 40-tal 
i det offentliga rummet). Genom det årliga teaterevenemanget Lagaholmsspelen finansierade man de första 
konstverken. Man har nu åter ambitionen att ännu fler ska placeras ut. 

Laholms keramikmuseum 

I de flesta svenska hem finns det keramik från Laholm. Men många vet inte om att de har keramik härifrån. 
Keramiktraditionen i Laholm har flerhundraåriga anor. Försäljningen var spridd i hela Sverige. Under 1900-talet 
utvecklades de konstnärliga ambitionerna och de kan jämföras med utvecklingen inom den svenska 
glaskonsten. Statusen höjdes från lokala bruksföremål till eftertraktat konsthantverk med bland annat 
försäljning på NK. Under 1950- och 60-talen fanns det två betydande verkstäder; Jani-keramik och Firma 
Laholms Keramik. 
Från den senare tog kommunen över deras samling och den blev exponerad i ny skepnad 2008 i anslutning till 
det nya teckningsmuseet vid Hästtorget i Laholm. 
På Laholms keramikmuseum visas nu, dels en permanent utställning med fokus på keramik tillverkad i Laholm 
under 1900-talet, dels tillfälliga utställningar.   

Teckningsmuseet i Laholm 

Vi kombinerar detta med ett besök i Teckningsmuseet i Laholm, som är Nordens enda museum för 
teckningskonst. Museet ligger i Laholms gamla brandstation, som fått en modern och spännande tillbyggnad 
med fronten mot Lagan. 
Museet drivs av Laholms kommun och det har ambitionen att lyfta fram teckningen som konstart och vara ett 
forum för både nya strömningar och historiska återblickar inom teckningskonsten. Löpande visas också verk ur 
den egna samlingen. Här visas även tillfälliga utställningar med nordiska och internationella konstnärer.  
Under 2016 är det ett nordiskt år på teckningsmuseet och utställningar med samtida nordiska illustratörer och 
konstnärer. Under vårt besök är det Danmark som representeras med ”DOWN BY THE RIVER” av Christian 
Finne, Julie Nord och Morten Schelde.  

Borås 

Lunch på The Company i Borås 

I anslutning till Textilmuseet ligger The Company; restaurang, bar, kafé och mötesplats i Textile Fashion Center- 
i stadsdelen Simonsland. Simonsland är det gamla industriområdet som förvandlats till en dynamisk och 
nytänkande plats för mode. Textil och design. Vi börjar med att äta lunch här. Vi väljer själva bland dagens tre 
lunchrätter.  

Textilmuseet i Borås 

På Textilmuseet pågår två permanenta utställningar och två tillfälliga. ”TEXTIL KRAFT” är den nya 
basutställningen om textilindustrin från industrialiseringens samhällsomvandling till dagens innovationsmiljöer. 
Utställningen är en dramatisk iscensättning av den lokala utvecklingen i Borås och Sjuhäradsbygden. 
”TEXTILCHOCK!” är den andra permanenta utställningen som visar en värld utan textil. Utan textil skulle 
världen hamna i en textil chock. Men utställningen är en färgstark och mönsterfylld utställning om just textil, 
som faktiskt inte bara handlar om kläder och heminredning. 

Utställningen ”STILMEDVETEN” invigdes i januari och avslutas den 15 maj! Med snabba trender och allt fler 
plagg i garderoben följer miljöproblem och dåliga arbetsvillkor. Stilmedveten belyser både problemen med 
dagens snabba klädkonsumtion och vill samtidigt ge inspiration och verktyg för påverkan och förändring. 



Utställningen visar konkreta exempel på hur många kilo textilier boråsarna köper på en timma och hur det kan 
se ut, låta och kännas i en textilfabrik i södra Asien. Utställningen är ett projekt som drivs av organisationen 
Sveriges Konsumenter för att uppmuntra till en roligare, smartare och mer hållbar modekonsumtion. 

Den andra tillfälliga utställningen ”ARTIST TEXTILES – PICASSO TILL WARHOL” visar en stor privatsamling med ca 
200 sällsynta konsttextilier. I början av 1900-talet växte en rörelse fram bland progressiva konstnärer som ville 
demokratisera konsten. Genom att kombinera konst och massproduktion skulle alla medborgare erbjudas en 
möjlighet att äga ett mästerverk i sitt hem. Konsttextilierna trycktes först som tyglängder för att hängas upp. 
De utvecklades så småningom till produkter som plagg och möbler. Utställningen består av tygtryck från 1920- 
till 1970-talet. Den visar tyglängder, kläder, accessoarer m.m., med mönster av kända konstnärer som Picasso, 
Matisse, Chagall, Miró, Dali, Delaunay och Warhol med flera. Artist Textiles är en internationell 
vandringsutställning producerad av Fashion and Textile Museum i London. 

Borås konstmuseum 

Borås konstmuseum är ett kommunalt konstmuseum. Konstmuseet har sitt ursprung i en konsthall efter ett 
insamlingsinitiativ 1934 av den lokala Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening (jfr historien i Ystad). 
Konstmuseet finns numera sedan 1976 i det centralt placerade kulturhuset. Det var för sin tid en både typisk 
och storslagen kultursatsning, som innehåller stadsbibliotek, stadsteater och konstmuseum. 
Konstmuseet är uppdelat i flera avdelningar och gallerier i tre våningsplan och är specialiserat på samtidskonst 
och en stor samling verk av lokalt förankrade konstnärer från västra Sverige. 
Under vårt besök pågår utställningen ”SCREEN & MIRRORS”, som är en utställning som handlar om fotografi, 
seende och kropp. Konstnärerna Julia Peirone, Katarina Elvén, Lina Selander, Beata Fransson, Anna Linderstam, 
Johan Österholm, Stina Östberg och Annika Larsson arbetar alla med en fysisk dimension av fotografiet och 
dess relation till människans förståelse av sig själv och omvärlden. 
Nuförtiden är fotografi och bilder ständigt närvarande. Ny teknik förändrar oss själva, vårt seende och vår 
upplevelse av världen, som vi i stor utsträckning upplever genom kameraögat, skärmen och ny teknik. Vissa 
hävdar att vi blivit så präglade av medier att ingen kamera längre behövs. Ögat är kameran och hjärnan är 
skärmen. Den tid då fotografiet var platt och representerande är över. Vi befinner oss bakom, i och framför 
fotografiet. Vad som är objekt och subjekt blir alltmer oklart. 
I utställningen ”SCREEN & MIRRORS” blir betraktaren ofta en del av bilden, fotografiet tar sig ut i rummet och 
blir något skulpturalt – något att röra sig runt och i. Speglingar, fönster och ramar; utsnitt ur verkligheten – där 
kropp, rörelse, tid och rum skapar bilden eller upplevelsen. 

I en annan pågående utställning; ”GRAFISKA UTTRYCK” får vi möta konstnärer som på olika sätt har arbetat 
med det grafiska trycket och uttrycket, från 1900-talets början fram till idag. Utställningen visar ett brett urval 
från konstmuseets grafiksamling och ger en tidsbild om vad som varit viktigt att föra till samlingarna. 

På museet visas också ”NYTT I SAMLINGEN” som är en utställning som visar ett urval av de senaste 
nyförvärven. Museet förvärvar, genom egna inköp, donationer och stiftelser, löpande verk inom en rad olika 
konstområden, som skulptur, måleri, fotografi och rörlig bild. Museet har idag en samling som omfattar ca 
5 000 verk. Insamlingen av nya verk speglar bland annat utställningsverksamheten på museet. 

Abecita konstmuseum i Borås 

Mitt i Knalleland, i Borås finns en konstskatt med fotografier och grafisk konst i världsklass, samt utställningar 
med både svenska och utländska konstnärer. På Abecita konstmuseum bjuds vi på modern konst, inspiration 
och upplevelser i en anrik industriell miljö från tiden när 300 sömmerskor satt i långa rader och sydde 
underkläder. Vi möter tre fotokonstnärer; utställningen ”BACK TO NATURE” av Karolina Henke, ”ETT BARN BLIR 
TILL” av Lennart Nilsson och ”SÅ GICK VI TILL VILA” av Edvard Koinberg. 
Inspirationen till Karolina Henkes verk är barndomens somrar i mormors trädgård, Elsa Beskows böcker och 
hennes egna tankar kring miljö. Bilderna föreställer barn i trolska miljöer. Karolina vill visa att samspelet mellan 
människa och natur kan vara mer än hur vi tänker idag. 
År 1965 fotograferade Lennart Nilsson (f 1922) mänskliga foster inifrån livmodern. Detta gav honom möjlighet 
att skapa högupplösta bilder av mänskligt liv. Det tog Lennart 12 år att slutföra arbetet med boken. 
Utställningen innehåller 30 fotografier i storformat från hans serie om hur ett barn blir till. 
Edvard Koinberg visar blomsterfotografier inspirerade av barockens bildspråk i form och innehåll. Edvard gör 
här ett försök att fånga barockens känsla och ge den ett nutida uttryck genom att damma av barocken och 
släppa in lite ljus. 



Museet har tre våningar, är 2400 kvm stort och med en omfattande basutställning. Här finns en fotobokhandel 
och ett trevligt kaffe där vi fikar.  
  

”No Limit” - konstrunda i Borås 
”NO LIMIT” är en street art festival som bjuder in konstnärer från hela världen att delta i förvandlingen av det 
offentliga rummet och skapa ett gigantiskt utomhusgalleri. No Limit innehåller alla typer av gatukonst; från 
muralmålningar till skulpturer och installationer. No Limit såg dagens ljus första gången september 2014 och 
2015 var det andra gången festivalen genomfördes. Planer finns på en fortsättning. År 2014 deltog konstnärer 
från Holland, Brasilien, Italien. Tyskland, Polen, Spanien och Sverige. Några av konstnärerna har sedan 1981 
arbetat med graffiti och street art. Väggarna som målades då varierade i storlek – några så höga som 7-
våningshus. Street art-rörelsen, som startade med illegala väggmålningar, har fått en (omdiskuterad och 
kontroversiell) plats i det offentliga rummet. I Borås ville man vara så autentisk med rörelsen som möjligt och 
bad därför inte om några skisser eller beskrivningar av målningarna i förväg av konstnärerna. No Limit 
arrangeras av Borås TME AB i samarbete med kulturförvaltningen i Borås stad. Vi kör runt för att beskåda ett 
15-tal av verken i Borås på färden mot Göteborg.  

 

Göteborg  

Hotell Scandic Europa - vårt hotell i Göteborg 

Hotellet ligger centralt i Göteborg vid centralstationen och alldeles bredvid stadens shoppingstråk – Nordstan. 
Det ingår i Scandickoncernen, som är en av Nordens största hotellkedjor. 
Vi har medvetet valt det här hotellet med hänsyn till det centrala läget och kvaliteten. Hotellet har naturligtvis 
en egen restaurang och bar (med fotoutställningar), men i de närmaste omgivningarna finns mängder av 
restauranger och kaféer. 
Som en extra bonus har hotellet eget gym med pool och dessutom lätt tillgänglig gratis WiFi. 
På hotellet äter vi naturligtvis frukost. 
(Adress; Nils Ericsonsgatan 21 Tel; 031-751 65 00) 
  
Dag 2 – den 14 maj i Göteborg 

Göteborgs konsthall 

Konsthallen är inrymd i en klassicistisk byggnad från 1923 och ligger på Götaplatsen bakom konserthuset och i 
närheten av Göteborgs Konstmuseum. Visionen för konsthallen är att den, genom den samtida konsten; 
bildkonst, text, ljud, film, performance, dans, teater…, ska inspirera och verka för att utveckla ett kritiskt 
förhållningssätt samt öka förståelsen för och kunskapen om vår samtid. Konsthallen arbetar med det som kallas 
aktivt värdskap. Detta innebär att det alltid finns någon att fråga eller diskutera med på plats. Konsthallen 
presenterar årets avgångsutställning ”ENACT” av studenter från mastersprogrammen i fotografi och fri konst 
vid Akademien Valand, Göteborgs universitet. I utställningen möts skulptur, installation, teckning, 
performance, fotografi, video och ljud. Varje konstnär förmedlar sin egen bildidé och bild och estetiska uttryck i 
eget valt medium. Utställningens curator Alida Ivanov beskriver grupputställningen som ett samhälle, som 
omfattar personer (konstnärer) som integrerar med varandra genom sina konstverk. Gruppen består av två 
klasser med 13 konstnärer med bakgrund i olika länder i samarbete med Akademien Valand och Göteborgs 
Konsthall. Följande konstnärer visar sina verk: FOTO - David Arnar Runolfson (Island), Ylva Bengtsson (Sverige), 
Maria Buyondo (Ryssland), Hannah Giles (Saudiarabien), Malin Griffiths och Klara Källström (Sverige). FRI 
KONST- Behjat Omer Abdulla (Kurdistan), Sara Anstis (Kanada), Rachel Barron (Storbritannien), Blanca Basan 
(Rumänien), Rose Bortwick (Storbritannien), Andreas Engman och Josefine Östberg Olsson (Sverige). 

Hasselblad Center ligger också vid Götaplatsen. Här delas ett av världens mest betydelsefulla fotografiska pris 
ut årligen sedan 1980. Bland vinnarna finns Lee Friedlander, Irving Penn och Lennart Nilsson. En 
separatutställning med bildkonstnären Annika von Hausswolff inledde våren på Hasselblad Center. Det är en 
retrospektiv utställning med ett urval av hennes verk från de senaste tio åren. Annika är en av Nordens ledande 
konstnärer och hennes konstnärskap präglas av teman som kriminologi, det undermedvetna och ett djupt 
intresse för fotografi. Hon arbetar ofta med noggrant iscensatta fotografier som exempelvis bildverket 
TILLBAKA TILL NATUREN (1993) inspirerad av brottsplatsfotografier. Annika von Hausswolff har studerat vid 
Sven Winquists fotoskola i Göteborg, Konstfack i Stockholm och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm i mitten 
av 1990-talet. På centret blev hon en viktig förebild för den yngre generationen som professor på Högskolan i 



fotografi 2007-2012. I samband med utställningen produceras en ny bok om Annika von Hausswolff, utgiven av 
Hasselbladsstiftelsen och Art and Theory Publishing. Boken är formgiven av designstudion Malmsten Hellberg 
och släpps i slutet av utställningsperioden. Vi ser hennes utställning, som kan vara hennes sista på flera år, 
dagen innan den avslutas. 

Göteborgs konstmuseum 

I Göteborgs konstmuseum, som anses vara Sveriges största kommunalt drivna konstmuseum, finns samlingar 
av konst från 1400-talet och fram till idag. Museet har en nordisk profil och räknas som Sveriges främsta med 
nordisk 1880 – 1890-tals konst. Under den perioden kom Göteborg att inta en central position i svenskt 
konstliv. Men i samlingarna ingår också äldre nederländsk och fransk konst med verk av Rembrandt, van Gogh, 
Monet och Picasso. 
På översta våningsplanet ligger Fürstenbergska galleriet, som ursprungligen var en privat samling, men som 
senare skänktes till museet. I galleriet hänger målningar av Carl Larsson, Ernst Josephson, PS Kröyer och Anders 
Zorn. Naturligtvis år också 1900-talets Karl Isakson, Carl Kylberg och Göteborgskoloristerna väl representerade.  
I Göteborg etablerades ett museum 1861. Genom gåvor av konstverk från bland annat Pontus och Göthilda 
Fürstenberg växte samlingarna snabbt och tanken väcktes om ett specifikt konstmuseum. Perspektivet 
vidgades och 1916 utlystes en tävling om utformningen av den, i dubbel bemärkelse, upplyfta Götaplatsen. 
Avsikten var att här skulle byggas en stadsteater, ett konserthus, ett konstmuseum och en konsthall. 1925 
invigdes konstmuseet på Götaplatsen. Detta kompletterades under 1960-talet med en ljus tillbyggnad och på 
1990-talet fick museet ytterligare en tillbyggnad med ny entré mot Götaplatsen och det som blev Hasselblad 
Center. 
I Göteborg har konstintresserade donatorer och mecenater spelat en viktig roll och haft en mycket stor och 
avgörande betydelse för utvecklingen av de omfattande konstsamlingarna och för investeringarna i byggnader 
för kulturella ändamål. 
Göteborgs konstmuseum har tre stjärnor i Michelins Green Guide. 

På konstmuseet pågår (4/5-13/11) också årets stora utställning ”GRÄNSLÖST. 1700-TAL SPEGLAT I NUET”. 
Genom utställningen bjuds det på överraskande möten och kreativa krockar som utmanar vaneseendet. Här 
visas 1700-tals konst tillsammans med nutida konst, konsthantverk, mode, design och popkultur. De visuella 
uttryck som finns under olika tider och genrer bryts mot varandra, skapar friktion och ger nya perspektiv på 
både 1700-talets konst och på vår egen tid. 
Se till exempel Vivianne Westwoods spektakulära Chaos modedräkt bredvid den engelske 1700-talskonstnären 
Gainsboroughs societetsporträtt, glaskonstnären Åsa Jungnelius installationer i ett möte med Bouchers 
rokokomåleri. Eller Alexander Talléns figuriner intill 1700-talskonstnären Vigée-Le Bruns iscensatta 
kvinnoporträtt. 
Dessa möten ger en möjlighet till nya sätt att se och tänka kring historia, kultur, normer och kön. Vad kan vi lära 
oss om den tid vi lever i idag och våra normer, genom att se tillbaka på 1700-talet och de värderingar som växte 
fram då? 

Röhsska museet  

Röhsska museet öppnades 1916. Sverige var sent ute med att få ett specialmuseum för konsthantverk och 
design. Före Röhsska hade en rad liknande museer byggts runt om i Europa med tanken att visa det yppersta 
inom industri- och hantverksproduktion. 
Startskottet var världsutställningen i London 1851. Vid den exponerades världens industriella förmåga. Men 
kritiken var stark mot vad man ansåg vara bristen på konstnärlig kvalitet och som en reaktion skapades de här 
museerna med uppgift att samla på goda exempel. Med stark optimism och framtidstro skulle hantverkare, 
industrimän och allmänheten utveckla kunskap och känsla för den goda smaken. Genom bland annat goda 
förebilder skulle den konstnärliga nivån höjas på industrins produkter. Därför blev benämningen ofta 
konstindustrimuseer. 
I Göteborg var det föreningen Gnistan, som under slutet av 1800-talet ville lyfta intresset för konstslöjd. Detta 
gjorde att det tänkta innehållet i verksamheten utvidgades. Genom de båda grosshandlarbröderna Röhss på 
1800-talet (där av namnet) och en mängd generösa senare donatorer har museet haft möjlighet att under de 
senaste hundra åren utvecklas till en vital mötesplats för design, mode och konstslöjd och har nu en 
omfattande samling med ca 50 000 föremål. 
Insamlingsverksamheten har med nödvändighet förändrats från kvantitet till kvalitet och har nu inriktningen 
färre men speciella föremål. Röhsska museets hela samling är digitalt tillgänglig. På plats i museet är samlingen 



av svenskt glas sevärd. Det finns även en magnifik samling av äldre guld- och silverföremål. Samlingen med 
modern design är inspirerande. 

Mode är en betydelsefull designdisciplin och under vårt besök visas utställningen ”BARA DET BÄSTA” (20/4-
30/12), som en del av Röhsska museets 100-års jubileum. Det är ett urval av Tonie Lewenhaupts omfattande 
donation av mode, som hon under de senaste 20 åren skänkt till museets samling. I utställningen visas plagg av 
högsta kvalitet från 1890-talet fram till 1990-talet från några av 1900-talets främsta internationella 
modeskapare.   
 

Akademien Valand, Göteborgs universitet 

Valand har utbildningsprogram och kurser för konstnärer, författare, översättare, filmskapare och fotografer. 
Akademien är en av de tre konstnärliga institutionerna vid Göteborgs universitet. Valand samarbetar med 
exempelvis Göteborgs Konsthall, Hasselblad Center, Röda Sten Konsthall med flera. Vi besöker 
examensutställningen av kandidatstudenter i fri konst med visning på Vasagatan 33, Akademien Valand. 
Konstnärerna(13 stycken) som visar sina verk är Anna Bergman, Andreas Braun, Snöfrid Caldeborg, Emil  
Carlsiö, Björn Camenius, Ann-Sofie Claesson, Ulrika Erdes, Therese Hurtig, Kim Jansson, Maja Johansson, Erik 
Lagerwall, Alexander Skats och Johan Rikenberg. 

Röda Sten Konsthall ligger vid kajen under Älvsborgsbron. Här visar studenterna vid Sveriges enda 
högskoleutbildning i fotografi efter tre års studier sin examensutställning ”I hear the thunder crashing, the sky 
is dark. Här förmedlar studenterna sina mångfacetterade verkligheter genom olika sorters medium. Följande 16 
studenter visar sina verk: Matilda Björk, Petter Dahlström Persson, Martin Elterman, Julia Granberg, Nini 
Hansen, Mattias Hofvendahl, Inga Linn Härdelin, Stephanie Johansson, Claudia Kent, Saana Kotila, Kine 
Kristoffersen, Camilla Melin, Matilda Nordenström, Emil Palmsköld, Emil Palmsköld, Maja Reichenberg och 
Johan Rindom. För fem av fotograferna har namnen strukits under: Matilda, Petter , Stephanie , Claudia och 
Emil, frågan är varför? 

Galleri Backlund presenterar sin Vårsalong med en blandning tekniker och uttryck. Galleriets profil är samtida 
konst med fokus på en bredd av svenska konstnärer. Vårsalongen förändras under utställningens gång. När 
utställningen startar den 7 maj fram till midsommarafton finns det verk av Ernst Billgren, Karl Mårtens, Carl 
Bjerkås, Maria Lund , Jakob Brostrup, Emil Olsson, P-A Sandström med flera. 
  

Restaurang Piccola Italia ligger i Linnéstaden inte långt från Slottsskogen. Vår buss tar oss till restaurangen. Här 
äter vi en gemensam middag. Restaurangen öppnades 2015 och har ambitionen att starta vinprovningar och 
erbjuda kurser i matlagning. Den har fått mycket goda recensioner.  
 
Dag 3 - den 15 maj - Göteborg - Falkenberg - Halmstad - Ängelholm 
Rundtur i centrala Göteborg 

Kort historik om staden 

Kung Gustav II Adolf höll sitt intåg den 6 mars 1619 på Älvsborgs slott och ordnade under en vecka med 
förvaltningen av staden. Namnet på staden bestämdes till Göteborg. Idag är Älvsborgs slott en ruin i 
kulturreservatet Klippan nära Älvsborgsbron. Två år senare grundlades staden av kungen och får sina 
stadsprivilegier. Stadens ”förste” registrerade medborgare är Johan van Lingen! Tio år senare var antalet 
invånare ca 2 000. År 1624 började Göteborgs befästningar att byggas runt om staden som vallar, slussar, 
fördämningar och bastioner. Allt var klart i slutet av 1600-talet. I slutet av Kungsgatan finns idag den enda 
bastionen kvar Carolus Rex. Bakom Gustav Adolfs Torg står Kronhuset, som byggdes mellan åren 1643 och 
1655, för magasinering av kanoner, krut och uniformer. Det fungerade också som tillfälligt riksdagshus. 1600- 
och 1700-talens Göteborg var ett trångt illaluktande gytter av trähus med torvtak, avfall på gatorna och fritt 
springande grisar och mörkt kanalvatten med smuts och gödsel. Det var först vid 1700-talets senare del som 
vattenledningar drogs från Kallebäcks källa in till staden. De stora bränderna kring 1800-talet är skälet till att 
nästan inga 1600- och 1700-tals hus är bevarade. 

Om några sevärdheter  

Den stora Jubileumsutställningen ägde rum 1923, två år försenad, för att fira stadens 300-års jubileum. Under 
utställningen invigdes olika byggnader och statyer i staden; som ”Poseidonbrunnen” (först av trä) av Carl Milles. 
Själva statyn Poseidon skapade Milles 1925-1930. Två år senare (1925) invigdes Göteborgs Konstmuseum, ritad 
av arkitekterna Arvid Bjerke och Siri Ericson. Det är Sveriges främsta museum för nordisk 1880- och 1890-
talskonst. Vid Götaplatsen ligger Göteborgs Konserthus, som stod färdigt 1935. Det skulle egentligen varit klart 



till Jubileumsutställningen. Nya Ullevi blev färdigbyggt 1958. Efter en ombyggnad har arenan en publikkapacitet 
på 43 200 åskådare och vid musikgalor kan den ta 60 000 personer varav 25 000 får stå. År 1966 invigdes 
Älvsborgsbron över hamninloppet i Göteborg av Olof Palme. Det är en 933 meter lång sexfilig hängbro med 107 
meter höga pyloner. Affärscentrat Nordstan, där vi bor, började byggas 1972. Här finns ca 180 butiker och flera 
restauranger fördelade på tre plan. I folkmun kallas centrat oftast ”Femman” då Femmanhusets galleria 
smälter samman med Nordstan. Skanska skrapan kallas också Legohuset eller Läppstiftet. Det är en ca 180 
meter hög röd- och vitrandig skyskrapa vid Lilla Bommen nära Göta Älvbron i centrala Göteborg. Skrapan 
ritades av Ralph Erskine och stod färdig 1989. Göteborgsoperan invigdes 1994 och är en 160 meter lång och 85 
meter bred byggnad som bland annat spelat ”Kristina från Duvemåla” och ” Madame Butterfly”. Slutligen kan 
nämnas att Världskulturmuseet öppnades i dec 2004. I en tur med Göteborgs ”eye”, döpt till Göteborgshjulet, 
ses hela staden från ovan. 

På vägen till Mjellby Konstmuseum stannar vi och äter lunch på Laxbutiken i Heberg som ligger söder om 

Falkenberg. 

Halmstad 

Mjellby Konstmuseum 

På Mjellby Konstmuseum finns en stor samling av Halmstadgruppens konst. Det gör det möjligt att visa 
utställningar som belyser deras pionjärskap i svensk konsthistoria på 1920- och 30-talen. Museet visar även 
tillfälliga utställningar med fokus på modernismen och utgår från ämnen som genus, normer, samhälle och 
politik i sin utställningsproduktion. Konstmuseet har ett särskilt uppdrag att arbeta med surrealism med 
Halmstadgruppens surrealism i centrum.    

Mjellby Konstmuseum ligger mitt i det halländska landskapet. En gång i tiden hette museet Mjällby konstgård. 
Det var Viveka Bosson, dotter till Erik Olson i Halmstadgruppen, som grundade konstgården 1980. Hon köpte 
Mjällby gamla skola och gjorde om den till en liten privat konstgård. År 1997 donerade Viveka konstgården till 
Halmstads kommun tillsammans med en betydande samling av Halmstadgruppens verk. I samband med 
donationen byggdes bland annat en ny utställningshall, entré och café. Efter tillbyggnaden bytte konstgården 
namn till Mjellby Konstmuseum för att bättre passa in i ett internationellt sammanhang.  

Vi ser utställningen ”MODERNA MÄN 1900-1930”. Utställningen refererar tillbaka till museets pionjärinsats 
2006 då de berömda och glömda svenska kvinnliga modernisterna under samma period visades. I årets 
utställning har museet skiftat fokus till att granska vilka normer och ideal som styr och konstruerar berättelsen 
om de svenska manliga modernisterna genom teman som barn, familjeroll, försörjningsplikt med mera. 
Härigenom ger utställningen oss flera möjligheter att upptäcka nya konstnärskap och återse gamla favoriter. 44 
konstnärer ingår i utställningen bland annat Albert Abbe, Dick Beer, Gustaf Carlström, Axel Törneman, Eric 
Grate, Bror Hjort, Torsten Jovinge, Hilding Linnqvist Carl Ryd, Otte Sköld, Gunnar Zilo och Olof Ågren. 

Café Izmir på museet är ett turkiskt café, som drivs av Goda Livet i Halmstad – ett socialt arbetsintegrerande 
företag. Målet är att skapa arbetstillfällen, framför allt för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, 
genom att driva eftertraktade företag. Varför inte passa på att njuta av en kopp turkiskt kaffe här? 

Galleri Tres Hombres Art – Hotel Tylösand  

Det är inte ofta vi besöker ett hotell för att speciellt uppleva konst. Här finns det anledning. Per Gessle och 
några vänner äger både Hotel Tylösand och Galleri Tres Hombres Art. Galleriet, som ligger i hotellet sedan 
slutet av 1980-talet, är en av Sveriges mest välkända aktörer inom fotokonst. Här visas verk av världsberömda 
fotografer som Albert Watson, Anton Corbijn, Mary McCartney med flera. 
Utöver en stor samling fotografiska verk visas måleri, skulptur och grafik av nutida skandinaviska och 
internationella konstnärer. Innehållet i galleriet är i ständig förändring. För tillfället hänger ca 400 verk runt om 
på hotellet. De flesta av dessa är till salu eller går att skaffa fram (vid upplaga/edition). Gessles privata stiftelse 
äger de fasta verken.  

Man behöver inte vara hotellgäst för att besöka galleriet, som till stora delar är öppet dygnet runt. 
Konsthäften, som guidar oss runt, finns i receptionen. Konsten hänger i lobbyn och på alla våningsplan runt 
hissarna. På våning 2 i anslutning till restaurangen finns den stora utställningslokalen där just nu visas 
fotosviten ”ARKITEKTURKULTUREN” av den Malmöbaserade fotografen Mattias Backström. Till den 
utställningen finns ett separat informationshäfte i lokalen. Vi har hälsats varmt välkomna att besöka galleriet. 

Ängelholm 



Galleri Moment i Ängelholm 

Ängelholms konstförening ordnar konstutflykter och andra aktiviteter för sina medlemmar. Tillsammans med 
Ängelholms kultur- och fritidsnämnd driver föreningen också Galleri Moment, som visar svensk och nordisk 
samtidskonst. Galleriet ligger i Stadsbiblioteket centralt vid torget i Ängelholm. 

En styrgrupp väljer efter ansökningar eller bjuder själv in de konstnärer som ska ställa ut på Galleriet. 
Utställningsperioderna är 2-3 veckor. Under korta mellanperioder (2 dagar) genomförs tillfälliga utställningar 
under namnet Pop Up Munka med elever från Munka konstskola. 

Under vårt besök är Morgan Johansson aktuell utställare (14/5 – 4/6). Morgan Johansson är verksam i 
Östergötland. Är tecknare och målar i akvarell. Motivkretsen är bred, ofta som en dokumentation av vardagen. 
Han har lång erfarenhet av internationella utställningar. 

Galleri Moment höll generöst öppet för vårt besök och vi fick information om deras verksamhet och guidad 

visning av utställningen. Här avslutade vi vår konstresa med mingel.  


