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STRAX SÖDER OM Uppsalas stadskärna 
ligger Ulleråker, ett av landets största stads- 
utvecklingsprojekt. Under de komman-
de 10–15 åren kommer 7 000 bostäder att 
byggas på ett cirka 100 hektar stort om-
råde. Planen är att bygga tätt och klimat- 
smart. Läget högt uppe på Uppsalaåsen med  
naturområden i direkt närhet och ett sten-
kast från stadskärnan, innebär mycket goda 
förutsättningar för utvecklingen av om- 
rådet. Detta och ett stort utbud av kultur- 
och fritidsaktiviteter ska göra Ulleråker till en 
attraktiv stadsdel där man vill bo och leva. 

Områdets historia går långt tillbaka 

men det är de senaste 200 åren av mental- 
vård som Ulleråker framför allt är känt för. 
Under tidigt 1800-tal startade verksam-
heten och 1879–1885 färdigställdes en ny 
stor huvudbyggnad, i folkmun kallad för 
Vingmuttern, ritad av Axel Kumlien. De 
natursköna och lugna omgivningarna gav 
möjlighet till utevistelse och odling, vilket 
skulle få patienterna att må bättre. I den 
stora Hospitalträdgården växte hundratals 
fruktträd och bärbuskar. Här odlades grön-
saker, potatis och annat som behövdes till 
det egna hushållet. Det fanns också djur-
hållning och verkstäder av olika slag där 

patienterna arbetade. Många i personalen 
bodde också på området och det blev som 
ett eget litet samhälle. Ofta var man in-
lagd under lång tid, i många fall hela livet. 
Begravningsplatsen som finns här från 1909 
var avsedd för både patienter och personal. 
Idag finns inget kvar av alla träkors man 
satte ut för de ungefär 1 300 patienter som 
är begravda här. 

Det har varit enormt mycket skam 
kring psykisk ohälsa genom tiderna. Att 
man hade en anhörig som vårdades på 
Ulleråker var inte något man ville kännas 
vid. Det innebar att patienter levde sina 

I Uppsala ska en modern stadsdel växa fram på historisk mark. En historia tyngd av sorg och 
smärta. Här ska den offentliga konsten bidra till att binda samman det förflutna med nutiden  

och framtiden. Det handlar om att läka och försonas med det som varit.

Susanna Hedin

liv här med liten eller ingen kontakt med närstående 
och världen utanför. Den psykiatriska vården har sedan 
förändrats, inte minst genom psykofarmakans intåg på 
1950-talet och de senaste decenniernas avhospitalisering 
med fler öppna vårdformer. I dag finns endast ett fåtal 
enheter kvar på området. Men platsen präglas ännu av li-
dande och skam. Hur ska detta viktiga men svåra kultur-
arv förvaltas och synliggöras i den nya stadsdelen? Hur 
kommer vi ihåg historien och vad vill vi lyfta fram? Vad 
glömmer vi bort och vad vill vi glömma?

FÖR ATT KOMMA närmare svaren har Uppsala kommun ge-
nomfört medborgardialoger med boende i området, och 
med föreningar och personer med anknytning till Ulleråker. 
Tillsammans med konstnärerna Helena Laukkanen och 
Katarina Sundqvist Zohari lyfte deltagarna fram sina  
egna berättelser och visioner. Minnen av vård eller när 
man köpte grönsaker från sjukhusets odlingar. Av en en-
kel gunga i ett av äppelträden nere i Hospitalträdgården, 
en mystisk skogsdunge, en sten, en hemlig plats. Resul- 
tatet ska ligga till grund för de konstnärliga gestaltning-
ar som planeras. Projektet var ett dialogarbete utifrån 
konstprogrammet KUR – Konst Ulleråker. Namnet KUR 
relaterar till platsen och dess historia. Dess underrubrik 
Farvatten – droppa, forsa, stänk relaterar till den mäktiga 
åsen med Uppsalas enda dricksvattentäkt och Fyrisån. 
Konsten ska bland annat utgå ifrån och inspireras av 
platsens historia och omgivande natur. Traditionella 
uttryck som skulptur och måleri kommer att användas 
men också ljus, ljud, fotografi, installationer och video. 
Ett karaktäristiskt inslag i miljön här utgör alla de flera 
hundra år gamla träden, rester från en kronopark som 
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Konsten är viktig i svårt kulturarv

Portalerna i Lies-Marie Hoffmans verk symboliserar övergångar mellan olika tillstånd och skeenden i livet. Rummen de leder ut till överlappar varandra 
och existerar samtidigt i vår komplexa tillvaro.  SKISS: LIES-MARIE HOFFMAN

Ur en bränd stam strålar ljus. I Mattias Härenstams verk 
Graalstänk symboliserar ljuset livskraften och energin som 
ändå kan finnas inuti något som ser förstört och trasigt ut.
 SKISS: MATTIAS HÄRENSTAM

19



20

UTEMILJÖ 4 / 2020

funnits här, ämnad för kunglig jakt. De på-
minner oss om tiden, om historien. Många 
träd kommer att fällas och några av konst-
närerna har tagit avstamp i dessa i sina  
gestaltningsuppdrag.   

EN AV DEM är Mattias Härenstam som tidi- 
gare jobbat med olika uttryck som gra-
fik, film och träskulptur. Mattias arbetar 
med en stor stock av tall som är bränd 
med gaslåga för att skydda träet. Tekniken 
är japansk och ger en svart yta med ett 
mönster som påminner om krokodilskinn. 
Stammen är urholkad och inuti finns be-
lysning med olika starka lampor som ska 
synas även på dagtid. Det blir ett invändigt 
ljus som strålar uppåt och ut genom upp- 
skurna springor i stammen. Ljuset som 
strålar inifrån symboliserar livskraften,  
energin som ändå fanns bakom de tragiska 
livsöden som funnits här.

– Jag tänker att man ska ta med sig his-
torien – inte glömma den, säger Mattias. 

Det blir en positiv kraft i det. Jag såg att 
Gustav Fröding varit inlagd här och blev 
inspirerad av hans dikt Graalstänk. Jag tol-
kar den som att även det som ser förstört 
och trasigt ut kan ha en livskraft inom sig. 
Konstverket ska stå bara några meter ifrån 
där trädet en gång växte. Tallarna som fälls 
kommer att vara saknade så det känns bra 
att ett ändå återvänder. Kanske blir det en 
märklig upplevelse med en bränd, hög stam 
som står där. Kanske blir det en lite mystisk 
eller magisk plats. Frödings dikt kommer 
att finnas med på en skylt men svaren finns 
ändå alltid hos betraktaren. 

LIES-MARIE HOFFMAN, KLASSISK träskulp-
tör och formgivare, är också en av de konst-
närer som fått ett gestaltningsuppdrag.  

– Det är svårt med en så stark his-
toria, säger Lies-Marie som tillbringat 
mycket tid i Ulleråker för att ta in platsen 
och skapa egna intryck och minnen. På 
Medicinhistoriska museet, beläget i om-

rådet, fann hon ett konstverk gjort av en 
patient. Verket heter Evighetsmaskinen och 
består av en rund träskiva med utskurna 
äpplen runt om en mittpunkt. Mönstret 
överlappar sig självt i en punktsymmetri. 
Hela verket knöt på ett självklart sätt an till 
evigheten. Att vi är dödliga för att vi åt av 
äpplet i paradiset.    

– Jag fastnade för det enkla formspråket 
och de tydliga symbolerna, fortsätter Lies-
Marie. En tydlig symbol som de flesta är 
bekanta med är ju portalen. Den används 
flitigt på film och i böcker som en övergång 
till en annan värld eller annan tid. Men 
portalen kan också vara en övergång mel-
lan olika tillstånd, fysiska och mentala, livs- 
beslut, utsikter, synpunkter eller upplevelser.

Hon använder fällda almar till två por-
taler som tillsammans har fyra utgångar, 
som var och en mynnar ut i ett öppet rum. 
Rummen överlappar varandra och existerar 
samtidigt. Samtidigheten symboliserar här 
olika åsikter, beslut och liv. Det finns ing-
en tidslinje. I varje rum står en sittbänk då 
platsen även ska inbjuda till att sitta ner för 
en stunds eftertanke och möten. Bänkarna 
är skulpturala och består av flera delar som 
symboliserar olika individer. Delarna är 
sammanfogade med laxknutsteknik, vilket 
är ett överlappande sätt att sätta ihop trä 
med. Materialet är lärk som fällts i om- 
rådet. Verket ska stå i Hospitalträdgården, 
en blivande stadsdelspark.  

 – Konsten ska inspirera oss att utforska 
tiden och de komplexa sammanhang vi be-
finner oss i, säger Ann Magnusson, konst-
konsult och projektledare för den offentliga 
konsten i Ulleråker. Jag har aldrig arbetat 
med något projekt med en så laddad his-
toria tidigare. Projektet är också unikt på 
det viset att det är ovanligt tydligt att kon-
sten ska få ta plats och är en så viktig del 
i stadsdelsbyggnationen. Vi tar inte bara i 
Ulleråker utan vi ger också tillbaka. 
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Konsten i Ulleråker ska även inspireras av Fyrisån på tema Farvatten. 
 FOTO: SUSANNA HEDIN

Hospitalets mäktiga byggnad från 1885 påminner om Ulleråkers långa 
historia som plats för mentalvård. FOTO: SUSANNA HEDIN

Mattias Härenstams arbete med den flera hundra år gamla tallen från området.  FOTO: TOBIAS LILJEDAHL
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