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Göteborgs 
konstmuseum

HIGAB 

Göteborgs konstmuseum ägs och förvaltas  
av Higab, ett fastighetsbolag inom Göteborgs 
Stad. Det varierade fastighets beståndet 
omfattar bland annat saluhallar, landerier, 
teatrar, arenor, ett fartyg och 28 byggnads
minnen. I Higabs uppdrag ingår att lång
siktigt vårda och utveckla Göteborgs Stads 
kulturfastigheter.

Läs mer på www.higab.se
ETT MONUMENT ÖVER KULTUREN 

Göteborgs konstmuseum byggdes under  
åren 1919–1923 (bilden ovan är från 1922). 
Byggnaden är ett konsekvent gestaltat  
exempel på 1920talsklassicism. Museets, 
liksom övriga Götaplatsens, högtidlighet och  
 monumentalitet speglar sin tids borgerligt 
präglade bildnings och kulturideal. 

Bild: Kamerareportage



I BÖRJAN AV FÖRRA SEKLET fanns inget konst
museum i Göteborg; stadens tavlor och skulpturer för
varades på Göteborgs museum i Ostindiska Huset. Under 
den ansvarige museimannen Axel Romdahl växte konst
samlingen till landets näst största, efter National museum 
i Stockholm, och behovet av en egen byggnad ökade.

Inför planeringen av Göteborgs 300årsjubileum utlystes 
1917 en arkitekttävling om utformningen av Götaplatsen, 
som var tänkt att bli en ståtlig avslutning på Kungsports
avenyen med byggnader ägnade åt kulturen. Vann gjorde 
arkitektkonsortiet ARES – Arvid Bjerke, R O Swensson, 
Ernst Torulf och Sigfrid Ericson. Tävlingen avsåg hela 
Götaplatsen men budgeten räckte till slut bara till 
Göteborgs konstmuseum och Konsthallen, båda ritade av 
Ericson och Bjerke. Det dröjde till mitten av 1930talet innan 
Götaplatsen blev komplett, i och med invigningarna av 
Stadsteatern respektive Konserthuset.

Att Göteborgs konstmuseum kunde byggas var till  
stor del tack vare donationer från bland andra bank
direktören Jonas Kjellberg och redaren Werner Lundqvist. 
Även styrelsen för jubileumsutställningen bidrog då 
tanken var att de nya byggnaderna skulle användas för 
utställningarna.

UTSTÄLLNINGSLOKAL OCH MUSEUM
Bygget inleddes 1921 med omfattande sprängnings
arbeten varefter de breda trappartierna och terrasserna i 
natursten anlades. Göteborgs konstmuseum byggdes i 
nyklassicistisk stil i gult tegel med sju välvda muröpp
ningar. Brons portarna utformades av Carl Milles, som även 
är konstnären bakom Poseidonstatyn som kom på plats 
ett decennium senare. Konsthallens arkitektur anslöt med 
sin tegelfasad med tre blindgångar utsmyckade med Palle 
Pernevis skulpturer av bronslejon. 

Den första tiden användes byggnaderna för jubileums
utställningarna. Putsen hade knappt hunnit torka på 
väggarna när man i sista stund hängde tavlorna som 
skulle presentera samtida nordisk konst. För att skydda 
målningarna sattes korkar på baksidan av ramarna. 1925 
blev bygg naden högst upp på Avenyen officiellt Göteborgs 
konst museum och invigdes av prins Eugen.

FRÅN 1400-TAL TILL NUTID
Göteborgs konstmuseums samling omfattar verk från 
1400talet och framåt. Ett antal donatorer har bidragit till 
samlingen, till exempel Werner Lundqvist, Gustaf Werner 
och Pontus och Göthilda Fürstenberg, vars konstsamling 

återfinns i Fürstenbergska galleriet. Affärsmannen 
Gustaf Werner bidrog bland annat till museets köp 
av Rembrandts ”Riddaren med falken” 1922. Hans 
privata samling, som flyttades från Wernerska 
Villan till museet så sent som 2013, innehåller 
verk av bland andra Anders Zorn, Edvard Munch 
och Bruno Liljefors. 

1968 fick Göteborgs konstmuseum en till
byggnad med utställningshall på östra sidan 
efter ritningar av Rune Falk och White Arkitekter. 
1994–1995 försågs museet med en ny entréhall 
och en tillbyggnad som rymmer Hasselblad 
Center för utställningar inom fotokonsten. 
Här finns även museibutik och restaurang. 
Arkitekterna Håkan Cullberg, Peter Erséus och Per 
Frenning stod för ritningarna. Entrén fick grindar 
i järn och brons av konstnären Pål Svensson.

Göteborgs konstmuseum blev byggnadsminne 
2017.

1995 byggdes ny entréhall och tillbyggnad som rymmer 
Hasselblad Center.

Tillbyggnad med utställningshall från 1968.Göteborgs konstmuseums sju välvda muröppningar kallas ibland ”De sju gäspningarna”.


