
Minnesanteckningar förda vid Uddevalla-Byfjorden Rotaryklubbs veckomöte 
den 2 mars 2018. 
 
Närvarande 23 medlemmar och tre gäster; dagens föredragshållare Jan Uddén, Ebba 
Berntsson och Monica Bang Lindberg. 
 
Tjänstgörande president var past x 15 president Jens Pettersson, som i ett lömskt utfall 
tvingade past x 10 president Roger Johansson att skriva minnesanteckningarna. 
 
Presidenten framförde hälsningar från Molle Robertsson. 
 
Föredraget  
 
Jan Uddén, museipedagog vid Bohusläns museum, började vid museet 1985 och blev fast 
anställd 1991. 
 
Beslutet att bygga nuvarande museum föregicks av tio års diskussioner. Planeringen utgick 
från 100 000 besökare per år men redan första året blev det över 250 000 och där har 
besökssiffrorna legat sedan dess. Bohusläns museum är Sveriges näst mest besökta 
länsmuseum. Gotlands har fler besökare, men räknar på ett annat sätt. 
 
Ny museichef tillträder i sommar. Rekrytering pågår och klubben engagerade sig i 
kravprofilen. Därvid framkom att.vaken bröst eller testiklar erfordrades, varför nästa 
museichef torde bli en hen. Presidenten underströk att han inte deltog i 
testikeldiskussionen. 
 
Museet har temporära utställningar under sex till tio veckor och en egenproducerad 
sommarutställning under maj till november utöver basutställningarna. Museet hyr även in 
utställningar och har för närvarande en utställning från Kristianstad Länsmuseum - "Det 
ligger i tiden". 
 
Årets egenproducerade sommarutställning uppmärksammar 300 år sedan Karl XII:s död och 
slutet på det stora nordiska kriget. Utställningen har namnet "Röster från kriget. Livet i 
skuggan av Karl XII." 
 
Bohusläns museum fungerar som ett kulturhus och arbetar långsiktigt för att människor ska 
känna sig välkomna. Att bygga ett hus är lätt. Att fylla det med innehåll är betydligt svårare. 
Museet tvingas spara med osthyvel men lyckas ändå fylla huset. 
 
Uddevalla har ett förnämligt kulturhus. Det som saknas är en konsert- och mässlokal, som 
skulle kunna byggas till. Sedan många år har Bohusläns museum framfört att det inte är 
svårare än så att åstadkomma ett komplett kulturhus. 
 
Bohusläns museum är måttligt roat av hamna på bakgården till ett gigantiskt 
byggnadskomplex i museiparken med bibliotek och kulturskola, hotell och 
kongressanläggning. 
 



Skattebetalarna borde vara totalt ointresserade av att betala 30 miljoner kronor om året i 30 
år för att flytta stadsbiblioteket och kulturskolan och ändå inte få en konsert- och mässlokal. 
 
Rikskanslern Axel Oxienstierna (1583 -1654), den svenska statsförvaltningen fader, insåg 
redan då politikens realiteter. Hans uttalande "Min son, om Du visste med vilken ringa vishet 
Uddevalla styrs.", är värt att begrunda.  
 
Vid tangentbordet utan ambition att vara opartisk och opolitisk 
 
Roger Johansson 
Mötessekreterare pro tempore 
 


