BILDHUSET Lilla Källbäck
1987-1993

Kultur i vården. Kultur och hälsa. Kulturella och kreativa näringar.
Rapport om ett samverkansprojekt i Gävleborg.

Teckningen på omslaget är utförd av Lars Rasi. (foto HJB)
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1. Inledning
Samhällets rika och mångfacetterade kulturliv är till stora delar en outnyttjad resurs. Fria
kulturutövare, ofta med kvalificerad högskoleutbildning, och ideella kulturorganisationer är
exempel på aktörer som skulle kunna få en mer framskjuten plats i det vi brukar kalla ”en
hållbar, regional utveckling”. För människor i en utsatt livssituation kan trösklarna till
kulturlivet vara extra höga trots att behoven av kulturupplevelser och eget skapande kanske
är extra stora just då. Personal inom försäkringskassa, arbetsförmedling, kommunernas
socialtjänst och landstingens vård och omsorgsverksamheter skulle vid sidan av
kulturtjänstemän och pedagoger kunna ingå i ett utvidgat, kulturförmedlande led som i
samverkan med kulturlivet ökar tillgängligheten. Gemensamma strategier, gemensam
finansiering samt fortbildning av personal och kulturutövare är viktiga förutsättningar för att
detta ska bli verklighet. Det vi idag kallar ”Kultur på recept”, där främst primärvården köper
rehabiliterande tjänster av kulturlivet, är endast en aspekt av detta. Bildhuset Lilla Källbäcks
verksamhet kan fungera som exempel på hur ett brett samarbete kan organiseras.

2. Bildhuset Lilla Källbäck 1987 – 1993, en resumé
Under 1980- och 90 – talen var Landstinget Gävleborg pionjär inom området Kultur i vården.
Den nya vårdlagstiftningen från 1982 tog fasta på individens behov och det holistiska
perspektivet. Kommunikation med patienter och omsorgstagare kom i fokus – men hur
kommunicerar man då det verbala språket inte finns?
Bildhuset (1987-1993) var en nyskapande verksamhet där bilden skulle vara språket.
Personalen bestod av konstnärer, alltså personer som dagligdags använder bilden som språk.
Bildhusets målgrupp var särskolans elever, omsorgstagare från dagcenter och vårdhem,
geriatrikens patienter och vissa patienter från psykvården. Samt – inte minst – personal från
dessa institutioner.
De kultur i vården projekt som tidigare genomförts i Sverige hade ägt rum ute på
vårdavdelningar och i klassrummen, med mycket begränsade resultat. Det landstingets
kulturnämnd ville testa var att låta personal, patienter, elever och omsorgstagare lämna
strukturer och hierarkier i sin dagliga verksamhet och arbeta tillsammans med konstnärer i
en miljö där skapandet och kulturen var normen. På så sätt ändrade vi maktrelationen
mellan personal och patient/elev. På Bildhuset kunde särskoleeleven vara ”duktigare” än sin
lärare – vilket ofta också var fallet. Konstnären som arbetade med en åldersdement person
fick ibland på kort tid mer information om patienten än vad vårdpersonalen kunnat få under
flera år. Vårdpersonalens egen kreativitet fick friare utrymme när lite av ansvaret lyftes av
dem.
Det vi lärde oss var att om man samtidigt engagerar flera funktioner (motorik, samtal,
interaktion i grupp, bildskapande, musikalitet etc.) hos en människa med kognitiv
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funktionsnedsättning, demens e.d. ökar möjligheterna till kommunikation. Olika
hjärnfunktioner stödjer då varandra. Bildhusets verksamhet blev en praktisk tillämpning av
den samtida hjärnforskningen som ju hade konstaterat att vissa delar av en funktionsnedsatt
hjärna fungerar alldeles utmärkt, och att en viktig del i vård och omsorg måste vara att
fokusera på det utvecklingsbara hos varje individ. Vårdpersonalen serverades
naturvetenskaplig evidens parad med egna aha-upplevelser, personlig utveckling gick hand i
hand med yrkesmässig fortbildning.
Vårt arbete med patienter och omsorgstagare blev alltså en viktig fortbildning för deras
personal men även för de medverkande konstnärerna. På så vis blev Bildhuset under sin
sexåriga existens ett kreativt resurscentrum som uppmärksammades nationellt t ex i
Landstingsförbundets skrift Kultur är vård från 1989 (ISBN 91-7584-206-8) och internationellt
då vi 1992 representerade Sverige i FN:s symposium Arts in Hospital i Toulon i Frankrike.
Som en följd av Bildhusets verksamhet drev Högskolan i Gävle under ett par terminer en
fristående kurs Kultur i vården som fortbildning för vårdpersonal.
Bildhuset blev också ett konkret exempel på arbetet med det som i dag kallas KKN (Kulturella
och kreativa näringar), och hur man breddar arbetsmarknaden för kulturutövare och
integrerar fler delar av deras kompetens i samhällsutvecklingen. Många av de totalt 30
konstnärer som under åren jobbade på Bildhuset har senare kunnat kombinera sina
konstnärskap med pedagogiskt arbete inom skola och vård eller som arrangörer och motorer
i det lokala kulturlivet.
Bildhuset var inrymt i Lilla Källbäck på Södertulls sjukhusområde som var ett spädbarnshem
mellan åren 1929 – 1970. Fram till Bildhusets start 1987 disponerades lokalerna av
landstingets socialförvaltning som kontor. Bildhuset lades ned 1993 i samband med
huvudmannaskiftena inom vård och omsorg och revs i november samma år.
Fast anställd bildhuspersonal med ansvar för landstingets konstsamling och för kultur i
vården flyttade 1993 över till kulturförvaltningens nya lokaler i Gävle Slott. Här fortsatte
några spår av Bildhusets pedagogiska verksamhet bl. a i form av en kulturskola för
långtidssjukskrivna vuxna under åren 1994 - 95, samt med en bildskola för barn i åldrarna
4 – 14 år under några år i mitten av 1990-talet. Dessa utbildningar leddes av projektanställda
konstnärer. Den kvinna från dagcenterverksamheten som det talas om på sidan 18 flyttade
med till Gävle Slott efter Bildhusets nedläggning och fortsatte där sin konstnärliga
verksamhet, handledd av konstnären Weronica Tennemar, under ett antal år.
I samband med huvudmannaskiftena inom geriatrik och omsorg upphörde landstingets
engagemang för kultur i vården i början av 90-talet med undantag för konstnärlig
miljögestaltning i de egna fastigheterna (konstsamlingen). Diskussioner fördes angående
möjligheten att Gävle kommun skulle fortsätta driften av Bildhuset med ett regionalt
uppdrag men kommunen valde istället att satsa på uppbyggnaden av en kommunal
kulturskola som även skulle tillgodose särskolans behov.
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Eftersom beslutet om Bildhusets nedläggning kom relativt abrupt och var kopplat till
huvudmannaskiftena och därmed till landstingets minskade ansvar för kultur i vården
gjordes ingen riktig utvärdering av Bildhusets sexåriga verksamhet. Ett omfattande material
bestående av videofilmer, verksamhetsberättelser, projektrapporter och andra dokument
finns dock arkiverat hos Region Gävleborg. Då nu begreppet ” Kultur och hälsa” upplever en
renässans och då nya möjligheter för samverkan inom rehabilitering föreligger mellan
arbetsförmedling, försäkringskassa, socialtjänst och landsting känns det motiverat att på ett
överskådligt sätt ändå försöka samla och presentera de erfarenheter som gjordes under
Bildhustiden. Därav föreliggande rapport.

Ur landstingets personaltidning sommaren 1987. Innan Bildhuset fick sin slutgiltiga inriktning mot kultur i vård
och omsorg fanns många idéer om tänkbara målgrupper och verksamhetsinriktningar. Konstnärsateljéer och
kaféverksamhet fanns med i diskussionen (bil. 2)
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3. En ny typ av kulturinstitution
Bildhuset utvecklades under sin sexåriga historia till en ny typ av kulturinstitution som
uppstod ur och gestaltade samtida vårdideologiska, konstteoretiska, arbetsmarknadspolitiska, ledarskapsideologiska och kulturpolitiska strömningar och strategier.
Vidare byggde Bildhuset på samverkan mellan olika huvudmän och aktörer, t ex landstingets
kulturförvaltning, dagcenter, vårdkliniker, särskolor m fl enheter inom vård och omsorg,
landstingets fastighetskontor, vårdskolan, Gävle konstskola, studieförbund, kommunens
fritidsförvaltning, enskilda konstnärer, arbetsförmedling och försäkringskassa.
Dessa faktorer utgjorde förutsättningen för Bildhusets existens och framgång. En del av
Bildhusets styrka var förmågan att gestalta idémässiga strömningar och visa hur olika
samhällsaktörer kan samverka kring gemensamma intressen då dessa sätts in i ett
sammanhang. Bildhuset lyckades kombinera högt ställda kvalitetskrav konstnärligt,
arbetsmarknadspolitiskt och vårdpolitiskt vilket var viktigt för dess trovärdighet.
Själva materialiserandet av idéer var avgörande: Det fanns ett hus med människor och
verksamhet som man kunde besöka och observera, som var medialt intressant och som
gick att referera till, även ur ett brukarperspektiv.
En annan avgörande faktor var att verksamheten uppnådde en kritisk massa vad gäller
uppdrag, ekonomi, samarbetspartners och egen personalstyrka genom att flera olika
aspekter av begreppet ”konstverksamhet” representerades och stödde varandra. Eftersom
verksamheten vilade på flera ben kunde Bildhuset upprätthålla en kontinuitet under
perioder då någon av de enskilda verksamhetsgrenarna tillfälligt sviktade.
Viktiga spinoffeffekter av Bildhusets verksamhet var bl a den fortbildning av vårdpersonal i
ämnet Kultur i vården som anordnades av högskolan i Gävle från 1988, där personal från
Bildhuset engagerades som lärare, och arbetet med musikterapi på Sandvikens sjukhus som
bedrevs under 80-talet, men främst kanske inspirationen till berörd personal inom vård och
omsorg och fortbildningen som gavs de konstnärer som arbetade på Bildhuset.
Sätter man in Bildhuset i vår samtida kontext (2014) är det ett utmärkt exempel på en positiv
gestaltning av kultursamverkansmodellen där aktörer inom statlig, regional och lokal nivå
samverkar med föreningsliv och enskilda kulturutövare.
Hade projektet initierats idag hade det också varit ett klockrent samarbete inom ramen för
ett regionalt samordningsförbund finansierat med s.k. FINSAM-medel och med inriktning på
habilitering och rehabilitering, ett bra KKN-projekt och ett framgångsrikt sätt att arbeta med
Kultur & Hälsa.
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4. Idémässig bakgrund.
Landstingen
Den nya hälso- och sjukvårdslagstiftning som började tillämpas i början av 1980-talet
förespråkade ett holistiskt synsätt där individen sattes i centrum. Individuell vårdplanering,
en humanistisk dimension lagd till en tidigare naturvetenskapligt präglad vårdideologi, samt
(icke att förglömma) en gynnsam ekonomi möjliggjorde satsningar på kultur i vården runt
om i Sverige. Inom demensvården i Gävle var Lena Rosén en förgrundsgestalt. Som en av
verksamhetscheferna inom äldrevården på Södertulls sjukhus bidrog hon starkt till att
integrera Bildhusets verksamhet i förnyelsen av demensvården där.
Regeringsbeslutet 1974 om regionalisering av den nationella kulturpolitiken förde med sig
ett ökat intresse för kultur inom landstingen. Kulturutredningar togs fram vilket bidrog till
ökad kunskap, ökat engagemang och kreativitet bland landstingens politiker och tjänstemän.
Kulturfrågorna fick hög status och det fanns ett politiskt intresse för nya idéer och
spännande nysatsningar. I Landstinget Gävleborgs egen kulturutredning från 1977 ges kultur
i vården stort utrymme såväl ekonomiskt som idémässigt. En tjänst inrättades på
landstingets kulturkansli med uppgift att arbeta specifikt med kultur i vården. Lokala
kulturombud med egna kulturanslag inrättades på varje vårdinrättning.
Landstingens nya ansvar för regional kulturverksamhet innebar stora satsningar på att
tillgängliggöra kultur i alla former för regionernas invånare. En grupp som kom i fokus var de
patienter, främst inom långtidsvården / omsorgen, som vistades på institution. Många
landsting satsade relativt mycket resurser på ”Kultur i vården” där målsättningen var att ta
vara på det friska och att man som patient eller omsorgstagare också skulle ha tillgång till
samhällets kulturutbud. I Rapport från kulturrådet 1983:5-7 ville man tillsammans med
Landstingsförbundet belysa betydelsen av kulturinsatser i sjukvården. Man betonade
personalens roll som möjliggörare av kulturupplevelser, att kultur var en rättighet för alla
och att kulturen skulle ha en autonom ställning och inte ses som behandling, även om den
hade positiva, medicinska effekter.
I juni 1984 anordnade Landstinget Gävleborg en regional kulturkonferens med temat Kultur i
vården där målsättningarna i den egna utredningen följdes upp och vidareutvecklades.
Uttryckande terapiformer
Samtidigt växte intresset för sk ”uttryckande terapiformer” dvs musikterapi, bildterapi,
dansterapi etc. USA och Norge var föregångare inom detta område. Under 1980-talet växte
en hel flora av kurser och utbildningar fram i Sverige. De personer som yrkesmässigt
arbetade med detta var antingen musiker, dansare, konstnärer etc som kompletterade sin
konstnärliga utbildning med en psykoterapeutisk utbildning eller vise versa. År 1980 bildades
Skandinaviska institutet för uttryckande konst i Göteborg som årligen arrangerade
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välbesökta utbildningar. 1981 började Svenska föreningen för bildterapi ge ut tidskriften
Bildterapi. Naturvetenskaplig evidens växte parallellt fram bl a i Töres Theorells forskning
om hur långvariga psykosomatiska sjukdomstillstånd kan behandlas med konstpsykoterapi.
I samarbete med Sandvikens sjukhus genomförde landstingets kulturförvaltning under åren
1983-84 en försöksverksamhet med musikterapi inom rehabilitering och geriatrik under
ledning av musikterapeuten Erland Zetterqvist och överläkare Zdenek Kabatnik, vilken sedan
permanentades under en följd av år. (Rapport om arbetet färdigställdes 1985.)
Hösten 1986 anordnade landstingets kulturförvaltning en tvådagars konferens om
uttryckande terapiformer på vårdskolan i Gävle (bil. 6), framförallt med inriktning på
landstingets egen personal. Året därpå anordnade landstingets kulturförvaltning workshops
och bildterapiseminarier på Hälsinglands Museum i Hudiksvall (bil 5). Bägge dessa
arrangemang ska ses som direkta förberedelser inför etablerandet av Bildhuset.
Inom den geriatriska långvården vid Hudiksvalls sjukhus genomförde Landstingets
kulturförvaltining och Rikskonserter 1980 – 1986 ett utvecklingsarbete med musik i
åldringsvården under ledning av musikterapeuten Sten Bunne och överläkare Sonja
Thorburn. Arbetet redovisades i boken Musik i åldringsvård 1986 (ISBN 91-970794-0-5).
Hälsinge sjukhus (senare Bollnäs sjukhus psykiatriska kliniker) hade en lång tradition av att
arbeta med bildterapi under ledning av överläkare Maj Berglund och hennes medarbetare
inom socioterapiavdelningen. När de psykiatriska klinikerna i Bollnäs avvecklades 1997
samlades erfarenheterna från det bildterapeutiska arbetet i boken Den annorlunda
Bilderboken.
Ytterligare några privata inspiratörer i Gävleborg som förtjänar att nämnas är Carl-Göran
Amnell vars studiematerial Etik i vårdarbete flitigt användes inom sjukvården i Gävleborg,
samt psykoterapeuten Rom Embrey i Delsbo, som under 1980-talet gav utbildningar i
jungianskt inriktad konstterapi där bla konstnärer i Gävleborgs län deltog.
Konstlivet
Under 1970-80 talen växte intresset för naiv konst, (dvs konst av autodidakta personer
utanför det egentliga konstetablissemanget vars personliga utanförskap ibland har sin grund
i ett avvikande från gängse sociala normer, i psykisk sjukdom eller i religiöst sökande) och
för sjukdomskonst (dvs konst av konstnärer som drabbats av psykisk sjukdom). Anders
Widoffs film Övermålaren från 1980, som skildrar den schizofrene konstnären Erland
Cullbergs konstnärskap, är tidstypisk. Moderna Museets utställning om Adolf Wölfli´s
konstnärskap 1977, tidskriften Kalejdoskops temanummer Särlingar i konsten 1978, den
stora utställningen Outsiders som visades i London, på Louisiana i Danmark och, under
namnet De Gåtfulla – outsiders i konsten, på Liljevalchs i Stockholm 1979 är ytterligare
exempel på en tilltagande fascination över det tilltal man kan möta i dessa konstnärskap.
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Detta intresse blev för många konstnärer en inspiration att söka sig till situationer där man
kunde arbeta skapande med patienter och omsorgstagare inom geriatrik, psykiatri och
omsorg - inte sällan för att ur dessa möten hämta näring till sina egna konstnärskap.

5. Ekonomiska förutsättningar.
Början av 1980-talet var en expansiv period för landstingen. Man byggde ut sjukvården och
de regionala kulturinstitutionerna. Det fanns pengar till nysatsningar inom kultursektorn.
Den interna kulturadministrationen byggdes ut och kultur i vården var ett av de områden
som man satsade på. I Gävleborgs läns landsting hade man särskilda kulturanslag för varje
vårdplats och årselev vid de egna institutionerna. Vårdavdelningar och särskoleklasser hade
egna pengar att ”köpa” kultur för (bl a Bildhusets tjänster). Inom varje vårdinstitution och
skola fanns särskilda kulturombud som förvaltade kulturbudgeten och som samverkade i ett
regionalt nätverk (ca 50 st). En tjänsteman med ansvar för Kultur i vården på landstingets
kulturkansli ansvarade för samordning och fortbildning av detta nätverk. Landstingets
kulturnämnd hade också egna projektmedel för kultur i vården.
Landstingets fastighetskontor upplät lokalerna på Lilla Källbäck till kulturförvaltningens
projekt Bildhuset för en symbolisk hyreskostnad. Lokalerna stod i mitten av 80-talet tomma
och ingen annan verksamhet var intresserad av det gamla spädbarnshemmet.
Genom Arbetsförmedlingen kunde landstingets kulturförvaltning tillgodogöra sig s.k.
beredskapsmedel för anställning av arbetslösa kulturutövare samt medel för arbetsträning
och omplaceringsstöd. Merparten av dessa resurser användes för att knyta ”arbetslösa”
konstnärer till Bildhuset. Arbetsmarknadsverket och försäkringskassan var mycket generösa
med dessa medel. Under denna period bars stora delar av det svenska kulturlivet upp av
olika arbetsmarknadspolitiska stödsystem. Dessa system bidrog med sin flexibilitet och
relativt obyråkratiska karaktär till den snabba utvecklingen av det lokala och regionala
kulturlivet. Samtidigt gjorde de kulturlivet mycket sårbart eftersom ibland hela verksamheter
(som t ex Bildhuset) byggde på dessa stödsystem.
En viktig samarbetspart för Bildhuset var, förutom AF och försäkringskassan, även
studieförbunden som med sin cirkelverksamhet och med sina särskilda utvecklingsmedel
möjliggjorde samarbeten inom ramen för Bildhusets strategier. Frikyrkliga studieförbundet
och ABF var två av dessa samarbetspartners.
Initialt erhöll landstinget pengar från allmänna arvsfonden så att en projektledare kunde
anställas under första verksamhetsåret.
Bildhuset tillhandahöll också fortbildning riktad till personalgrupper inom landstinget.
Genom de fortbildningspengar som fanns avsatta inom landstingets förvaltningar (fem
utvecklingsdagar per anställd och år) kunde Bildhuset ta betalt av vården och omsorgen för
dessa fortbildningsinsatser. En särskild utbildningskatalog gavs ut två gånger om året. (bil.11)
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I mindre utsträckning såldes även föreläsningar och personalutvecklingsdagar till privata och
offentliga verksamheter utanför landstinget. På så sätt kan man säga att flera offentliga
aktörer bidrog till att finansiera verksamheten på Bildhuset. Var och en av dessa aktörer
hade säkert varit involverad i punktvisa, individinriktade insatser för vissa av de enskilda
konstnärerna även om de inte hade varit knutna till Bildhuset. Inom ramen för Bilhuset fanns
nu inte bara subventionerade lokaler och lönemedel utan också pengar till
verksamhetsutveckling och projektledning genom en tjänsteman från landstingets
kulturkansli stationerad på Bildhuset. Förutom ansvar för den mer generella kultur i vården
verksamheten var denna person även verksamhetsledare på Bildhuset med budget- och
personalansvar.
Den övriga delen av landstingets konstverksamhet, den som hade till uppdrag att arbeta
med konstnärlig miljögestaltning i landstingets egna fastigheter / verksamheter, hade under
dessa år även sin verksamhet förlagd till Bildhusets lokaler. Denna del av landstingets
konstverksamhet hade i uppdrag att göra inköp till, rama, vårda, hänga och aktivera
landstingets mycket omfattande konstsamling. Ansvarig tjänsteman, ramverkstad och viss
verkstadsyta fanns i Bildhuset.

Arbetarbladet oktober 1987
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6. Bildhusets verksamhet.
Tre, från början, separata verksamheter inom landstingets kulturförvaltning med konst som
gemensam nämnare samverkade alltså inom ramen för Bildhuset: Landstingets
konstsamling, kultur i vården och projektet Bildhuset.
Konstsamlingen, bestående av ca 15.000 verk, fanns utlokaliserad i landstingets samtliga
verksamheter runt om i länet. Verksamheten utfördes av en konstassistent, med placering
på Bildhuset, med ansvar för inköp av ”lös konst”, inramning, placering, vård, inventering
och pedagogisk aktivering av konstsamlingen. Konstassistenten skulle även administrera de
uppdrag som gavs till konstnärer för byggnadsintegrerad konst, sk ”fast utsmyckning”.
Ibland medverkade Bildhusets egen personal som konsulter vid miljögestaltningar på
uppdrag av landstingets fastighetskontor. En ramverkstad för inramning och vård av
samlingen byggdes upp inom Bildhuset vilken bemannades med en beredskapsanställd
konstnär. Konstassistenten svarade mot en konstkommitté bestående av tre
förtroendevalda ur landstingets kulturnämnd. Sammanträdena med denna kommitté skedde
oftast på Bildhuset.
Organisationen för Kultur i vården bestod av ett nätverk av ca 50 lokalt kulturansvariga på
alla landstingets institutioner inom vård, utbildning och omsorg och med landstingets
samordnande tjänsteman placerad på Bildhuset som med sina centrala projektmedel kunde
anordna utbudsdagar, utbildningar och även initiera smärre projekt, utställningar och
turnéer. Tjänstemanen var också formellt arbetsledare för projektet Bildhuset med ansvar
för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling.
Projektet Bildhuset (Ett delprojekt inom Kultur i vården) var landstingets egen institution för
utvecklingsarbete med bilden som kommunikationsmedel inom vård och omsorg. Av
förklarliga skäl blev Bildhuset den mest prioriterade delen av kulturförvaltningens egna
verksamheter inom Kultur i vården.
Projektet och dess grundläggande vision initierades av den ansvarige tjänstemannen för
kultur i vården, Jörgen Dahl, bl. a genom sammanförandet av tidigare projekt och samverkansparter till den fysiska byggnaden Lilla Källbäck. Det praktiska grovarbetet med
projektets uppstart och första verksamhetsår genomfördes dock av husets första
projektledare, Åsa Lindgren, som tillika var konstassistent under åren 1986 - 88. Fr. o m
hösten 1988 övertog Jörgen Dahl projektledarskapet för Bildhuset. Den konstnärliga och
pedagogiska verksamheten leddes av tre beredskapsanställda konstnärer med bredare
erfarenhet av bildterapeutisk verksamhet. Övrig personal bestod av de konstnärer som
under längre eller kortare perioder gästspelade på Bildhuset med ekonomiskt stöd via
arbetsförmedling, försäkringskassa eller studieförbund. Dessa uppgick till ca trettio stycken
under de år Bildhuset existerade.
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Verksamheten inom projektet Bildhuset hade grundsyftet att inspirera vården, vårdskolan
och omsorgen att inkludera kultur i sin ordinarie verksamhet samt att utveckla utförarledet i
form av intresserade bildkonstnärer. Vardagsverksamheten bestod främst av fyra delar:
Arbete med patienter och omsorgstagare inom landstingets verksamheter.
Ett antal särskoleklasser med sina lärare, personal och omsorgstagare från dagcenter och
vårdhem, personal och patienter från geriatrisk långvård samt enskilda patienter från
psykiatrin kom under dessa år kontinuerligt till Bildhuset för att tillsammans med husets
konstnärer arbeta med olika konstnärliga tekniker, framförallt bildväv, måleri och skulptur.
Verksamheten var klart definierad: det handlade inte om terapeutiskt arbete eller
behandling utan om konstnärliga aktiviteter som ev. kunde ha terapeutiska effekter.
Fortbildning av personal inom vård och omsorg
Den nya hälso- och sjukvårdslagen förtydligade personalens roll som nyckelpersoner i det
holistiska perspektivet. Att vara ett stöd för hela individen ställde dock delvis nya krav på
kompetens inom det psykosociala området vilket egentligen krävde fortbildning av en hel
yrkeskår. Vårdutbildningarna kunde (och kan) dock inte tillgodose dessa behov, varför de
enskilda landstingen själva, och oftast genom sina kulturförvaltningar, under 80 – 90- talen
kom att ta på sig rollen som kompetensutvecklare inom det humanistiska området. Den
interna landstingspolitiska rollfördelning som innebär att kulturnämnderna och inte hälsooch sjukvårdsnämnderna ansvarar för att kultur används som ett redskap i folkhälsoarbete,
vård och rehabilitering har bibehållits ända fram i nutid och är ett av de största hindren då
det gäller att integrera kultur inom dessa verksamhetsområden. Ur ett kulturpolitiskt
perspektiv kan man säga att vårdpersonalen kom att inkluderas i det förmedlande ledet vid
sidan av, kultursekreterare, pedagoger m fl. och förväntades spela en aktiv roll i
tillgängliggörandet av kultur. Bildhuset blev i Gävleborg en viktig aktör inom fortbildningen
av personal framförallt inom omsorgsverksamheten. Samtlig personal inom dagcenter och
särskolor i Gästrikland genomgick fortbildning på Bildhuset. Insatserna var antingen
relaterade till deras respektive brukare eller så var de utformade som kurser i personlig
utveckling med syfte att ge positiva upplevelser av och tilltro till bild som
kommunikationsmedel. Eget bildskapande kopplat till lättsamma analysövningar kring
deltagarnas egen inre, autonoma symbolvärld visade sig också vara en oväntad och fruktbar
väg till ökat intresse för samtidskonsten, även för dem som tidigare varit helt avvisande till
samtida konstuttryck.
Även övrig personal inom vård och omsorg i länet tog del av Bildhusets utbildningar under
de år huset existerade. Personal från Bildhuset föreläste inom vårdutbildningarna.
Studiebesök var en annan viktig metod att informera om Bildhusets idéer.
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Fortbildning av konstnärer verksamma i Bildhuset
De konstnärer som verkade i Bildhuset var ofta unga. Inte sällan kom de direkt från någon
konstskola. En annan kategori var konstnärer som arbetat några år men hade svårigheter att
klara sig ekonomiskt. För dessa grupper var det grundläggande motivet att de behövde ett
arbete för att kunna försörja sig men efterhand växte oftast intresset för målgruppernas sätt
att uttrycka sig i bild vilket inte sällan tillförde de enskilda konstnärskapen en ny dimension.
Ytterligare en kategori var de konstnärer som arbetat med kultur i vården projekt inom vård
och omsorg, och som funnit tillfredsställelse i detta arbete och därför sökte sig till Bildhuset.
Dessa konstnärer fick rollen av mentorer. ( Marga Boustedt, Inga Andersson och Hjördis
Johansson-Becker). Hjördis Johansson-Becker hade dessutom en särställning inom Bildhuset
som föreståndare, med ansvar för den löpande driften av verksamheten, ta emot
studiebesök, vara verksamhetens länk till projektledaren mm.
Efter hand växte intresset för det bildpedagogiska arbetet hos de deltagande konstnärerna.
De mer erfarna konstnärerna gav kontinuerlig handledning till dem som saknade kunskap.
Relativt mycket tid och resurser lades på gemensam fortbildning av hela personalgruppen
genom anlitande av extern kompetens i form av t ex professionella bildterapeuter. Genom
undervisning, handledning, praktik och eget arbete blev Bildhuset ett ”universitet” för de
konstnärer som verkade där. För att koppla verksamheten vid Bildhuset till konstnärernas
eget konstnärskap hade varje konstnär dessutom rätt att en dag i veckan, på betald arbetstid
ha egen ateljétid i Bildhusets lokaler.
”I efterhand kan jag se att det säkert hade stor betydelse för mig att komma till Bildhuset
direkt efter konstskolan. Det gav mig en möjlighet att försörja mig på ett uppdrag som var
direkt kopplat till min konstutbildning. Det gav också kontakt med andra konstnärskollegor
och inte minst gav det en god inblick i och kontakt med landstingets konstverksamhet. Allt
detta var betydelsefull för min fortsatta utveckling som konstnär, särskilt som jag redan då
var starkt intresserad av att arbeta med rumsgestaltning och offentlig konst samt att jag
hade min första separatutställning på bildhusets eget galleri.”
( Katarina Jönsson Norling, riksordförande för KRO)
Projektledaren var formellt arbetsledare för samtlig personal utom för konstassistenten som
var direkt underställd kulturchefen. Chefskapet var, det vi idag kallar, distributivt. Dvs alla
medarbetare hade ett långtgående, eget ansvar för sin egen verksamhet / projekt vilket
också blev en viktig träning i projektledarskap för de konstnärer som arbetade i Bildhuset.
Utställningsverksamhet
Bildhuset hade ett eget, offentligt galleri där man kontinuerligt visade verk av patienter och
omsorgstagare varvat med verk av Bildhusets konstnärer samt verk av inbjudna konstnärer
som verkade i Bildhusets anda. Bl a lyftes den kände naive konstnären Primus Mortimers
konstnärskap fram för en ny publik. Flera unga länsbaserade konstnärer hade sin första
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separatutställning på Bildhuset. Totalt genomfördes under åren ett trettiotal utställningar,
vilka oftast recenserades i den lokala dagspressen.
Förlagsverksamhet
Bildhuset hade ambitionen att ge ut skrifter av skönlitterär och facklitterär karaktär. Endast
ett fåtal diktsamlingar gavs dock ut, t ex Annie Ahl Ordboken 1988.
Övrigt
Några av de verksamhetsmässiga spår som inleddes under 1992 men aldrig fick utvecklas var
arbetet med flyktingar (kvinnor och barn från Irak och Iran), utåtriktad konsultverksamhet,
en strukturerad och långsiktig konstutbildning för personer med kognitiva funktionsnedsättningar (bil. 10), bildaktiviteter i samarbete med psykiatrin i Gävleborg samt
utvecklandet av fler kulturhus i resten av länet.

7. Slöjdhuset i Bollnäs 1991 – 1992
Bildhusets lyckade verksamhet inspirerade till ett parallellt projekt inom slöjdområdet.
Under åren 1991 – 1992 drev landstingets kulturförvaltning och Bollnäs sjukvårdsdistrikt det
gemensamma projektet Slöjdhuset, som efter modell från Bildhuset skulle verka för slöjd
och hantverk i vården. Projektledare var Linnéa Blom Jervaeus som till sin hjälp hade
projektanställda slöjdare. Konceptet var detsamma som för Bildhuset nämligen att varva
personalutbildningar med arbete med patientgrupper. Verksamheten var lokaliserad till
psykiatrins lokaler där man disponerade bra verkstadslokaler. Projektet delfinansierades av
den statliga nämnden för hemslöjdsfrågor. Verksamheten avvecklades dock samtidigt med,
och av samma orsaker som, Bildhuset i Gävle. (se bilaga 4.)

8. Effekt och evidens
Insikten om sambanden mellan å ena sidan kultur och å andra sidan folkhälsa, habilitering,
rehabilitering och vård har gått i vågor under åren. Intresset har bl a varit kopplat till
förändringar inom den nationella kulturpolitiken och till framsteg inom den medicinska
forskningen. Inom kulturpolitiken kan man notera ett ökat intresse för hälso- och sjuvårdens
målgrupper i samband med de två stora kulturpolitiska reformer som dels utgick från 1974 –
års riksdagsbeslut, dels från beslutet om den s.k. kultursamverkansmodellen som tog sitt
avstamp i kulturpropositionen Tid för kultur 2009. Bägge dessa reformer stärkte landstingens
roll i den nationella kulturpolitiken och verkade också i en riktning mot en mer pragmatisk
tolkning av kulturbegreppet vilket bl. a avspeglade sig i ökade satsningar på tillgänglighet
men också på kultur som näring och kultur som hälsofaktor.
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Kunskapen om att använda traditionella konstuttryck och konstprocesser som komplement
inom psykoterapi, neurologi och rehabilitering av hjärnskador har funnits under lång tid men
har hittills inte på allvar tillämpats inom svensk hälso- och sjukvård. Den nya holistiska syn
som växte fram inom vården i början av 1980-talet och landstingens ökade ansvar för
kulturen i samband med den kulturpolitiska reformen 1974 återspeglades dock i en vilja att
tillgängliggöra kultur för institutionsboende patienter och omsorgstagare. ”Kultur i vården”
blev under 80-talet snabbt ett begrepp genom olika projekt inom främst geriatriken. Vårdens
behov av naturvetenskaplig evidens för kulturens positiva effekter verkar dock inte kunnat
tillgodoses förrän under det senaste decenniet. Karolinska institutet och Centrum för kultur
och hälsa vid Göteborgs universitet är två av de institutioner som engagerat sig för att
tillgängliggöra samtida, vetenskapliga belägg för kulturens betydelse inom de aktuella
områdena. I de kulturplaner som regioner och landsting tog fram i samband med att
samverkansmodellen år 2011 började införas finns oftast området ”Kultur och hälsa” med
som prioriterade områden.
Den allt större belastningen på sjukvårdsapparaten som bl a har sin grund i ökande psykisk
ohälsa tydliggör sambandet mellan förebyggande folkhälsoarbete, effektiv sjukvård och
framgångsrik rehabilitering. Framväxten av sk samordningsförbund har ökat möjligheterna
att samfinansiera olika utvecklingsprojekt där landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling
och socialtjänst har kunnat tillämpa ett holistiskt synsätt i sitt individstärkande arbete. När
detta skrivs, hösten 2014, pågår inom flera regioner ett utvecklingsarbete inom området
”kultur och hälsa” samtidigt som forskningen kontinuerligt tillhandahåller ny evidens för
detta samband.
Hur ska man då se på Bildhusets verksamhet ur dagens perspektiv? Tyvärr saknades resurser
för en fullödig utvärdering av verksamheten då det begav sig. Det som med säkerhet kan
sägas är att verksamheten var bland de mest ambitiösa för sin tid, att Bildhuset väckte ett
nationellt intresse och att de patienter, omsorgstagare, personalgrupper och konstnärer som
arbetade tillsammans i huset upplevde verksamheten som positiv.
Naturligtvis fanns en ständigt närvarande diskussion om hur effekterna av vårt arbete skulle
kunna beskrivas. Det var svårt att belägga förändringar i de enskilda personernas fysiska eller
mentala funktionsnedsättning. Det kändes däremot lättare att identifiera positiva
förändringar vad gäller de sekundära problem som respektive funktionsnedsättning
medförde, och som oftast handlade om stigmatisering, bristande självtillit, isolering,
kommunikationsproblem och stress. Bildhusets styrka var dess fokus på den kreativa
kompetensen hos våra målgrupper, på att tillhandahålla nya spelregler och normer och
ambitionen att vara en arbetsplats där lugn, trivsel och kommunikation värderades högt.
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Några enskilda exempel:
Särskolan vid 1906 – års skola I Hofors
Denna särskoleklass arbetade tillsammans med sin lärare kontinuerligt vid Bildhuset under
flera år. Deltagandet byggde på att skolan själv med sina knappa medel bekostade bussresor
för barnen mellan Hofors och Gävle en gång per vecka, vilket tyder på att man värderade
verksamheten. Enligt läraren förbättrades framförallt barnens förmåga till koncentration och
till arbete i grupp.
Förbättrad kommunikation med åldersdement patient
Kvinnan flyttade till Gävle i sin ungdom. Försörjde sig inom restaurangbranschen bl a som
diskerska. Nu var hon patient inom långvården med framskriden demens. Personalen visste
egentligen inget om hennes bakgrund och hade ingen egentlig ingång till samtal eller
kommunikation. Under en längre periods bildarbete tillsammans med Inga Andersson på
Bildhuset där den kreativa processen förstärktes genom samtal, med längre stunder av social
gemenskap, musik, och kaffedrickande verkade kvinnan kunna mobilisera tillräckligt med
kraft, lust och koncentration att skapa bilder utifrån vilka hon kunde ge små berättelser från
sin barndom. Varje session inleddes med att återknyta till bilderna och berättelserna från
föregående tillfälle. Efter hand växte en större bild fram med motiv från den sameby där hon
vuxit upp. Allteftersom bilden växte blev den ett samlande dokument som fungerade som
stöd för kvinnans minne. Hon kunde berätta om personliga, konkreta upplevelser men också
om sociala koder och kulturella förhållanden i samesamhället. Informationen blev sedan
värdefull för kvinnans ordinarie personal som nu hade en större förståelse för kvinnans
bakgrund och individuella behov. (se bild på s. 33 )
Stärkt självförtroende för kvinna inom psykiatrin.
Medelålders kvinna med diagnosen schizofreni kommer till Bildhuset för att prova på
bildvävnad som aktivitet. Hon är väldigt tystlåten och osäker med mycket dåligt
självförtroende. Hon verkar dock uppskatta lugnet, kravlösheten och den vänliga
atmosfären i huset. Inget prat om sjukdom eller vård förekommer. Hon deltar endast i en
regelbunden lugn arbetsgemenskap tillsammans med Bildhusets ”vävlärare” Weronica
Tennemar. Oftast på tu man hand. Allteftersom tiden går växer glädjen och självförtroendet.
Efter att en gång i veckan ha besökt Bildhuset avslutar hon efter några år denna aktivitet.
Hon besöker dock Bildhuset ibland och berättar hur oerhört viktig tiden där har varit för
henne. Bl a har hon kunnat engagera sig i en patientförening där hon så småningom även
åtog sig ordförandeskapet.
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Kvinna inom omsorgen utvecklar sitt konstnärskap
En kvinna i 30-årsåldern som är omsorgstagare vid ett dagcenter i Gävle och har ett utpräglat
intresse för bildskapande kommer till Bildhuset för att arbeta med bildväv. Hon arbetar
regelbundet tillsammans med Weronica Tennemar i Bildhuset under flera år. Samtidigt som
hon blir mer harmonisk, glad och kommunikativ utvecklar hon sin genuina konstnärliga
begåvning. Hon ställer ut sina verk i Bildhusets galleri, hon formger bl a gardiner som
används i landstingets sjukhusmiljöer och Bildhuset hjälper henne att sälja sina verk till
allmänheten, vilket gör att hon får inkomster som hon i samråd med sin gode man använder
på sätt som ökar hennes livskvalitet.
Generellt kan sägas att kulturella aktiviteter riktade till de målgrupper vi beskrivit ovan
nästan alltid får positiva resultat då man utvärderar med hjälp av metoden självskattning,
dvs att deltagarna själva får avge omdömen om deras välbefinnande ökat. Svårigheter har
dock funnits när man försökt beskriva dessa positiva effekter utifrån rent naturvetenskaplig
grund. Tillräcklig evidens har saknats. Det har varit svårt att påvisa exakt vad som i olika
försöksverksamheter har lett till utveckling. Finns specifika kvalitéer i de traditionella
konstformerna som saknas i andra aktiviteter, eller beror de positiva effekterna på andra
faktorer? Om vi analyserar exemplet med särskoleklassen från Hofors som reste till Bildhuset
en gång i veckan, så kanske det var den roliga utflykten till staden med medhavd matsäck
som verkade utvecklande på barnen, snarare än själva bildvävandet?
Om man själv saknar personlig, subjektiv erfarenhet av hur olika konstformer kan göra
skillnad, finns ändå vissa specifika, objektiva faktorer i den konstnärligt skapande processen
som verkar vara positiva och som går att iaktta eller vittna om. Dessa faktorer finns självklart
även i andra aktiviteter (som i svampplockning eller filateli) men skillnaden är att den
konstnärliga processen kombinerar flera av dem på ett kraftfullt sätt. Några exempel är:
lustfylld taktil upplevelse av material, direkt feedback mellan kroppslig aktivitet/motorik och
estetisk upplevelse, yttre positiv acceptans av unika och personliga uttryck, träning i empati,
kontemplation, stressreduktion, kommunikativ gemenskap i grupp, möjlighet att med
ickeverbala uttryck berätta om och kommunicera upplevelser samt känslan av ”flow” .
Två forskare knutna till Göteborgs Universitet (Gunilla Priebe och Morten Sager) uttrycker
det komplicerade men ändå ljusnande evidensläget så här:
”Konstens terapeutiska verkan är omätbar enligt evidensrörelsens krav. Men dess
hälsovinster är möjliga att förstå och (i viss mån) mäta vetenskapligt genom
tvärvetenskapliga förhållningssätt och kompletterande metodtraditioner, vilket berättigar
ökade resurser.” (Kultur och Hälsa – ett vidgat perspektiv, Göteborgs universitet 2014.)
I dag – precis som under 80-talet - är det relativt lätt att lösgöra medel för
försöksverksamheter och pilotstudier inom området kultur och hälsa och kultur i vården. Det
är betydligt svårare att i en tuff prioriteringssituation permanenta nya verksamheter som
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visat sig fungera eller att integrera humanistiska teorier och praktiker i ett befintligt,
naturvetenskapligt system. Ofta är det landstingens kulturnämnder som initierat och drivit
projekten med vårdens goda minne och (ibland) uppskattning. Men när frågan om vården
själv kan tänka sig att överta ansvar och finansiering brukar det ta stopp. Så är läget idag och
så var det på 1980-talet. Bildhuset var härvidlag inget undantag! Bildhuset hade kunnat
fortsätta att existera och utvecklas som en ny typ av kulturinstitution med inriktning mot
Kultur och hälsa förutsatt att finansieringen och ansvaret fortsatt legat kvar hos
kulturnämnden. I denna roll hade Bildhuset sedan kunnat utveckla sin roll att sälja tjänster
till vården och till andra samhällssektorer.
När detta skrivs, hösten 2014, utvärderas ett omfattande projekt kallat ”Kultur på recept”
som Region Skåne bedrivit på uppdrag av staten och som bygger på att primärvården köper
rehabiliterande tjänster av kultursektorn. En del av projektet handlar om samarbetet och
den ekonomiska ansvarsfördelningen mellan hälso- och sjukvården, försäkringskassan,
arbetsförmedlingen och kultursektorn. De lösliga samarbeten mellan dessa aktörer som
utgjorde grunden för Bildhusets verksamhet under 1980-talet kan kanske, nästan trettio år
senare, komma att formaliseras.

Jörgen Dahl

December2014
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Verksamhetsledning för Bildhuset
Politisk ledning: Landstinget Gävleborgs kulturnämnd
Övergripande chef: Landstingets kulturchef Gunnar Haag
Ansvarig tjänsteman för Kultur i vården: Jörgen Dahl
Ansvarig tjänsteman för Konstsamlingen: 1983 – 1986 Leenah Malmi ,1986 – 88 Åsa
Lindgren, 1988 - 1989 Lena Pliakas, 1990 - 2010 Jörgen Dahl
Projektledare för Bildhuset: 1987-88 Åsa Lindgren, 1988 – 1993 Jörgen Dahl
Pedagogisk ledning: konstnärerna Hjördis Johansson-Becker (föreståndare), Inga Andersson
och Marga Boustedt.

Lilla Källbäck fungerade som spädbarnshem mellan åren 1929-1970.(Foto: Sven Östberg)
(Litt: ”Barnen från Källbäck” av Annica Öhman. Acasord förlag, 2006. ISBN: 91-631-8708-6)
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Gefle Dagblad november 1988
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Konstnärer verksamma inom Bildhuset 1988 – 1992.

1988

90/91

Yngve Gunnarsson
Inga Andersson
Hjördis Johansson
Annie Ahl
Regina Mucwichi-Mabrouk
Weronica Tennemar
Katarina Jönsson
Tomas Ingre
Marga Boustedt
Lars Eriksson
Lena Pliakas
Ulla Sundberg (musikhandledare)

Hjördis Johansson - Becker
Weronica Tennemar
Daniel Benier
Christer Linde
Katarina Jönsson
Margareta Danhard
Aino Carlmeyer
Ingela Jönsson
Lars Höjerdahl
Marga Boustedt
Karin Andrae (mentalskötare)
Marita Wolf
Pamela Törnqvist
Lena Sjöberg
Gunilla Rådström
Monica Wallman
Gunhild Sjöblom
Franz Karl
Sonja Rakelsdotter
Ann-Charlotte Hallberg
Åsa Nilsson
Helen Johnsson
Michael Golabiewski
Gregor Löjdström
Iris Santén

88/89
Weronica Tennemar
Katarina Jönsson
Gregor Löjdström
Inga Andersson
Hjördis Johansson
Tomas Ingre
Lars Eriksson
Marga Boustedt
Lena Pliakas
Ulla Sundberg (musikhandledare)

89/90

1992

Hjördis Johansson-Becker
Weronica Tennemar
Katarina Jönsson
Gregor Löjdström
Inga Andersson
Karin Meijer
Margareta Danhard
Aino Karlmeyer
Lena Pliakas
Daniel Benier
Lars Höjerdahl
Marga Boustedt
Karin Andrae (mentalskötare)

Hjördis Johansson Becker
Lars Eriksson
Weronica Tennemar
Christer Linde
Daniel Benier
Lena Sjöbeg
Pamela Törnqvist
Margareta Danhard
Monica Wallman
Gunilla Rådström
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Bildhuset, tidigare Lilla Källbäcks spädbarnshem, låg idylliskt inom Södertulls sjukhusområde i Gävle. Husets
park användes för olika konstaktiviteter, drakflygning, skulpturutställningar och för fester. (HJB)

Bildhusets rymliga balkong användes flitigt under den varma årstiden. (HJB)
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Solen förstärker färgernas intensitet på balkongens vindskydd (HJB)

Bildhusets stora vardagsrum användes både som ateljé och som utställningslokal. (HJB)
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Olika konstnärliga tekniker passar olika temperament. I Bildhuset kunde man arbeta med måleri, teckning,
keramik, textil, skulptur och teater. Den fria bildväven leddes av konstnären Weronica Tennemar som tillhört
Hedesundavävarna och vars pedagogiska grund var konstnären Birger Forsbergs teorier om barns
skapande.(HJB)

Re-design av Bildhusets möbler under husets årliga skapardagar, juni 1991.(HJB)
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Ur landstingets personaltidning ”X-trakten” våren 1989.

26

Genom ett samarbete med fritidsförvaltningen inom Gävle kommun anordnade Bildhuset somrarna 1991 och
1992 s.k. ”Skapardagar” för kommunens sommarlovslediga barn. Aktiviteten fanns med i kommunens katalog
över sommarlovsaktiviteter. Ca 150 barn deltog varje sommar. (Arbetarbladet 14 juni 1991).

Skrotskulptur på Bildhusets balkong under skapardagarna 1991. Konstnär Lars Eriksson med elever på
sommarlov. (HJB)

27

Yvonne Jonsson från Lindängens dagcenter har vernissage i Bildhusets galleri 1991. (HJB)

Bildhuset tog fram en serie vykort med motiv från verksamheten. Den skrattande tigern är ett parti av en större
väggmålning som ingår i en offentlig miljögestaltning inom Södertulls vårdinrättningar. Omsorgstagare från
Lindängens dagcenter har arbetat under ledning av konstnären Inga Andersson från Bildhuset.
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Små bildvävar utförda av barn från särskolor i Gästrikland. (HJB)

Introduktionskurs i bildterapi för vårdpersonal och konstnärer, ledd av konstnären Marga Boustedt (med ryggen
mot kameran) 1988. (HJB)

29

Konstnären Annie Ahl. Som anställd konstnär hade man egen ateljétid i Bildhuset på betald arbetstid en dag per
vecka. (HJB)

Gropbränning av keramik under ledning av konstnären Katarina Jönsson (HJB)

30

Förberedelser inför växtfärgning (Konstnären Weronica
Tennemar med en av sina elever). (HJB)

Yvonne Jonsson från Lindängens dagcenter hade ateljé och handledare på Bildhuset, och senare även i
kulturförvaltningens nya lokaler. Hennes tryckta gardiner och bildvävar köptes in till flera av länets
sjukhus.(HJB)
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Konstnären Inga Andersson under förberedelser inför drakflygning på Södertulls sjukhus 1987 (ÅL)

Weronica Tennemar (t.h.) ger handledning i bildväv
(DB)
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Konstnären Christer Linde, Bildhuset, arbetar med en banderoll i samband med Landstinget Gävleborgs
deltagande i Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 26 – 29 september 1991.(DB)

Hjördis Johansson-Becker (t.v.) under fortbildningsdagar för personal inom omsorgsverksamheten. (DB)
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Man med Altzheimers sjukdom beskriver sin förändrade kroppsuppfattning med hjälp av bilder.
(Från Inga Anderssons arbete med geriatrikpatienter på Bildhuset i början av 1990-talet.)

Demensavdelningens personal visste inget om B:s uppväxt förrän hon tillsammans med Bildhusets Inga
Andersson började göra bilder med motiv från barndomens sameby. Genom samtidig aktivering av olika
kommunikativa och kreativa funktioner och med bilden som kumulativt dokument växte en berättelse fram som
personalen kunde återknyta till i samtalen med B.(Målning: ”Barndomens sameby”, B. M.)

34

Personal från landstingets kulturförvaltning under en workshop med screentryck på Bildhuset 1992. (DB)

Bildhusets informationsmapp med bl a erbjudanden om kurser och utbildningar. Design: Annie Ahl

35

Skådespelaren och regissören Daniel Benier improviserar teater tillsammans med särskoleelever. (HJB)

Bildhuset möjliggjorde för eleverna vid Gävle Konstskola att för första gången arrangera och marknadsföra sin
egen, offentliga utställning samt att praktisera i skarpt läge i husets ordinarie verksamhet. (Gefle Dagbl. 1989)

36

Bildhuset revs 1993 efter att merparten av geriatrik och omsorgsverksamhet bytt huvudman. (JD)

37

Gefle Dagblad 27 nov 1993

38

Förteckning över medverkande fotografer

Hjördis Johansson Becker (HJB)
Daniel Benier (DB)
Jörgen Dahl (JD)
Åsa Lindgren (ÅL)
Sven Östberg
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Bilagor:
1. Planlösning för Bildhuset
2. Kulturnämndens PM ang. försöksverksamhet med Bildhuset 1987
3. Projektet förankrat i landstingets förvaltningsutskott
4. Slöjdhuset i Bollnäs, verksamhetsberättelse 1991
5. Konst & terapi, 15 aug. – 6 sept. 1987
6. Konferens om uttryckande terapiformer 2 – 3 okt. 1986
7. Reportage i Landstingsvärlden 1988
8. Bildhusets verksamhetsberättelse hösten 88 / våren 89
9. Arts in Hospital, (FN-symposium I Toulon 1992)
10. Planer på en ny konstskola
11. Bildhusets utbildningskatalog 1992
12. Förteckning över material i Region Gävleborgs arkiv

I keramikverkstaden (HJB)

40

s. 41
s. 43
s. 48
s. 49
s. 51
s. 54
s. 58
s. 61
s. 71
s. 75
s. 76
s. 96

Bilaga 1. Planlösning Bildhuset (Bottenplan och 1 tr.)

41

42

Bilaga 2. Försöksverksamhet med Bildhuset behandlas i Landstingets Kulturnämnd i juni 1987.

43

44

45

46
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Bilaga 3. Idén förankrad i landstingets förvaltningsutskott 1987

Kulturassistent Lilith Dahlgren, kultursekreterare Jörgen Dahl och kulturchef Gunnar Haag framför Lilla Källbäck
på Södertulls sjukhusområde i Gävle.
Satsningen på Bildhuset gavs stort medialt utrymme i landstingets interna information. Tanken var att skapa
intresse för verksamheten bland beslutsfattare och personal inom vård och omsorg.
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Bilaga 4. Slöjdhuset i Bollnäs

49
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Bilaga 5. Seminarieserie om Konst och terapi i Hudiksvall 1987

51

52
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Bilaga 6. Konferens om uttryckande terapiformer

54

55

56
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Bilaga 7. Landstingsvärlden maj 1988

Bildhuset uppmärksammas i tidskriften Landstingsvärlden (1)

58

Landstingsvärlden (2)
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Landstingsvärlden (3)
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Bilaga 8. Bildhusets verksamhetsberättelse 1988/89
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64
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66
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68

69
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Bilaga 9 . Presentation av Bildhuset vid FN:s symposium ”Arts in Hospital” i Toulon, Frankrike 1992.
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72
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Bilaga 10. Planer på en konstskola
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Bilaga 11. Bildhusets utbildningskatalog 1992
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Illustrationer och layout Lena Sjöberg 1992
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Arkivmaterial, Bildhuset Lilla Källbäck

1. Rapport om verksamheten vid Bildhuset Lilla Källbäck 1987-1993. (dec 2014)
2. 1985. Rapport om projekt med musikterapi vid Sandvikens sjukhus: Förarbete inför
satsningen på Bildhuset vad gäller värdet av uttryckande terapiformer i vården.
3. 1987 09 15. Seminarium om Konst & Terapi. Uppstart inför satsningen på Bildhuset.
4. 1987 10 02-03 Uttryckande terapiformer. Konferens på vårdskolan i Gävle.
5. PM Landstingets Kulturnämnd ang. försöksverksamhet med ”Bildens Hus”. Dnr
XL8706-1117. (1987 06 08.)
6. Överläggningar med intressenter inom konstområdet avseende koncept för Bildens
Hus. (1987 08 19.)
7. Ansökan till Allmänna arvsfonden avseende projektbidrag till Bildens Hus
(1987 10 14.)
8. Projektbeskrivning för bildhusföreståndare, väv- och bildverksamhet. (1988 04 14)
9. Rapport om Bildhusets första verksamhetsår i samband med skifte av projektledare.
(1988 05 18).
10. Ordboken, dikter av Annie Ahl, utgiven av Bildhusets förlag, 1988
11. Landstingsförbundets skrift ”Kultur är vård – exempel och idéer om kultur i
vårdutbildningarna” 1989
12. Bildhusets verkasamhetsberättelser åren 1988 – 1993.
13. Anteckningar från personalmöten på Bildhuset.
14. Rapport om Slöjdhusets verksamhet 1991.
15. Presentation (in english) av Bildhusets verksamhet i samband med FN:s symposium
”Arts in Hospital” i Toulon, Frankrike år 1992.
16. Utvärdering av försöksverksamhet med kulturkunskap vid Gävle vårdskola 1987/88.
17. Kursplan för och utvärdering av för kursen ”Kultur i vården – uttryckande
terapiformer”. Vårdhögskolan i Gävle 1988.
18. Utställningsverksamheten vid Bildhuset.
19. Utställningar i Bildhusets eget galleri.
20. Ang. Bildhusets konstskola för utvercklingsstörda.
21. ”Den annorlunda bilderboken” – samarbete mellan Landstingets kulturförvaltning /
Bollnäs sjukhus. 1998. Dokumentation av bildterapeutiskt arbete vid sjukhuset.
22. Vykort från Bildhusets verksamhet.
23. Bildhusets skapardagar för sommarlovslediga barn 1991 och 1992
24. Konferensen Bild och Psykologi nov. 1992
25. Bildterapi för flyktingar. 1988
26. Kurser i bildterapi på Bildhuset
27. Program för kursdagar i linoleumsnitt nov. 1988
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28. Öppet Hus på Bildhuset
29. Bildhusets utbildningskataloger 1990 – 1992
30. Kulturskola för vuxna. Fortsättning av Bildhusets verksamhet efter flytt till Gävle
Slott. 1993 – 1994.
31. Bildskola för barn. Fortsättning av Bildhusets verksamhet efter flytt till Gävle Slott
1995
32. Tidningsartiklar:
• Sept. 1986, (landstingets personaltidning X-trakten) konferens om
uttryckande terapiformer. Bildhustanken testas och förankras.
• 1987, (X-trakten 1/87 och 6/87). Bildhuset planeras.
• 1987, (X-trakten 8/87). Förvaltningsutskottet ger klartecken till Bildhuset.
• 1987 09 17 (Arbetarbladet). Gävle får ett Bildens hus.
• 1987 10 06 (Arbetarbladet). Bilden berikar vården på Lilla Källbäck.
• 1987 10 08 (Gefle Dagblad). …bildhus för patienter.
• 1987 11 27 (Arbetarbladet). Här vårdas med bildkonst.’
• 1988 04 22 (Hudiksvalls tidning). En kick för konstnärligt skapande.
• 1988 11 17 (Gefle Dagblad). Mötesplats Bildhuset.
• 1988 11 18 (Hälsinge Kuriren). Här har skapats i dagarna tre.
• 1989 03 01 (Arbetarbladet). Du kan måla bort din ångest.
• Maj 1989 (X-trakten) Rakufest på Södertull.
• Juni 1989 (X-trakten 4-5/89) Ny färgvärld.
• 1990 12 19 (Gefle Dagblad) En fantasivärld där Lars handikapp är en tillgång.
• 1991 06 14 (Arbetarbladet) Barnens skapande på Bildhuset i fara.
• 1993 03 26 (Arbetarbladet) Bildterapins pionjär visar egna bilder
• 1993 03 27 (Gefle Dagblad) Bildhuset ned - Konst Gävleborg upp.
• 1993 11 27 (Gefle Dagblad) Bildhuset ett minne blott.
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