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Information till Kulturnämnden om 
målning av Peter Tillberg. 
Konstverken på Hammarbacksskolan 
När Hammarbacksskolan, nuvarande Rosendalsskolan norra, byggdes fick fyra 

Vallentunakonstnärer i uppdrag att smycka ut skolan med konst. Uppdraget gick till 

K.G. Nilson, Göte Eineljung, Peter Tillberg och Kerstin Schildt och stod färdigt i 

samband med att skolan blev klar 1977. 
Peter Tillberg målade i trappan ner till källarplanet “Det rasande berget” med ett 
örnbo och en örn som svävar över bergskanten. 

Övermålningen 
I början av mars blev konsthandläggaren kontaktad av en tidigare lärare på 
Hammarbacksskolan, som meddelade att Tillbergs målning var till hälften övermålad. 
Kulturförvaltningen tog kontakt med skolan, fastighetsavdelningen och kommunens 
jurister. Veckan efter gjordes ett platsbesök av konsthandläggare och kulturchef för 
att kontrollera skadan. En konservator har anlitats och målningen går att renoveras 
och förvaltningen inväntar en offert. 
 
Händelsen med målningen är ett ingrepp i upphovsrätten och innebär att 
upphovsmannen eller hens efterlevande kan begära skadestånd. Upphovsrätten gäller 
i 70 år efter upphovsmannens död. Upphovsrätten innebär att man inte får förändra 
ett konstverk utan upphovsmannens tillstånd. Man bör också ha en dialog med 
upphovsmannen eller hens efterlevande i det fall man behöver ta bort ett konstverk, i 
syfte att ge dem en chans att hand om verket, eller dokumentera det. 
 
Kulturförvaltningen har kontakt med Peter Tillbergs efterlevande och de har valt att 
inte begära skadestånd, om kommunen istället köper en skulptur av honom. Tanken 
är att kommunen som haft ett konstverk av Peter Tillberg i sin ägo sedan 1977, ska äga 
ett nytt verk av honom istället för det förstörda. En för förvaltningen okänd person 
har även polisanmält kommunen för intrång i upphovsrätten, men ingen mer 
information finns om detta. 

Åtgärder för att förhindra förstörelse av konstverk 
Ansvaret för fastigheten regleras i hyresavtalet, men det behövs förtydligas att detta 
även gäller konst i lokalerna. Konst som är fastighetsbunden ägs av fastighetsägaren 
och gränsdragningen för ansvaret ska även innefatta konsten. Information om vilken 
fast konst som finns i fastigheterna, kommer att läggas in i skolornas digitala 
fastighetspärmar. En plan är också att göra platsbesök med visningar av konsten i 
lokalerna, tillsammans med rektorer eller andra hyresgäster och fastighetsförvaltaren. 
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Information om offentlig konst i kommunens lokaler konst ska göras löpande, då 
personal byts ut löpande. 

Nästa steg 
Det finns nu 3 alternativ: 

1. Att renovera konstverket (kostnad, inväntar offert) 
2. Att köpa in ett nytt konstverk (kostnad, 100-150 000kr) 
3. Att inte göra något och riskera ett skadeståndskrav (kostnad okänd) 

 
Nu inväntas offert för renovering av konstverket som kommer i juni. 
Kulturförvaltningens chef har dialog med Barn och ungdomsförvaltningens chef och 
Teknik och fastighetsförvaltningens chef, om vilket alternativ man ska välja och vem 
som ska betala. 
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