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Bakgrund
I denna skrIft skall ger jag min beskrivning av historien om Konserthuset i 
Uppsala – det som länge kallades Musikens Hus – ett hus som jag kom att en-
gagera mig i under de flesta av mina nära fyrtio år i politiken i Uppsala. Min 
beskrivning bygger på mina dagboksanteckningar från åren 1988 och framåt 
och på de minnesanteckningar jag har sparat från de flesta av den långa raden 
av sammanträden och möten från denna tid, ävensom den rad av handlingar, 
protokoll och dagordningar som hänger samman med dessa. Den bygger också 
på det man kunde följa i de mestadels skrivna medierna, vilkas bevakning var 
ganska intensiv och debatten i dessa media, där inte minst jag själv deltog flitigt.

För min del börjar historien med att jag valdes att från 1 januari 1989 
vara ett av de fyra socialdemokratiska kommunalråden i den nya majoriteten 
i Uppsala kommun. Mitt ansvar blev bland annat fastighets- och energifrågor.

Bland de första ärenden som då hamnade på mitt bord var frågan om 
Musikens hus.

Några dagar före årsskiftet 1988–89 (och maktskiftet) hade en av kom-
munstyrelsen tillsatt ledningsgrupp överlämnat sitt förslag till hur den lång- 
variga frågan om ett konserthus i Uppsala skulle föras vidare. 

Men innan jag börjar min berättelse om hur frågan kom att utvecklas efter 
den 1 januari 1989 bör man veta följande.  
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Historien före 1960
Historien om ett konserthus i Uppsala börjar nämligen långt tidigare. Ibland 
nämner man 1912 som det år då frågan först togs upp. Den grupp som 1973  
arbetade med frågan, jag återkommer till den senare, noterar att vid två tillfällen 
under 1911 behovet av en konsertsal hade tagits upp av Upsala Nya Tidning. 

Men sedan blev det i stort sett tyst. Dock finns det uppgifter om att stads- 
arkitekten Gunnar Leche hade arbetat fram ett förslag i mitten av 30-talet. 
Dess öde återfinnes möjligen i någon handling från denna tid. 

Frågan kan därutöver ha nämnts i media eller i något kommunalt protokoll 
under tiden fram till nästa gång den definitivt dyker upp.

En viktig startpunkt
Den startpunkten inträffade 1960 i stadsfullmäktige. I sin motion i frågan om 
ett konserthus sade Leif Carlsson (h): 

”Tiden synes nu vara inne att till undersökning i ett samman-
hang upptaga frågan om stadens engagemang för musiklivet i 
Uppsala ---. Den mest angelägna uppgiften torde vara att få till 
stånd ett Musikens hus i Uppsala ---.” 

Leif Carlsson blev f.ö. sedermera kulturchef i Svenska Dagbladet. Man kan 
faktiskt med viss rätt kalla detta starten för historien om konserthuset i Uppsala, 
den historia som fick sitt slut vid invigningen den 1 september 2007.

Men fort gick det inte. Det kommer att framgå i det följande.
I maj 1965, efter fem år, ansågs motionen ha fått en tillräcklig beredning 

och nådde stadsfullmäktige.  Där ansågs den besvarad genom att fullmäktige 
biföll drätselkammarens, i dag kallad kommunstyrelse, hemställan

att stadsfullmäktige måtte besluta att uppdraga åt kultur-
centrumkommittén att utreda frågan om uppförandet av ett  
Musikens hus i Uppsala ävensom övriga frågor avseende stadens 
engagemang för stadens musikliv ---.

Även frågan om musiklivets organisation i Uppsala stod alltså på dagordning-
en under denna tid och fick sitt uttryck några år senare då Kulturnämnden i 
februari 1968 fick i uppdrag av fullmäktige att utreda frågan om musiklivets 
framtida organisation i Uppsala med särskilt avseende på orkesterverksam-
heten i staden.

Detta utredningsuppdrag ledde till att kulturcentrumkommittén, något  
bekymrad, i juni 1970 tillskrev stadsfullmäktige och konstaterade att de båda 
uppdragen ”sammanfaller i väsentliga delar” och ”att kulturnämnden i princip 
bör handha hela utredningen om stadens engagemang för musiklivet i Uppsala”. 
Men att den ”finner det emellertid vara lämpligt att fullfölja sin pågående  

utredning angående karaktären, storleken och placeringen av ett Musikens hus 
i Uppsala.” Orsaken angav kommittén vara hänsyn till samordnad planering 
av lokalfrågorna betr. olika kulturinstitutioner i staden.

En kommentar till detta är på sin plats: Flera år senare träffades en överens- 
kommelse mellan kommunen och landstinget om hur ansvaret för olika kultur- 
områden skulle fördelas. Teaterverksamheten skulle kommunen ta hand om, 
medan landstinget skulle svara för musikverksamheten. Så t.ex. bildades 
senare stiftelsen Musik i Uppland (MiU) bl.a. med huvudmannaskap för  
Uppsala kammarorkester. Frågan om MiU:s roll i Musikens hus kommer att 
återkomma längre fram i denna berättelse.

Kommittén fick som den ville, den blev av fullmäktige befriad från upp-
draget att behandla andra lokalfrågor än den om Musikens hus.

Kommittén anlitade nu också utredaren av musiklivets organisering  
director musices Carl-Rune Larsson som expert även i musikhusutredningen 
tillsammans med arkitekten Gösta Wikforss.

I och med detta framstår det klart vilken stor och avgörande betydelse 
Carl-Rune Larsson fick för att frågan om Musikens hus skulle komma att föras 
framåt. I mycket var det hans idéer och hans grundliga utredningar som låg 
bakom det beslut som 30 år senare fattades av Kommunfullmäktige. Han gick 
bort 1989.

I mars 1973 överlämnades Larssons utredning Musikalisk samverkan. 
Utredningen innehåller ett fullständigt ”förslag om ett Musikens hus i Uppsa-
la”. Den innehåller en grundlig analys av behovet av konsert- och arbetsloka-
ler, en beskrivning av den debatt som förts, om behovet av kulturlokaler, t.ex. 
konstmuseum(!), kommunala tidigare utredningar och statliga dito. En tydlig 
idé för husets blivande verksamhet presenterades, dess administration, mark-
nadsföring med mera liksom ett fullständigt lokalprogram för alla de verksam-
heter som borde inrymmas i huset.

En mycket viktig fråga redan då var lokaliseringen. En genomgång av 
tänkbara lägen gjordes. Svaret blev entydigt; Musikens hus skall ligga i kvar-
teret Gerd!! 

Stadsarkitekten P O Lefvert påpekade i en skrivelse till KS följande år att 
det vore av värde att undersöka om Vaksalaskolan kunde förvandlas till ett 
Musikens hus. Förslaget avvisades av kommunalrådsberedningen. Denna idé 
kom igen 1989.

I oktober 1975 uppdrog kommunstyrelsen till resp. nämnder att se till att 
kvarteret Gerd blir tillgängligt för en lokalisering av ett Musikens hus. Man 
beslutade också ”att uppdraga åt kulturnämnden att bevaka ärendet med sikte 
på att en konkret behandling av detsamma skall ske under perioden 1980–
1985”. Denna fick som synes rätt god tid på sig. 

Enligt uppgift fick kommunen 1976 en förfrågan från Riksbanken om en 
tomt för etablering av en verksamhet som hörde ihop med bankens datahante-
ring. Halva kvarteret Gerd som ägdes av kommunen reserverades då för Riks-
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banken. Den tänkta verksamheten blev dock inte aktuell. Riksbanken återkom 
till kommunen under hösten 1985 med en fråga om att byta den stora tomten 
till en mindre med plats för ett nytt Riksbankskontor. Ett byte blev möjligt och 
kommunen kunde åter disponera stora delar av kvarteret Gerd.

28 mars 1983 beslutade kommunfullmäktige på förslag av kommun- 
styrelsen ”att utredningen Musikalisk samverkan --- f.n. inte skall föranleda 
någon åtgärd”.

Det hade nu gått ca tio år sedan Carl Rune Larssons förslag lades fram.
Men tre år senare började det hända saker! I mars 1986 uppdrog kommun-

fullmäktige åt kulturnämnden att låta göra en översyn av lokalprogrammet i 
Larssons utredning. Den 17 augusti 1987 utsåg kommunstyrelsen en lednings-
grupp med sju ledamöter för arbetet med ett Musikens hus i kvarteret Gerd. 
Ordförande blev Peter Nordgren (fp).

Vid denna tid bildades Musikens hus vänner – en förening som under 
hela den jag beskriver bedrev ett engagerat arbete för att Uppsala skulle få 
ett konserthus. Initiativtagare och ordförande under hela den tiden var Ola 
Carlsson. Föreningens betydelse för att historien skulle få ett lyckligt slut kan 
inte överskattas.

Den 21 december 1988 redovisade ledningsgruppen sitt förslag till för-
verkligande av Musikens hus.

Ny majoritet (s+v+mp) i Uppsala
Frågan som den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen nu ställde sig 
var: hur skall vi gå vidare med detta stora ärende? Ledningsgruppens förslag 
fanns på bordet. Vårt beslut blev att detta förslag skulle sändas ut på remiss.

Vår grupp kom också fram till att det vore riktigt att även pröva förslaget 
om att göra Vaksalaskolan, efter till- och ombyggnad, till Musikens hus. Kal-
kyler och lösningar för detta utarbetades och remitterades i maj 1989 tillsam-
mans med ledningsgruppens förslag.

Vaksalaalternativet fick rätt stor publicitet. Bland annat framträdde jag för 
första, och enda, gången i media blåsande trumpet vid ingången till skolan.

Remissvaren var i många fall negativa till Vaksala-alternativet. Inte minst 
från skolhåll, men också för att man ville värna byggnaden, som kanske var 
det finaste exemplet på Gunnar Leches arkitektgärning.

I en radiodebatt om de båda alternativen stod det klart att alla partier utom 
Socialdemokraterna förordade enbart alternativet Gerd. 

Jag inledde då överläggningar med folkpartiet och centern som båda var 
positiva till att ärendet Musikens hus nu skulle föras fram till beslut. Förut-
sättningen för att gå vidare från deras sida var en lokalisering i kvarteret Gerd. 
Utgångspunkten för den fortsatta planeringen var därmed given: Musikens 
hus bör ligga i kvarteret Gerd!
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”Dramat” om Musikens hus – första akten
Den 20 februari 1990 beslutade kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
att starta en process som skulle leda till att ett Musikens hus skulle uppföras i 
kvarteret Gerd, och att detta skulle ske av ett nytt kommunalt bolag, Musikens 
hus AB (MHAB). Mot detta reserverade sig de moderata ledamöterna till för-
mån för sitt förslag att både ägande och förvaltning skulle ske ”under annan 
organisatorisk form”.

Den 12 mars överlämnades förslaget med mig som ansvarigt kommunal-
råd till kommunfullmäktige.

Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget bl.a. att bilda det nya  
bolaget och att före byggstart redovisa ”för kommunfullmäktiges ställnings- 
tagande avsedd organisation och finansiering för verksamheten”. Reservation 
avgavs av Moderaterna.

Så snart bolaget bildats satte jag tillsammans med kommunkansliet ome-
delbart igång arbetet med att fullgöra de uppdrag som vi fått. Ordförande i sty-
relsen blev jag själv och Peter Nordgren dess vice ordförande. Till VD utsågs 
Bo Björkman, som bl.a. som stadsbyggnadsdirektör varit engagerad i frågan 
under flera år. 

Arbetet i bolagsstyrelsen förflöt för det mesta lugnt och ordnat. Dock låg 
hela tiden i bakgrunden den motsättning som fanns sedan tidigare, nämligen 
mellan Moderaterna och övriga partier - bland annat om ägandet av huset/
bolaget. Det tog sig också uttryck i meningsskiljaktigheter beträffande finan-
sieringen och vilka villkor som skulle gälla för den kommunala ”bidraget”.

Den stora frågan var förstås hur huset skulle se ut, vad det skulle det 
innehålla, vem som skulle bygga och inte minst: vad skulle det kosta? Lokal- 
programmet utarbetades snabbt. Styrelsen beslutade att en idéupphandling 
skulle göras innebärande att ett antal byggföretag inbjöds att tillsammans med 
var sitt arkitektkontor lämna ett totalförslag för utformningen av ett Musikens 
hus i kvarteret Gerd. En jury tillsattes, med representanter från bolaget och 
sakkunniga arkitekter som ledamöter.

Tre byggföretag presenterade sina respektive förslag. Juryn ställde sig 
bakom att det förslag som lämnats av BPA tillsammans med AROS arkitekter 
skulle antagas. 

Detta blev även styrelsens beslut. Kostnaden beräknades till ca 130 mkr. 
Beslutet blev offentligt 2 oktober 1991.
Inom styrelsen hade Lennart Hedquist (m) invändningar i bland annat  

finansieringsfrågan. Hedquist reserverade sig i styrelsen mot avtalet med BPA. 
Från våren 1992, efter majoritetsskiftet som följde efter valet 1991, blev 

Peter Nordgren ordförande och jag vice ordförande i bolaget. Vi var båda helt 
överens om att arbetet med projektet skulle fortsätta enligt planen.

Ett drygt år följde med intensivt arbete med att förstärka finansieringen av 
projektet. Olika förslag till lösningar fördes fram. Länsarbetsnämnden hade 
bland annat ett anslag för bidrag till byggande av kommunala ”samlings- 

lokaler”, som Musikens hus kunde göra anspråk på att få del av. Enligt uppgift 
hade Musikens hus nedprioriterats vid nämndens behandling av detta anslag. 
Utlovade sponsorbidrag var otillräckliga. Resultatet av arbetet nådde inte de 
uppsatta målen.

Under tiden som följde kom det fram att flera ungdomsledamöter i kommun-
fullmäktige och ungdomar i flera partier var negativa till byggandet av huset.

 Inom Socialdemokraterna ställde sig kommunstyrelsegruppen bakom förs- 
laget, men med något som liknade en brasklapp som uttrycktes så: ”vi skall 
inte säga nej”. I vår fullmäktigegrupp följde man vår kommunstyrelsegrupp: 
”Ligg lågt. Inga utspel”.

Under året togs kontakter med ett antal tänkbara sponsorer och viktigare 
institutioner i Uppsala. Uppsala universitet, landshövdingen, landstinget. Och 
det lokala näringslivet. Vi hade också flera möten med Musikens hus vänner.

Ett alternativ, som fördes fram av Moderaterna, som kanske var avsett att 
ersätta den ursprungliga idén, var att en ombyggnad av Folkets hus, som var 
aktuell vid denna tid, skulle inrymma ett Musikens hus. Folkets hus ansågs ju 
vara en hjärtefråga för Socialdemokraterna och LO. Denna idé fick dock ett 
kort liv. Det förväntade stödet från t.ex. LO-sektionen uteblev.

Inom Socialdemokraterna behandlades frågan vid flera tillfällen och i olika 
fora. Man kan säga att man närmast var för ett förslag som innebar ”ja, men 
inte just nu”. Detta blev också Kommunstyrelsegruppens förslag till fullmäk-
tigebeslut.

Vad det hela kom att handla om var om man på ett eller annat sätt kunde få 
fram ett bidrag på 15 mkr till investeringen, som var på 130 mkr. 

Förslaget gick vidare till kommunfullmäktige. 
I juni 1993 var det dags för beslut. Inom vårt parti var meningarna delade. 

Majoriteten i fullmäktigegruppen ställde sig bakom kommunstyrelsegruppens 
förslag: ”Ja till Musikens hus, men vänta.” I arbetarekommunens represen-
tantskap fanns viss majoritet för förslaget.

28 juni beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom kommun- 
styrelsens förslag: ”Ja till Musikens hus, men vänta”. Vad man väntade på var 
sponsorer och eventuellt övriga, bland annat statliga bidrag. Beslutet tolkades 
olika mellan förespråkare och motståndare. De senare såg här antagligen en 
möjlighet att så småningom begrava projektet. Deras ursprungsyrkande: nej 
till Musikens hus hade fallit i första omröstningen.

Efter sommaren väntade den slutliga drabbningen.
Vår KF-grupp var delad, men av dem i gruppen, som var ledamöter i full-

mäktige var majoriteten positiv.
I arbetarekommunens representantskap var det majoritet för nej. Inom ar-

betarkommunens styrelse agerade flera mot förslaget.
I november prövades frågan än en gång i fullmäktigegruppen. Då var en 

majoritet för.
Under denna tid fördes också en debatt där jag bland annat deltog med ett 



10 11

 John-Erik Thun Så fick Uppsala ett konserthus – en skildring av den långa vägen dit

ganska långt inlägg, där jag gick igenom nästan alla de argument som hade 
förekommit under debatten om Musikens hus. 

Jag skrev t.ex. att ett nej skulle ses som slutet på den 90-åriga drömmen 
om ett Musikens hus och vore ett allvarligt slag mot musiklivet i Uppsala. Och 
också ett slag i ansiktet på de byggnadsarbetare som hoppats på nya jobb. För 
motståndarna, sade jag, ”skulle det bli en glädjens dag då hotet mot barn- och 
äldreomsorg skulle vara undanröjt”. Dessa hade satt ”ett välmotiverat projekt 
med sysselsättningspolitiska meriter mot den sociala sektorns behov”, och  
vidare ”det är först när vi nått balans i vår ekonomi som vi (åter) kan ta itu med 
framtidssatsningar”. Tvärtom sade jag, ”kan det vara så att framtidssatsningar 
kan bidra till att ekonomin förbättras”. Annan kulturverksamhet skulle komma 
att hotas, t.ex. biblioteken, hävdade man också. Jag erinrade här om att Uppsala 
för inte så länge sedan hade låtit bygga ett nytt stadsbibliotek. 

Dags för beslut i Kommunfullmäktige
Den 28 november 1993 sade fullmäktige, med röstsiffrorna 43–36, nej till 
förslaget att uppföra ett Musikens hus. 

Nästan alla partier var i denna omröstning splittrade. Så t.ex. röstade 18 av 
de 28 s-ledamöterna för och 10 emot förslaget medan fem m-ledamöter var för.

Efter beslutet följde en tids debatt med många inlägg för och emot beslu-
tet. Och hur det skulle tolkas.

Det är viktigt att komma ihåg att denna första akt av Musikhusfrågan  
utspelades i skuggan av en svår ekonomisk kris 1992–93. Idag talar man om 
att vårt land då var på randen av en depression. Många minns säkert när Riks-
banken höjde räntan till 500%. I Uppsala hade den nya majoriteten beslutat att 
genomföra kraftiga nedskärningar inom vård, skola och omsorg. Ett tusental 
kommunanställda varslades om uppsägning. Inte minst vårt parti ställdes inför 
svåra avvägningar: Kultur mot vård. Framtid mot nutid.

Dags för nya tag! Är Nannaskolan ett alternativ?
Vi var många som nu frågade sig hur vi skulle gå vidare med att förverkliga 
målet om ett konserthus till Uppsala. Det konkreta förslaget hade ju avvisats 
av fullmäktige. Bolaget MHAB levde kvar, men naturligtvis med starkt redu-
cerad verksamhet. 

Under hösten 1994 presenterade Arcum arkitekter genom Lennart Persson 
en ny idé. Nannaskolan skulle, genom ombyggnad, kunna bli ett Musikens Hus.

I valet september 1994 blev det majoritetsskifte. Erik Nilsson blev ordfö-
rande i fullmäktige, Lars-Olof Lindell i kommunstyrelsen och jag ordförande 
i MHAB.

I maj 1995 skrev jag en artikel i UNT. Artikeln var ett svar på frågan 
som ställts i en tidigare artikel i UNT, direkt riktad till Musikens hus AB. Jag  
citerar här delar av mitt svar. Jag markerade att det är mitt personliga svar jag 
kommer att ge, frågorna hade inte behandlats i styrelsen. 

”När man analyserar vad som sades i fullmäktige och vad som 
sagts av de olika partierna inför 1994 års val finner man att det 
säkert fortfarande finns en majoritet för att det skall byggas ett 
musikhus -gärna enligt förslaget- och helst till en lägre kostnad. 
Men gör det när ”vi har råd”. --- Med detta kan man konstate-
ra att uppslaget med Nannaskolan egentligen inte tillför något 
nytt, men för ett pris som möjligen kan bli lägre får man något 
som är betydligt mindre ändamålsenligt.”

I samma artikel berörde jag också ett annat uppslag, Uppsala Convention 
Center (UCC). Detta hade kommit redan tidigare från de båda universite-
ten och näringslivet (läs Pharmacia). Kommunen erbjöds vara med och bidra 
med 5 mkr till denna kongressanläggning, placerad inom Gluntenområdet 
gränsande till Polacksbacken. Näringslivet hade nu emellertid dragit sig ur, 
och UCC omarbetades, efter att Musikens hus fallit hösten 1993, för att också 
 innehålla möjligheten att tjäna som konsertsal. Kommunen inbjöds då att 
betala ca 40 mkr för möjligheten att få hyra den tilltänkta kongresshallen när 
denna var ledig.

Min artikel slutar så: 

”Drömmen om ett Musikens hus i Uppsala lever. För att den 
skall realiseras gäller det att alla krafter samlas och verkar i 
en riktning. Risken är nu stor att alla olika uppslag leder till en 
splittring ---. Vi kan få en halvmesyr, som ingen är nöjd med, 
men som kostar pengar och hindrar en bra lösning. 

Avstå därför från vidare kommunalt engagemang i UCC. Tacka 
nannaprojektets skapare för ett fint arbete och en positiv insats. 
Men få dem och Musikens hus vänner att inse att deras förslag 
inte leder närmare målet. 

Låt oss nu i stället tillsammans arbeta för att få fram ett  
ordentligt ekonomiskt stöd till projektet. Om det visar sig möjligt, 
och det tror jag, och om alla drar åt samma håll -är jag överty-
gad om att kommunen till sist skall ta det efterlängtade beslutet,  
Ja till Musikens hus.”

Men nannaidén levde vidare och 1997 tog debatten fart igen. Musikens hus 
vänner hade låtit Arcum göra en ny utredning. UNT tog i augusti upp detta, 
och nämner att idén har stöd från flera ”tunga” personer. UNT sade också att 
det ”i grunden är förslaget från 1994”. Byggnadsnämnden ställde sig positiv, 
men sade att ytterligare utredningar måste göras.

I oktober presenterade UNT resultatet av en utredning som gjorts av (den 
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numera) tekniska direktören Bo Björkman, vilken visade att projektet Nanna 
skulle komma att kosta ca 130 mkr. 

I november publicerade UNT en artikel av Anders Wall och Arne Forsell 
(VD Pharmacia) med rubriken ”Dags att bestämma sig”. Nanna var alternativet 
enligt deras mening. 

Alltnog gick det så långt att frågan om Nanna togs upp på kommunstyrel-
senivå. Krav på en utredning av Nanna-alternativet fördes fram.

Samma dag sammanträdde Socialdemokraternas fullmäktigegrupp. Vid 
detta möte blev det en animerad diskussion om innehållet i det utrednings-
uppdrag som kommunstyrelsen skulle besluta om. Erik Nilsson företrädde 
Nanna-alternativet medan L O Lindell och jag talade för att även Gerd skulle 
finnas med. Gruppens beslut blev att även andra alternativ än Nannaskolan, 
kvarteret Gerd t.ex., skulle tas med i en fortsatt utredning. Jag fick förtroendet 
att formulera ett förslag till beslutssatser att föreläggas kommunstyrelsen.

1998, på nytt ett valår, valdes jag till ordförande i kommunfullmäktige och 
fortsatte som ordförande i MHAB. Annika Lindh blev gruppledare för (s) och 
finanskommunalråd och fick vid sin sida Lena Hartvig, som kommunalråd 
ansvarigt för bl.a. kulturfrågor.

På uppdrag av kommunledningskontoret presenterade göteborgsarkitekten 
Bo Karlberg i maj 1999 ett förslag till ett kombinerat konsert- och kongresshus 
i den utbyggda Nannaskolan.  

I vår (s)-kommunstyrelse- respektive fullmäktigegrupp föredrogs Musik-
husfrågan, och över mötena svävade frågan: skall man satsa på Nanna eller 
Gerd? Erik Nilsson t.ex. verkar nu, har jag noterat i min dagbok, inte främ-
mande för kvarteret Gerd. Ett nytt argument dök nu upp: Nanna för dyrt.

Till dem som var skeptiska till Nanna hörde bl.a. stadsbyggnadsdirektören 
Ingvar Blomster, och när jag under hösten 1999 talade med Skanskas ledning 
om, för dem, olika aktuella byggprojekt i Uppsala, uttryckte man tveksamhet 
inför att åtaga sig att bygga Nanna. Den välkände arkitekten Gösta Wikforss, 
som ju hade varit engagerad i Musikenshusfrågan sedan 70-talet, var också 
skeptisk till Nanna.

I slutet av 1999 ställdes till slut från kommunen en öppen fråga om ett 
eventuellt intresse från tänkbara byggföretag av att lämna anbud på ett byg-
gande av ett Musikens hus i Nanna.

Den 18 maj 2000 kunde man i UNT läsa: ”Fler företag vill bygga i Nanna”, 
men en vecka senare: ”Ingen vill bygga i Nanna, kommunen besviken på  
företagen”. Vid utgången av tiden för svar (maj) hade alltså inget sådant anbud 
inkommit. PEAB hade visat visst intresse, men med flera reservationer. De 
hade i varje fall studerat frågan.

I slutet av augusti samma år tog jag upp Musikhusfrågan med Annika 
Lindh. Vi kom överens att hon och jag skulle träffa tänkbara byggfirmor. Jag 
skulle ta upp frågan med tänkbara intressenter.

Foto: M
agnus H

örberg
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Ett viktigt möte
Så följde det möte som ägde rum den 26 september 2000, vilket skulle visa 
sig bli av stor, ja avgörande, betydelse för hela frågan om ett framtida konsert-
hus i Uppsala. Vi som träffades var Lennart Anderen (PEAB), Annika Lindh 
och jag. Alltmera talade nu för att kvarteret Gerd skulle vara den lämpligaste  
lokaliseringen. PEAB erbjöd sig att gå igenom de aktuella förutsättningarna 
för att realisera detta alternativ. 

Efter flera kontakter och det visat sig att stödet för Nanna nu i stort sett var 
borta kom frågan i ett nytt läge. Ärendet togs nu upp i vår fullmäktigegrupp, 
där beslutet blev ett enhälligt ja till kvarteret Gerd! 

I december beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att låta utreda möj-
ligheterna för en förläggning till kvarteret Gerd och ge ett fortsatt uppdrag 
beträffande programskiss åt arkitekten Bo Karlberg att nu gälla detta kvarter.

Några dagar in på det nya året 2001 stod det klart att Vänsterpartiet ställer 
sig bakom ett förslag om att lokalisera Musikens hus i kvarteret Gerd.

Arbetet inom kommunstyrelsens kontor (KSK) med att ta fram ett förslag 
till KF sattes i gång.

Planeringen fortsätter – arkitekttävling utlyses
Den 29 oktober beslutade så kommunfullmäktige godkänna utgångspunkter-
na som skulle utgöra ”grund för den fortsatta planeringen av ett konsert- och 
kongresshus i kvarteret Gerd”. 47 ja-röster avgavs, (m) och (c) yrkade på åter-
remiss medan mp (exkl. en ledamot) yrkade på avslag.

Dessa utgångspunkter var bland annat att kommunen skulle äga och låta 
bygga ett Konsert- och kongresshus med funktioner och ekonomi utifrån den 
programskiss som nu hade utarbetats av arkitekten Bo Karlberg enligt det nyss 
nämnda uppdraget tidigare, och att en arkitekttävling skulle utlysas. 

Motiveringen från KSK var:

”Ett musikens hus med kongressanläggning är en betydande 
byggnad med stort symbolvärde. Erfarenheterna visar att sådana 
 projekt bör genomföras genom en arkitekttävling. Detta ger 
fler genomarbetade förslag, tydliga konsekvenser av olika idéer, 
kunskapsuppbyggnad och engagemang hos medverkande par-
ter och allmänhet. ---. Med ledning av upprättad programskiss 
bör ett tävlingsprogram utformas, en jury tillsättas och ekono-
mi för tävlingens genomförande utredas. Bedömningskriterier 
skall tydliggöras där helheten är väsentlig. ---. ---.”

I december fastställde kommunstyrelsen formerna för tävlingen. Styrelsen 
tillsatte då även en jury. Juryn kom att bestå av representanter för partierna 
i kommunfullmäktige med kommunalrådet Lena Hartvig som ordförande; 
planeringsdirektören Carl Johan Engström, stadsbyggnadsdirektören Ingvar 

Blomster och Bo Karlberg samt den norske arkitekten Craig Dykers. De två 
senare var utsedda av SAR (Sveriges arkitekters riksförbund). Juryns sekrete-
rare var Thomas Nordberg, arkitekt SAR.

Vid tävlingstidens utgång 3 maj 2002 hade inte mindre än 134 förslag  
inlämnats, flera från internationella arkitekter. 

Dessa skulle nu bedömas och på nationaldagen den 6 juni offentliggjorde 
juryn sitt utlåtande.

Första pris tilldelades förslaget Uppsala Kristallen som var inlämnat av 
(den kända arkitektfirman) Henning Larsens Tegnestue, Köpenhamn genom 
arkitekterna Johny Svendborg och Ulrik Rayse. Johny Svendborg var den som 
var huvudansvarig. 

De tolv förslag som belönats av juryn fanns under tiden fram till 29 sep-
tember utställda på Uppsala konstmuseum.

Vår fullmäktigegrupp sade enhälligt ja till att fullmäktige skulle föreslås 
besluta att projektet Musikens hus skulle sättas i gång.

Snart var det alltså dags för nästa beslut i fullmäktige, men innan dess var 
det dags för val. 

Valet 2002 ledde till oförändrade majoritetsförhållanden i Uppsala kom-
mun. I Musikenshusfrågan blev det en betryggande majoritet: 27 s, 16 fp, 9 v.

Lena Hartvig blev ny ordförande i kommunstyrelsen och gruppledare för 
Socialdemokraterna, och fick en avgörande roll när det gällde att föra ärendet 
till ett lyckligt slut. Jag fick förnyat mandat som KF-ordförande och som ord-
förande i MHAB. 

Den 29–30 september 2002 beslutade KF att inte följa KS förslag att sätta 
i gång ”projektet”. I stället blev det s.k. minoritetsåterremiss. Då, en nyhet i 
Kommunallagen som innebar att en tredjedel av ledamöterna kunde genom-
driva en sådan. Så det blev att vänta till nästa möte, och att under tiden skriva 
ett yttrande över denna remiss.

Den 28 oktober behandlade fullmäktige det återremitterade ärendet om 
Musikens hus och beslutade med rösterna 49–33 bland annat:

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ett år framlägga ett 
förslag till beslut rörande uppförande av en konsert- och kon-
gressanläggning 
att anmoda fastighetsnämnden att upprätta byggnadsprogram  
för anläggningen utifrån vinnande tävlingsförslag.

Vidare fick bolagsordningen för MHAB bl.a. följande nya lydelse. ”Bolagets 
ändamål är att ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och 
kongresshus i kvarteret Gerd och bedriva därmed förenlig verksamhet.”
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En styrgrupp inrättas 
Dessförinnan hade kommunstyrelsen beslutat att, under förutsättning av god-
kännande av Musikens hus-förslaget, inrätta en styrgrupp för att vara led-
ningsorganisation för att leda projekteringen av Musikens hus. I denna skulle 
ingå representanter för den politiska majoritet som förelåg i ärendet. Dessa 
var Lena Hartvig (s), Leif Sanner (fp), Britt Lövgren (v) och Ola Leife (kd). I 
gruppen ingick även ordförandena i MHAB (jag själv), kulturnämnden (Kees 
Geurtsen (s)) respektive fastighetsnämnden (Irene Zetterberg (s)) samt kultur-
nämndens vice ordförande (Jan-Erik Wikström (fp)).

I början av november 2002 startade styrgruppen sitt arbete. En detaljerad 
tidsplan beslutades, som innebar att ett slutligt förslag skulle levereras i nov/ 
dec följande år (2003).

Det förhåller naturligtvis så att ett projekt av denna karaktär och denna 
storleksordning kräver en grundlig genomgång av en rad komplicerade frå-
gor och problem. Avgörande för att åstadkomma ett resultat som uppfyllde de 
uppställda målen och motsvarade de förväntningar som ackumulerats under 
många år var att gruppen förfogade över en rad tjänstemän med mycket hög 
kompetens. Den sammanhållande länken på kommunstyrelsens kontor var 
Mona Askelöf.  

I en PM från 26 oktober 2002 till styrgruppen fick man klart för sig vad 
som behövdes för att föra fram ett så stort och komplicerat projekt till ett lyck-
ligt slut. Allt måste gås igenom och kostnadsberäknas. Tidsplanen måste vara 
både snäv och realistisk. Kända fallgropar räknades upp. Även arkitektfirmans 
tidigare relationsproblem med byggherrar togs upp. Om det handlar om en 
känd arkitekt kan detta leda till problem om byggherren vill ändra (läs: banta) 
ett projekt. PM säger: ”projektledningen kommer att få en tuff match”. I efter-
hand kan jag konstatera att den gick segrande ur den matchen.

Ett av de största ärenden som kom upp 2003 var frågan om och nödvändig-
heten av att reducera husets volym. Redan vid mötet den 14 januari beslutade 
man att undersöka ett alternativ med ett mindre antal platser i den stora salen. 

Arkitekten Johny Svendborg fick i uppdrag arbeta fram olika alternativ 
bl.a. med minskad yta. Och pröva möjligheterna att en sådan bantning kunde 
genomföras med bevarat uppfyllande av målsättningen för huset. Vid mötet 
den 11 februari förelåg två förslag. Styrgruppen beslutade då att den fortsatta 
bearbetningen bland annat skulle utgå från 

att antalet platser i konsertsalen skall minskas till 1 200 
att totalarean minst skulle minskas till 14 000 m2

Vid nästa möte redovisades så ett förslag som styrgruppen beslutade skulle 
utgöra grund för det fortsatta arbetet, (bl.a. med ca 1 200 platser i stora salen.

Ett avgörande beslut var anställa en projektledare. Som sådan anställdes 
Gabriel Wikholm. Vi hade då förmånen att få, en inom detta område mycket 

erfaren person, att åtaga sig denna uppgift.  Det är svårt att föreställa sig att 
någon annan skulle ha kunnat sköta denna uppgift på ett bättre sätt. 

I april skrev jag en artikel i UNT där jag understryker den betydelse ett 
kommande konserthus kommer att ha för Uppsala ur många aspekter, inte bara 
de kulturella. Jag försöker också sortera de ekonomiska begreppen, vilken 
kostnad man talar om: investeringen och dess finansiering eller driftkostna-
den (den årliga kostnaden). Jag slutar med att säga; alla vi som engagerat oss 
i arbetet med Musikens hus-projektet gör det för att vi tror att Uppsala skall 
bli bättre när vi får ett konsert- och kongresshus. Vi gör det inte för att skada 
Uppsala, eller för att göra vården, skolan och omsorgen sämre. Vi har alla som 
mål ett Uppsala som ska vara allt bättre att leva i för alla! 

På denna artikel svarade en de främsta motståndarna, Roland Agius, att 
han naturligtvis är för ett musikens hus. Men att det är fel – känslostyrda och 
ekonomiskt oansvariga - politiker som driver frågan och att de dessutom un-
derskattat driftkostnaderna grovt eftersom dessa, enligt Agius, komme att upp-
gå till ca 100 mkr per år! Jag återkom med ett svar. Där bestred jag Agius 
påståenden om driftkostnaderna, och tillät mig dessutom en kommentar: ”Med 
sitt inlägg sällar han sig till alla dem, som i sina negativa inlägg talar om hur 
positiva de är till det nya huset”.

Kees Geurtsen, ordförande i Kulturnämnden gjorde också ett inlägg i de-
batten med rubriken: ”Konsert och kongress utan prakt och prål”. Detta hand-
lade mycket om kulturens betydelse och hur kulturen i Uppsala skulle komma 
att stärkas i och med tillkomsten av ett konserthus.

Ett annat viktigt och avgörande beslut var att anställa en VD för Musikens 
 hus AB. Ett av de första besluten i styrgruppen var att sätta i gång denna  
rekrytering. 

 Beslut om tillsättning skulle fattas av bolagsstyrelsen. Därefter deltog inte 
styrgruppen i behandlingen av denna fråga.  Jag som ordförande i MHAB fick 
i uppdrag att sköta processen. I början av juni godkände styrelsen förslaget 
från mig och vice ordföranden (Jan-Erik Wikström) att från 1 september an-
ställa Magnus Bäckström som VD och konstnärlig ledare. Lena Hartvig infor-
merades om detta, och om Bäckströms bakgrund och uttryckte sig positivt om 
vårt förslag. Bäckström hade mycket gedigna erfarenheter från inom musik-
området och kom närmast från chefskapet vid Gävle konserthus.

2 september Styrgrupp. Finansieringsfrågan blev nu het för fp och kd. 
Kort diskussion om läget inom partierna. Ola Leife (kd) yttrade sig inte.

Vid MHAB-styrelsen den 4 september framför Magnus Graner, som är 
Moderaternas ledamot i styrelsen, att om hans parti tydligt kan se hur MHAB 
skall gå runt, då blir det ett OK från hans parti till förslaget.

Arbetarekommunens representantskap sammanträdde om Musikens hus.  
I enlighet med förslaget i en tidigare PM från mig förordade man ett fullmäk-
tigebeslut som innebar att planerna på Musikens hus skulle fullföljas enligt 
tidigare beslut.
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23 september, vid styrgruppens möte redovisade VD Magnus Bäckström 
programförklaringen för huset. Gruppen ställde sig helt bakom den inriktning 
som det där uttrycktes: ”en sådan konstnärlig kvalitet att det ger eko även 
utanför närsamhället. Ambitionen är att inta en ledande position bland kon-
serthusen i Norden”. Ola Leife (kd) meddelar att 5 av 6 fullmäktige ledamöter 
i deras grupp är för ett ”ja” till projektet.

14 oktober Styrgrupp. Ekonomisk bedömning nu: slutlig kostnad ca 600 
mkr. Gruppen kräver: ”mer kött på benen”. Den förväntar sig en ny redovisning.

Senare talade jag med Ingvar Blomster om försäljning av fastigheter för ca 
200 mkr. Blomster hade idéer om tänkbara fastigheter.

27 oktober godkändes detaljplanen för kv. Gerd.
4 november frågan om kostnadsreduceringar återkom vid mötet. Arkitek-

ten presenterade möjligheter att minska husets area och volym med bibehållen 
huvudidé och arkitektonisk kvalitet. Styrgruppen ställde sig bakom det revi-
derade förslaget och att projekteringen skulle styras över till detta förslag. Det 
är på sin plats att här påminna om arkitekternas positiva medverkan och deras 
förståelse för situationens ekonomiska och politiska realiteter.

Under november tog debatten fart igen. Flera musikengagerade tog till 
orda, t.ex. Gunnel och Jan Fagius och Ulf Johansson-Werre.  

5 november hade UNT en ledare som uttalar starkt stöd för huset.  
I december skrev UNT-medarbetaren Kersti Kollberg om betydelsen för 

Uppsala av ett konserthus – som symbol för framtidstro och självbild, och 
utveckling. En annan UNT-medarbetare, Håkan Jacobson, hade några dagar 
tidigare tagit upp en annan aspekt; vad kostar det, eller har det kostat, att inte 
bygga huset?

Jag talade bland annat med J O Jerrestål (folkpartiets gruppledare): ”För 
högt pris idag”, var hans budskap till styrgruppen. Ställningstagande från 
(fp) inför fullmäktigebehandlingen utlovades. Britt Löfgren (v) gav liknande  
besked. Ola Leife (kd) ”cool” (ordval i min dagbok).

Lena Hartvig och jag informerade arbetarekommunens ordförande Tone 
Tingsgård om projektets läge och skulle återkomma med ytterligare informa-
tion, när sådan finns. Frågan skulle eventuellt komma att tas upp i represen-
tantskapet, men i så fall inte som beslutsärende.

Foto: Magnus Hörberg 
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Förhandlingar med Musik i Uppland
Under en lång tid därefter kom ett flertal överläggningar (förhandlingar) mel-
lan oss och landstinget / Musik i Uppland att äga rum. Min skildring av dessa 
blir avsiktligt rätt detaljerad. Jag har ändå avstått från att redovisa många av de 
möten som krävdes för att komma fram till en överenskommelse. Skildringen 
ger jag för att ge en bild av den situation som uppstod i och med tillkomsten 
av Musikens hus AB som en ny aktör inom musikområdet, en situation som 
inte var helt utan problem för Musik i Uppland. Denna var och är en stiftelse 
som bildades 1988 och då blev ansvarig för ”musiken i länet”. Landstinget 
blev dess huvudman; och finansiär av bland annat Uppsala kammarorkester 
och kammarsolister.

25 november, första mötet ägde rum den mellan Mats O Karlsson (lands-
tingsstyrelsens ordförande (s)), Lena Hartvig och mig och handlade om gräns-
dragningen mellan Musik i Uppland (MiU) och Musikens hus AB. Frågor som 
togs upp var bland annat vilken roll MiU skulle komma att ha i MHAB och 
vilken roll bolagets VD, Magnus Bäckström skulle ha?  I VD-frågan deklare-
rade jag: VD har hela ansvaret och makten som normalt tillkommer en VD, i 
enlighet med de mål och principer som fastställts för bolaget. Frågan hade re-
dan tidigare (i ett samtal med mig) aktualiserats av MiU-chefen Göran Kåver.

2 december, vid mötet i styrgruppen belystes konsekvenserna av en 
nedskärning av projektet. Gruppen diskuterade ingående nackdelarna med 
en reducering av huset. Det uttrycktes viss ”ångest” inför en bantning av 
platsantalet i stora salen till 1 100. Det sades bl.a. att ”det lokala musiklivet” 
ville ha en större sal. Styrgruppen konstaterade sammanfattningsvis att det 
”bearbetade” (=bantade) förslaget följde de ursprungliga kraven på akustik, 
utformning och programinriktning och att den arkitektoniska utformningen 
inte skulle försämras. 

En artikel från de fyra partiernas representanter i styrgruppen förbereddes, 
bland annat av mig. Leif Sanner (fp) meddelade att Ola Leife (kd) fått ”kalla 
fötter” vid rykten om en skattehöjning på 50 öre för nästa år. Jag avrådde från 
avhopp från den tänkta fyrpartiartikeln. I min dagbok finner jag en notering  
”i ämnet”: ”Lena Hartvig frågar mig ”tycker du vi skall höja skatten?” Mitt 
svar var: ”nej – eventuellt nästa år.”

4 december meddelade Leif Sanner att det inte är läge för fp att skriva 
under en fyrpartiartikel just nu. Samma dag blev en skattehöjning på 50 öre 
offentlig.

Vid sitt nästa möte ställde sig gruppen bakom den ekonomiska analysen av 
kommunens ekonomidirektör Christina Rapp Lundahl. Arbetet skulle fortsätta 
med utgångspunkt från en investeringsnivå på ca 550 mkr. Delfinansiering, ca 
200 mkr skall ske genom diverse försäljningar av egna fastigheter med mera. 
Dessa nivåer bekräftades / preciserades vid ett möte den i januari (2004), till 
ett anskaffningsvärde om 529 mkr.

Vid detta möte ansåg sig styrgruppen ha fullgjort sin uppgift och var redo 

att redovisa sitt resultat för KS.
Lena Hartvig och jag hade ett nytt möte med Mats O Karlsson och hans 

kollega från landstinget, Börje Wennberg. ”Rätt låst” har jag antecknat. De  
ville att Musik i Uppland skall ta hand om musiken i ett avtal. Vi ville att 
de skall ”hyra” lokaler i huset (kontor och salar för sina konserter). Om de 
så önskade skulle de naturligtvis kunna ”avstå från ” att hyra kontorslokaler.  
Vi enades om att vi gemensamt skulle söka arbeta fram ett förslag till avtal 
mellan oss och landstinget.

I början av 2004 kunde man läsa en artikel av forskaren Svante Svensson, 
som framhävde den stora betydelse som huset kommer att ha för de många  
vetenskapliga konferenser som äger rum i Uppsala. Och de positiva ekono-
miska konsekvenserna och de arbetstillfällen för Uppsala som detta medför. 

I januari meddelade VD att Vattenfall kommer att sponsra MHAB med en 
flygel plus årliga konserter.  

Det nya året innebar nya överläggningar med landstinget. Jag hade ett 
samtal med Wennberg om avtalet med MiU. MiUs tidigare förslag som inne-
bar: ”MiU in i MHAB” fanns fortfarande med i bilden. Något senare talade 
jag med Lena Hartvig. Hon gav då klartecken till mig att formulera ett förslag 
till ”letter of intent” (avsiktsförklaring) i ”MiU frågan”, att tillställa lands-
tinget. Så skedde också och ett antal förslag växlades mellan mig och Börje 
Wennberg. Våra senaste respektive förslag var i stort sett identiska. Jag, Mats 
O Karlsson, Börje Wennberg och Robin Dahl (v) (ordförande i MiU) träffades 
igen och enades om den senaste versionen. Landstingets jurister skulle dock 
kolla. Kort därefter kom dessa med ett eget nytt förslag. Jag reagerade skarpt 
mot detta till Mats O Karlsson och tog upp frågan med Lena Hartvig. Mats 
O Karlssons svar blev; ”Vi är beredda att gå fram med det vi enats om några 
dagar tidigare”.  

Efter dessa turer slutade det med att avsiktsförklaringen godkändes av 
landstinget!

Styrgruppens förslag klart
I slutet av januari slutjusterade styrgruppen sitt utlåtande om ekonomin. Under 
dessa dagar fördes också en diskussion om försäljningen av fastigheter för 
delfinansiering av kostnaden för investeringen. Enighet inom styrgruppen med 
undantag av (v), som var emot.

Styrgruppen hade sitt sista möte utan kd. Det blev då klart att kd inte längre 
stod bakom förslaget om Musikens hus.

2 februari presenterades det slutliga förslaget till fullmäktigebeslut. Styr-
gruppen lämnade då en omfattande rapport över sitt arbete. Den innehöll en 
redovisning av allt väsentligt i hela frågan. Rubrikerna i rapporten ger en god 
bild av vad detta innebar: Historik, Behovsbedömning, Konsekvenser för re-
gional utveckling …, Ett hus för alla, Konsert- och kongresshuset, Ekonomin 
samt Fortsatt uppdrag. I rapporten ingick också, som en bilaga, VD Magnus 
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Bäckströms fylliga verksamhetsbeskrivning. UNT publicerade en stor artikel 
med foton av en modell av huset med mera. Kostnaden för investeringen an-
gavs till 529 mkr. Fastigheter för ca 200 mkr skulle säljas för delfinansiering 
av projektet. 

3 februari hade Lena Hartvig och jag ett möte med arbetarekommunens 
ordförande om behandlingen inom (s) av ”ärendet” inför kommande beslut. 
Hon var helt för det föreliggande förslaget. Arbetarekommunens styrelse skul-
le ta upp frågan 16 februari, representantskapet få information 8 mars, möj-
lighet till ställningstagande skulle komma att finnas vid fullmäktigegruppens 
möte 25 februari.

23 februari sade fullmäktige nej till en folkomröstning, som aktualiserats 
av ”folkrörelsen mot Musikens hus ”. Beslutet fick stöd i en ledare i UNT två 
dagar senare, med rubriken ”Folket bestämmer”. I ledaren erinrade UNT om 
att medborgarna i varje val överlåter åt de förtroendevalda att fatta beslut om 
kommunens skötsel och att ha överblick över den kommunala verksamheten 
i sin helhet. Musikenshusfrågan är en strategiskt viktig fråga för Uppsala och 
att ”det finns en majoritet i KF för ett bygge, en majoritet som tror att bygget 
kommer att få stor betydelse för Uppsalas framtid”. Opinionen, som av olika 
skäl var mot bygget hävdade att en majoritet av folket är mot detta. UNT säger 
om detta ”men folket har redan tagit ställning när man överlät åt de förtroen-
devalda att fatta beslut i den strategiskt viktiga frågan.”

8 mars gavs en kort rapport om Musikens hus i arbetarekommunens repre-
sentantskap. Entydigt ja till förslaget -utan diskussion.

Vid denna tid deltog jag i ett informationsmöte om Musikens hus på stads-
biblioteket. En hel del synpunkter framfördes. Det förekom också uttalat hot 
från en person mot oss närvarande politiker. 

I mars fanns ett antal artiklar i UNT med anledning av det kommande  
beslutet. Flera kritiska synpunkter kom fram. Bland annat från musikerna i 
MiU. Även de numera välkända motargumenten vädrades: t.ex. kalkyl och  
finansiering. Även OD uppträdde på debattarenan: konsertsalen är för liten!

Och i samma nummer av UNT dök ett överraskande stöd för ett konserthus 
upp: tre framträdande moderater: Magnus Graner, Gunnar Hedberg (kommu-
nalråd) och Cecilia Forss. Men stödet gällde inte det genomarbetade förslag 
som nu förelåg utan för ett annat tänkbart hus på annan plats. Naturligtvis för 
en lägre kostnad.

26 mars skrev kulturchefen i Uppsala, Anna Starbrink, en artikel med stöd 
för det föreslagna konserthuset. Hon konstaterade att KF-beslutet handlar om 
ett ja eller nej till det förslag som finns nu, som är väl genomarbetat och belyst 
ur alla tänkbara aspekter. Och noterade också att flera debattörer vill ha något 
annat – större, på ett annat ställe, billigare osv.

27 mars skrev kommunalråden för s, fp och v tillsammans med Jan-Erik 
Wikström och mig en artikel för att ytterligare belysa vissa frågor som ställts.

Dags för det slutliga beslutet 
29 mars behandlade Kommunfullmäktige frågan om Musikens hus. Lång 

debatt som slutade med återremiss av ärendet. Stor artikel i UNT.
30 mars, genomgång med ja-partierna och berörda tjänstemän, främst 

kommunjuristen Alf Karlsson, av motiveringen för återremissen. 
2 april, citat ur min dagbok: 

”Möte om återremissen med styrgruppen + J O Jerrestål. Kal-
lelse till fullmäktige 14/4 ut i dag. Telefon från UNT: Ola Leife 
(kd) tydligen ledsen över att fullmäktige kallas till extra sam-
manträde. Jag redogör för UNT kommunallagen i de delar som 
är aktuella i detta fall.”

14 april beslutade kommunfullmäktige med 49 ja-röster mot 32 nej-röster, 
att låta uppföra UKK. 

Så slutade den sista akten. Eller gjorde den det? Läs vidare! Våra kontakter 
med MiU hade lite mer att bjuda på.

Fortsatta kontakter om Musik i Uppland
I juni hade jag och Lena Hartvig ett möte med Mats O Karlsson och Börje 
Wennberg om relationen MiU-MHAB. Vi var överens om att hyresavtal och 
samverkansavtal skall tas fram.

Sveriges radio P2 tog i programmet Mitt i musiken upp relationen MiU-
MHAB. Detta sedan frågan kommit upp i ett inslag i Radio Uppland där det 
nämnts att ”en produktionsorganisation borde räcka”. Intervjuer med bland 
annat mig följde efter några dagar. 

I september ett nytt möte mellan Mats O Karlsson, Lena Hartvig och mig. 
Mats O förde fram ”sammanslagningsidén” ännu en gång. Jag och Lena säger 
nej. Det slutade med att vi alla var överens om samordning av verksamheterna 
(uttryckt i en avsiktsförklaring), möten med medarbetarna och ett uppdrag till 
Robin Dahl och mig att utarbeta ett förslag till avtal om samordningen.

I februari 2005 ett nytt möte mellan landstinget och kommunen. Samver-
kansavtalet nu klart och får godkänt. Hyresavtalet krävde fortsatta förhand-
lingar mellan mig och Robin Dahl.

12 februari refererades i UNT ett möte med Folkrörelsen där Mats Åker-
blom, än en gång, underkände den ekonomiska kalkylen för Musikens hus. 
Åkerblom hade f.ö. i en särskild artikel tillsammans med de mest framträdan-
de motståndarna utvecklat sin kritik och krävt en granskning av planerna.

Detta inlägg fick snabbt mothugg av Jan-Erik Wikström, mig och Magnus 
Bäckström (”Oanvändbara konserthusberäkningar”); sedan också av Ola 
Carlsson i Musiken hus vänner: ”Felaktigheter vilseför om Musikens hus”. 
Några dagar senare är ”Musikens hus utarmar välfärden” rubriken på ord- 
förandens i Folkrörelsen inlägg.
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Under andra halvan av mars månad pågick intensiva förhandlingar och 
förankringar och justeringar av hyresavtalet mellan MiU och MHAB men till 
slut, den 2 april, sade båda parterna ja till det avtal som Robin Dahl och jag 
arbetat fram.

Man kan, så här efteråt, tycka att det tog lång tid att komma fram till ett 
avtal mellan MiU och MHAB. Man bör då inse att med UKK / MHAB hade 
en ny ”musikinstitution” tillkommit i Uppsala, en som hade ett klart uttalat 
uppdrag. I våra förhandlingar med MiU var det viktigt för oss från UKK att 
beskriva vår roll utifrån denna programförklaring. Från den grunden, som be-
slutats av Uppsala kommun, måste vi utgå. När vi i den ”första omgången” 
klarat ut de framtida relationerna mellan oss kunde förhandlingarna slutföras 
om de praktiska och ekonomiska frågorna. 

4 april blev det nya namnet på huset klart. Uppsala Konsert och Kongress 
(UKK) och som kronan på verket togs det första spadtaget för bygget den 5 
april.

15 april vid MHAB-styrelsens möte godkändes avtalet med MiU. 

Byggnaden tar form. UKK bygger upp sin organisation.
Inom UKK, som i det följande ersätter benämningen MHAB, gick år 2006 
mest åt till att göra organisationen fulltalig, att rekrytera medarbetare med den 
kompetens som bolaget behövde.

Under hösten fick bygget fint besök av Henning Larsens Tegnestues grund-
are, ägare och chef, ingen mindre än han själv – arkitektgurun som UNT kallar 
honom i sitt reportage från dennes besök. Var han nöjd frågade UNT. Mycket 
nöjd blev svaret! 

I november gjorde UNT också ett eget besök i bygget, som nu började ta 
ordentlig form, vilket tidningen beskrev i en stort uppslagen artikel.

2006 var också ett valår. Resultatet blev att Uppsala bytte politisk majoritet. 
För UKK fick detta en överraskande konsekvens. Styrelsens nye ordförande 

blev ingen mindre än Magnus Graner, en av projektets främsta kritiker. Till 
mig sade Graner att han tvekar om han kan ”vara ordförande, d.v.s. har tid, 
då han efter valet har blivit statssekreterare. Han förutskickade ”bistånd” från 
vice ordföranden (d.v.s. från mig) i synnerhet vid den stundande invigningen. 
Jag utlovade det. Magnus Graner kom att bli en engagerad och skicklig ordfö-
rande vilket jag, som vice ordförande, upplevde under hans första fyra år och 
som ledamot under följande åren.

22 augusti kunde man läsa följande rubrik i UNT: ”Musikens hus billigare 
än väntat.” Om någon satte morgonkaffet i halsen, vet jag inte. Vi som hade 
arbetat för detta hus gjorde det inte. Den vi, inte minst jag, i synnerhet var 
tacksamma mot var projektledaren Gabriel Vikholm, som helt motsvarat, ja 
överträffat, våra förväntningar.

Foto: B
o G

yllander 
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Dags för invigning
Invigningen som skulle äga rum under hösten 2007 blev under en tid en käns-
lig fråga. Kommunledningen, troligen inspirerad av stadsdirektören, ville för 
sin del ta hand om denna och denne uttryckte för VD Magnus Bäckström 
missnöje över de initiativ UKK tagit, t.ex. kontakt med hovet för eventuell 
medverkan vid invigningen. Jag meddelade honom att Lena Hartvig och jag 
för länge sedan gjort upp med kommunledningen att det är UKK som skall 
svara för invigningen. Jag talade med Magnus Graner och vi enades om att 
föreslå att UKK (Magnus Graner och jag) och kommunstyrelsen (ordförande 
Gunnar Hedberg (m) och Lena Hartvig) skulle dela gracerna. Senare utvidga-
des invigningsmedverkan med flera politiska representanter och med Musi-
kens hus vänner som verkligen hade gjort sig förtjänt av att uppträda vid detta 
högtidliga tillfälle. Slutligen, efter många månader blev programmet klart. 

Så blev det till slut invigning! I hela sex dagar, med olika profiler. 
30 augusti öppet hus, med ca 10 000 besök.
31 augusti festkonsert för en ”yngre publik”. 
1 september invigningskonsert med inbjudna, ca 1 000 gäster.
2 september festkonsert.
4 september konsert med invigning av den flygel som var en gåva från 

Musikens Hus vänner.
5 september invigningskonsert för och med den flygel som donerats av 

Vattenfall.
Dagarna före invigningen fylldes tidningarna med fylliga reportage om 

huset. Främst naturligtvis i de lokala medierna: UNT och Uppsalatidningen, 
men även Dagens Nyheter hade en välmatad artikel. UNT gav för sin del ock-
så ut ett temanummer som ägnades Musikens Hus.

Senare under hösten fick huset ett fint betyg av Dagens Nyheters arkitek-
turkritiker Peder Alton. ”Perfekt Uppsala ” var rubriken på hans artikel (18/9). 
Han ger en intressant analys av hur arkitekterna, främst Johny Svendborg, löst 
sitt uppdrag. Altons slutkläm är värd att citeras:

Ändå är det Henning Larsens och hans ”tegnestues” suveräna 
behärskning av skalan som imponerar mest, ett kännetecken för 
Larsens arkitektur under alla år. Stort står mot smått, byggna-
dens bråddjupa foajé kontrasterar mot de låga våningshöjderna 
och de enskilda barmiljöerna. Det mötet är det bara några få 
arkitekter och arkitektkontor i världen som klarar av.

Politiken, den kända danska tidningen, hade också en positiv artikel om  
huset och dess betydelse för Uppsala, där även vi som stått på barrikaderna 
blir omnämnda. Jag tillåter mig citera slutet av artikeln (här kommer det på 
originalspråket). 

Lykkes det Uppsala at ryste århundredes konservative stöv af 
sig med denne ambitiöse bygning, så kan den halve milliard, 
den kostede, vise sig at vaere en yderst fornuftig investering.  
Indtil det regnskab er gjort op, må man blot beundre det politiske 
mod, der trods massive protester har gjort den mulig.

När invigningen var klar låg redan ett helt års program färdigt och klart. Klart 
för den verksamhet som var det som huset skulle vara till för. För vilken vi 
hade haft alla möten. För vilken vi skrivit alla artiklar och för vilken vi vänt på 
varje sten i kalkylerna. 

Verksamheten följde de uppgjorda planerna, nya idéer prövades. Varje år 
bjöd på ett fantastiskt program. 

Något normalläge inträdde däremot inte på en gång. 
Ekonomin var en stående fråga på våra styrelsemöten. Samtidigt hade äga-

ren synpunkter på denna punkt. Man sökte bl.a. hjälp av en konsult, som skulle 
komma med råd om eventuella lösningar när det gällde ekonomin. UKK levde 
från starten med en olämplig konstruktion av den ekonomiska relationen mel-
lan bolaget och dess ägare Uppsala kommun. Varje år skulle bolaget redovisa 
sitt rörelseresultat, som med de förutsättningar man givits, skulle komma att 
bli negativt, men därefter i (det ”slutliga”) bokslutet genom ett tillskott från 
ägaren reglerades till ett nollresultat. Lena Hartvig, som efterträdde mig som 
vice ordförande och jag som fortsatte som ledamot, utarbetade flera förslag till 
minskning av underskottet men framför allt ett förslag där UKK, precis som 
t.ex. stadsteatern, skulle få ett årligt kommunalt anslag, samtidigt som ägaren 
skulle kräva att bolagets kostnader skulle täckas av intäkter och de bidrag 
som tilldelats. Till slut fick vi kommunledningen att förstå våra argument, och 
denna fråga löstes.

En i detta sammanhang mycket viktig fråga var, hur kommunikationen 
mellan ägaren (kommunen) och bolaget skedde och borde ske. Ibland skedde 
den genom diverse uttalanden av enskilda ledamöter i ägarbolaget (Stadshus 
AB) varvid ganska vidlyftiga ”idéer” framfördes. 

När man vet att sådana här saker kommer att diskuteras offentligt, måste ju 
ägaren uttala sig på ett sådant sätt att bolaget och dess verksamhet inte skadas. 
Det var särskilt viktigt när UKK befann sig i en uppbyggnadsfas och dessutom 
arbetade med att få ordning på sin ekonomi. 

För styrelsen för UKK var det av största vikt att man hade ägarens stöd. En 
styrelse har ju det fulla ansvaret för verksamheten, VD för den löpande. Det 
var nödvändigt att klargöra detta och vad ägarens ”inhopp” innebar. 

Värt att nämna är också att UKK sedan sin tillkomst fått mottaga ett antal 
priser. År 2008 tilldelades UKK ”stora samhällsbyggarpriset ”och samma år 
Upsala Nya Tidnings stadsmiljöpris.

2012 hade det gått fem år och då var det dags för jubileum. Detta uppmärk-
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sammades av bland andra UNT. Dess specialbilaga hade rubriken: ”Fem år i 
världsklass”. Det var naturligtvis tillfredsställande att läsa liksom följande som 
skrevs av en UNT-medarbetare: ”det är svårt att tänka sig Uppsala utan UKK!”

2017 var det dags för 10-årsjubileum. Då hade det också hänt att UKK 
hade fått en ny VD och konstnärlig ledare, Lena Åberg Frisk. Chefsbytet kom 
att innebära en viss förändring av innehållet som UKK ville bjuda på, inte 
dramatisk, men ändå märkbar.

Magnus Bäckström hade under sina 12 år som VD varit den som hade givit 
UKK en egen profil. Hans insatser blev avgörande för att UKK skulle lyck-
as genomföra de ambitiösa mål vi hade satt. Detta naturligtvis främst genom 
det musikaliska innehåll som presenterades och tillsammans med de produ-
center som också hade nära kontakter med den musikaliska världen; Stefan 
Holmström och Patrik Kiraly. Vi fick höra många världsartister som gästade 
Uppsala. Spännande musik från olika världsdelar och kulturer kunde man ock-
så uppleva. Sacred music festival var en av höjdpunkterna under flera år. De 
konstanta höjdpunkterna stod Uppsala kammarorkester för och dess allt högre 
kvalitet, som fick blomma ut med hjälp av en akustik av högsta klass - deras 
spelglädje tolkade man gärna som ett tecken på att de trivdes i huset.  För att 
inte tala om kammarsolisterna som fick sin ”egen” sal som gav rättvisa åt den-
na Uppsalas stolthet. När det gäller akustiken hade vi förmånen ha en teknisk 
chef, en av landets bästa, Hans ”Surte” Norin.

Magnus Bäckström hade också lyckats med att rekrytera en rad av kom-
petententa och engagerade medarbetare. Dessa bidrog till att skapa en effektiv 
organisation som när det gällde konferenser snabbt gav UKK en framträdande 
roll och gott rykte inom detta område, vilket också märktes på den långa raden 
av nöjda kunder.

Lena Åberg Frisk lämnade UKK i slutet av 2019 och fick efter en tid med 
en tillfällig ledning en efterträdare, Henrik Lillsjö som kom till UKK mitt 
under pandemin. Denna pandemi som gjort att verksamheten, tvingades gå på 
sparlåga under lång tid. Det drabbade ledningen och personalen och naturligt-
vis alla oss som brukat se fram emot ”nästa konsert” på UKK. Med stor glädje 
har man nu åter sakta men säkert kunnat uppleva ett konserthus som närmar 
sig full verksamhet. 

Själv lämnade jag UKK-styrelsen efter valet 2018.

Slutord
Konserthusets tillkomst innebar onekligen en lång och krokig väg att vandra. 
Den process jag redogjort för belyser vårt öppna och demokratiska systems 
förmåga att nå resultat i en komplicerad fråga. Uppsala har stor anledning att 
känna sig stolt över vad som har åstadkommits. 

Stort tack värda är de politiker från olika partier, som med stort engage-
mang, omdöme och klokhet bidrog till en lycklig utgång för detta stora projekt. 
Bland de många vill jag särskilt nämna ledamöterna i styrgruppen, liksom Peter 
Nordgren, som var med från början, samt kommunalråden Lars-Olof Lindell 
och Annika Lindh. Jan-Erik Wikström, bidrog under alla år i styrelsen med 
sin erfarenhet och sitt omdöme. Agneta Kyller och Tone Tingsgård utgjorde 
hela tiden ett starkt och pålitligt stöd. Insatserna av kommunens kompetenta 
tjänstemän, jag har nämnt flera av dem tidigare, var en förutsättning för att 
projektet skulle nå framgång. Helt avgörande för resultatet var de konstruktiva 
överläggningarna med representanterna för landstinget och Musik i Uppland, 
Mats O. Karlsson, Börje Wennberg och Robin Dahl. Det är också angeläget att 
framhålla alla engagerade uppsalabor som var ett stort stöd när målet syntes 
avlägset och vägen fram syntes svårframkomlig. De insatser som Musikens 
hus vänner stod för var avgörande, dess ordförande Ola Carlsson oförtröttlig. 

Lena Hartvig är naturligtvis värd ett särskilt tack. Hon spelade en stor 
och avgörande roll för konserthusfrågan under hela sin tid som kommunal-
råd både som ordförande i juryn och – inte minst och självklart – under åren 
som kommunstyrelsens ordförande. Med stort engagemang ledde hon styr-
gruppens arbete och var den högst ansvariga för vårt partis ställningstaganden 
under de avgörande åren. Jag minns vårt fruktbara och positiva samarbete från 
den tiden med stor tillfredsställelse. Det var heller inte första gången jag hade 
nöjet och förmånen att tillsammans med Lena arbeta för Uppsala kommun. 
Glädjande nog fick vi tillfälle att under många följande år samarbeta i UKK:s 
styrelse där hon fram till 2018 var ordförande.

Debatten om Musikens hus kan man inte glömma, den var viktig för att 
alla argument, för och emot, skulle komma fram. Tyvärr har minnet av de 
osakliga och onödiga påhopp som ibland förekom ännu inte helt bleknat.  
I hög grad drabbades Lena Hartvig som kom in i verksamheten när debatten 
var som mest intensiv. Den hårda kritiken var onödig och missvisande. I stället 
för kritik förtjänar hon ett stort tack för att hon stod i främsta ledet när vårt 
stora projekt skulle nå sitt mål.

Under hela den tid jag arbetade för att Uppsala skulle få sitt konserthus 
var min hustru Ingalill, genom sitt stora engagemang, ett ovärderligt stöd.  
I alla de många samtal som vi hade om denna fråga spelade hennes kloka 
omdöme en stor roll för att målet skulle nås. 

Flera personer har bidragit till att denna historia blev skriven. Mitt första 
tack går självklart till Göran B. Nilsson för att han föreslog att jag skulle 
skriva ner ”min historia” om konserthuset. När en framstående historiker är 
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så tydlig gör man som han säger. Utan Göran hade jag inte skrivit om konsert- 
husets tillkomst. 

Hans Fahl vill jag tacka för att han dels hjälpte mig att förmedla mitt  
manuskript till Göran dels med en noggrann läsning av min text och kommen-
tarer till den. 

Tack Hans Norman, författare till bland annat 1900-talets Uppsala, för 
värdefulla professionella synpunkter på såväl innehåll som form. 

Tack till Ingvar Blomster för att han, som så ofta, har givit mig del av hans 
stora kunskaper om Uppsala kommun, särskilt om stadsbyggnadsfrågor. 

Ett stort tack till Maj Keidser tack för att hon mot bakgrund av sin långa  
politiska erfarenhet, inte bara inom kulturpolitiken, bidragit med betydelsefulla 
synpunkter.      

Uppsala, februari 2022
John-Erik Thun
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