
Halmstad Jordkonst
Halmstads kommun arrangerade 1988 en arkitekttävling om 
en ny konsthall vid Bastionen  och Norre Katts park. Förslaget 
Jordkonst utsågs som vinnare bland 168 förslag och var då 
den största arkitekttävlingen som genomförts i Sverige.
     Tävlingsförslaget Jordkonst vann enligt juryn för sitt ”unika 
samspel mellan konst, arkitektur, befästnings- och parkmiljö 
samt för dess upplevelserika och stimulerande inre miljö.” 
Konsthallen skulle innehålla tillfälliga utställningar samt en 
permanent utställning med Halmstadgruppens konst.

     Arkitekterna bakom tävlingsförslaget Jordkonst var Tomas 
Lundberg och medarbetande Per Forsberg. På uppdrag av 
Halmstads kommun bearbetades förslaget i samarbete med 
arkitekt Sven Magnus Sjögren; våren 1990 presenterades en s 
k programhandling med ritningar och en presentationsmo-
dell över den nya konsthallen. Förslaget och projektet Jord-
konst fick stor uppmärksamhet för sin gestaltning, det skulle 
ge Halmstad en unik kulturbyggnad i Norden. Arbete och 
pengar investerades. Men, efter en omröstning i kommunfull-
mäktige lades projektet ner - med en rösts majoritet.  
     Halmstads Handelsförening vill att förslaget Jordkonst skall 
tas upp till ny prövning politiskt. Projektet innebär en unik 

upprustning av Halmstads baksida mitt i centrum: Bastionen. 
Låt oss till slut få nytta och glädje av de pengar som redan är 
satsade och göra Halmstad till en internationell konststad. 
Det skulle ge möjligheter till ett ökat samarbete med danska 
Louisiana eller välkomna stora internationella utställningar i 
Halmstad. 
     Jordkonst är ett förslag som alltså har behandlats i Halm-
stads kommunfullmäktige (1993). Betydande summor  (mil-
joner) av skattepengar har redan investerats i projektet. Det är 
nu hög tid att få ett resultat från dessa investeringar. 
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konstHall i bastionen

Halmstad Jordkonst. Fasad mot Norre katts park.
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konsthall i bastionen
Norre Katts park, Bastionen och Norre Port utgör 
ett viktigt historiskt och grönt parkrum i centrala 
Halmstad. Idag är området i starkt behov av upp-
rustning för att bli en attraktiv och välbesökt del 
av Halmstad. Att åter ta upp projektet att bygga en 
konsthall i Bastionen är ett sätt att utveckla områ-
det till något unikt i Sverige och Norden. Den nya 
konsthallen har en grön ekologisk profil som är lika 
aktuell idag som vid tiden för arkitekttävlingen mer 
än 20 år sedan. 

Halmstad Jordkonst. Konsthall i Bastionen. Vy från Norre Katts park. 
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Sektion genom delen för tillfälliga utställningar. 



Halmstad Jordkonst
konsthall i bastionen
Parkrum vid nissan
mitt i Halmstad 
konst i Världen

ett läge utan dess like

Den nya konsthallen bildar tillsammans med Hallands 
konstmuseum och Stadsbiblioteket en kulturtriangel vid 
Nissan och parken. Norre Katts park blir en grön länk 
mellan de tre byggnaderna som kommer att locka både 
turister och Halmstadborna. 
     Traditionen av Halmstad som konst- och kultur-
stad kan föras vidare. Halmstad utvecklas som stad för 
företagsetableringar och kreativa människor - för ett rikt 
kulturellt stadsliv är en viktig motor i en stads utveck-
ling. I projektet Jordkonst, en konsthall i Bastionen, 
finns en potential att utveckla centrala Halmstad som 
handels- och besöksstad.

Vyer från Nissan. Halmstad Jordkonst. Konsthall i Bastionen.
© Tomas Lundberg arkiTekTur ab/sjögren arkiTekTer ab



HALMSTADS HANDELSFÖRENING

Halmstads Handelsförening verkar för ett bra klimat för 
handel, näringsliv och kultur samt påverkar i samhällsfrågor 
gällande Halmstads utveckling. 
Kontakta gärna föreningen för mer information:
e-post:  info@halmstadshandelsforening.org
mobil:  0708-505568
adress:  Halmstads Handelsförening
 c/o Stegmark
 Björkängsgatan 5
 302 39 HALMSTAD

Plan och program 

Halmstad Jordkonst
konsthall i bastionen
entréhall
kapprum/wc
hörsal
café/restaurang med kök
barnverkstad
tillfälliga utställningar
permanenta utställningar
inlastningsrum och magasin
kontor
tekniska utrymmen
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Halmstad Jord-
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Konsthall i 
Bastionen. 
Skalmodell fotad 
utan tak.
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Situationsplan Halmstad. Bastionen i mitten. 


