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1. Inledningskapitel 
 

1.1 Monumentets natur 
 
Ett monument

1 är en ganska märklig kulturell företeelse. Monumentresarens avsikt vid 

uppförandet är att monumentet ska stå för evigt trots att alla vet att livet i själva verket är 

växlingsrikt och tiden föränderlig.2 Men att finnas till för evigt, att alltid bli ihågkommen 

verkar vara en stark drivkraft för mänskligheten genom historien. Människor har i alla tider 

velat markera sin existens med fysiska yttringar och monumentresandet är ett tydligt exempel 

på en sådan manifestation.3 Monument är konstruerade ting med avsikt att påverka samtiden 

och framtidens folk i fråga om deras historiemedvetenhet och minne. De tar en offentlig plats 

i anspråk, gärna en med särskild autenticitet, och använder den som markör för händelser eller 

personer som varit eller är av vikt för den egna kulturen. Den korta text som nästan 

undantagslöst finns i anknytning till monumentet förtydligar denna autenticitet.4 På detta sätt 

finns det en pedagogisk tanke med monumenten riktad till vanligt folk i syfte att påverka dem 

samtidigt som de samlar dem kring en gemensam historia, kultur och identitet med 

gemensamma värden.5 Således är monumenten en form av läromedel, gjorda i ett beständigt 

material, ofta i granit, marmor eller metall. Men det är som sagt inte bara dess roll som 

samlingspunkt kring svunna minnen om den specifika nationella historien som tas i åtanke av 

monumentresarna utan också framtidens minnen. Genom att föra in det förflutna i framtiden 

kan de värden som rådde då bevaras och leva vidare. Vilka värden som är meningsfulla att 

föra vidare råder det dock ofta delade meningar om och meningsskiljaktigheterna brukar gälla 

både innehållet i monumentet å ena sidan och placeringen av det å den andra. Konflikterna 

kring monumenten till trots så råder det ändå en överenskommelse om att de i alla fall faktiskt 

och nödvändigtvis ska finnas och uppföras.6  

                                                             
1 För vidare definition se begrepp, s. 11 
2 Ehn, Billy och Frykman, Jonas (red.), 2007. Minnesmärken. Kristianstad: Kristianstads Boktryckeri, s. 9 
3 Aronsson, Peter (red.), Fur, Gunlög, 2000. Makten över minnet – historiekultur i förändring. Lund: 
Studentlitteratur, s. 35 
4 Aronsson, Peter, 2004. Historiebruk – att använda det förflutna. Lund: Studentlitteratur, s. 195 
5 Aronsson, Peter (red.), Fur, Gunlög, a.a, s.37 
6 Ibid. s. 38 f. 
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1.1.1 Monumentets och monumentforskningens historia 

 
Hur ett samhälle väljer att iscensätta historien genom monument har ändrats genom tiden. På 

1800-talet präglades monumenten av nationalistiska tankar om att den gemensamma 

kulturella identiteten skulle framhävas.7 Historiker hade då en betydande ställning när det 

gällde att bygga upp och legitimera kulturarvet. Ofta reses det fler monument under tider av 

osäkerhet eftersom man då vill bevara minnen om vad som varit samtidigt som känslan av att 

vilja påverka framtiden är starkare. Flest monument har historiskt sett följaktligen rests i våra 

dagar och under mellankrigstiden.8 Under 1900-talets första hälft tillkom exempelvis de flesta 

av de i Sverige mest förekommande monumenten, de rikt skulpterade fontäner som intar den 

centrala platsen i många svenska städer.9 Monumentets vanligtvis kraftfulla symbolik är ofta 

hämtad från och inspirerad av den romerska och den grekiska kulturen vilkas stilar även hade 

ett uppsving i Sverige under 1900-talets början.10 I senmodern tid råder det, till skillnad från 

på 1800-talet, snarare konkurrens mellan olika monumentprojekt och det är fritt fram för 

andra entreprenörer än historiker att i postmodern anda träda fram som kulturarvsförvaltare.11 

Monumenten har idag mer och mer börjat avbilda och ha en symbolik kring ämnen som 

tidigare blivit knapphändigt representerade så som jämlikhet och mångfald. Dess karaktär 

speglas nu för tiden av dagens demokratiska värden i högre utsträckning än tidigare och de 

blir på grund av svårigheten i att återge sådana värden på ett konkret sätt mer abstakta i sin 

gestaltning.12  

          Inom forskningen kring monument har fokus traditionellt sett legat kring dess nationella 

symbolik och genom det har man osynliggjort de andra avsikter som kan ha funnits kring 

resandet av monumentet. Istället för den tidigare tradition och utgångspunkt forskningen haft 

bör monument hellre studeras utifrån processen kring dess uppförande och dess utveckling. 

Detta bör göras utifrån dess historiska och kulturella sammanhang vilket sammantaget innebär 

initiativtagarna till resningen, monumentets utforming och placering samt vad monumentet 

avser att berätta. Detta innebär att monument, förutom att stärka den nationella identiteten, 

exempelvis kan ha allmänmänskliga, affärsmässiga och andra politiska syften samtidigt som 

                                                             
7 Ehn, Billy och Frykman, Jonas (red.), Aronsson, Peter, Minnesmärken. s. 277 
8 Ibid., s. 293 
9 Johansson, Sven-Åke, 2002. Skulpturer i Sverige. En häpnadsväckande resa i våra kommuner. Bromma: 
Ordalaget, s. 114 
10 Aronsson, Peter (red.), Fur, Gunlög, a.a. s. 38 f. 
11 Aronsson, Peter (red.), Makten över minnet. s. 11 
12 Aronsson, Peter (red.), Fur, Gunlög, a.a. s. 40 
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de för vidare information om verkligheten och gör den förståelig i olika sammanhang.  Studiet 

kring monumenten bör då också spegla alla dessa olika avsikter och dimensioner. 13 

 

1.1.2 Stadsdelen Herrhagen och Herrhagsparkens monument 

 
Vid 1900-talets början var stadsdelen Herrhagen i Karlstad nästan som en egen liten stad i 

staden.14 Sedan mitten av 1800-talet hade industrier, arbetarbostäder och andra bosättningar 

etablerats i området och stadsdelen industrialiserades och utvecklades snabbt.15 Här fanns vid 

seklets första hälft, förutom ett viktigt hamnområde, bland annat Karlstads mekaniska 

verkstad, ett glasbruk, en karamellfabrik, en spisbrödsfabrik och klädesfirman Bergson & 

Söner som vid den tiden var en av Karlstads större arbetsplatser. Gatorna var fulla av små 

butiker, matställen och speceriaffärer.16  

          Mitt i detta område, söndagen den 1 september 1918, invigdes Herrhagstorget på ett 

högtidligt vis med god uppslutning.17 Detta gjorde att Herrhagstorget blev den centrala 

punkten i området och denna punkt skulle prydas.18 Året efter invigningen, i juni 1919 och 

mellankrigstidens tidiga skede, beslutade stadsfullmäktige att de skulle låta uppföra en 

utsmyckning i den redan till invigningen byggda fontän som stod mitt på Herrhagstorget. 

Efter olika förslag beslutade man sig slutligen för skulpturen ”Lekande barn”19 av småländska 

Johan Oscar Johannesson (1883-1963) efter att skulptören själv lämnat ett förslag på ett 

ornament till byggnadschefen i Karlstad under en av hans egna utställningar. Under sina 

verksamma år bodde skulptör Johannesson i Italien under ett tjugotal år och mycket av hans 

konst har tydliga influenser från det renässansa och barocka därifrån. ”Lekande barn” kom att 

bli Karlstads första offentliga konstverk när det kom på plats 1920. Det var gjort i granit och 

föreställde tre pojkar inbegripna i lek. Pojkarna är avbildade på ett ganska onaturligt sätt i 

form av så kallade putti
20 och deras lek framstår som ovarsam då de alla har tagit strypgrepp 

på varandra. Skulpturen, eller monumentet, kom i folkmun att kallas ”Herrhagspôjkera”.21 

                                                             
13 Aronsson, Peter, 2007. Minnesmärken. s. 296 
14 Se bilaga 1 
15 Nilsson, Ralph (red.), 2010. Stadsdelen Herrhagen – staden i staden. Karlstad: One digitaltryck, s. 5 
16 Ibid., s. 108 ff. 
17 Se bilaga 2a 
18 Ibid., s. 64 f. 
19 Se bilaga 3 och 4 
20 För vidare definition se begrepp s. 11 
21 Svensson, Anna, 2006. Upptäck Karlstads skulpturer – guide till konsten på gator och torg, Tredje utökade 

upplagan, Karlstad: City Tryck i Karlstad AB, s. 53 
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          Många vittnesskildringar finns från människor som vuxit upp på Herrhagen under 20-, 

30-, 40- och 50-talet som berättar om hur de som barn lekt i Herrhagsparken. Där har det 

spelats fotboll, pinnvarpa, brännboll, lekts lekar och gungats på slänggungor och 

gungbräden.22  

          Under 60- och 70-talet lades många av de gamla industrierna ned och många av de då 

nedgångna arbetarbostäderna i trä ödelades av bränder eller bytte ägare till yngre människor. 

På det viset bytte området och dess befolkning karaktär. Karlstad växte och Herrhagen blev 

inte längre en egen liten stad i utkanten av den stora staden utan snarare en del av Karlstads 

centrum. Herrhagstorget har sedan dess också byggts om och förändrats i omgångar ungefär 

fram till 90-talet.2324 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att ge en inblick i upphovsprocessen och diskussionen kring 

monumentet ”Lekande barn” av Oscar Johannesson under perioden 1915 till 1992. Fokus 

kommer att ligga på initiativtagarnarnas intentioner med monumentresningen särskilt i fråga 

om deras resonemang kring placering, utforming och dess narrativa kontext, de så kallade 

betydelsedimensionerna. Vidare kommer möjliga diskussioner kring monumentet och dess 

direkta närområde följas fram till 1992. Studien kommer att söka belysa ett monuments 

typiska egenskaper i förhållande till initiativtagarnas resonemang kring dess 

betydelsedimensioner. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
 
Vilka var initiativtagare till monumentresningen? 

Hur förhåller sig initiativtagarna till monumentets betydelsedimensioner? 

Hur har diskussionen kring monumentet fortskridit perioden efter resningen 1920 fram till 

1992? 

 

                                                             
22 Nilsson, Ralph (red.), a.a., s. 51 ff. 
23 Ibid., s. 5 
24 Se bilaga 2b 
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1.4 Avgränsningar 
 
Avgränsningarna i denna studie har fått förhålla sig till källmaterialets natur. Denna studie 

omfattar perioden 1915-1992. Valet av period kommer sig av att platsen, där det studerade 

monumentet restes 1920, invigdes 1918. Herrhagsparken eller Herrhagstorget började dock 

byggas några år innan, därav valet av året 1915. Slutåret för studien är 1992 och det motiveras 

av att det inte skett några vidare omstruktureringar i parken sedan dess. Från att till en början 

endast omfatta själva monumentet har all information som hittats angående olika förändringar 

i hela parken gåtts igenom. Detta för att materialet direkt gällande monumentet inte varit 

särskilt omfångsrikt. Genom att studera händelser i parken under den valda tidsperioden kan 

indirekt information om monumentet utläsas. Valet av monumentet ”Lekande barn” gjordes 

då det är Karlstads första offentliga konstverk. Monumentets plats, initiativtagare, utformning 

och narrativa kontext är av betydelse för dess autenticitet. Detta förklaras närmare i stycket 

om den teoretiska utgångspunkten. Denna studie kommer huvudsakligen fokusera på 

initiativtagarna och deras intentioner med monumentresningen. Detta innefattar även deras 

intentioner gällande plats, utformning och narrativ kontext. Denna uppsats kommer inte att 

djupare behandla det konstnärliga eller symboliska budskapet i monumentet även om dess 

utseende kommer att förklaras. Diskussionen kring dess utformning och narrativa kontext i 

konstnärlig bemärkelse uteblir därför nästan helt förutom då i fråga om hur initiativtagarna 

resonerade kring dessa delar. Däremot kommer diskussionen kring monumentets placering få 

större utrymme då det är av vikt för förståelsen av studien. Många av dagens studier om 

monument handlar om ett monuments funktion och användning i nutid och/eller dess 

förändrade funktion genom tiden. Det kommer inte denna forskning att göra.  

 

1.5 Vidare tidigare forskning 
 
För att förstå komplexiteten kring ett monuments natur och de olika angreppssätt en studie av 

ett monument kan ha har jag använt mig av en rad böcker från framstående svenska forskare i 

ämnet som behandlats tidigare i studien. Jonas Frykman, professor i etnologi vid Lunds 

universitet och Billy Ehn, professor i etnologi vid Umeå universitet är redaktörer för antologin 

Minnesmärken. I boken behandlas minnesmärken från olika delar av världen av olika 

forskare, främst monument med stark politisk och ideologisk symbolik. Monumentets natur 

och projekten bakom monumenten är också en viktig del av boken. Materialet kring detta har 

varit särskilt behjälpligt. Peter Aronsson, professor i historia vid Växjö universitet och 
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professor i historiebruk och kulturarv vid Linköpings universitet, är en av de forskare som 

skrivit i antologin Minnesmärken men även hans egna bok Historiebruk – att använda det 

förflutna har varit till stor nytta. Snarare än att fokusera på enskilda monument skriver 

Aronsson mer om monumentets dimensioner och beskaffenhet vilket har varit mycket 

användbart både gällande bakgrund, metod och teori till forskningen. Aronsson är även 

redaktör för boken Makten över minnet – historiekultur i förändring och i den har både han 

och Gunlög Fur, professor i historia vid Linnéuniversitetet, skrivit delar som använts i denna 

studie angående monumentets väsen. Det finns otaliga studier gällande monument både i 

utlandet och i Sverige. Dock brukar dessa ha en politisk och/eller en ideologisk utgångspunkt 

där studien avser att förklara dess roll som nationalistisk och historisk symbol. Dessa studier 

har ofta gjorts i tidigare totalitära stater eller behandlat monument föreställande historiska 

personer. 

          Bland svenska uppsatser har jag endast funnit två som behandlar monument. Den ena 

handlar om ett i Karlstad och heter ”Vindarnas boning” – en studie av monumentalistiskt 

historiebruk”. I denna behandlar Tobias Aronsson monumentet ”Vindarnas boning” som 

restes 1967 för att manifestera den svensk-finska samhörigheten. Aronssons syfte är att söka 

identifiera det monumentalistiska historiebruket som omger monumentet fram till dess 

resning. Med detta som bakgrund behandlas den svensk-finska relationen gällande ekonomi, 

handel, utrikespolitik men främst invandring. Monumentets natur och dess historiska 

bakgrund som kulturmarkör tas upp samt dess bakomliggande drivkrafter och estetiska 

uttryck. Huvudfokus i uppsatsen ligger kring monumentets narrativa dimension samt dess 

historiekultur och historiebruk.25 Den andra uppsatsen är författad av Gerald Walch och heter 

Karl XIV Johan-staty i Norrköping - en studie om dynamiken som skapades kring och genom 

invigningen av denna staty under tidsperioden från 1844 till 1846. Syftet med Walchs uppsats 

är att undersöka dynamiken som skapades kring och genom Karl XIV Johans statyinvigning i 

Norrköping under perioden 1844-1846. Utgångspunkten är att monument under 1800-talet 

gärna porträtterade en nationell hjälte och att de på så sätt hade en tydlig politisk innebörd. 

För att besvara syftet utgår Walch från mikrofilm och arkivhandlingar. Undersökningen 

kretsar främst kring norrköpingsbornas insamling till statyn och åsikter om den, 

                                                             
25 Aronsson, Tobias, 2007. ”Vindarnas boning” – en studie av monumentalistiskt historiebruk. Karlstads 
universitet. 
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initiativtagarnas politik bakom resandet och valet av konstnär, dess invigning och vilka 

framtidsförhoppningar den sände ut.26  

          För bakgrundsstudiet kring skulpturers natur i Sverige har Sven-Åke Johanssons bok 

Skulpturer i Sverige – en häpnadsväckande resa i våra kommuner använts. Där berättar 

Johansson om de vanligaste skulpturerna och dess typiska karaktär. För information om 

skulpturer specifikt i Karlstad har Anna Svenssons Upptäck Karlstads skulpturer – guide till 

konsten på gator och torg varit till hjälp. I denna fanns en kort biografi om monumentet 

”Lekande barn” som varit till god hjälp i studien. Även boken Stadsdelen Herrhagen – en 

stad i staden utgiven av Hembygdsföreningen har använts för att finna information om 

”Lekande barn” men främst som källa till information om Herrhagstorget och 

Herrhagsparken. Boken bygger till största delen på minnesskildringar från människor som 

vuxit upp på Herrhagen och dessa har varit till användning. 

1.6 Teoretisk utgångspunkt 

 

1.6.1 Monumentets fyra betydelsedimensioner 

 
Enligt historieprofessor Peter Aronsson kan monument få sin betydelse genom flera olika 

faktorer men det är främst fyra dimensioner som är avgörande. Den första är den tidigare i 

studien redan omnämnda platsen. Ibland är det platsen i sig som innehar autenticiteten och är 

det avgörande upphovet till monumentet, ibland är det monumentet i sig som är orsaken till 

att platsen blivit viktig. Det kan även vara en kombination av de båda.27 Placeringen i det 

fysiska rummet innebär en komplexitet. Både en avskild och en central placering kan innebära 

problem. En avskild placering gör begripligt nog monumentet svårt att komma nära medan en 

central placering i uppförandets tid kanske inte blir lika lämplig i framtiden. Den en gång så 

centrala platsen kan med tidens gång förändras till att bli en svåråtkomlig och avskild plats.28 

Traditionellt sett har fyra olika slags platser varit de vanligaste ställena att placera monument 

på: stora torget, parker, skolgårdar och framför kommun- eller stadshuset.29 En annan 

betydelsedimension är initiativtagarna till resningen av monumentet och dess 

skapelseprocess. De har pretentioner på det offentliga rummet och vilka ideal de väljer att 

framföra och manifestera i det varierar med tiden. För att monumentet ska få legitimitet krävs 

                                                             
26 Walch, Gerald, 2001. Karl XIV Johan-staty i Norrköping – en studie av dynamiken som skapades kring och 

genom invigningen av denna staty under tidsperioden från 1844 till 1846. Linköpings universitet. 
27 Aronsson, Peter, Minnesmärken. s. 280 
28 Aronsson Peter (red.), Fur, Gunlög, a.a., s. 38 f. 
29 Johansson, Sven-Åke, a.a., s. 114 
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ett folkligt stöd samt en undertecknare av vikt. Vilken status ett medvetet rest monument har 

beror på vilka intentioner det fanns bakom dess uppkomst. En annan viktig del i skapandet av 

legitimitet är den tredje betydelsedimensionen utformningen. Tolkningen av och tilltalet från 

ett monument kräver en viss grad av bildning och införståddhet med den kulturella kontexten. 

Detta kan leda till att vissa känner sig exkluderade från gemenskapen kring monumentet. 

Denna exkludering beror på i hur hög grad monumentet gör anspråk på att vara offentligt eller 

privat, ju mer offentligt desto mer inkluderande. Utformingen följer ofta en särskild 

monumentgrammatik där faktorer som resta stenar, beständigt material, parkanläggning, 

bänkar runt omkring, förklarande plakett och invigning av viktiga personer är av betydelse. 

Den fjärde dimensionen handlar om den narrativa kontexten vilken syftar till hur väl 

monumentet lyckas beskriva och representera de värden det är avsett att symbolisera. När 

detta blir för abstrakt och oprecist upphör det monumentala. De olika dimensionerna och 

faktorerna bör, i bästa fall, interagera i en skicklig kombination för att monumentet ska få 

behålla sitt värde, sin legitimitet och sin autenticitet. 30 

Denna studie kommer att ta sin utgångspunkt i monumentets förmåga till fakticitet i 

förhållande till initiativtagarnas resonemang kring de fyra betydelsedimensionerna. 

 

1.7 Metod 
 
Den övergripande utgångspunkten för denna studie är hermeneutisk. Forskningen har 

bedrivits med målet att vara så objektiv som möjligt men med insikten om att en total 

objektivitet är omöjlig. Professor vid institutionen för Tema Teknik och social förändring vid 

Linköpings universitet, Göran B. Nilsson menar i tidningen Historisk tidsskrift att detta 

angreppssätt är eftersträvansvärt och att en metod i denna strävan är källkritiken. Vidare 

menar Nilsson att historikerns uppgift inte är att rekonstruera en verklighet utan att göra en 

förbättrad konstruktion av en redan konstruerad verklighet. 31 Sören Kjörup, professor i 

humanioras vetenskapsteori vid Roskilde universitetscenter, går igenom olika 

vetenskapsteorier i boken Människovetenskaperna, däribland hermeneutiken. Där står att läsa 

att det alltid råder ett förhållande mellan texten, dess upphovsman och tiden den skrevs i. 

Genom texten kan vi förstå upphovsmannen och tiden men på samma sätt bör man förstå 

upphovsmannen och tiden för att kunna förstå texten. Texter bör följaktligen tolkas utifrån 

den tid de skrevs i. Detta handlar om balansen mellan den som vill förstå och det denne ämnar 

                                                             
30Aronsson, Peter, 2007. Minnesmärken, s. 279 ff. 
31Nilsson, Göran B., 2005. Historia som vetskap. Historisk tidsskrift 2005:2, Tema: Källkritik, s 189 ff. 
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att förstå. All kunskap vilar på en förståelse, en fördom om någonting och varje förståelse 

vilar på en tidigare förståelse, en så kallad förförståelse. Detta behöver inte alltid vara i 

negativ mening, de behövs för att alls kunna förstå. Dessa kommer från en förankring i ens 

egen kultur, samhälle och ur ens egen historiska bakgrund.32 Människan kan inte ställa sig fri 

från sin egen tillvaro eller reflektera sig ut ur varken rummet eller tiden. Förståelsehorisonten 

är begränsad men också öppen då det finns möjlighet att ställa frågor som visar världen som 

människan tagit för given. 

          Enligt historieprofessor Peter Aronsson bör monument metodologiskt sett studeras som 

en process. Processen menar Aronsson är en kedja av faktorer så som intentioner, utformning, 

mottagande, användning och kulturell symbolik och det är av vikt att tydliggöra vilken del av 

dessa element i processen som avses att studeras. Aronsson nämner tre exempel på metoder 

att studera monument genom. Det första kallas gestaltningsanalys och syftar till att beskriva 

det konstnärliga utformandet och/eller placeringen av monumentet samt det historiska 

sammanhanget. En annan metod är att studera ett monuments kommunikativa handling under 

dess levnadstid. Den tredje är den biografiska metoden som avser att beskriva hur 

monumentet blev till i form av intentioner, resursmobilisering och intressekamp runt dess 

tillblivelse. Att fördjupa sig i ett monuments resning innebär främst att undersöka det 

intentionella sammanhanget enligt Aronsson och det är det denna studie avser att göra. Den 

biografiska metoden kommer således att vara rådande men då studien också avser att 

undersöka initiativtagarnas intention gällande plats, utformning och narrativ kontext kommer 

metoden även till viss del vara gestaltningsanalytisk.33  

 

1.8 Källor och källkritik 
 
Materialet består av mikrofilm från Nya Wermlands-tidningen och arkivhandlingar från 

Stadsfullmäktige, Kulturnämnden, och Fastighetsnämnden. Mikrofilm har studerats på 

Karlstads stadsbibliotek från tidningarna Nya Wermlands-tidningen, Värmlands folkblad och 

Karlstad tidningen. Den enda av dem som skrev om invigningen var Nya Wermlands-

tidningen därför är det också den enda källan till mikrofilm. Nya Wermlands-tidningen skrev 

mycket kort om invigningen men det är ändå en viktig källa då man till viss del ändå kan 

utröna uppslutningen kring invigningen samt dess karaktär. Arkivhandlingarna har bestått av 

protokoll, brev, ritningar, bilder och anbud. Materialet om ”Lekande barn” har varit 
                                                             
32 Kjörup, Sören, 1999. Människovetenskaperna – problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur, s. 253 ff. 
33 Aronsson, Peter, Minnesmärken, s. 284 ff. 
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knapphändigt vilket har lett till att forskningen fått vidgas till att även undersöka handlingar 

gällande Herrhagsparken i allmänhet. Park- och trädgårdsstyrelsens arkiv, vilket förmodligen 

kan ha innehållit någon form av information kring om inte ”Lekande barn” så 

Herrhagsparken, finns sedan många år tillbaka inte kvar. Detta har varit en brist i 

undersökningen. Dock har det funnits ärenden från Gatu- och parknämnden som blivit 

behandlade genom Stadsfullmäktiges protokoll. Detta gör att det blir en sekundärkälla. Källan 

är trots det av stor vikt då det inte verkar troligt att fullmäktige skulle ha förvanskat några av 

Gatu- och parknämndens formuleringar. Av alla Stadsfullmäktiges behandlade ärenden är det 

ärenden från Stadsträdgårdsstyrelsen, Byggnadsnämnden, Drätselkammaren, 

Fastighetsnämnden och Kulturnämnden som varit av störst vikt för denna forskning. 

Stadsfullmäktige detaljstyrde Karlstad stad fram tills omkring 50-60-talet då det blev mer 

vanligt att de skickade ut olika uppdrag till andra myndigheter, nämnder och instanser. Därför 

har materialet runt invigningen och uppförandet av monumentet från Stadsfullmäktiges 

protokoll varit detaljrikt under perioden 1918-1920. Alla frågor gällande invigningen och 

monumentet har förmodligen vid den tiden också gått via fullmäktige. Vad det verkar 

innehåller inte uppförandet av eller diskussionen kring monumentet några särskilda konflikter 

eller meningsskiljaktigheter. Dock är diskussionen formell och eftersom det är protokoll har 

andra möjliga idéer och tankebanor från andra aktörer gällande andra monumentförslag inte 

stått att finna. Det har heller inte funnits någon information kring det själva faktiska 

uppförandet av ”Lekande barn” eller exakt vilket datum det var. Ingen information angående 

avtäckning eller underteckning av monumentet har heller hittas.  

          Text som källa innebär alltid en övervägan om dess äkthet, rimlighet, närhet, beroende 

och tendens. Eftersom två av de stora källorna bygger på brev författade av två olika personer, 

den ena med en stark position i form av chef för Byggnadsnämnden, den andra som 

ordförande för Stadsfullmäktige, kan materialet vara tendensiöst. Det är förmodligen främst 

deras egna åsikter om vad som bör och inte bör uppföras i Herrhagsparken som framkommer 

även om de andra i styrelsen, fullmäktige och kammaren godkänner förslagen. Efter 1920 har 

inte monumentet ”Lekande barn” omnämnts en enda gång i Stadsfullmäktiges protokoll. 

Detta kan sägas med ganska stor säkerhet då undersökningen kring detta varit mycket 

noggrann och systematisk. På grund av det har det varit svårt att dra slutsatser kring om 

intentionen med monumentet förändrats över tid. Dock är ett icke-omnämnande också en 

indikation på någonting även om den indikationen blir mer spekulativ. Frågan kan också 

ställas vad det finns för anledning till att någon efter 1920 överhuvudtaget skulle ha omnämnt 

”Lekande barn”. Svaret på det kan vara ”ingen” men det är också ett svar. Den stora bristen 
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med denna forskning är att en del av diskussionen bygger på ett begränsat 

undersökningsmaterial samt att en del slutsatser fått dras utifrån vad som inte nämnts snarare 

än tvärtom.  

 

1.9 Begrepp 
 

Monument 

Svenska Akademiens ordbok  menar att begreppet dels är ”något som utgör ett minne från 

äldre tider,; numera nästan bl. om byggnadsvärk, större stenföremål o. d., förr även 

allmännare, om litterära minnesmärken, äldre värktyg o. vapen o. dyl. o. ofta liktydigt med: 

fornskrift l. urkund resp. fornminne, fornsak l. antikvitet.” dels att det är ”något som är avsett 

att vara minne efter någon l. avser att hugfästa minnet av ngn tilldragelse o. d.; minnesstod; 

numera bl. om dylikt jämförelsevis ståtligt minnesmärke som är rest i varaktigt material”.34 

Detta begrepp kommer ursprungligen från latinets momentum som kommer från verbet 

monere  som betyder påminna, erinra, lära ut.  Begreppet delas upp i olika delar. För det första 

finns det monument uppförda med den direkt uttryckta avsikten att de ska vara just 

monument.35 För det andra finns det monument där syftet från början helt eller delvis varit ett 

annat men att konstprodukten med tiden fått symbolisk momentstatus. För det tredje finns den 

bredare definitionen som även inkluderar symboliska platser. Monument kan användas för att 

forma identiteter och bringa ordning samt öppna en väg till det förflutna.36 

 

Putti  

(putti är plural, putto är singular) 

En avbildning av ett naket barn av manligt kön som är vanlig inom renässansens, barockens 

och rokokons konst.37 

                                                             
34 Webbadress: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ , den 21 maj 2011 kl 13:42, äldre  upplaga 
35 Aronsson, Peter (red,), Rodell, Mats, Minnesmärken. s. 64 
36 Ibid, s. 66 
37 Sandström, Sven (red.), 1995. Fogtdals konstlexikon, 12:e bandet. Holland: Royal Smeets Offset, s. 104 
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2. Undersökning 
 

2.1 Det nya Herrhagen 
 
Runt perioden vid sekelskiftet 1800-1900 utvecklades Herrhagen i snabb takt. Redan 1908 

finns Herrhagsparken utmärkt på en karta över stadsdelen men de större planteringsarbetena 

och ombyggnationen av parken började inte förrän nästan 10 år senare. I Stadsfullmäktige den 

20 januari 1917 diskuteras Herrhagens nya stadsplan. Beskrivningen visar att förutom att 

ändringar ska ske i fem befintliga kvarter så ska trettio nya kvarter byggas. Dessa ska bestå av 

både bostadshus och industribyggnader. Det nya området ska tillhöra en helt ny stadsdel. I 

detta planlägger även Stadsfullmäktige att ett flertal av de allmäna platser som finns i området 

ska planteras. Däremot menar de att något torg i vanlig mening inte kommer att behövas inom 

området.38 

 

2.2 Herrhagstorgets invigning och monumentets första skede 
 
 I samband med den nya planteringen på Herrhagstorget lämnade byggnadskontoret 1918 in 

ett förslag till Stadsträdgårdsstyrelsen på vattenkonst.39 Detta förslag lämnade 

Stadsträdgårdsstyrelsen i samråd med Stadsfullmäktiges ordförande N. FR. Lindh vidare till 

Drätselkammaren den 6 maj samma år.  

 

Behandlades inom styrelsen frågan angående lämplig dekorativ prydnad på mittpartiet inom den nya 
planteringen å Herrhagstorget, och ansåg styrelsen att det billigaste och mest effektiva sättet härför vara 
anlåta därstädes utföra en enkel vattenkonst. Med hänsyn till platsens centrala läge och arkitektoniska 
betydelse för planteringen syntes emellertid icke en vattenkonst av så enkel konstruktion som 
exempelvis den på Residenstorget40 anbrakta kunna vara tillfyllest utan ansåg styrelsen nödvändigt att en 
dylik med en åtminstone i någon mån monumental prägel böra komma till utförande. Å 
Byggnadskontoret har utarbetat förslag till en sådan vattenkonst, ett förslag, som styrelsen för sin del vill 
förorda. Utseendet av vattenkonsten framgås av bifogad ritning. Stenhuggerifirman K.O. Bergqvist i 
Haga har åtagit sig att leverera densamma med sockel och pelare utförda i granit och skålen i betong för 
ett pris av 7000 kronor. Då det ur flera hänseenden skulle ställa sig fördelaktigare att utföra 
vattenkonsten i samband med andra å platsen nu pågående arbeten, beslöt styrelsen att ingå till 
drätselkammaren med hemställan, att kammaren ville hos Stadsfullmäktige begära ett anslag å 7000 
kronor för utförande av en vattenkonst å Herrhagstorget i enlighet med det uppgjorda förslaget, vilket 
anslagsbelopp lämpligen torde kunna utgå av tillgängliga räntemedel ur Eneströmska fonden. 

 
Ur det justerade protokollet rätt utsagat betygar 

N. FR. Lindh 
Ordförande.41 

                                                             
38 Karlstad Stad, Kommunarkivet: Stadsfullmäktige. Handlingar. 21 Juni 1917,  Ser. A N:o 7 
39 Se bilaga 5 
40 Det kunde utläsas ur ett protokoll från Stadsfullmäktige 1915 att Residenstorget anlagts med en stenläggning 
och en enkel plantering. 
41 Karlstad Stad. Kommunarkivet: Stadsfullmäktige. Handlingar till protokoll. Brev, 1918, MAJ-SEPT, AI B:78 
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Enligt styrelsen och fullmäktiges förslag bör alltså någonting av monumental prägel byggas i 

samband med planteringarna på Herrhagstorget eftersom torget är en så pass central punkt 

samt att torget är av arkitektonisk vikt. För byggnationen vill styrelsen och fullmäktiges 

ordförande att Drätselkammaren ska begära ett anslag från Stadsfullmäktige på 7000 kronor 

för att kunna utföra detta.42  

          I sin tur menade Drätselkammaren att eftersom det, som tidigare instanser påpekat, 

under samma tid pågick planteringsarbeten på Herrhagstorget borde själva bassängen, som 

var botten till vattenkonsten, konstrueras och byggas i samband med planteringarna men att 

överbyggnaden på vattenkonsten kunde väntas med utan att kostnaderna för detta skulle 

fördyras. Kammaren  beslutade sig för att, med den bakgrunden, skicka ett nytt förslag 

författat av Gustaf Braunerhjelm till Stadsfullmäktige där de menade att fullmäktige istället 

borde bevilja 3000 kronor för anläggande av bassängen samt att de borde vänta med 

överbyggnaden och att det nya beloppet borde utgå från räntemedel från den Eneströmska 

fonden. Förslaget mottogs och protokollfördes av beredningsutskottet hos Stadsfullmäktige 

den 10 juni 1918.43 

          Ett par månader senare, den 29 augusti samma år beslöt Stadsträdgårdsstyrelsen att de 

skulle verkställa en order från en herr Granqvist om en del arbeten i Herrhagsparken inför 

dess invigning. Arbetet innefattade en del rensningsarbete, mindre reparationer i växthusen 

samt lagningar av en del soffor. Räkningarna på arbetet skulle skickas till Byggnadschefen. 

Ordföranden i styrelsen hade även lämnat ett uppdrag till städerskan Maja Lisa Pettersson från 

Herrhagen. Hon skulle under augusti och september månad städa Herrhagsparkens trappor, 

hålla parken fri från papper och annat skräp samt se till så att barnen inte trampade ned 

gräsmattor eller planteringar utan höll sig på anvisad plats. Detta om barnen inte åtföljdes av 

en vårdare. För detta skulle hon få 12 kronor. Denna åtgärd ordföranden tagit blev godkänd av 

styrelsen. Ett anslag som kommit in om att betala 150 kronor till en friluftskonsert av 

Kungliga Wärmland Regemente i Herrhagsparken under invigningen söndagen den 1 

september avslogs också samma dag av N. FR. Lindh. Medel till konserten skulle istället tas 

från tillfälliga anslag för oförutsedda utgifter menade de.44 

          Söndagen den 1 september kl 13.00 invigdes således den nya Herrhagsparken. Dagen 

innan fanns en annons med i Nya Wermlands-tidningen om evenemanget och allmänheten 

                                                             
42 Karlstad Stad, Kommunarkivet: Stadsfullmäktige. Handlingar till protokoll. MAJ-SEPT 1918, AI B:78 
43 Karlstad Stad, Kommunarkivet: Stadsfullmäktige. Handlingar.  20 juni 1918, Ser. A N:o 7 

44 Karlstad Stad, Kommunarkivet: Arkivet: Stadsträdgårdsstyrelsen. Protokoll. 1907-1908 AI: 4 
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inbjöds att komma och lyssna på en friluftskonsert med Kungliga Wärmlands Regementes 

Musikkår för att hedra ögonblicket. En kortare artikel om projektet fanns också att läsa.45  

 
Herrhagstorget har under den gångna sommaren förvandlats till en park, som när träden bli 
uppvuxna kommer skänka svalka under sina gröna valv åt stadsdelens innevånare. De naturliga 
terrängförhållandena borde något bättre ha tillvaratagits vid platsens ordnande men man får vara 
nöjd att trädgårdsarkitektens novelleringslusta ej härjat ännu svårare. Den lilla trekanten med 
transformatorhus och telefonkiosk borde väl lämpligen omgivas med ett buskage för att ej störa 
för mycket. 
          För var grön oas i stenöknen bör dock en tacksamhetssuck gå till stundens 
trädgårdsstyrelse och det är ej mer än på sin plats, att detta sker vid invigningen av parken, som 
äger rum i morgon söndag kl. 1 e. m.  
          Värmlands regementes musikkår ger friluftskonsert däruppe och då kan man ju räkna på 
att invigningen övervares av en talrik publik.46 
 

På måndagen därpå berättades det kort om hur invigningen varit. 
 
Herrhagsparkens invigning hade trots det kyliga vädret samlat en stor folkmassa, som åhörde 
Värmlands regementes musikkårs musik. Runt om torget hade de blågula färgerna hissats i topp 
för att därmed tillkännagiva glädjen över stadsdelens försköning genom parken.47 

 

Skribenten och besökarna på invigningen är nöjda med att ha fått ännu ett parkområde i 

Karlstad och invigningen verkar ha varit lyckad.  Det stora publikattraktionen var dock till 

synes att Wärmlands Regementes musikkår höll en friluftskonsert.48 

 

2.3 Monumentets andra skede – ”Lekande barn” 

 
Nästan ett år efter invigningen av Herrhagstorget och den första byggnationen av den så 

kallade bassängen till vattenkonsten var fortfarande inte beslutet taget om vilken slags 

utsmyckning fontänen skulle ha. Men i Drätselkammaren den 28 april 1919 året efter 

invigningen fortsatte diskussionen.49  

 

Anskaffande av en fontän på Herrhagstorget. 

I den nu färdiga ytterskålen till fontän på Herrhagstorget hade man från början tänkt sig en 
innerskål av granit, vilken senare emellertid vid ärendets behandling i stadsfullmäktige slopades, 
utan att ersättas med något annat. 
          På en utställning här i Karlstad hade skulptören Johannesson visat ett förslag till innerparti 
för nämnda fontän, vilken grupp säkerligen skulle komma att göra sig bra i omgivningen och på 
ett alldeles särskilt sätt framhålla torgets karaktär av lekplats för minderåriga. Byggnadschefen 
hade låtit utföra en modell i förminskad skala, som nu förevisades kommittérade, och efter allt 
att döma, skulle fontänen i detta skick komma att verka synnerligen tilltalande och utgöra en 
välbehövlig början i täckandet av stadens på sådana konstärliga skapelser särdeles stora brist. 

                                                             
45 Karlstads stadsbibliotek, Mikrofilm: NWT, den 31 augusti 1918 
46 Karlstads stadsbibliotek, Mikrofilm: NWT, den 31 augusti 1918 
47 Karlstads stadsbibliotek, Mikrofilm: NWT, den 2 september 1918 
48 Karlstads stadsbibliotek, Mikrofilm: NWT, den 2 september 1918 

49 Karlstad Stad, Kommunarkivet: Stadsfullmäktige. Handlingar till protokoll. 1919 April-Juni. AI B:81 
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          Kommittérade ville därför förorda, att medel ansloges till utförande av en fontän i 
överensstämmelse med skulptören Johannessons modell. 
          Med avseende å det material, i vilket fontänen skulle utföras hade konstnären tänkt sig 
sandsten, varvid kostnaden skulle bliva 4,700 kronor. 
          Då emellertid detta material måste anses mindre hållbart i våra klimatförhållanden och lätt 
utsättas för förvittring, ville kommittérande istället föreslå att fontänen utfördes i mörk granit 
och att, då kostnaden därigenom skulle ökas med 600, ett belopp av 5,300 för saken ansloges. 
          Anslaget skulle tagas av räntorna å C. A. Fahlgrens donationsfond50 
 

 

Åsikterna kring hur den nya utsmyckningen till den befintliga fontänen skulle se ut har nu 

ändrats. Efter att byggnadschefen fått ett förslag av skulptör Johannesson och visat upp det för 

de kommittérade i Drätselkammaren har de bytt åsikt. Nu menar man att Johannessons 

skulptur ”Lekande barn” istället för tidigare förslag skulle vara en passande dekoration då 

parken till stor del är en lekplats för minderåriga. Behovet av konstnärliga skapelser i staden 

verkar vara stort och detta monument ska bli en början till att placera ut sådana. Men inte bara 

det, även skulpturens utformning faller de kommittérade i smaken så när som till en sak, valet 

av material. Skulptör Johannesson hade tänkt sig att göra monumentet i sandsten men då det 

materialet ses som mindre tåligt för det svenska klimatet anser de att materialet istället bör 

vara mörk granit för att vara mer hållbart. Detta materialbyte gör att kostnaden ökar med 600 

kronor, från 4,700 kronor till 5,300 kronor. Kostnaden ska tas ifrån C. A. Fahlgrens 

donationsfond. Både förslaget om monumentes beskaffenhet och dess finansiering slås 

därmed fast av Drätselkammaren och Stadsfullmäktige. Medel till detta reserveras senare i 

Drätselkammaren i april 1919 och undertecknas av Ragnar Tjerneld, Erik Björkman, Einar 

Engström och Carl Crispin.51  

          Donationen varifrån pengarna togs kom från boktryckaren C. A. Fahlgren. Genom sitt 

testamente den 24 februari 1895 hade han testamenterat 25,000 kronor till en fröken Elin 

Bäckman mot villkoret att hon under sin livstid skulle åtnjuta räntan på beloppet och för att 

det sedan, efter hennes död, skulle tillfalla Karlstad stad. Till vilket ändamål beloppet skulle 

användas av staden skulle Stadsfullmäktige bestämma. Elin Bäckman avled den 24 september 

1912 och efter det beslutade Stadsfullmäktige om medelns användning. Medlen avsattes då 

till en fond där räntan kunde samlas under 5 år och efter det kunde räntebeloppet användas till 

någonting behjärtansvärt och gagnande för Karlstad stad som inte kunnat finansieras av 

kommunalmedlemmarnas beskattning.52 Detta angelägna ändamål kom således att bli 

”Lekande barn”. 

                                                             
50 Karlstad Stad, Kommunarkivet: Stadsfullmäktige. Handlingar till protokoll. 1919 April-Juni. AI B:81 
51 Karlstad Stad, Kommunarkivet: Stadsfullmäktige. Handlingar. 19 juni 1919, Ser. A N:o 9 

52 Karlstad Stad, Kommunarkivet: Stadsfullmäktige. Handlingar. 12 januari 1915, Ser A N:o 1 
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2.4 Herrhagstorget efter år 1920 
 
Stadsplanen för området Herrhagen kommer åter att förändras 1926 vilket står att läsa i 

byggnadsnämndens protokoll från 11 augusti samma år. Det är främst vägar som ska breddas 

på ett flertal ställen i stadsdelen och en del bostadshus som ska upprättas, bland annat runt 

Herrhagstorget. Till allmäna platser tillhör Herrhagstorget en av de som ska upprustas och 

planteras på. I protokollet slår stadsingenjör Gustaf Lovén fast att offentliga planteringar utgör 

9 % av Herrhagens hela område och med detta menar man att stadsdelen inte på något sätt kan 

sägas ha blivit missunnad sådant.53 

         Inte förrän  den 25 maj 1948 omnämns Herrhagstorget i Stadsfullmäktiges protokoll 

igen. Nu gäller det två lekplatser som ska byggas i området vilket har beslutats av 

Parkstyrelsen. Man menar att det finns ett stort behov för sådana i området och parken är en 

passande plats då det både finns barnkrubbor, förskola och Herrhagsskolan i direkt 

anknytning den. För att kunna uppföra dessa lekplatser samt göra nya planteringar i parken 

behöver Parkstyrelsen 5,400 kronor och detta belopp anslår Drätselkammaren den 31 maj 

1948 och Stadsfullmäktige gör detsamma två veckor senare.54 

          Trots att Herrhagstorget kallats för Herrhagsparken i många år är det inte förrän den 25 

augusti 1964 som Namnberedningen kommer med ett förslag om att ändra namnet. Detta bör 

göras enligt dem då det framhållits att Herrhagstorget kallas Herrhagsparken av allmänheten 

dels för att området var utlagt till en park och inte hade någon karaktär av ett torg. Detta 

bifaller Drätselkammaren den 28 september 1964 efter att Stadsfullmäktige tyckt 

detsamma.5556 

        Under året 1968 byggs en parklek i Herrhagsparken. Denna är mycket omfattande och 

står kvar än idag. Förutom en stor lekplats asfalterades en stor yta av parken till bollsporter för 

barnen. Denna asfaltering är ungefär 2 meter ifrån monumentet. Ritningarna över hela 

området märker inte heller ut monumentet.57 För att förhindra barn från att springa ut i gatan 

uppförs också ett smidesstaket och grindar upp runt lekplatser, parklekar samt andra delar av 

parken 1992. Till detta har utförliga ritningar gjorts där inte monumentet heller är utsatt.58 

          I november 1970 lämnar byggnadsnämnden i samråd med Stadsplanekontoret och 

Stadsplanearkitekten Carl-Fredrik Holmer in ett förslag om att stadsplanen för Herrhagen ska 
                                                             
53 Karlstad Stad, Kommunarkivet: Stadsfullmäktige. Handlingar. 16 september 1926, Ser. A N:o 15 
54 Karlstad Stad, Kommunarkivet: Stadsfullmäktige. Handlingar. 17 juni 1948, Ser. A N:o 6 

55 Karlstad Stad, Kommunarkivet: Stadsfullmäktige. Handlingar. 15 oktober 1964, Ser A N:o 9 
56 Se bilaga 6 
57 Karlstad Stad, Kommunarkivet: Stadsfullmäktige. BK Objeksthandlingar. 1968, F5:53  
58 Karlstad Stad, Kommunarkivet: Fastighetsnämnden. Anbudsdiarium. 12 maj 1992, Nr. 4987/92, F4:235 
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genomgå ändringar igen. Nu ska det byggas om för att ge plats åt livsmedelsbutiker, bostäder, 

kyrkliga lokaler, parkeringar, mer trafik och fler invånare. Eftersom en så stor bild av 

stadsdelen ska förändras kallas också Gatu- och parknämnden in för att avge yttranden över 

den nya stadsplanen. Stadsträdgårdsmästare Carl Eric Ahlstrand hade den 16 juli 1970 

kommit med förslaget att  de flesta park- och grönområden på Herrhagen skulle genomgå 

någon form av förändring och många av de gröna områdena ska bli gator. Detta gällde dock 

inte Herrhagsparken. Gällande den ansåg han att ”endast Filaregatans anslutning till 

Herrhagsparken och Karlagatans anslutning till Vasalunden skall utgöra allmänt 

parkområde”.59  

          Kommunfullmäktige beslöt vid ett sammanträde den 16 oktober 1975 att 

Kulturnämnden i fortsättningen skulle förvalta Karlstads kommuns konstsamling. Detta 

ansvar skulle gälla såväl konstverk som inköpts av kommunen som konstverk erhållna genom 

donation. Med konstverk avsågs även statyer och övrig monumentalkonst enligt protokollet. 

Kulturnämnden skulle genom den nya förvaltingen göra en inventering av hela kommunens 

konstsamling. Varje konstverk skulle förtecknas i en inventarieliggare med bild, nummer, 

konstnären och konstverkets namn, teknik, inköpsår, kvitto från mottagaren samt information 

om konstnären. Till detta tilldelades Kulturnämnden 20,000 kronor.60 Mannen som skulle 

göra den stora inventeringen hette Börje Ekström. Inventeringen stod färdig den 23 mars 1977 

och då hade Ekström arbetat deltid med detta sedan augusti 1976. Sammanlagt hade arbetet 

tagit drygt 600 timmar. Ekström redogör noggrant för inventeringen och under rubriken 

”Konstsamlingens omfattning” stod att läsa att ”Antalet skulpturer är litet som väntat, bara 30 

st. (Denna siffra avser endast mindre och/eller flyttbara skulpturer. Fast offentlig utsmyckning 

och monumentalkonst omfattas inte av inventeringen.)”. Monumentalkonst i kategorin där 

”Lekande barn” tillhör kom alltså, trots att den tidigare definitionen på vad kulturnämnden 

uppfattade som konstverk, inte att omnämnas i inventeringen av hela Karlstad kommuns 

konstsamling.61 

 

 

                                                             
59 Karlstad Stad, Kommunarkivet: Stadsfullmäktige. Handlingar. 18 februari 1971, Ser. A N:o 2 
60 Karlstad Stad, Kommunarkivet: Stadsfullmäktige. Handlingar. 17 juni 1976, Ser. A N:o 7 

61 Karlstad Stad, Kommunarkivet: Kulturnämnden 1971-2006. Nämndprotokoll med bilagor. 1977, AI:10 
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3. Diskussion 
 
Det studerade monumentet ”Lekande barn” passar tydligt in i mallen för hur monument har 

rests i Sverige genom historien. Likt de flesta av Sveriges monument är det rest under 

mellankrigstiden. Uppförandet av monumentet skedde i tiden mellan de poler Peter Aronsson 

skrev om i antologin Makten över minnet som gällde att historiker med nationella baktankar 

reser monument på 1800-talet och att andra entreprenörer får träda fram som 

kulturarvsförvaltare i demokratisk anda i senmodern tid. 

3.1 Initiativtagare 

 
I detta fall är det Byggnadskontoret som är den första initiativtagaren till att uppföra någon 

form av vattenkonst på det nya torget, idén tas sedan vidare i led av olika instanser.  Syftet 

med vattenkonsten verkar inte vara politiskt eller ideologiskt utan snarare allmänmänskligt, de 

vill ha något passande att pryda en plats med. Möjligen till viss del med även affärsmässiga 

motiv då de vill att platsen med sin utsmyckning ska vara tilltalande och då även välbesökt. 

Peter Aronsson påpekade i antologin Minnesmärken att både allmänmänskliga och 

affärsmässiga syften är två vanliga motiv till att resa monument. För att få folkligt stöd ville 

initiativtagarna ha en ordentlig invigning. När invigningen ståndar är det viktigt för 

Stadsfullmäktige att den ska vara lyckad och välbesökt. De vill att torget ska framstå i god 

dager vilket framgår då de har anlitat Stadsträdgårdsstyrelsen till att göra i ordning samt en 

städerska för att bibehålla ordningen. De annonserar även ut invigningen i tidningen dagen 

innan och där skriver de uttryckligen ”allmänheten inbjuds”. För att locka folk och få dem att 

trivas är Kungliga Wärmlands musikkår en attraktion. En lyckad invigning är av vikt för ett 

monuments autenticitet vilket Peter Aronsson även framhållit i sin bok Minnesmärken.  

          Ett år senare är det återigen Byggnadskontoret i form av byggnadschefen som tar 

initiativet till ytterligare byggnad av vattenkonsten på torget efter att ha fått ett förslag på en 

utsmyckning av skulptör Johannesson själv. Till viss del är även skulptören då initiativtagare 

till resningen, hans skäl är förmodligen affärsmässiga och/eller konstnärsmässiga.  

          De ideal monumentresarna vill framföra i det offentliga rummet är fortsatt 

allmänmänskliga i monumentets andra skede. Ingen vidare konflikt kan urskiljas i 

dokumenten och monumentet är inte heller omvälvande i sin karaktär, det är ganska 

tidstypiskt. Konstverket är också det första offentliga i Karlstad vilket möjligen kan vara en 

förklaring till att de inte vill ha något med för starkt symbolvärde. Dock är monumentet ett 
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startskott för uppförandet av många fler konstverk. Att det bör finnas många sådana tycker de 

styrande är viktigt då de anser att det är något behjärtansvärt och gagnande för Karlstad stad. 

Tanken om att monument nödvändigtvis bör resas framhölls av Gunlög Fur i boken Makten 

över minnet och den åsikten finns här hos initiativtagarna. 

          Initiativtagarna anser att fontänen ska signalera att parken är en lekplats för barn. Att 

parken är just det framgår även i Stadsfullmäktiges protokoll genom åren då de låter uppföra 

lekplatser, parklekar, barnkrubbor och annat anknutet till minderåriga i parken. Detta vittnar 

om att det varit mycket barn i parken i alla år och att det är så än i dag då lekplatserna står 

kvar. De vill till en början inte heller ha ett torg i vanlig mening utan snarare en park, därav 

det senare namnbytet från Herrhagstorget till Herrhagsparken.  

          Drivkraften för initiativtagarna verkar inte vara att bli ihågkomna i nationell historisk 

bemärkelse utan snarare att hitta ett passande tilltalande monument till platsen och det den är 

ämnad att fungera som. Detta lyckades de med då parken har fortsatt att fungera som 

samlingspunkt för barn i över 90 år. Gunlög Fur skriver i Makten över minnet att 

monumentresarna för det förflutna värdena in i framtiden och möjligen har ”Lekande barn” 

varit en del i att intentionen initiativtagarna hade med resningen förts vidare genom åren. 

3.2 Placering 

 
Även i fråga om placering följer ”Lekande barn” den typiska svenska mallen för 

monumentresning. Den står på den monumentmässigt sett mest förekommande platsen, på ett 

torg eller i en park likt Sven-Åke Johansson påpekar i sin bok Skulpturer i Sverige. I detta fall 

är platsen möjligen en kombination av de båda men viss övervikt för drag av en park syns 

redan på bilder från 1918. Det omkringliggande området har karaktären av en ny industristad i 

småskalig bemärkelse, en stenöken där produktion har gått före estetik och nu ska detta 

förskönas. Grönområden behövs dessutom då det finns nya behov av lekplatser och annat 

eftersom invånarantalet i området ökar. Uppslutningen kring invigningen av den nya parken, 

rapporterat av Nya Wermlands-tidningens journalist, visar också att initiativet är uppskattat.  

          Platsen har ett centralt läge och är av arkitektonisk vikt vilket är den främsta 

anledningen till att den ska prydas. Det fysiska rummet kring monumentet har omskapats 

genom förändrade stadsplaner genom åren men då ändringarna främst har gällt byggnationer 

av utrymmen för barn har platsen kunnat bibehålla sin barnvänliga användning och karaktär. 

Trots den bristfälliga dokumentationen märks det att Herrhagsparken är en plats 

Stadsfullmäktige aktar och vårdar. Det ska planteras och upprustas i parken flera gånger 
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genom åren och fullmäktige poängterar att inte ha offentliga grönområden vore att missunna 

staden. Även när stadsdelen går igenom stora förändringar ska det understrykas att 

Herrhagsparken ska behålla sin status som viktigt grönområde. Många andra parker ska bli 

gator eller byggas över medan Herrhagsparken fortfarande ska vara allmänt parkområde.  

          Platsen har alltså hög status och är av vikt. Monumentet är dock ingenting som 

diskuteras eller nämns i samband med omstruktureringar på platsen, ens när de är i direkt 

anknytning till ”Lekande barn”. Slutsatsen att dra av det är att det inte är monumentet som är 

upphovet till platsen utan tvärtom, det är platsen som skapat monumentet och innehar den 

autencitet som Peter Aronsson skrev om i Historiebruk. Monumentet anpassades från början 

till åtanken med platsen, ett utrymme för minderåriga, och detta syfte speglar ”Lekande barn”. 

3.3 Utformning 

 
Liksom majoriteten av de svenska monumenten är ”Lekande barn” en fontän och liksom 

gällande många andra monument som Gunlög Fur nämnde i sin text i Makten över minnet är 

symboliken hämtad från den italienska konsten vilket var populärt i början av 1900-talet vid 

tiden för det studerade monumentets resning. 

          Till en början vill initiativtagarna ha en enkel vattenkonst då de tänker på ekonomiska 

faktorer men kommer fram till att platsen är av så pass vikt att en sådan utformning inte skulle 

vara tillräcklig. Konklusionen blir att fontänen bör ha en något sånär monumental prägel. Här 

är det platsens offentliga karaktär som får styra utformningen. Betydelsen av graden av 

offentlighet underströks av Peter Aronsson i boken Historiebruk och i detta fall framhålls 

också offentligheten i och med invigningens utformning i monumentets första skede. Parken 

är inför invigningen tillsedd genom att det har lagats soffor och växthus, rensats i och 

anordnats planteringar samt städats. Parkens allmäna karaktär tydliggörs också genom 

annonseringen av invigningen i tidningen samt att den äger rum på en söndag när människor 

är lediga. För att göra den än mer tilldragande hålls en friluftskonsert och det flaggas. 

          Det enda fastställda gällande monumentets utforming är till en början att det ska 

innefatta vatten. Byggnationen av grunden i form av en bassäng är därför det första som 

konstrueras. Att detta inte anses vara tillräckligt kan utrönas av diskussionerna i dokumenten. 

Det ska vara något mer monumentalt än en innerskål i granit och beslutet faller på ”Lekande 

barn”. Det enda de kommittérade och skulptören är oense om till en början i fråga om 

utformningen är monumentets material. Skulptörens tanke om sandsten anses vara opraktiskt 

då de kommittérade vill ha ett mer beständigt material. Avsikten hos monumentresare är trots 
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allt att det resta monumentet ska finnas kvar i oöverskådlig tid som Billy Ehn och Jonas 

Frykman även framhöll i antologin Minnesmärken. Monumentgrammatiskt sett innehar 

”Lekande barn” många av de nödvändiga egenskaper ett monument behöver för att kunna 

hävda sin legitimitet liksom Peter Aronsson diskuterade i antologin Minnesmärken. Det är en 

rest sten, det är gjort i det beständiga materialet granit, det står i vatten bland planteringar 

omgärdad av parkbänkar i en park i ett välbefolkat område och det har ett plakett fastsatt på 

foten med texten ”Lekande barn Oscar Johannesson”. Det monumentet inte har är en 

undertecknare av vikt och under invigningen av Herrhagsparken var det bara rest i sitt första 

skede, själva utsmyckningen ”Lekande barn” hade ännu inte byggts. Detta är två viktiga 

faktorer till att ett monument får sin legitimitet enligt Aronsson och det undersökta 

monumentet saknar dessa två. Utformningen är trots allt inkluderande och offentlig till sin 

karaktär och en högre bildning krävs inte för att förstå att de lekande barnen syftar till platsens 

karaktär som barnvänligt område. 

3.4 Narrativ kontext 

 
Som tidigare framhållits är huvudsyftet med monumentet att det ska passa bra i 

Herrhagsparken eftersom det är en lekplats för minderåriga. Detta är en konkret och direkt 

önskan och i fråga om den narrativa kontexten lyckas ”Lekande barn” på så sätt beskriva och 

representera de värden det är avsett att symbolisera väl. Detta är något Peter Aronsson 

underströk i antologin Minnesmärken som en de viktigaste delarna i den narrativa kontexten. 

Skulpturen av barn som leker ska stå där barn ska leka helt enkelt. Detta fortsätter att passa in 

i parkens kontext även de följande 90 åren då parkens status som lekplats uppehålls. Detta 

finns det vittnesmål på både gällande omstruktureringarna i parken från Stadsfullmäktiges 

dokument där fokus är barnens lek samt i skildringar från människor som vuxit upp på 

Herrhagen som berättar om hur de lekt i parken i boken Herrhagen – en stad i staden.  

På detta vis lyckas ”Lekande barn” appellera till något verkligt med sina egenskaper. 
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4. Sammanfattning 

 

Att resa monument är något människor gjort i alla tider för att markera att de en gång har 

funnits till. Genom att göra detta kan de påverka senare tiders människor genom att föra in de 

värderingar, traditioner, kultur och historia som rådde i monumentresarens samtid till 

framtiden. På så sätt tar initiativtagarna till monumenten ett offentligt rum i anspråk och 

använder det som markör för någonting som varit eller är viktigt i den egna kulturen. Detta 

ger det offentliga rummet och monumentet autenticitet. Det flesta monument i Sverige har 

rests i början av 1900-talet och varit placerade på torg och i parker. Ett exempel på ett sådant 

monument är Karlstads första offentliga konstverk och denna studies fokus, ”Lekande barn”. 

Skulptören bakom monumentet är Oscar Johannesson och det uppfördes i Herrhagsparken i 

stadsdelen Herrhagen i Karlstad 1920 som en utsmyckning på en redan tidigare byggd fontän. 

Det tidigare bygget stod klart till att själva Herrhagsparken invigdes 1918. Genom 

invigningens talrika besökare lyckades inititativtagarna, till Herrhagsparken och monumentets 

första byggnad, få området att inneha en viss legitimitet. 

          Ett monuments grad av legitimitet är även styrt av hur väl det lyckas appellera i flera 

olika dimensioner. För det första är initiativtagarna av vikt då de har en särskild intention med 

att resa monumentet. I det studerade monumentets fall är intentionen att det ska vara en 

passande utsmyckning till en särskild plats. Herrhagsparken används i hög grad som ett 

utrymme där barn kan vara, därav monumentet ”Lekande barn”. För det andra är 

utformningen av monumentet viktig och i detta fall är den allmänmänskliga offentligheten ett 

ledord för valet av form och konstverk. För det tredje är dess narrativa kontext av vikt i fråga 

om hur väl monumentet lyckas beskriva vad det är tänkt att symbolisera. Gällande ”Lekande 

barn” är det narrativa konkret då  monumentet som ska stå där  barn leker porträtterar just 

barn som leker. Den fjärde dimensionen och detta monuments avgörande faktor är platsen. 

Placeringen av monumentet är centralt i en park i ett välbefolkat område. Anledningen till att 

initiativtagarna reste ”Lekande barn” var att de ville pryda den platsen. På så vis är det 

platsen, Herrhagsparken, som har autenticiteten i detta fall och har lett till uppförandet av 

monumentet. 
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Bilaga 1 
Karta över Herrhagen 1908 

 

 

Nilsson, Ralph (red.), Stadsdelen Herrhagen – staden i staden. Karlstad: One digitaltryck. s. 
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Bilaga 2 

A. Herrhagstorgets invigning 1 september 1918 

 

Nilsson, Ralph (red.), Stadsdelen Herrhagen – staden i staden. Karlstad: One digitaltryck. s. 
65, Foto: Okänd 
 

B. Herrhagsparken den 30 maj 2011 

 

 

Foto: Pia Nibell 
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Bilaga 3 

”Lekande barn” i Herrhagsparken den 30 maj 2011 

 

Foto: Pia Nibell 
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Bilaga 4 

”Lekande barn” i Herrhagsparken den 30 maj 2011 

 

Foto: Pia Nibell 
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Bilaga 5 

Förslag på utsmyckning 1918 

 

Karlstad Stad. Stadsfullmäktige. Handlingar till protokoll. 1918 Maj-Sept, AI B:78 
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Bilaga 6 

”Lekande barn” i Herrhagsparken 1965-67 

 

 

Foto: Medlemmar i fotoklubben 3K, KMW och Kamyr via Ralph Nilsson 


