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Svar på skrivelse om Låt Taubes konst stanna i
Stockholm
Förvaltningens förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar
att som svar på skrivelse från Roger Mogert (s) om ”Låt Taubes konst stanna i
Stockholm” överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.

Berit Svedberg

Bo Andér

Kulturdirektör

Avdelningschef

Ärendet
I en skrivelse till kulturnämnden den 15 december föreslår Roger Mogert (s) att
kulturförvaltningen får uppdraget att tillsammans med Taubegruppen utreda en
lämplig plats för en utställning av Taubes konst i Stockholm samt att staden
garanterar ekonomiskt bistånd till öppningsutställningen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid kulturstrategiska avdelningen i samråd med Stadsmuseet
och Liljevalchs konsthall.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Moderna museet äger omkring 230 verk av Evert Taube som förvaras i magasin.
En auktionsgrupp arbetar för att skapa en utställning och ett museum med Evert
Taubes konst. De har undersökt flera möjliga lokaliseringar ibland annat
Stockholm, Norrtälje, Värmdö och Göteborg. I Stockholm har man bland
undersökt möjligheterna till en samlingsplats för Taube på Skansen, Gröna Lund
och Skridskopaviljongen på Kastellholmen. Gruppen menar att de inte fått stöd
och hjälp att kunna etablera ett museum i Stockholm varför en lokalisering till
Göteborg kan vara ett mer realistiskt alternativ. Redan nu finns utställningen Evert
Taubes värld på Liseberg i Göteborg.
Stadsmuseet har blivit uppvaktat av auktionsgruppen för ett Taubemuseum, men
ser ingen möjlighet att inhysa någon Taubeutställning i de egna lokalerna.
Liljevalchs konsthall har heller ingen möjlighet att härbärgera en sådan samling.
Ett alternativ skulle kunna vara att hitta en fri aktör som skulle vilja visa Taubes
konst i Stockholm. Förvaltningen bedömer att kulturnämnden inte har möjligheter
att finansiera ett permanent Taubemuseum.
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