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Förord till fjärde upplagan
Karlstad är för mig en berättelse som utspelar 
sig i många rum. Varje gathörn, park och 
torg är en slags scen som ständigt förändras. 
Människorna, husen, naturen och konsten 
gestaltar i gatans rum en berättelse som 
ständigt skrivs om.
En viktig del av denna berättelse är våra 
skulpturer.  Och det fi nns många. Ibland på 
väntade och ibland på oväntade ställen.  Stora 
och ståtliga eller små och försynta.  Porträtt-
lika eller abstrakta, provocerande eller ibland 
lite snälla. De står där. Huggna i sten. Men 
det är först i mötet mellan skulpturen och 
den betraktande människan som berättelsen 
formas. Och så har det varit länge. Många av 
de skulpturer som höggs ut i medelhavets stä-
der under antikens mångskiftande tidevarv 
står ännu kvar. Tolkningarna skiftar från tid till annan, men hållbarheten gör att det 
är något evigt med skulpturer. Tänk om skulpturerna som fi nns i vår stad kommer att 
stå kvar och möta fl anörer som vandrar på våra gator om 2000 år. Tanken svindlar.
I denna skrift inbjuds du att vandra och möta vår stads skulpturer. Det är den 4:e 
upplagan, den första utkom 1998.
Läs och utmanas. Lär dig om historia och bakgrund. Men kom ihåg att vad skulp-
turen berättar just nu, det bestämmer du. När ni möts IRL.

Karlstad i augusti 2011
Per-Inge Lidén

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden 
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Sedan förra upplagan av guiden har förstås 
mycket hänt med karlstadborna och deras stad. 
Älven trafi keras av båtbussar sommartid, besö-
karna har blivit fl er liksom uteserveringarna. När 
jag fotograferade Herman Reijers Fröding på hans 
nu mer framskjutna plats samsades jag med en 
grupp  spanska turister som kanske anlänt med 
den nya fl yglinjen till Barcelona. Jag försökte på 
knagglig spanska förklara att han var en känd poet 
från regionen vilket utlöste en febril fotografi sk 
verksamhet där alla ville bli fotograferade tillsam-
mans med vår älskade poet. En grupp kinesiska 
turister fastnade mer för Fredsmonumentet på 
torget och genomförde en liknade ritual där. Jag 
hoppas också att turisternas till synes lite planlösa 

vandringar för vidare till museiparken och Sandgrundsudden som är en fi n oas och 
ett andningshål. I Karlstad är det aldrig långt från stenstaden till vatten och grönska. 
Det fi nns ett fi nt förlopp i den korta vandringen genom museiparken via spegel-
dammen där den underbara Hand i Hand av Lena Cronqvist står så fi nt placerad i 
den strama men vackra ”vuxenvärld” som Cyrillushuset och dess inramning utgör. 
Flickornas egen värld är stark och deras relation mångtydig. 
Vidare ut mot vattnet förbi de välbesökta bryggorna som förenar landbacken med 
det mäktigt strömmande vattnet stannar jag upp vid Le Banc av Eric Theret. Den 
svarta diabasens olika ytor och dess förmåga att samla solvärmen lockar till beröring 
och har man sällskap på sin vandring måste man bara sätta sig. Går man så vidare ut 
där udden klyver älven passerar man många fi na platser för kommande skulpturer!
Ute på Våxnäs vid Hemvägen har Anna Kindgren och Carina Gunnars skapat 
Vägen Hem. Där fi nns laddningen i ordet hem materialiserad av den välkomnande 
mångfärgade portalen och så de vindlande stigarna fram till bostadshusen. Som 
att hälsas välkommen efter en lång resa. En betydelsefull markering av vårt behov 
av hem och hemkänsla och att den här omfattar alla som är på väg till Hemvägen. 
Så var det också spännande att återigen få umgås med Hertig Karl för omslaget och 
jag önskar att fl er kunde få möta honom på nära håll, han har en imponerande 
mustasch och ett något skräckslaget uttryck i ögonen men kanske det bara var 
förvåningen av att återse mig efter bara fem år!

Staffan Jofjell

Foto: Kay Cuthbert
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När jag skrev texterna till tidigare upplagor av den 
skrift du nu håller i handen och som då hette Upp-
täck Karlstads Skulpturer , infann sig givetvis många 
funderingar.
I vilka sammanhang kommer t ex offentlig konst till 
stånd? Historiskt sett har konst och arkitektur ofta 
tillkommit som symboler för beställarnas maktställ-
ning. Idag fi nns (oftast) andra värderingar när man 
väljer att låta uppföra offentliga konstverk – till 
exempel estetik, pedagogik och demokrati. Ibland 
handlar det mer eller mindre om en slump att en 
viss skulptur hamnar på en viss plats: konstnären 
har ett verk till salu och köparen väljer att placera 
det på en plats som (förhoppningsvis) passar. Andra 
gånger ligger långa arbetsprocesser bakom beställningen – se t.ex. hur eleverna på 
Orrholmsskolan tog initiativ till det som blev en utsmyckning i Orrholmsrondellen. 
Som framgår speciellt av de nya sidorna, blir det idag alltmer en fråga om att konst-
verk för offentliga miljöer redan från början är avsedda för en speciell plats – och 
att den offentliga konsten idag rymmer många andra uttrycksformer än skulpturer.

Anna Svensson, textförfattare där ej annat anges

De senaste åren har Karlstad fått fl era nya och 
spännande konstverk och några sticker ut lite 
extra. Ett är Matti Kallioinens verk vid Tingvalla 
sportcenter, åk dit och titta också när mörkret lagt 
sig. På Våxnäs bostadsområde fi nns den konstnär-
liga gestaltningen Vägen hem av Anna Kindgren 
och Carina Gunnars. Liknande konstprojekt 
hoppas jag vi får fl er av, projekt som engagerar 
de boende och som får dem att känna stolthet 
över sitt område men som också ställer frågor och 
skapar diskussion. 

Vi står inför många nya och roliga utmaningar när det gäller konstnärliga gestalt-
ningar i det offentliga rummet. Frågan om vad som är konst kommer säkert upp 
men om något ska kallas konst eller ej känns inte så viktigt. Det viktiga är hur vi 
utformar vår offentliga miljö, hur vi möblerar vårt gemensamma vardagsrum. Vad 
och vilka får plats att verka och synas där och hur påverkas de som vistas där. 

Ingela Wessmark, konstsekreterare Karlstads kommun
textförfattare nytillkomna sidor fjärde upplagan
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1 Liten dansös AV TORSTEN FRIDH

Kungsgatan/Eneströmsgatan, Frödingparken

När skulptören Torsten Fridhs dotter var barn brukade hon ofta tjänstgöra som 
modell för faderns konstverk. Maria, som dottern heter, började dansa i början av 
femtiotalet när hon var mycket ung. Hon var aktiv i en dansgrupp som kallades 
Blåsipporna. Många av de skulpturer som Fridh utfört med dottern som förebild 
visar henne just som dansös. Bronsskulpturen i Karlstad, Liten dansös, är bara en av 
ett ganska stort antal framställningar i olika material av den dansande lilla fl ickan. 
Bilden av vår unga ballerina är varsamt och omsorgsfullt skulpterad. Se bara på 
hennes öron; det ena örat står ut lite i förhållande till det andra – en detalj som ger 
liv åt skulpturen. Flickan intar vant en balettpose. Hon tittar ner på händerna som 
hon fört samman vid sitt bröst som om hon koncentrerar sig inför en svår rörelse. 
Skulpturen skänktes 1957 till staden av Karlstads Kaféaktiebolag. Stadens drätsel-
kammare menade att det vore lämpligt att placera den lilla dansösen i en plantering 
utanför teatern, förmodligen med tanke på kopplingen mellan scenen och dansen. 
Parkstyrelsen och skönhetsrådet bestämde sig emellertid för att placera skulpturen 
i parken mellan stadens dåvarande saluhall och stadsbibliotek. 

TINGVALLASTADEN
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Uppståndelse AV DAVID PETTERSSON

Parken vid Domkyrkan

Historien bakom David Petterssons skulptur Uppståndelse från 1990 är unik och den 
skiljer sig en del från historier om andra offentliga verks tillkomst. I regel beställs 
skulpturer av offentliga eller privata intressenter och konstnären får då naturligtvis 
betalt för sitt arbete. 
Men David Pettersson valde att göra annorlunda. Han gjorde sin skulptur av den 
uppståndne Jesus i hemlighet. I skydd av nattens mörker monterade han sedan 
skulpturen i parken utanför Domkyrkan – ett stort arbete eftersom skulpturen måste 
gjutas fast i ett hål i marken. Allt material bekostades av honom själv. Tanken var 
att väcka frågor kring vad vi kan göra med våra allmänna platser.
Det hela började 1987 som en slags ”skulptural graffi ti”. Pettersson tillverkade ett 
huvud i cement som han hemligen placerade i Stadsträdgården. Efter bara någon 
vecka slog någon sönder konstverket. 1989 gjorde han ett nytt försök och placerade 
en bronsbyst i Stadsträdgården samt fyra betonghuvuden i Museiparken. Efter en 
månad kunde NWT avslöja Petterssons namn i en artikel med rubriken ”Mysteriet 
är löst”. Året efter kom alltså skulpturen vid Domkyrkan. Den är det enda av verken 
som fi nns kvar idag.

TINGVALLASTADEN

2
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Sveno Elfdalius AV CARL ELDH

Parken vid Domkyrkan

Sveno Elfdalius var Karlstads stifts förste biskop – eller ”superintendent” som det 
hette då. Elfdalius kom från Älvdalen i Värmland och han levde 1588-1666. Han 
studerade till fi losofi e magister och prästvigdes år 1619. Efter att ha arbetat som 
rektor och kyrkoherde valdes han 1647 till superintendent i det nya Karlstads stift 
(superintendentsätet hade tidigare varit i Mariestad). Under sin tid i Karlstad lade 
Elfdalius grunden till vad som skulle bli stadens första gymnasium. 
Carl Eldhs kraftfulla och konstnärligt övertygande byst av Elfdalius avtäcktes 1929 
av biskop J A Eklund och den bekostades med hjälp av insamlade medel. På sock-
eln fi nns inskriptioner på latin: ”Evangelium praedicavit” betyder ”han predikade 
evangeliet” och ”Gymnasium condidit” betyder ”han grundade gymnasiet”.

3

TINGVALLASTADEN
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Johan Alfred Eklund AV SIXTEN NILSSON (OCH NIKLAS GÖRAN)
Parken vid Domkyrkan

”Biskop. Psalmdiktare. Nydanare.” Dessa ord står att läsa på sockeln till den port-
rättbyst av Johan Alfred Eklund som står placerad utanför Domkyrkan. Eklund 
föddes 1863 i Västergötland och han levde fram till 1945, då han avled på sitt värm-
ländska sommarställe Skärmnäs. I våra dagar är han kanske framförallt ihågkommen 
som psalmdiktare – 1937 års psalmbok innehöll drygt fyrtio psalmer som skrivits 
av Eklund, bland annat den kända och älskade ”Fädernas kyrka”. Under perioden 
1907-1938 var Eklund biskop i Karlstads stift.
Det var några av de präster som Eklund hade prästvigt som bestämde sig för att 
samla in medel till bysten. Man lyckades få ihop 12 000 kronor, och detta täckte 
kostnaden för både bysten och sockeln. Skulptören Sixten Nilsson anlitades för 
uppdraget. Nilsson avled dock 1962 innan verket stod helt färdigt. Detta gjorde att 
Niklas Göran måste rycka in och färdigställa Eklunds porträttbild. Enligt uppgift 
bidrog Göran bland annat med skägget.
Så stod bronsbysten klar. Den 7 januari 1963 – på 100-årsdagen av Eklunds födelse 
– förrättades invigningen av biskop Gert Borgenstierna. Ytterligare två biskopar, 
ärkebiskop Hultgren och biskop Malmeström, närvarade i sällskap med 140 präster. 
Även J A Eklunds dotter fru Elsa Lundequist och sonen lektor Ragnar Eklund fanns 
på plats vid detta högtidliga tillfälle.

TINGVALLASTADEN

4
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5 Torgdammen AV OVE LINDBLOM

Bibliotekshuset

Idag fi nns Ove Lindbloms torgdamm utanför Bibliotekshuset, men ursprungligen 
utfördes denna utsmyckning för Stora torget. Hösten 1989 invigdes den nya torg-
dammen av Birger Erixon, dåvarande ordförande i tekniska nämnden. Efter några år 
beslutades dock att torget skulle göras om. En helt ny torgfontän ingick i planerna, 
och Lindbloms damm fl yttades därför 1995 till sin nya plats vid biblioteket.
Ove Lindblom berättar att hans verk handlar om förhållandet mellan natur och 
människa. Detta kommer bland annat till uttryck i de stora gjutjärnsblocken som 
har dels en fl at sida och dels en sida som är mer oregelbunden. ”Naturens former är 
oförutsägbara medan former som människan skapar består av plana ytor och rena 
linjer”, säger Ove Lindblom.
Han vill dra paralleller mellan skulpturdammen och Klarälven. Människor har i 
alla tider använt älven för transporter och försökt påverka naturkrafterna till sin 
fördel. Vattenhjulet i utsmyckningen kom till för att barn skulle leka med det, men 
också för att påminna om hur människan tar vara på den levande kraften i älven. 
Ove Lindblom berättar också att vargspåret som fi nns på dammen utförts efter en 
avgjutning av ett autentiskt vargspår.

TINGVALLASTADEN
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6 Livsströmmen och Källan AV PER THORLIN

Bibliotekshusets fasad

I slutet av 1970 inbjöd kulturnämnden sex konstnärer till en tävling angående 
invändiga och utvändiga utsmyckningar av Karlstads planerade nya stadsbibliotek. 
Tekniken som skulle användas var blästring av naturbetong. Motivvalet var fritt. 
Kulturnämnden beslutade i december 1971 att ge uppdraget till Per Thorlin, som 
skulle göra fasadutsmyckningar, och Inger Sitter, som hade lämnat förslag på in-
vän diga utsmyckningar.
Under sommaren 1972 började Per Thorlin arbeta med sina båda verk. Dels gjorde 
han en 47 meter lång utsmyckning längs en del av fasaden, betitlad Livsströmmen, 
och dels dekorerade han tre av bibliotekshusets hörn. Dessa hörnutsmyckningar 
kallas Källan. Konstnären har själv beskrivit sina verk som abstrakta symfonier i 
betong och berättat att han inspirerades av den värmländska naturen med dess 
sjöar och vattendrag (VF 24/8 1972). På en liten skylt framgår det att konstnären 
skapat kompositionerna med Klarälven i tankarna; detta vattendrag som han kallar 
”Karlstads grundläggande källa”. Verken är utförda i sandblästrad naturbetong, 
och Thorlin använde sig av naturslipad dansk havssten. Utsmyckningarna var 
klara 1973.

TINGVALLASTADEN
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Kongen och Prinsen AV SIRI BJERKE

Museiparken

Siri Bjerke har i sina skulpturer ofta arbetat med ”steinhester” och ”elger” – riddjur 
ur sagans värld. Kongen och Prinsen ingick i en grupp om totalt tre skulpturer. De 
ställdes ut i Museiparken sommaren 2005. I katalogen till utställningen kan man 
läsa att de hör samman med en kärleksspionroman som Siri Bjerke skriver – detta 
låter ju mycket fantasieggande!
Kommunen köpte in dessa två och man beslutade att de skulle få stå kvar i parken. 
De står nära lekplatsen och fungerar nu mer eller mindre som lekskulpturer – de är 
ju gjorda för att vara ”riddjur” som ska användas. Runt skulpturerna har man lagt 
EU-godkänd sand så att man inte slår sig om man ramlar ner. Man klättrar lätt upp 
med hjälp av stigbyglarna i sidan. Sedan är det bara att fantisera om kärleksäventyr 
och spioner – eller om något annat förstås. Enligt en text av Terje Huser i katalo-
gen ”Siri Bjerke - maleri og skulptur” är det dock varken fantasi eller kunskaper i 
konsthistoria som är nyckeln till Bjerkes bilder, utan snarare en förståelse för hela 
hennes bildvärld.
Skulpturerna är utförda i larvikit, en bergart som bryts kring Larvik i Norge. Larvikit 
består av alkalifältspat samt amfi bol, pyroxen och mörk glimmer och denna bergart 
kallas även labrador.

TINGVALLASTADEN

7
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Frödingherm AV ERIC RAFAEL RÅDBERG

Museiparken

Frödinghermen i Museiparken är imponerande i storlek och kraftfull i uttrycket. 
Skulptören, Eric Rafael Rådberg, lär bland annat ha hämtat inspiration från Richard 
Berghs starka målningar av Gustaf Fröding på hospitalet. 
Skulpturen skänktes till Karlstads stad och Värmlands Museum av generalkonsul 
Hugo Duhs’ änka och barn. Duhs hade gått på läroverket i Karlstad i slutet av 
1800-talet. Han läste och tolkade gärna Fröding och bestämde sig för att någon 
gång skänka staden en staty till minne av denne store skald.
En herm är en byst på en avsmalnande fyrkantig pelare. Rådberg högg Fröding-
hermen i granit i sin ateljé i Stockholm och det tre ton tunga verket fraktades med 
lastbil till Karlstad. Där restes hermen i Museiparken med hjälp av en lyftkran från 
KMW. Den 17 juni 1948 avtäcktes konstverket av landshövding Axel Westling.
Det fi nns ytterligare en Frödingherm av Rådberg; på Djurgården i Stockholm, ett 
verk i svart granit som avtäcktes 1921. I Mariebergsskogen i Karlstad fi nns två port-
rättbyster som är utförda av Rådberg. Den ena bysten föreställer Mariebergsskogens 
donator Conrad Höök. Den andra föreställer Wilhelm Welin som var den som tog 
initiativet till friluftsmuseet i Mariebergsskogen.

TINGVALLASTADEN

8
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Och solen har sin gång AV LEO PETTERSSON

Museiparken

Cirkeln är en av våra mest ursprungliga former. Det fi nns knappast någon form som 
har samma enkelhet, och kanske heller ingen mer fulländad. I den runda formen 
kan vi läsa in många betydelser. Cirkeln kan stå för solen; livgivaren. I ett annat 
sammanhang kan det symbolisera ett ansikte, en annan gång ett öga.
I ett symbollexikon står att läsa bland annat att cirkeln symboliserar helhet, oändlig-
het, evighet, alla cykliska förlopp och så vidare. En cirkel med en punkt i mitten kan 
vara en bild av det fullbordade kretsloppet – och inom alkemin står denna symbol 
för solen och guldet.
Leo Petterssons skulptur Och solen har sin gång känns verkligen symboliskt laddad. 
Uttrycket är slutet, hemlighetsfullt, men det verkar fi nnas en möjlighet att få svar 
på gåtan – en öppning kan man säga! Man kikar genom det cirkelrunda hålet i 
skulpturens mitt, och ser älven och stranden på andra sidan med dess bebyggelse. 
En ögonblicksbild, där någon kanske passerar förbi, inramad av stenrundeln. Men 
skulpturen känns fortfarande gåtfull.
Den balanserar, samtidigt som den vilar tungt – man får en känsla av att den kanske 
skulle rulla iväg om den fi ck en knuff.
Skulpturen Och solen har sin gång är utförd i röd bohusgranit och köptes in av kom-
munen från skulpturutställningen i Museiparken sommaren 2003.

TINGVALLASTADEN

9
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Hand i hand AV LENA CRONQVIST

Spegeldammen i Museiparken

Hand i hand visades på Lena Cronqvists separatutställning i Museiparken sommaren 
2010. Skulpturen hade sedan ett antal år varit utlånad till Rackstadmuseet i Arvika 
och haft en tillfällig placering i museets park. Den var inte till salu när konstnären 
valde att visa den på utställningen i Karlstad men Cronqvist blev så nöjd med 
skulpturens placering i Spegeldammen att hon valde att sälja den när kommunen 
uttalade ett intresse av att ha skulpturen kvar där. 
Konstnärens bronsfl ickor har alla sitt egna uttryck och framstår som självständiga 
individer med sina alldeles egna karaktärer och en väldig integritet. Så också fl ickorna 
i dammen, en större lite dominantare som upplevs som storasyster och så den lite 
pillemariska lillasystern som håller henne i handen.
Lena Cronqvist är en av landets mest kända konstnärer. Hon är född och uppvuxen i 
Karlstad men delar nu sitt liv mellan Stockholm och Sydkoster, sommaren i väst och 
vintern i öst. Tidigare hade hon även en ateljé i New York. Hon fi ck sitt genombrott 
på 70-talet med målningar av det borgerliga familjelivet. Sedan 90-talet har hon 
även arbetat mycket med skulptur, Hand i hand gjordes 1995. Efter det kom sviten 
av bronsfl ickor som bland annat visats i Museiparken i Karlstad, på Jarla partilager 
i Stockholm och på Soliden på Öland.
   IW 2011
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Le Banc Noir AV ERIC THERÉT

Sandgrundsparken

Skulpturen Le Banc står svartglänsande och inbjudande ovanför bryggorna i Sand-
grundsparken. Den hårda stenen, svart diabas, inbjuder besökaren att slå sig ner i 
de två skålformade mjuka sittutrymmena. Skulpturen innehåller en härlig konstrast 
mellan den råa, hårda ytan på större delen av stenen och de sammetslena slipade 
fördjupningarna.
Le Banc visades på skulpturutställningen i Museiparken 2007 och köptes samma år 
in av Karlstads kommun för att få en fast placering i den då nya Sandgrundsparken.
Eric Therét är bosatt och verksam i Frankrike. Han fi nns representerad med verk i 
offentliga miljöer i ett antal länder världen över. 
Le Banc tillverkade konstnären under en workshop på KKV, Konstnärernas Kol-
lektivverkstad i Bohuslän. 

IW 2011
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Fur AV CHRISTINA JONSSON

Sandgrundsparken

De sex furor som nu står placerade i Sandgrundsparken stod tidigare på rad framför 
Rådhuset på Stora torget. 1995 omformades torget av Christina Jonsson, inred-
ningsarkitekt, som då också tillverkade de stiliserade furorna. De placerades framför 
rådhuset för att skapa riktning och ljus.
Christinas tanke med Fur är att den ska vara en stiliserad fura, rak och ståtlig med 
ljus i sin krona och symbolisera de rika värmländska skogarna.
I samband med att Jenny Holzers ljusprojektion skulle visas på rådhusets fasad 
2005 togs furorna bort. Många hade då inte upplevt dom som ett konstverk utan 
snarare som stolpar till den belysning som lyste upp rådhusfasaden, kommunen 
hade placerat spotsen i toppen av furorna. Numera är belysningen i toppen liten 
och snarlik de lampor som satt där när verket tillverkades och furorna står i en ring 
som gör att de upplevs som en helhet på sin nya plats vid museet. 

IW 2011
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Bryggeriarbetaren / Rört AV GUNNAR LUNDKVIST

Museigatan, brf Bryggargården / Strandvägen 26, Herrhagen

Under 1999 tillkom i Karlstad två skulpturer av Gunnar Lundkvist, båda med 
anknytning till stadens historia. Den ena föreställer karlstadsoriginalet Rört, alias 
Robert Olsson, och den köptes in av Karlstads Bostadsaktiebolag. Rört föddes 1885 
i Väse och han avled i Karlstad 1935. Skulpturens placering på Herrhagen passar 
bra eftersom det var här Rört växte upp. Han kom att leva som luffare och vandrade 
runt i karlstadstrakten i slitna kläder, spelande på sitt munspel. Rört var omtyckt och 
bjöds på mat vart han kom – men ofta fi ck han sitta utomhus eftersom han hade löss. 
Rört är ett av Karlstads mest kända original och det har berättats många historier 
om honom. Det sägs bland annat att en caféföreståndarinna undrade om inte Rört 
kunde göra rätt för sin kaffekopp genom att hugga ved, varpå han nekande svarade: 
”På grund av ett möte med patronen på Klara Herrgård fi nnes icke utrymme i 
dagens arbetsschema.” 
Den andra skulpturen är skänkt till bostadsrättsföreningen Bryggargården av JM 
Bygg och kallas Bryggeriarbetaren. Den är placerad vid Museigatan på platsen för 
gamla Carlstads Bryggeri. I både Rört och Bryggeriarbetaren har Lundkvist använt 
betong som belagts med en patinerad yta.
Efter att Bryggeriarbetaren vandaliserats i maj 2005 gjorde Lundkvist en ny version, 
denna gång i massiv betong, som återinvigdes i september 2006.
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Sola i Kallsta AV HERMAN REIJERS

Framför Stadshotellet

Den har blivit en av Karlstads mest självklara symboler – Herman Reijers skulptur 
Sola i Kallsta framför Stadshotellet. Skulpturen föreställer den sägenomsusade värds-
husservitrisen Eva Lisa Holtz som levde 1739 till 1828 i Karlstad. Hon ska ha varit 
så strålande glad och trevlig att hon allmänt gick under namnet ”Sola”. 
I Herman Reijers’ tolkning framställs dock inte Eva Lisa som direkt hjärtlig eller 
fryntlig. Tvärtom ser hon ganska stram ut, med ett samlat och nästan strängt an-
siktsuttryck. Och verklighetens ”Sola” var förmodligen en ganska bestämd och tuff 
kvinna. Hon vidtog fl era gånger juridiska åtgärder mot gäster som inte betalade för 
sig och begärde också myndigheternas hjälp för att avhysa en hyresgäst.
”Sola” framställs i skulpturen med en ostyrig och fl addrande frisyr. Håret skvallrar 
om att vi har att göra med en effektiv person som agerar med fart och fl äkt.
Många har reagerat på att Sola håller serveringshandduken över fel arm (höger istället 
för vänster). Skulle Sola ha varit vänsterhänt? Herman Reijers’ eget svar på frågan 
var att bildkompositionen helt enkelt fungerar bäst när Sola håller armarna så här.
Sola i Kallsta skänktes till kommunen av journalisten Lennart Cedrup och skulpturen 
kom på plats sommaren 1985.
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Ferlin steppar AV THOMAS QVARSEBO

Kungsgatan / Västra Torggatan

Välkända är KG Bejemarks Ferlinskulpturer i Filipstad och i stadsdelen Klara i 
Stockholm. Dessa platser har kommit att förknippas med skalden Nils Ferlin. Men 
det var faktiskt i Karlstad Ferlin föddes år 1898, i stadsdelen Klara. Här bodde han 
sina första tio levnadsår. Kommunen beslutade 1998 att låta uppföra en skulptur 
”föreställande Nils Ferlin eller med anknytning till Ferlins diktning”. Hanteringen av 
detta ärende föranledde viss debatt. Fyra konstnärer inbjöds att lämna förslag, som 
sedan bedömdes av en jury bestående av tre ledamöter ur kulturnämnden samt två 
konstnärer. Juryn beslöt att förorda Ditte Reijers förslag Livets Estrad, tänkt att bli 
ett monumentalt verk med fokus på Ferlins texter. En av juryns politiker reserverade 
sig och förordade istället Vivianne Geijers förslag Grubbel: ett mer traditionellt 
porträtt. Kulturnämnden valde emellertid Thomas Qvarsebos förslag Ferlin steppar.
Ursprungligen var Ferlin tänkt att steppa framför en uppslagen bok, men Qvarsebo 
ombads att omarbeta sitt förslag. Därför steppar han nu på ett bord, förmodligen 
på något av haken där han och andra ”bohemer” höll till. Skulpturen är utförd i 
corténstål och invigdes i juni 2002. Att skulpturen ser ”rostig” ut är helt i sin ord-
ning; det är en del av det konstnärliga uttrycket. År 2010 fl yttades Ferlin några meter 
norrut i samband med att kommunen byggde om gågatan och skapade ett minitorg.
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Rådhusörnarna
Rådhuset, Stora torget

Efter branden i Karlstad år 1865, då stora delar av bebyggelsen förstördes, började 
det mödosamma arbetet med att åter bygga upp staden. Redan 1866 hade arkitekten 
Ernst Jacobsson färdigställt ritningar för det nya rådhuset. På dessa ursprungliga 
ritningar fi nns de två örnarna på rådhusets tak med. I oktober 1868 kunde man 
avsyna rådhusbyggnaden som då var så gott som klar. Örnarna anlände dock först 
i juni 1869 och de sattes upp i juli. De hade gjutits av tackjärn på Ludwigsbergs 
verkstad i Stockholm, efter modell ”af herr Hoffman och göra de sin mästare all 
heder”. Tillsammans vägde de 40 centner vilket enligt uppgift motsvarar ungefär 
1800 kg. I folkmun, och på bredaste karlstadsmål, kallade man örnarna ”fôgglera”.
Värmlandsörnarna skänktes till rådhuset av häradshövdingen Frans Fredrik Maechel, 
som ingick i den kommitté som efter branden utformade Karlstads nya stadsplan.
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Fredsmonumentet AV IVAR JOHNSSON

Stora torget

Den har kallats ”Elna med klappträt”, ”skräcktanten”, ”kärringen” och ”skräckens 
monument” och dessutom utsetts till Sveriges fulaste staty i ett TV-program. Sedan 
avtäckningen 1955 har känslorna svallat kring Fredsmonumentet på Stora torget. Med 
jämna mellanrum debatteras denna skulpturs vara eller inte vara på insändar sidorna. 
Samtidigt är detta konstverk, vare sig man vill eller inte, en symbol för Karlstad. 
Men låt oss ta det från början. Redan under 1910-talet ansåg man att torget behövde 
någon form av utsmyckning. I början av trettiotalet presenterade konstnärerna Carl 
Eldh, Christian Eriksson och Eric Rafael Rådberg förslag till torgut smyck ningar. Inget 
hände dock vidare i saken. 
I september 1945 tog stadsfullmäktige emot en skrivelse från Föreningen Nor-
dens värmlandskrets. Föreningen föreslog att ett monument borde resas i staden. 
Monumentet skulle vara en påminnelse om unionsupplösningen mellan Sverige 
och Norge 1905 (som ju undertecknades i Frimurarlogens hus i Karlstad) och ett 
minne av samhörigheten norrmän och svenskar emellan under andra världskriget. 
Skönhetsrådet i Karlstad ansåg detta vara en god idé och en monumentkommitté 
tillsattes. Inget konkret hände på fl era år. 1952 beslutade man att uppdraget skulle 
gå till den kände konstnären Ivar Johnsson. I mars 1954 presenterade Ivar Johnsson 
sitt förslag till fredsmonument för juryn. Konstkritikern Nathan Johnsson skrev om 
förslaget: ”Den triumferande kvinnogestalten har en ädel form där det klassicistiska 
draget i Ivar Johnssons monumentalkonst framträder men där samtidigt fi nns liv, 
rörelse och skön uttrycksfullhet i utformningen.” Till bronsskulpturen skulle också 
höra två fi gurer i granit hållande Sveriges respektive Norges riksvapen. Dessa är sedan 
1995 placerade utanför Frimurarlogen.
Juryn bestämde att förslaget skulle utföras, och så kunde Karlstads nya fredsmonu-
ment invigas den 23 september 1955 i närvaro av Sveriges kung Gustav VI Adolf 
och Norges kronprins Olav.
Många har tyckt att kvinnofi guren i monumentet inte ser särskilt fredlig ut utan 
tvärtom ganska hotfull. Och visst är den dramatiska symboliken en smula överdri-
ven, visst är bildspråket ganska stelt och själlöst. Men trots allt hör denna skulptur 
torget till och dess budskap om fred är tyvärr alltid lika aktuellt.
På fundamentet står följande text med guldbokstäver: Rest av Värmlänningar 1955,  
50 år efter svensk-norska unionens fredliga upplösning. Fejd föder folkhat, fred 
främjar folkförståelse.
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For Karlstad AV JENNY HOLZER

Stora torget

Inför 100-årsminnet av unionsupplösningen mellan Sverige och Norge beslutade 
kommunfullmäktige att låta genomföra en konstnärlig utsmyckning på Stora 
torget. Statens Konstråd kontaktades för medverkan i projektet, inklusive delfi nan-
siering. Utgångspunkten för arbetsgruppen var att utsmyckningen skulle utföras 
av en internationellt känd konstnär, verket skulle inte vara ”traditionell” konst 
utan ”samtidskonst” och inslag av ljus skulle fi nnas. Valet föll på den amerikanska 
konstnären Jenny Holzer. Hon tackade ja tack vare det spännande temat – en 
union som upplöstes fredligt men med mycket nära till ett krigsutbrott.
Jenny Holzer ville involvera Ivar Johnssons Fredsmonument i sitt verk. Dels blev hon 
mycket förtjust i Johnssons skulptur, och dessutom fångade äldre dokumentation om 
platsen hennes intresse. Hon ville återskapa något av idén med den ursprungliga upp-
byggnaden runt skulpturen (med bland annat en upphöjd mur), och det var så textbän-
karna kom till. På de fyra bänkarna fi nns texter hämtade från förhandlingarna 1905. 
Bänkarna är i samma röda granit som i Johnssons fundament till bronsskulpturen.
Ljusinslaget utgjordes av texter som under en period hösten 2005 projicerades mot 
Rådhusets fasad. Projektionen visade protokoll och skrivelser kring unionsupplös-
ningen, samt tidningsartiklar och handskrivna brev. Total visningstid var en och en 
halv timme, uppdelat på två delar.
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Verket invigdes den 23 september 2005 som avslutning på festligheterna på Stora 
Torget. Flera tusen personer närvarade – men bara ett tiotal fanns kvar när projektio-
nen var över. Därefter visades projektionen varje kväll i en månads tid. Konstverket 
väckte starka reaktioner. ”Är detta verkligen konst?” undrade många och på insän-
darsidorna ifrågasatte man om Holzers konstverk varit värt att satsa skattepengar på.
Enligt avtalet hade kommunen rätt att visa konstverket i fem år efter 2005. I februari 
2006 fattade Kulturnämnden formellt beslutet att projektionen skulle visas några 
veckor under hösten samma år. Beslutet kritiserades, bland annat fanns argumentet 
att pengarna istället borde gå till snöröjning! Ändå var det som sedan hände ganska 
oväntat och förvånande: beslutet revs upp i mars 2006. Mångas bedömning var att 
kommunens politiska majoritet inte ville ta en ny debatt om pengarnas användning 
eftersom det var valår.
Framtiden får utvisa om världskonstnären Jenny Holzers ljusprojektion For Karlstad 
någonsin kommer att visas på Stora torget igen. Men stenbänkarna står kvar.
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Gustaf Fröding AV HERMAN REIJERS

Västra Torggatan

Gustaf Fröding arbetade i fl era år på Karlstads-Tidningen. Han var en välkänd 
profi l i Karlstad, och vid debuten med diktsamlingen Guitarr och dragharmonika 
blev han än mer uppmärksammad. Men faktum är att Fröding inte alls trivdes i 
Karlstad. I brev kallar han staden ”en håla af värsta slag”. En orsak till hans avoghet 
var att överklassen upprördes över att han var kontroversiell och radikal. Denna 
trångsynta upprördhet gjorde att han ofta kände sig utstött och avskydd. Men på 
Frimurarlogen arbetade en fl icka som hette Vivi och hon behandlade honom alltid 
väl. Hon inspirerade Fröding till fl era dikter, bland annat ”Flickan i ögat”. En av 
verserna i denna dikt lyder:

Du är vin för törst och bot för skam,
du är mat i svälten
på de magra fälten,
där min trötta levnad linkar fram.

Herman Reijers bronsskulptur av Fröding står nära Frimurarlogen – på en plats där 
skalden kanske ofta linkade fram, på väg för att köpa en konjak hos Vivi. Initiativet 
till statyn togs av Sven-Åke Markusson och en särskild stiftelse gjorde verklighet av 
idén. Hösten 1996 invigdes statyn. År 2010 fl yttades Fröding några meter norrut 
vid en ombyggnad av gågatan.

TINGVALLASTADEN
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Efata – som tänkaren AV TORSTEN MOLANDER

Drottninggatan 20, mot Duvans entré

En gorilla på gågatan! En främmande fågel – och ändå inte. Torsten Molanders 
skulptur är naturalistisk, hans gorilla fi nns verkligen mitt ibland oss, vilket gör att 
man kanske börjar fundera över likheter och skillnader mellan oss och våra släk-
tingar aporna. Dessa tankar har konstnären själv alldeles säkert haft, eftersom hans 
gorilla-skulpturer kommit till efter noggranna studier på Kolmårdens Djurpark. I 
över ett decennium har han regelbundet studerat gorillorna där – skissat, skulpterat, 
modellerat. I katalogen till skulpturutställningen i Museiparken 2006, där denna 
gorilla var utställd, berättar Molander att gorillorna var tacksamma modeller: ”…de 
såg min lerskulptur och satte sig då och då i den ställningen som jag modellerade.”
Denna medvetenhet om konsten som gorillorna därmed visar är ju i sig oerhört 
fascinerande. Ett tyst samförstånd mellan konstnären och modellen, där art-tillhö-
righetens betydelse suddas ut i ett magiskt ögonblick.
Karlstads kommun köpte in denna skulptur för placering på Drottninggatan, 
där faktiskt inget konstverk fanns sedan tidigare. Efata – som tänkaren ersatte en 
massproducerad lekskulptur och tanken är att också denna utsmyckning ska kunna 
beröras och lekas med, kanske av shoppingtrötta barn. Skulpturen är utförd i brons 
och kom på plats vintern 2006.
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Hertig Karl AV CHRISTIAN ERIKSSON

Residenstorget

Hertig Karl, sedermera kung Karl IX, utfärdade år 1584 privilegiebrev för köpingen 
Tingvalla som på så vis blev Karlstad. Stadsfullmäktige beslutade 1908 att som en 
påminnelse om denna händelse resa en staty över Karl IX, stadens grundare. Bildhug-
garen Christian Eriksson uppmanades att lämna ett förslag till utförande av statyn. 
Förslaget godkändes, på inrådan av Anders Zorn, men staden hade inte ekonomiska 
möjligheter att låta Eriksson sätta igång med arbetet. Inte förrän 1924 skrev man 
kontrakt med Christian Eriksson! Han skred således till verket med utförandet av 
statyn, men var skulle den placeras? 
Redan 1908 hade man bestämt att statyn skulle stå vid västra bron, alldeles vid syd-
östra brofästet, och detta var också den plats som konstnären förordade. Nu höjdes 
röster för andra alternativ. Några ville absolut att statyn skulle stå på torget, andra 
tyckte att den borde placeras vid kyrkan. Man inhämtade till och med stockholms-
arkitekten Ragnar Östbergs åsikt: han menade att platsen mitt framför residenset 
skulle passa bra. En pappersmodell av statyn tillverkades och denna modell ställde 
man upp runt om i stan för att komma till klarhet med placeringsproblemet. En 
kvicktänkt karlstadsbo kom med en lösning: ”Sätt hjul på gôbben!” Emellertid 
bestämde man sig till slut för platsen framför residenset. Den 19 juni 1926 kunde 
invigningen ske i närvaro av kung Gustaf V.
Bronsstatyn visar Karl IX som renässansfurste. Med myndig uppsyn är han på väg 
framåt, och i höger hand håller han stadens privilegiebrev. Sockeln är av granit och 
framsidan ramas in av två joniska halvkolonner. Under Vasaättens vapen, vasakär-
ven, kan man läsa de latinska orden ”Urbem condidit 1584”, vilket betyder ”Han 
grundade staden 1584”. Två reliefer fi nns på sockelns sidor. Den ena visar arbetet 
i en stångjärnssmedja och den andra visar värmländskt svedjebruk.
Och så till sist en historia om när Christian Erikssons bror, det kända originalet 
Elis i Taserud, första gången såg Karl IX-statyn. En patrullerande polis trodde att 
Elis var en okunnig lantis och pekade på statyn och frågade honom om han visste 
vad det var för gubbe.
– Ja vesst vet ja dä. Dä ä brorsôn min.
– Jaså, hur kan det komma sig? sa polisen.
– Min bror ä pappa te gôbben, så då måste han ju va min brorsôn!
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Mater Madre AV LISS ERIKSSON

Kvarteret Almen, bakom Stadshuset

När ett äldre konstverk avbildar en sittande kvinna med ett litet barn föreställer det 
ofta madonnan med Jesusbarnet. Madonnan är då klädd i vackra kläder och barnet 
omges av strålglans. Dessa konstverk skildrar det gudomliga och fjärmar sig från 
betraktarens jordetillvaro. 
Liss Erikssons kvinna i bronsskulpturen Mater Madre är en enkel och jordnära 
person och barnet är ett alldeles vanligt barn. De är människor av kött och blod! 
Titeln anknyter dock till den traditionella framställningen av madonnan och barnet. 
”Mater” betyder mor på latin och detta ord kan användas om just jungfru Maria. 
Kvinnan som ammar det lilla barnet har en bastant kroppshydda och hon verkar 
trygg och rekorderlig. Hennes ansiktsdrag är vaga – det går inte att identifi era henne 
genom att se på ansiktet. En verklig kvinna har stått modell. Men i skulpturen kan 
man uppleva denna kvinna som allmängiltig, som en sorts ”urmoder”.
Skulpturen Mater Madre fi nns i fl era andra versioner, bland annat ingår en mindre 
variant av den i den stora skulpturen Huset som Liss Eriksson utförde för bostads-
området Kobjer i Lund 1961. Skulpturen i Karlstad ställdes upp 1965 i samband 
med uppförandet av det nya stadshuset.
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Selma Lagerlöf AV ARVID BACKLUND

Västra bron, mittemot Karlstads teater

Då och då kan man se att någon förbipasserande har gjort en krans av blommor 
och blad och lagt på Selmastatyns huvud. Denna kloka författarinna föräras på så 
vis en symbolisk lagerkrans – diktkonstens attribut.
Det var lärarinnan Thyra Freding, en känd profi l i Karlstad på den tiden, som tyckte 
att staden borde ha en staty över Selma Lagerlöf. Hon började samla pengar för detta 
ändamål och 1949 överlämnade hon 1000 kronor till landshövdingen Axel Westling. 
Tillsammans med donationen lämnade hon en skrivelse där hon bland annat skrev: 
”Såsom en gärd av tacksamhet inför Selma Lagerlöfs livsverk bör Värmlands folk 
resa ett minnesmärke till hennes erinran.” 
Westling lyckades intressera både Fryksdalens gille och Karlstads stad att medverka 
till skulpturens uppförande. Stadsfullmäktige i Karlstad beslutade 1955 att bevilja 
tjugotusen kronor till en Selmastaty. Då hade skulptören Arvid Backlund redan 
gjort en skiss i gips som kunde visas upp för politikerna. Den färdiga bronsstatyn 
invigdes 1958 till hundraårsminnet av Selma Lagerlöfs födelse.
När Arvid Backlund fi ck beställningen hade Selma Lagerlöf redan varit död i fl era 
år. Backlund hade emellertid tidigare gjort en skulptur av henne. Statyn för Karlstad 
gjorde han helt ur minnet.
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Cellisten AV LIV DUE

Framför Karlstads teater

Konstnären Liv Due hade tröttnat på det förgängliga – tröttnat på sådant som är 
konst bara när det hängs upp på ett galleri. Hon ville bli bildhuggare. Ett av de första 
verken hon började arbeta med var Cellisten. Due köpte ett stort granitblock och 
valde en modell hon arbetat med tio år tidigare; en liten cellist som nu skulle växa 
och bli stor. Den kom hon att arbeta med från och till i tio år. Kollegorna skojade 
och undrade om hon hade tänkt att Cellisten skulle bli hennes pensionsförsäkring, 
eftersom hon höll på så länge med den. ”Når cellisten ble ferdig var jeg nesten ferdig 
selv” berättar Liv Due.
Skulpturen visades på skulpturutställningen i Museiparken 2001 och köptes då 
in av Karlstads kommun i samarbete med Wermland Opera för placering utanför 
Karlstads teater.
Uttrycket är sensuellt men också humoristiskt och en smula burleskt. Hon sitter 
verkligen stadigt på jorden, denna kvinnliga cellist. Hennes kraftiga lår är särade 
och mellan dem: cellon (”En kvinne vil jo sällan sitte slik om det ikke er for at hon 
spelar cello! I alle fall ikke i en konsertsal!”).
Cellisten hör till ett antal skulpturer och byggnader som kommunen låtit ljussätta. 
Andra skulpturer som fått konstnärligt ljus är exempelvis Sola, Hertig Karl, Freds-
monumentet och Gustaf Fröding.
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Vindarnas boning AV AIMO TUKIAINEN

Teaterparken

Den 16 juni 1967 invigdes den fi nske konstnären Aimo Tukiainens fontänskulptur 
Vindarnas boning. Detta konstverk är en gåva från Finlands folk till Sveriges folk 
som överlämnades av Finlands president Urho Kekkonen till Sveriges statsminister 
Tage Erlander. Skulpturen är ett äreminne över de många fi nnar som kom som 
nybyggare till Sverige från 1500-talet och framåt. Man valde att placera Vindarnas 
boning i Karlstad eftersom det var till Värmland många av fi nnarna kom, lockade 
av Karl IX:s löften om fri jord och skattefrihet.
Vindarnas boning är gjord i brons i en speciell och, som det har visat sig, inte särskilt 
hållbar gjutteknik. En stomme av armeringsjärn och gips är kvar i skulpturen och 
detta har gjort konstruktionen instabil. Denna bronskonstruktion är placerad på ett 
postament som består av en skulpterad marmorhäll med inskriptioner.
Den fi nska titeln på monumentet, ”Tuulenpesä”, verkar vara en ledtråd till hur 
konstnären inspirerats till verket. Detta ord betyder ”häxkvast”. Så kallar man ett 
slags kvistnystan på björkstammar som orsakas av svampangrepp. Under 1500- och 
1600-talen trodde man att sådana ”häxkvastar” förde lycka med sig.
Sommaren 1999 monterades Vindarnas boning ner och fördes till Finland för att 
restaureras av Pauli Venäläinen; en gammal medhjälpare till Tukiainen. Skulpturen 
återinvigdes i juni 2002.
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Solur AV ROLAND HAEBERLEIN

Karolinen, Våxnäsgatan

Roland Haeberleins skulptur utanför Karolinen är ett riktigt solur. Men samtidigt 
som den fungerar som en klocka är den också ett monument över tiden. På skulp-
turens rikt dekorerade svängda väggar fi nns små skisser som visar jordens bana runt 
solen, sommarsolståndet förklaras och Einsteins relativitetsteori nämns. 
Konstverket handlar till stor del om tid och rum. Rummet fi nns både i fantasin och 
i verkligheten. Karlstad placeras i centrum i relation till städer som New York och 
Bombay för att visa den sanna soltiden. Konstnären har också studerat värmländsk 
litteratur och historia – personer som Sola i Karlstad och Hybeleijen (Kevenhüller i 
Gösta Berlings saga) fi nns båda med som reliefer. Den sägenomspunne byggmästaren 
Hybeleijens kvarn låg för övrigt nära platsen för Haeberleins skulptur – nämligen 
där Selmastatyn står idag.
Konst och poesi blandas med vetenskap; vetenskap blandas med fantasi. Vad är tid? 
En fråga att bita i för den betraktare som vandrar runt Haeberleins skulptur och 
upptäcker alla dess klurigheter.
Skulpturen uppfördes 1976 och bekostades av Statens Konstråd och Karlstads 
kommun. Karolinen var då hemvist för de statliga verk, framförallt militära, som 
på 1970-talet utlokaliserades till Karlstad. Roland Haeberlein deltog som gäst vid 
invigningen av Karolinen den 2 september 1976.
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Flottaren AV SOLVEIG NYQVIST

Framför NWT-huset

Nya Wermlands-Tidningen (NWT) grundades år 1836 och har sedan 1915 ägts av 
familjen Ander. Koncernen ger ut 16 dagstidningar i Sverige och Norge. I över trettio 
år låg NWT:s huvudkontor på Herrgårdsgatan i Karlstad. Det nya tidningshuset i 
kvarteret Härolden stod klart 1995 och kostade 400 miljoner kronor att uppföra, 
inklusive de nya moderna tryckpressarna. Det kan tilläggas att ägarna betalade hela 
investeringen kontant.
Familjen Ander har under många år samlat konst och i NWT:s lokaler fi nns konst 
av framstående svenska konstnärer, från Gösta Adrian Nilsson och Isaac Grünewald 
till Bengt Olson och Harry Moberg.
Utsmyckningen utanför NWT-huset beställde Lars och Staffan Ander direkt av Sol-
veig Nyqvist, som sedan tidigare fanns representerad med en mindre bronsskulptur 
av en fl ottare inne i tidningshusets foajé. Flottaren utanför entrén är också den utförd 
i brons, och den är placerad i ett stenparti som utformats av stenhuggaren Karl-Erik 
Bäckman. Skulpturen invigdes i juni 2001 av dåvarande landshövdingen Ingemar 
Eliasson. Landshövdingen anlände till platsen i en av de gamla Lusten-båtarna. Fram 
till 1991 fl ottades timmer på Klarälven.
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There in Cosmos AV ANN CARLSSON KORNEEV

Södra Råtorps skola/förskola, Råtorps Parkgata 9

På Värmlands konstförenings höstsalong 2006 visade Ann Carlsson Korneev sin 
skulptur There in Cosmos. Den köptes in av Karlstads kommun för att placeras på 
det då ganska nybyggda området Södra Råtorp och är nu det du möts av när du 
ska gå in i den gemensamma skolan/förskolan på Råtorp. Ann Carlsson Korneev 
är aktiv och yrkesverksam på KKV, Konstnärernas Kollektivverkstad i Bohuslän. 
Hon har fl era år deltagit i skulpturutställningarna i Museiparken i Karlstad men 
också på skulpturutställningar i Pilane på västkusten och i Trollhättan samt fi nns 
representerad på Lilla Å-promenaden i Örebro med mera. 
Ann Carlsson Korneev är utbildad i arkitektur och skulptur på Konstfack i Stock-
holm. Som skulptör arbetar hon framförallt i sten och låter gärna stenen tala sitt 
eget språk. Hennes skulpturer föreställer ofta något kosmiskt som denna lilla planet 
som svävar utanför Råtorpsskolan. Kanske som en påminnelse om det ständiga 
kretslopp som vi alla är en del av.
Ann Carlsson Korneev har också gjort Madonna III som står placerad i rondellen 
framför Karlstads universitet och en mindre skulptur, Cirkulär bana, i Biblioteks-
husets entré.
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Homo ludens – den lekande människan AV MONIKA GORA

Tingvallahallarna, Tingvalla sportcenter

På Tingvallahallarna lyser fyra svävande orange klot på två av sporthallens väggar, 
väl synliga för den som passerar förbi ute på E18.
Homo ludens – den lekande människan kallar Monika Gora sitt verk som består av fyra 
sfärer som kan ses som studsande bollar eller som svävande lysande himlakroppar. 
Gora fl yttar gärna ner himlen på jorden i sina verk. Bollarnas inbördes placering 
och den känsla av rörelse som det ger kan också avspegla människornas inbördes 
relationer i leken inne i sporthallen.
Ett lekfullt och originellt verk som är mer synligt på natten än på dagen eftersom 
bollarna är belysta inifrån. De har en diameter på drygt två meter och är gjutna i 
glasfi berarmerad polyester, samma material som plastbåtar görs av. 
Monika Gora har gjort fl era offentliga verk med fantasifulla organiska former i 
glasfi berarmerad polyester i olika färger och belysta inifrån, bland annat La Familia 
i entrén till infektionskliniken i Malmö. 
Beslutet att uppföra Monika Goras verk på Tingvallahallarna togs av kultur- och 
fritidsnämnden 2008. Inför beslutet hade tre konstnärer lämnat in skissförslag. De 
var utsedda av en referensgrupp bestående av tjänstemän från kommunen, landstinget 
och Värmlands museum, alla yrkesverksamma inom konstområdet. 
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Fokuserat här för ett koncentrerat nu AV MATTI KALLIOINEN

Karlstad Curling Arena/Skate/BMX-hall, Tingvalla sportcenter

Matti Kallioinens verk Fokuserat här för ett koncentrerat nu ger en annars tämligen 
anonym byggnad en profi lering, det signalerar att här händer det något. Den stora 
parkeringsplatsen framför hallarna känns inte längre lika ödslig när man möts av de 
stiliserade fi gurerna. Fasadens parockelement ger en ren bakgrund till Kallioinens 
grafi ska former. På dagtid är de stilrena i gråsvart ton och på kvällarna sprudlar 
de av färg. Konstnären ville aktivera väggen så att hallen syns redan på långt håll. 
Matti säger att de former han kom fram till kan ses som en slags emblem som 
lägger tonvikt vid idrotten som ritualiserad social samvaro. Detta gäller speciellt 
curlingbyggnadens former, skateboardhallens fi gur representerar en mer individua-
listisk sport. I samtliga former fi nns stiliserade ansikten med intensiva uttryck. De 
är varken positiva eller negativa men utstrålar en tydlig närvaro, det är också detta 
som namnet på verket signalerar Fokuserat här för ett koncentrerat nu. Det märks i 
detta verk, och i fl era av konstnärens andra verk, att Matti ofta tänker och utformar 
sina bilder i form av mönster.
Matti Kallioinen är född 1974 och bosatt i Stockholm. Sedan han gick ut Konstfack 
år 2000 har han deltagit i utställningar både nationellt och internationellt bland 
annat på Rental Gallery i New York och National Gallery of Albania, Tirana. Han 
har deltagit i grupputställningar på Moderna Museet och Magasin 3 i Stockholm 
med mera.
Karlstads kommuns konstnärliga råd gav tre konstnärer skissuppdrag inför upp-
förandet av en konstnärlig gestaltning på Karlstad Curling Arena och Karlstads 
Skate- och BMX-hall. Beslutet att ge Matti Kallioinen uppdraget togs i Teknik- och 
fastighetsnämnden och verket invigdes 2010.
Fokuserat här för ett koncentrerat nu är det första verk som kommit till via Rådet för 
konstnärlig gestaltning som arbetar med de pengar 1% regeln genererar. Det vill 
säga kommunen avsätter sedan 2009 1% av budgeten för större bygg- och exploa-
teringsprojekt till konstnärliga gestaltningar i den offentliga miljön. 
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Konstprojektet 1967 på Hemvägen
Hemvägen

När Karlstads Bostadsaktiebolag i slutet av sextiotalet uppförde ett nytt bostads-
område på Våxnäs beslutade man att satsa 100 000 kronor på att konstnärligt 
utsmycka fastigheterna (total kostnad för hela bostadsområdet var 33 miljoner 
kronor). Drivkraften bakom detta unika konstprojekt var dåvarande verkställande 
direktören för Karlstads Bostadsaktiebolag, Olov Bylock. Man vände sig till Konst-
närernas Riksorganisations värmlandsavdelning och undrade om det fanns intresse 
bland konstnärerna att utföra konstnärlig utsmyckning för Hemvägen på Våxnäs. 
Det fanns det – tio konstnärer var positiva till projektet och alla tio fi ck möjlighet 
att medverka eftersom det fanns just så många husgavlar att utsmycka. 
Platserna för utsmyckningarna utsågs av arkitekten Lars-Erik Havstad och konstnä-
rerna fi ck anvisat vilka mått verken fi ck ha. I övrigt fi ck de fria händer. Långt ifrån 
alla deltagande konstnärer hade tidigare arbetat med utomhuskonst. De tio verken 
för gavlarna blev mycket varierande, vad gäller både motiv och teknik. Materialen 
som användes var bland annat koppar, tenn, rostfritt stål, keramik, trä och cement. 
Vissa av verken blev fi gurativa, andra helt abstrakta. 
I december 1967 kom konstverken på plats på Hemvägen. De tio konstnärer som 
gjorde gavelutsmyckningarna var Gertrud Bensow-Lööf, Ingemar Lööf, Gunhild Ku-
lander, Evert Lundberg, Axel Hennix, Lasse Sandberg, Niklas Göran, Janne Lundgren, 
Paavo Kerovaara och Inga Almlöf-Holmström. I anslutning till verken placerades fi na 
skyltar med respektive konstnärs namn samt verkets titel. 
För lektorget utförde Ove Lindblom en bassäng och en konstellation av betongpelare. 
Bassängen togs senare ur bruk på grund av drunkningsrisken. 
Denna stora satsning på utomhuskonst i det nya bostadsområdet fi ck stor upp-
märksamhet i pressen. Reaktionerna var positiva och det talades om ”ett nytt sätt 
att väcka och stimulera det konstnärliga intresset” (NWT 20/12 1967). Än idag är 
denna utsmyckning unik i sitt slag i Karlstad.
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Ingemar Lööf: Två stolpar. Ett av konstverken på Hemvägen
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Konstprojektet på 
Hemvägen

Niklas Göran: Anno 1967 

Inga Almlöf-Holmström: 
På väg på vägg
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Paavo Kerovaara: Solögat

Gunhild Kulander: 
Levande bakgrund till 
blåsten

Evert Lundberg: Formar 
från havet
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Vägen hem AV ANNA KINDGREN OCH CARINA GUNNARS

Hemvägen

Redan när bostadsområdet på Våxnäs var nytt i slutet på 60-talet satsade bostads-
bolaget KBAB på konst här. Nu har det blivit 2011 och ännu ett konstprojekt vid 
Hemvägen har kommit till stånd. 
Bostadsbolaget har gjort om en del av parkeringen till park med konstinslag. I 
samarbete med Statens konstråd och med ekonomiskt stöd från Karlstads kommun 
skulle området få en konstnärlig gestaltning. 
Tre färgglada portaler i lackad plåt står tätt tillsammans och bildar en helhet som 
blir ingången till den grönyta som ännu inte riktigt tagit formen av park och som 
leder vägen hem, det vill säga till Hemvägen. Vägen leder över agoran, sju hexa-
gonformer i betong med ingjutna ord och symboler. Agora = torg på grekiska och 
torget är här en symbol för demokrati. I arbetet med projektet intresserade sig 
konstnärerna för frågor som hur vi kan leva tillsammans, vilket förhållningssätt vi 
har till framtiden, hur vi förvaltar vårt gemensamma och hur vi bygger ett hållbart 
samhälle. Hexagonformerna symboliserar biets sätt att bygga ett samhälle och bilden 
på myran symboliserar byggandet av stacken/samhället. När man passerat agoran 
kommer man fram till en relief i lackad blå plåt som löper upp över en husfasad 
och symboliserar de klättervägar som fi nns bakom Hemvägen. 

IW 2011

32

VÅXNÄS

UPPTACK_KONSTEN_111025   44UPPTACK_KONSTEN_111025   44 2011-10-31   13.112011-10-31   13.11



45

Boträdet AV PAAVO KEROVAARA

Gruvgången 21

Det första bostadsföretag i Värmland som utnyttjade möjligheten att låna pengar av 
staten för att utsmycka nya fastigheter med konst var Karlstads Bostadsaktiebolag 
under ledning av direktör Olov Bylock. Det var det nya bostadsområdet på Gruv-
lyckan, adress Gruvgången, som 1964 berikades med två konstverk. Det ena var 
en pelare av Niklas Göran och det andra en väggutsmyckning av Paavo Kerovaara.
Kerovaaras utsmyckning är en triptyk, det vill säga ett tredelat konstverk, och den är 
utförd av glas, marmor och färgad betong. Titeln på verket är Boträdet, och motivet 
är abstraherande med ganska kantiga former. Kanske föreställer det ett par fåglar 
som fl yger hem till sitt bo? Betraktaren får själv göra sina egna tolkningar.
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Vårdträdet AV NIKLAS GÖRAN

Gruvgången 1

Niklas Göran och Paavo Kerovaara utförde 1964 utsmyckningar för Karlstads Bostads-
aktiebolags fastigheter på Gruvlyckan. Niklas Görans bidrag blev en fyrkantig pelare 
inklädd med koppar och med reliefer på två av sidorna. 
Reliefernas motiv är omväxlande föreställande och icke-föreställande: mellan 
framställningar av små barn fi nns regelbundna konstellationer av runda, fyrkantiga 
och ovala former. Dessa former ter sig abstrakta och enbart dekorativa – men i 
sammanhanget med de små barnen kan man kanske också associera formerna med 
sandkakor som barn gör i sandlådan!
Niklas Göran kallar sitt konstverk Vårdträdet. Ett vårdträd är enligt gammal folk-
tro ett stort träd på en gård; detta träd kunde skydda gårdsfolket mot olyckor och 
sjukdomar.
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Öppet klot AV ULF JOHNSSON

Centralsjukhuset, psykiatrihusets entré, Rosenborgsgatan 2

När man kör upp till Centralsjukhusets nya psykiatrimottagning så möts man av 
skulpturen Öppet klot som står placerad alldeles vid entrén. Skulpturen känns väl-
komnande med sin öppna mjuka form. Stenens yta har polerats mjuk och len och 
klotet har omformats till en böljande slinga, en slags oändlighetsform, precis som 
rundningen på klotet aldrig slutar så upphör inte heller denna rörelse.
Skulpturen är utförd i röd bohusgranit och har fått en sockel i ljusgrå granit, runt 
denna ligger en grå ring av gatsten. Allt detta skapar en helhet som tyvärr sedan 
tvärt bryts av på grund av den spräckliga stenläggning som fi nns på hela den öppna 
ytan framför psykiatrihusets entré.
Ulf Johnsson tilltalas av de olika bergarternas karaktärer och hur man kan arbeta med 
dessa. Öppet klot är hans första större verk ute i en offentlig miljö. Tidigare arbetade 
Johnsson mer med stenen enligt en konsthantverkstradition och tillverkade bland 
annat fat men har mera gått över till ett konstnärligt arbete med sten.
Skulpturen Vindöga som tidigare stod vid Centralsjukhuset kommer att placeras 
vid vårdcentralen i Forshaga

                                                                             IW 2011
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Kid AV ARVID KNÖPPEL

Mariebergsskolan

Arvid Knöppels rådjurskid i brons har fått en passande placering utanför Marie-
bergsskolan. Det lilla rådjurets första stapplande steg på väg ut i livet kan påminna 
om barnens första år i skolan; de mödosamma och trevande första försöken att lära 
sig att läsa och skriva. 
På fyrtiotalet fl yttade familjen Knöppel till Tollesrud norr om Arvika. Gården döp-
tes om till Knöppelåsen. Här skapade Arvid Knöppel en djurpark med vilda djur 
som skulle fungera som modeller för hans skulpturer och teckningar. Alldeles intill 
ateljén låg hagen med kronhjortar och dovhjortar. Andra djur som fanns i parken 
var exempelvis älg, rådjur, räv, hare, rapphöns och vildgäss. Dessutom fanns ungefär 
400 fågelholkar i omgivningarna. 
Även rovdjur ingick i Knöppels umgängeskrets – han tvekade inte att närma sig 
björnar och lodjur. Bland annat uppfostrade han en liten lodjursunge som kallades 
Slo backen och blev mycket tam; den gick i band och brukade vara med i ateljén. 
Vid fl era tillfällen tog Knöppel också hand om älgkalvar. Det hände även att han 
tog hand om övergivna rådjurskid som fi ck stå modell för hans skulpturer.
Den nybyggda Mariebergsskolan invigdes i maj 1964. Skulpturen Kid köptes in av 
Skolstyrelsen i juni året därpå. Skulpturen skadades vid snöröjning 2010 och reno-
verades av Anders Augustsson. Den är borttagen under skolans ombyggnad 2011.

36

MARIEBERG

UPPTACK_KONSTEN_111025   48UPPTACK_KONSTEN_111025   48 2011-10-31   13.112011-10-31   13.11



49

Flykt AV JONAS FRÖDING

Mariebergsskogen, stora ingången

Precis innanför grindarna till Mariebergsskogen fi nns en ganska liten skulptur av 
en man och en kvinna. I full fart och, som det verkar, uppfyllda av glädje fl yger 
paret framåt. Deras händer är knäppta och höjda mot skyn och de riktar även sina 
blickar uppåt. Kanske kan man ana ett andligt budskap? Konstnären, Jonas Fröding, 
utförde ett fl ertal skulpturer med religiös koppling, bland annat De fyra åldrarna 
för Ruds kyrkogård i Karlstad.
Men i skulpturen Flykt fi nns inte alls den massivitet som man kan hitta i många 
av Jonas Frödings verk. Här har han arbetat med en avskalad stilisering som ligger 
på gränsen till det abstrakta – mannen och kvinnan ter sig nästan som tecken eller 
symboler. I denna dekorativa skulptur fi nns dynamisk rytm och spänstig rörelse.
Det var pengar från Karlstads Kaféaktiebolag som bekostade Flykt. I detta kom-
munala restaurangbolags stadgar fanns nämligen inskrivet att eventuella vinster 
skulle doneras till sociala och kulturella ändamål. Invigningen ägde rum den andra 
augusti 1960 och det var Margit Fröding, den då avlidne skulptörens maka, som 
avtäckte verket.
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Varg AV LENNART SAND

Mariebergsskogen, stora ingången

Var detta ett aprilskämt? Det undrade nog många värmlänningar då de läste mor-
gontidningen den 1 april 1999. Man kunde läsa om en skulptur av en varg, utförd 
av konstnären Lennart Sand, och om att miljökämpen Bo Thunberg arbetade för 
en placering av denna varg i Karlstad. Nu behövdes bara någon som kunde betala
150 000 kronor. Vore inte universitetet en lämplig plats?
Men det var inte något skämt. Kenneth Ericsson, VD för Mariebergsskogen, läste 
tidningsartikeln och tog kontakt med Bo Thunberg. Jo, Mariebergsskogen ville gärna 
köpa skulpturen – lämpligt med en varg, tyckte man, eftersom det är Värmlands 
landskapsdjur.
Så sedan början av sommaren 1999 står vargen placerad strax innanför entrén till 
Skogen. Mitt i ett språng har skulptören fångat detta rovdjur, som är hatat och utskällt 
av många värmlänningar (och omhuldat av andra). Lennart Sands varg framstår 
mer som lekfull och glad än som en skräckinjagande best. Men tolkningar är som 
bekant alltid subjektiva, och det råder kanhända delade meningar om huruvida 
vargen verkligen uttrycker lekfullhet.
Faktum är att det fi nns två likadana vargskulpturer av Sands hand varav den ena 
alltså fi nns här i Karlstad. Den andra köptes in av Jägarförbundet.

MARIEBERG
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Under solen AV KLARA KRISTALOVA

Mariebergsskogen

I anslutning till Mariebergsskogens nya lekträdgård, fi nns Klara Kristalovas skulptur 
Under solen placerad. Skulpturen beställdes redan år 2001 och bekostades med medel 
från Folkets Hus och Parker, Mariebergsskogen AB samt Karlstads kommun (som 
skänkte 25.000 kronor när Mariebergsskogen fyllde 75 år år 2000). På grund av 
ombyggnationer dröjde det dock till oktober 2006 innan skulpturen kom på plats.
Kristalovas skulptur är känsligt gjord och väldigt fi n. Under solen är lekfull och fan-
tasieggande och verket känns barndomsmagiskt. En hare, en hjort och en duva står 
intill en gran med en stjärna eller sol i toppen. Tre vänner, som det tycks. Figurerna 
skulle kunna höra hemma i en saga eller fi lm. Haren och duvan söker kanske skydd 
hos hjorten – ja, visst får man nästan lust att hitta på en egen berättelse kring de 
tre djuren! Bildspråket är både realistiskt, en smula naivistiskt och lite ”kitschigt” 
(i ordets positiva bemärkelse). Skulpturen är utförd i brons som behandlats och 
patinerats på olika sätt. Hjortens horn och solen är förgyllda.
Tanken är att skulpturen ska symbolisera Mariebergsskogen och liksom sammanfatta 
hela parken: skog, djur och natur och inriktningen mot barnfamiljer (det sistnämnda 
genom själva formspråket).
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Dimman AV GUSTEN LINDBERG

Wennbergsparken

I Wennbergsparken svävar ett vackert väsen fram. Som en mystisk dimslöja höjer 
sig en ung kvinna ur sjögräs och näckrosblad. Hon dansar sakta, sakta med slutna 
ögon; sensuell och förförisk. Men fl ickan är drömmande innesluten i sig själv, helt 
omedveten om den attraktionskraft hon utövar på det motsatta könet. Denna 
oskyldiga varelse är ren och onåbar – hon befi nner sig i gränslandet mellan barndom 
och kvinnlighet. 
Gusten Lindbergs skulptur Dimman utfördes i gips 1885. Den ställdes ut på 
världsutställningen i Paris 1889 och vann då medalj. När Lindberg ställde ut vid 
Konstnärsförbundets utställning i Stockholm 1886 kritiserades den dock för ”stil-
vidrighet” – man menade att det var fel att försöka framställa ett lätt svävande väsen 
i en tung och massiv skulptur. 
Ett exemplar i marmor höggs 1904 och det tillhör Nationalmuseum, men var depo-
nerat i Värmlands Museum under åren 1929-1955. 1910 utfördes ett brons exemplar 
som placerades på Strömparterren i Stockholm. Bronsavgjutningen i Karlstad 
skänktes 1937 av disponent Simon Wennberg, grundaren av Wenn bergs parken.
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Pojken med fi sken AV ALFRED OHLSON

Wennbergsparken

År 1875 övertog smidesarbetaren Carl Johan Wennberg ett vagnmakeri på Drott-
ninggatan och grundade där C J Wennbergs mekaniska verkstad. På denna lilla 
smedja arbetade till en början endast Wennberg själv. Tjugo år senare uppgick antalet 
anställda till tio personer, och nu hade Wennberg dessutom köpt ett tomtområde 
i Viken där ett gjuteri anlades. Verkstadsproduktionen överfl yttades 1902 helt och 
hållet till fabriksområdet i Viken. 
Innan Wennbergs mekaniska verkstad fl yttade till Viken var denna stadsdel ett oan-
senligt ytterområde. Verkstadens placering ledde dock bland annat till att moderna 
bostäder uppfördes här. 
C J Wennbergs son, Simon Wennberg, tog över fi rman 1925 då fadern drog sig 
tillbaka. Simon Wennberg var den som tog initiativ till grundandet av Wenn bergs-
parken. Han donerade medel som gjorde det möjligt att 1936 anlägga detta vackra 
grönområde. Parken smyckades med vattenkonst i form av den fi na fontänen Pojken 
med fi sken. Konstnären Alfred Ohlson är känd bland annat för sin staty Karl XIV 
Johan i Örebro samt för en bronskopia av Bernt Notkes S:t Göran och draken som 
invigdes 1912 på Köpmansbrinken i Stockholm. 
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Näcken AV RICHARD BRIXEL

Rosenbadsgatan

Ett vanligt hyreshus, en vanlig innergård – och här står överraskande nog ett mag-
nifi kt konstverk av en framstående skulptör. Näcken av Richard Brixel beställdes av 
Riksbyggen för en ny fastighet i kvarteret Rosenbad. Den är gjord i brons och göts 
1990 i den lilla staden Pietrasanta i Italien.
Det är en fantasieggande skulptur, detta. Den är så oerhört kroppslig, nästan köttig, 
samtidigt som dess vinge och associationerna som följer med den ger konstverket 
en påtagligt andlig dimension. Linjerna är svepande, dynamiska – konstverket 
verkar sträva uppåt. 
Från vissa vinklar tycks Näcken äga ett visst släktskap med en berömd grekisk 
skulptur på Louvren: Nike från Samothrake. Brixel söker ibland inspiration i antik 
skulptur, men till denna inspiration lägger han alltid hela sitt konstnärskap; hela 
sitt jag. Därför blir skulpturerna personliga och unika. 
Richard Brixel berättar själv om sina tankar kring konstverket: ”Skulpturen skildrar 
ögonblicket när Näcken just kommer in på gården efter sina långa resor fylld av lust 
och längtan att återse sitt gamla land och förtälja om alla äventyr. Kanske invånarna 
i Rosenbad ibland sent om kvällen dras till fi guren för att höra sagorna.”
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Flöjtspelerskan AV THOMAS QVARSEBO

Utanför Länsförsäkringars entré, Köpmannagatan 2 A

”Rytmen och stramheten i hållningen hos musiker och sångare tilltalar mig” har 
konstnären Thomas Qvarsebo sagt (Upsala Nya Tidning 28/4 1988). Han arbe-
tade under en period mycket med skulpturer på temat musik. I Kristianstad fi nns 
exempelvis hans skulpturgrupp som föreställer en sångkvartett. På Stora Torget i 
Östersund fi nns en grupp av Qvarsebo med musiker, kör och dirigent som sattes 
upp 1986. Det var i den gruppen som Flöjtspelerskan framträdde första gången. 
Konstnären blev själv särskilt förtjust i denna fi gur. Senare inköptes en version av 
fl öjtspelerskan för placering på torget i Bro. Denna skulptur invigdes 1988. Skulp-
turen i Karlstad är gjord 1991 och är ytterligare en version av fi guren på Östersunds 
torg. Den beställdes och köptes in av Länsförsäkringar.
I detta verk har konstnären kombinerat det mjuka och organiska, som kommer till 
uttryck i fi gurens ansikte och armar, med det hårda och kantiga i den stiliserade 
klänningen. Det sensuella musikskapandet står i effektiv kontrast till klädesplaggets 
stumma yta.
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Fontän
Stadsträdgården

Stadsträdgården grundades i början av 1860-talet på initiativ av Hushållningssällska-
pet. Många städer i Sverige anlade vid den här tiden stadsparker och grönområden. 
I Karlstad bestämde man sig för att stadsträdgården skulle ligga i vad som blev den 
nya stadsdelen Viken. 
År 1862 stod Expositionshuset färdigt och året därpå fi ck Stadsträdgården sin förs-
ta stadsträdgårdsmästare, Lorentz Ljungdahl. Stadsträdgårdens första restaurang 
öppnades 1870. Den ersattes år 1900 av en större restaurang som drevs av Karlstads 
Spritförsäljningsaktiebolag.
Fontänen i Stadsträdgården tillverkades av Bolinders Mekaniska Werkstad i Stock-
holm och den köptes in 1896 med medel från Spritförsäljningsbolaget. 
Stadsträdgården var i många decennier ett händelsernas centrum. Här ordnades stora 
utställningar, bland annat Värmland visar 1947. Restaurangen var populär bland 
karlstadsborna, men i samband med att en pyroman härjade i staden brändes denna 
byggnad ner 1959. Detta ledde till en nedgång för Stadsträdgården. 
Tekniska verken beslutade 1993 att Stadsträdgården skulle upprustas. Varsamt 
restaurerad av trädgårdsentusiasten Anders Blomqvist och trädgårdsingenjören Alf 
Hevelius har den idag åter blivit en levande park med drygt 800 olika växtarter.
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Med ett leende AV VIKTOR KORNEEV

Inre hamn

År 2006 började byggnationen vid Inre Hamn och kvarteret Pinassen ta form. Där 
ville kommunen ha någon form av konstverk och skulptören Viktor Korneev fi ck 
en förfrågan från kultur- och fritidsnämnden i Karlstad om han ville tillverka ett 
verk till kajpromenaden. Skulpturen bekostades av pengar från kommunens fonder 
och invigdes i oktober 2007.
Med ett leende är huggen i bohusgranit och vissa delar av stenen har fått ha kvar sin 
råa yta. Detta har av en del förbipasserande upplevts som att skulpturen vandaliserats. 
Verket förskönar inte kvinnokroppen utan visar en lite mullig dam som sitter och 
småfryser vid kajkanten. Hon skäms inte för sin kropp och hon småler lite mot oss 
som passerar. Så är min uppfattning av skulpturen, andra kan uppleva henne som 
lite ensam och dyster. Som vanligt gör vi alla våra tolkningar av vad vi ser och inte 
sällan blir dessa helt olika.
Viktor Korneev har även gjort minnesbysten av Anders Forsell som står placerad 
på Skutberget.

IW 2011
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Ett fall och en lösning AV PECKA SÖDERBERG

Orrholmsrondellen

Initiativet till detta konstverk togs av eleverna på Orrholmsskolan. Upprinnelsen 
var den första upplagan av ”Upptäck Karlstads skulpturer”. Elevrådet skrev till 
Kulturnämnden och frågade: varför fi nns ingen skulptur här på Orrholmen? 
Kulturnämnden, Statens Konstråd samt Karlstads Bostadsaktiebolag beslutade att 
gemensamt fi nansiera en utsmyckning. Två konstnärer inbjöds att lämna förslag: 
Lorraine Rantala och Pecka Söderberg. Eleverna fi ck ge sina åsikter om båda för-
slagen. En majoritet av barnen förordade Peckas förslag och en av eleverna skrev: 
”Jättefi n för när man går hem kan man se att den lilla pojken också ska hem och 
stenarna är väldigt spännande att se på.”
Konstverket är tredelat och beskrivs av konstnären själv som ett slags rebus. I 
förgrunden fi nns en pojke omgiven av orrhönor, i andra änden av rondellen en 
stenpelare och på Orrholmsgaraget en kryptisk text. Den ursprungliga texten (”Ett 
förvånansvärt lyckligt slut”) ändrades av konstnären till Ett fall och en lösning efter 
synpunkter från boende på Orrholmen. Skulpturen invigdes den 31 maj 2001.
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Konst och musik i Orrholmsgaraget
Orrholmsrondellen

Orrholmen i Karlstad kallades en gång Den vita staden och var en ny modern stadsdel 
i Karlstad. Där breder också ett stort garage ut sig, förut tråkigt och lite skrämmande 
att vistas i, nu möts man av musik och konst och miljön har förbättrats betydligt. 
Orrholmen ägs av det kommunala bostadsbolaget KBAB.
Inför arbetet med att förbättra miljön i garaget bildades en garagegrupp och sedan 
hösten 2003 har garaget fyllts med klassisk musik och konst. 
Konstverken är: Blue Corner av Björn Wilde, Orr-korallen av Osmar Diaz, Skymnings-
bubblan och Pastellen av Iljaz Amir, Skogenpalatset av Marja Olsson och Främmande 
framtid av Richard Wennberg.
Under 2008 och 2009 arbetade konstnärerna Steven Jones, Monika Eliasson och 
Unni Brekke Widenfalk med elever från Folkuniversitetets gymnasium för att skapa 
ytterligare konstnärliga utsmyckningar på busshållplatserna i garaget. Projektet 
genomfördes i samarbete med garagegruppen, KBAB och Karlstadsbuss.

IW 2011
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Laxfångsten AV ERIC RAFAEL RÅDBERG

Lundins minne, Karlagatan 15

När Anna Lundin, änka efter en grosshandlare, dog 1933 hade hon testamenterat 
en stor summa pengar till Karlstads stad som skulle användas till ett hem med bil-
ligt boende för äldre kvinnor. Hemmet skulle benämnas ”Carl och Anna Lundins 
Minne” – Lundins minne som det har kommit att kallas. Donationen skulle förvaltas 
av kyrkorådet tillsammans med stadsfullmäktige i Karlstad.
I testamentet fanns också en donation på tjugofemtusen kronor som skulle användas 
till en fontän på Stora torget. Fontänen skulle utföras med antiken som förebild av 
någon yngre begåvad konstnär. Emellertid hade staden i ett tidigt skede diskuterat 
donationen med Anna Lundin och hon hade då förklarat att hon ville att dessa pengar 
istället skulle användas till en fontän vid det planerade hemmet. Sterbhusdelägarna 
gick efter hennes död med på detta, trots att det inte stod så i testamentet.
Detta är bakgrunden till att Eric Rafael Rådbergs fontänskulptur Laxfångsten ställdes 
upp 1939 vid det nyuppförda hemmet. Att skulpturen fi ck ett laxmotiv lär bero 
på det faktum att Anna Lundins far, Sven Hardin, var lärare i botanik och särskilt 
intresserade sig för olika laxarter. Skulpturen Laxfångsten är unik i Rådbergs produk-
tion – han gjorde inte många större friskulpturer. 
Lundins minne är idag privatägt.
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Livets skeden AV SIXTEN NILSSON

Herrhagsgatan 39

På Herrhagsgatan fi nns en unik och kanske inte så känd utsmyckning. Det är ett 
vanligt, privatägt hyreshus som pryds av tre reliefer över vardera porten. Relieferna 
är utförda av Sixten Nilsson och de kom enligt uppgift på plats i samband med 
eller strax efter att fastigheten byggdes i slutet av 1930-talet. Konstverket kallas 
Livets skeden. Över den vänstra av portuppgångarna skildras livet under fredstid 
i tre reliefer. Man ser en man och en kvinna som träffas, de brukar sin jord och 
skaffar barn. Kompositionen är väl sammanhållen och bildspråket är enkelt och 
tydligt. Över den högra porten fi nns ytterligare en svit om tre reliefer, men den är 
mer splittrad och svårtolkad. Vi ser män som drar ut i krig och kvinnor och barn 
som har samlats i en kyrka, kanske för att sörja männen. Till sist framställs en stor 
fl ygande fågel som kanske kan tolkas som en frihetssymbol.
Det fi nns fl er verk av Sixten Nilsson i Karlstad. På Hagatorget invigdes 1947 hans 
byst av Gustaf Adolf Andersson, KMW:s grundare. På en innergård på Fabriksgatan 
i Haga fi nns hans betongskulptur av en liten björn. Sixten Nilsson utförde också på 
femtiotalet en numera övertäckt mosaik för Norrstrandsskolan.
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Lekande barn AV OSCAR JOHANNESSON

Herrhagsparken

Karlstads första offentliga konstverk fi nns i Herrhagsparken. I juni 1919 beslutade 
stadsfullmäktige att beställa en utsmyckning till dåvarande Herrhagstorget som 
hade ställts i ordning till lekplats. Året efter, 1920, kom Oscar Johannessons fontän 
på plats. Fontängruppen med de tre pojkfi gurerna i granit bär titeln Lekande barn, 
men i folkmun har detta konstverk kallats ”Herrhagspôjkera”. De tre barnen är in-
begripna i ett lekfullt bråk, men leken verkar våldsam: alla tre har tagit strupgrepp på 
varandra. Poserna de intar är ganska konstlade. Pojkarnas kroppar är inte skildrade 
i en avbildande realism – bildspråket påminner en smula om barnframställningar i 
konsten under renässansen och barocken.
Detta är kanske inte så förvånande med tanke på att Oscar Johannesson hade en 
stark dragning till Italien och den italienska konsten. I början av 1920-talet hade 
han under några år ateljé i självaste Vatikanen och sammantaget bodde han i Rom 
under ett tjugotal år. Att hans ”herrhagspojkar” kom att likna små keruber eller 
putti ligger då kanske nära till hands.
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Handen AV EUGEN KRAJCIK

Bostadsrättsföreningen Hagaporten, Nygatan

Överraskad blir kanske den som passerar genom Haga och plötsligt upptäcker att 
ett hörn av en port bärs upp av en enorm betonghand. Denna originella pelare 
kallas Handen, och det är en konstnärlig utsmyckning utförd av Eugen Krajcik 
för bostadsrättsföreningen Hagaporten. När byggandet av fastigheten planerades i 
början av 1990-talet tog man hänsyn till att porten skulle komma att få ett viktigt 
läge i stadsdelen. Alternativet till handen hade varit en rund betongpelare, men 
istället fi ck alltså Krajcik piffa upp byggnaden med sitt kluriga och underfundiga 
konstverk. Handen är tillverkad av nätarmerad fi berputs och sockeln är av vanligt 
fasadtegel. Konstverket monterades på plats under våren 1994. 
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Vändande lodjur AV ARVID KNÖPPEL

Vid Sundstatjärnet

Intill Sundstatjärnet står Arvid Knöppels välkända och omtyckta bronsskulptur 
Vändande lodjur. I det här konstverket har Knöppel mycket skickligt lyckats fånga 
lons rörelse; dess spända muskler och den krökta ryggen. Uttrycket är kraftfullt, 
samtidigt som det är tydligt att djuret rör sig tyst och smygande och försiktigt sät-
ter ner de stora tassarna. Och titta på lokattens mun – visst ser det ut som om den 
skrattar gott åt någon lustighet!
På Karlstadsutställningen i Stadsträdgården 1947 hade Arvid Knöppel en egen ut-
ställning. Hans paviljong var placerad ungefär där Rosenbadshemmet numera ligger, 
och utanför paviljongen stod den aktuella lodjursskulpturen. Vändande lodjur köptes 
senare in av Karlstads Kaféaktiebolag och den ställdes upp 1952 – i Stadsträdgården. 
Karlstads skönhetsråd hade visserligen tillsammans med konstnären redan utsett 
platsen vid Sundstatjärnet, men i väntan på att en plantering av blommor skulle bli 
färdig fi ck skulpturen stå på sin tillfälliga placering fram till den defi nitiva fl ytten 
som ägde rum först efter några år. 

51

SUNDSTA

UPPTACK_KONSTEN_111025   64UPPTACK_KONSTEN_111025   64 2011-10-31   13.112011-10-31   13.11



65

Vågspel AV LARS SJÖGREN

Badhusets fasad

Då man 1978 uppförde Karlstads nya badhus hade pengar avsatts i budgeten för 
konstnärlig utsmyckning av byggnaden. Utsmyckningen drog emellertid ut på tiden. 
Det var meningen att kulturnämnden tillsammans med badhusstyrelsen skulle utse 
ett lämpligt konstverk för badhusets fasad. Det dröjde dock fram till 1987 innan man 
kunde komma överens om att Lars Sjögren skulle bli den konstnär som fi ck utföra 
utsmyckningen. Sjögren hade presenterat fyra olika förslag på temat ”vågspel”; ett 
motiv som anknyter till vattnet i badhuset och i Sundstatjärnet. Kulturnämnden 
skrev kontrakt med konstnären. 
Under sommaren 1988 kom verket på plats: en ungefär femton meter lång relief i 
svetsad rostfri plåt. Över de rytmiskt fl ödande vågorna fl yter ett runt föremål, kanske 
en badboll. Konstverket är abstraherande men har en klar koppling till vatten och 
sport och reliefen beskriver också ett energiskt fl öde.
I november 1988, tio år efter att badhuset byggdes, besiktigade kulturnämnden det 
nya konstverket och tackade konstnären.
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Farkost AV BÖRJE WAHLSTRÖM

Hantverkaregatan 15, vid Gubbholmsbron

För bostadsområdet på Hagaborg lät Karlstads Bostadsaktiebolag 1992 uppföra en 
skulptur av Börje Wahlström. Skulpturen kallas Farkost och består av ett litet hus 
i granit och, en bit bort, ett fartyg i glanshammarmarmor på en sockel av gråröd 
bohusgranit. På fartygets däck fi nns två fi gurer som är utförda i svart norsk labrador. 
Konstverket anknyter till Klarälven som fl yter förbi bara några meter bort. En båt-
färd på älven, kanske är det helt enkelt det hela? Men det är lätt att börja fantisera 
runt den här skulpturen. Motivet känns arketypiskt; som om farkosten, huset och 
fi gurerna är en berättelse om människans urgamla livsfrågor. 
En farkost kan mycket väl symbolisera färden genom livet och kanske även, i dju-
pare mening, vår personliga utveckling. Båten far mot äventyr och nya spännande 
upplevelser men också mot okända prövningar. Men det är väl just prövningarna 
som för oss framåt i livet?
Huset kan vara en symbol för människans fasta punkt i tillvaron. Börje Wahlströms 
hus står för trygghet. Det fi nns kvar och väntar på fartygets återkomst. 
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Lekskulptur AV OVE LINDBLOM

Hagaborgsskolan

Sommaren 1965 beslutade skolstyrelsen att köpa in Ove Lindbloms lekskulptur 
till Hagaborgsskolans skolgård. Skulpturen består av ett antal olika höga pelare av 
gjuten betong. På pelarna fi nns en inåtgående och en utåtgående form, som om ett 
utsnitt har skurits ut och fl yttats till ett annat ställe. Pelarna har placerats så att de 
bildar en yttre cirkel och en inre kvadrat. I cirkeln fi nns tre öppningar.
Lindblom har i sin skulptur lekt med olika slags former; det mjuka och det hårda, 
cirkeln och fyrkanten. Här fi nns både öppenhet och slutenhet, här fi nns det konvexa 
och det konkava.
Detta är ett helt abstrakt konstverk – det avbildar ingenting. Däremot fungerar det 
som sittplats, klätterställning eller som en spännande fantasiplats. Skulpturen är gjord 
med tanke på att det ska vara roligt att leka med den. Om den hade varit placerad där 
det inte alls var meningen att någon skulle leka med den skulle den kanske uppfat-
tas annorlunda. Kanske utgår somliga från att det fi nns en estetisk skillnad mellan 
konstverk som endast är till påseende och konstverk som man handgripligen kan 
klättra och sitta på. Men är det verkligen så? Lekskulptur kan kanske i själva verket 
vara ett sätt att göra konsten mer tillgänglig för betraktarens alla sinnen.
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Ragtime AV NIKLAS GÖRAN

Norrstrandsskolan

Sedan 1962 har en kornettspelare framfört musik på Norrstrandsskolans skolgård. 
Figuren kurar ihop sig; drar upp vänster axel mot örat som om han tar i ordentligt. 
Ena foten stampar takten. Skulpturen utstrålar intensitet och koncentration. Figuren 
står visserligen stilla, med undantag för foten, men skulpturens själva yta har en 
rörlighet som är närmast expressionistisk. Ytan är orolig, och man kan tänka sig att 
den musik som framförs är ett tillika oroligt jazzstycke vars uttryck korresponderar 
med skulpturens.
Konstnären Jörgen Zetterquist från Arvika agerade modell för Niklas Görans brons-
skulptur Ragtime. Zetterquist är inte bara konstnär utan även en duktig jazzmusiker; 
bland annat spelar han kornett. Skulpturen är mycket porträttlik. Niklas Göran har 
lyckats fånga både magin i musiken och Zetterquists utseende. 
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Margit AV GUNNAR NILSSON

Parken mellan Ulvsbygatan och Norrstrandsgatan

Skulptören Gunnar Nilsson föddes i Karlskrona och som ung fl yttade han till Paris 
för att studera konst. När han 1948 började sitt arbete med Margit hade han redan 
bott i Paris i tjugo år. Bronsskulpturen av den unga vackra fl ickan var klar 1951. 
Året efter, 1952, ställde Gunnar Nilsson ut på Konsthallen i Göteborg, och bland 
de utställda verken fanns Margit. 
Denna skulptur köptes in av HSB i Karlstad. Efter att den en kort period hade 
visats på Värmlands Museum ställdes den upp i Rudsparken, nuvarande Norr-
strandsparken. HSB skänkte i juni 1954 skulpturen till Karlstads stad som mottog 
gåvan ”med största tacksamhet”.
Modell för Margit var en ung fransyska som hette Micheline. Gunnar Nilsson har 
berättat att under de tre år han arbetade med skulpturen hann modellens kropp 
förändras och mot slutet, när Micheline nästan var arton år, tyckte han att hon hade 
blivit en smula mullig. 
När Nilsson arbetade med skulpturen så hade han en ungdomsförälskelse från 
tiden hemma i Karlskrona i tankarna. Flickan hette Margit – den första fl icka han 
någonsin hade kysst.
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70

De fyra åldrarna AV JONAS FRÖDING

Ruds kyrkogård

Skulptören Jonas Fröding tog ibland upp bibliska motiv i sina verk, och han ut-
förde fl era utsmyckningsuppdrag för kyrkogårdar. Verket De fyra åldrarna består av 
en fyrkantig sockel i granit med reliefer, och denna sockel kröns av en skulpterad 
hjort i koppar. Hjorten höjer sitt huvud och det verkar som om den ropar upp mot 
skyn. På den runda sockeln som hjorten står på citeras första halvan av bibelordet: 
”Såsom hjorten trängtar till vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud.” 
Människans längtan efter Gud symboliseras alltså av den törstande hjortens skrik 
efter vatten under torrtider.
På stensockeln fi nns fyra olika reliefer som föreställer människan i olika skeden av 
livet; barndomen, ungdomen, äktenskapet och ålderdomen. Varje bild ackompanje-
ras av ett citat ur bibeln. Kärleken till och vördnaden för Gud är det återkommande 
temat. Och så börjar livet om igen och igen, generation efter generation…
Skulpturen skänktes till Ruds kyrkogård av anonyma donatorer. Den avtäcktes på 
trettondagen 1947 av biskop Runestam, som i sitt invigningstal bland annat sa: 
”Denna vackra skapelse skall tala till oss alla om Guds närhet.”
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Flicka skyddande låga AV ARVID KNÖPPEL

Ruds kyrkogård, Uppståndelsens kapell

Arvid Knöppel är mest känd för sina skildringar av djur, men han har också gjort 
en del framställningar av människor. För krematoriet på Ruds kyrkogård utförde 
Knöppel den lågmälda men starka skulpturen Flicka skyddande låga. Det brinnande 
ljuset som fl ickan håller i sin ena hand symboliserar livet. Med den andra handen 
skyddar hon ljuslågan. Knöppel har betonat just den skyddande handen, som utför 
den centrala handlingen i verket. Skulpturen påminner oss om att livets låga lätt kan 
blåsas ut och att vi måste vara rädda om livet. En eldslåga kan också enligt bibeln 
symbolisera kärlek. I Höga visan kan man läsa att kärleken är ”som eldens glöd, en 
Herrens låga är den.”
Denna skulptur knyter an till konsten i det klassiska Grekland. Flickans klädedräkt 
liknar den kiton som man kan se i många antika konstverk, bland annat på den 
berömda bronsskulpturen Körsvennen i Delfi .
Knöppels bronsskulptur fanns med från början i ritningarna till det nya kapellkre-
matoriet. Arkitekten Gustaf Birch-Lindgren menade att skulpturen utgjorde en 
integrerad del av arkitekturen. Figuren kom på plats någon gång i slutet av 1937, 
redan innan byggnaden stod helt klar.
Skulpturen stod ursprungligen uppe på kapellets ena hörn. Den fl yttades 1968 till 
platsen över porten.
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Kampen mellan Jakob och Ängeln AV HERMAN REIJERS

Ruds centrum

”Du skall inte mer heta Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med 
människor och vunnit seger.” (1 Mos 32:28) 
Bibelversen handlar om Jakob, som ska gå över ett vadställe men måste brottas med 
en man som visar sig vara Gud. Denna brottningskamp skildras i Herman Reijers’ 
bronsskulptur utanför Ruds kyrka. Skulpturen beställdes av Karlstads Bostadsak-
tiebolag och ställdes på plats 1993. 
I bibeln pågår brottningen i fl era timmar och kampen framställs som hård. Bland 
annat tillfogar Gud Jakob ett slag över höftleden så att höften går ur led. I Reijers 
skulptur fi nns en dubbeltydighet: brottningstaget mellan de två männen skulle lika 
gärna kunna uppfattas som en omfamning. Guds händer är lite tafatta och de verkar 
nästan ömt placerade på Jakobs kropp. Men hans vingar är inte alls traditionellt 
mjuka och ”änglalika”. De här vingarna är spetsiga och hårda och detta ger trots 
allt Reijers’ Gud en viss stränghet. 
Jämför de två gestalternas storlek! Upp till midjan är Gud och Jakob lika stora, medan 
Jakobs överkropp är nästan hälften så stor som Guds. Kanske kan detta uppfattas 
som ett uttryck för Jakobs vördnad inför Gud. 
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Stående slagbjörn AV ARVID KNÖPPEL

Skogsdunge väster om Ruds vårdcentral

I en skogsdunge alldeles intill Ruds centrum står en stor brunbjörn och vakar över 
omgivningarna. Björnen vrider uppmärksamt på huvudet, som om han hört något 
ljud. Det muskulösa och kraftfulla djuret är på sin vakt, kanske på väg att anfalla 
ett oförsiktigt offer. 
Bronsskulpturens titel är Stående slagbjörn, och konstnären Arvid Knöppel visar i 
detta verk sin goda förmåga att återge både anatomi och beteende hos djur. 
Stående slagbjörn köptes in av HSB och byggnadsfi rman Anders Diös AB och den 
skänktes till Karlstads kommun hösten 1972. Tillsammans med stadsträdgårdsmäs-
taren hade donatorerna utsett den lilla bergknallen som lämplig plats för konstver-
ket. Ett villkor för donationen var att kommunen inte fi ck fl ytta skulpturen utan 
givarnas medgivande.
Anders Diös donerade ofta konstverk till de områden han byggde. Knöppel var en 
av hans favoritkonstnärer, och han hade själv ett exemplar av Stående slagbjörn på 
sin gård Bonäs i Dalarna. Till bostadsområdet Kleve på Hammarö skänkte Diös 
1959 en lodjursskulptur av Knöppel.
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Flyttlasset AV HERMAN REIJERS

Långtäppan

I färd med att bygga upp ett nytt hem och kanske ett nytt liv är den lilla familjen i 
Herman Reijers skulpturgrupp Flyttlasset. Med slarvigt packade saker i en barnvagn, 
en hoprullad matta och några lådor är mamman, pappan och barnet på väg hem 
eller bort. 
Skulpturen påminner om allt det som en fl ytt kan innebära: det kan vara uppslitande 
och jobbigt att lämna ett hem men också spännande och roligt att gå vidare och 
upptäcka nya saker. Flytten kan symbolisera en ny fas i livet och förhoppningsvis 
en positiv utveckling. Och även om fl ytten inte är frivillig så hoppas man nog ändå 
på en ljus framtid i sitt nya hem.
Den här bronsskulpturen är utförd i naturlig storlek och fi gurerna är i princip 
placerade direkt på marken. Mycket skiljer ett sådant konstverk från en staty av en 
kung på en hög sockel. Dessa fi gurer fi nns nära oss, de är på vår nivå och i vår värld; 
de kommer oss till mötes. Det kunde varit du eller jag.
Skulpturen Flyttlasset ställdes upp i november 1990 av Karlstads Bostadsaktiebolag. 
Den invigdes av dåvarande socialminister Ingela Thalén.
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Elefantparaden AV BIE NORLING

Kronoparkens centrum, lekplats vid cykelväg

I samband med att skulptören Bie Norling anmälde sitt intresse för ett utsmyck-
ningsuppdrag i Karlstad fi ck man på kulturförvaltningen upp ögonen för hennes 
lekskulpturer. Hon fi ck inte det aktuella uppdraget, men hennes papper sändes över 
till Karlstads Bostadsaktiebolag som blev intresserade. KBAB beslutade att köpa 
in tre elefanter och två sjölejon. Från början var det inte bestämt var skulpturerna 
skulle placeras – man tittade på Kronoparken, Våxnäs, Gruvlyckan och Rud efter-
som dessa områden är barntäta. Det var viktigt att hitta en plats där många skulle 
få glädje av skulpturerna. Valet föll på Kronoparken. Där har KBAB i samverkan 
med andra aktörer sedan början av 1990-talet arbetat för att göra området mer 
attraktivt. Målet är att förstärka områdets identitet samt minska utanförskap och 
segregation. Bland det man genomfört kan nämnas utomhusbassäng, bättre belys-
ning och trevligare vägskyltar. KBAB har ju också tidigare på ett mycket aktivt sätt 
engagerat sig när det gäller konstnärlig utsmyckning i bostadsområden. I denna bok 
står att läsa mer om utsmyckningarna på Våxnäs, Gruvlyckan, Rud, Hagaborg och 
Orrholmen. Bie Norlings lekskulpturer är de första skulpturerna i Kronoparkens 
centrum. Skulpturerna invigdes i juni 2004.
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Élaine I AV LISS ERIKSSON

Kronoparkens vårdcentral, Universitetsgatan 3 

Förlagan till denna skulptur började Liss Eriksson arbeta med redan 1948. Då gjorde 
han några skisser och porträtt av en av sina favoritmodeller, Solvei Vedin, som hade 
sökt upp honom i Paris. Solvei träffade dock snart konstnären Jean Osouf och de 
blev ett par, vilket innebar att Liss Eriksson förlorade sin modell. Han arbetade 
emellertid vidare med sina skisser, och 1953 var han färdig med skulpturen Oskuld. 
Tanken var att skapa en skulptur som kunde fungera både stående och liggande.
Oskuld utvecklades senare till skulpturerna Élaine I och Élaine II. Titeln kommer 
från franskans ”élan”, som betyder hänförelse eller längtan. Den liggande Élaine 
I köptes 1976 in av landstinget i Värmland för vårdcentralen på Kronoparken. 
En sittande Élaine II fi nns sedan 1979 utanför SAF-huset i Stockholm och 1979 
placerades också en version av Oskuld i Norrköping.
Kvinnan i skulpturen är muskulös och robust – se bara hur kraftig hennes nacke 
är! Posen är harmonisk och perfekt balanserad. Kvinnan verkar vila i sig själv. Men 
hon är inte helt inåtvänd; i och med att hon vrider huvudet lätt åt sidan så verkar 
hon ändå öppen för omvärlden.
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Balanserande klot AV BO JONZON

Entrén till Stora Enso Research, Sommargatan 101 A

Så enkel denna skulptur är – och ändå så sammansatt och komplex. Bo Jonzons 
Balanserande klot gör betraktaren en smula osäker. Hur nära kan man gå innan man 
riskerar att klotet dimper ner i skallen? 
Jonzon har på ett effektivt sätt arbetat med kontraster i sitt verk. Det hårda, raka 
och precisa i stommen ställs mot det runda klotet som har en lite oregelbunden och 
ojämn form. Skulpturen beskriver ett ögonblick av total stillhet samtidigt som den 
är laddad med explosiv energi. 
När man vandrar runt verket upptäcker man hela tiden nya sätt att se på det. 
Ibland verkar klotet vara i perfekt balans och i nästa ögonblick tycks det som om 
konstverket bryter mot naturlagarna. Man föreställer sig hur det kommer att låta när 
klotet dunsar i backen, och denna inbyggda förväntan gör att skulpturen utstrålar 
en känsla av påtaglig spänning.
”Jag ville töja gränserna – ska klotet falla eller inte?” säger Bo Jonzon. ”Klotet är en 
form som intresserar mig. För mig symboliserar klotet något som inte ligger stilla. 
Samtidigt står det för kraftsamling.”
Skulpturen är utförd i svartpatinerad ek och den kom på plats i maj 1999. Inne i 
entréhallen står ytterligare en skulptur av Bo Jonzon; den monumentala Klot med 
sex bjälkar.
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Madonna III AV ANN CARLSSON-KORNEEV

Rondellen framför Karlstads universitet

Under sommaren 2000 hölls den första i vad som skulle komma att bli en tradition 
av skulpturutställningar i museiparken. Huvudfi nansiär har varit Karlstads kom-
mun i samarbete med Landstinget (senare Region Värmland), Värmlands Museum 
och Konstfrämjandet. De första åren gjordes urvalet och det praktiska arbetet av 
skulptören Calevi Tenhovaara. År 2000 valde man att visa kvinnliga skulptörer, 
nio till antalet. Kommunen köpte ett av verken på utställningen – något som också 
blivit en ”tradition”.
Det var Ann Carlsson Korneevs verk Madonna (III) som köptes in och placerades 
i rondellen framför universitetet. Denna skulptur är den tredje och sista av tre 
”madonnor” i diabas som Carlsson Korneev utförde 1996. Alla dessa skulpturer 
består av stenblock med blankpolerade hålrum i. Det mjuka, blanka står i kontrast 
mot den skrovligare stenytan i kanterna. Nummer ett har en enkel oval urgröpning, 
tvåan är rundare och Madonna (III) har slutligen fått den här stiliserade formen. 
Eftersom dessa hålrum är öppna i överkant kan man associera till gjutformer. Men 
uttrycket är framförallt sensuellt. Kanske är denna behållare en sorts livmoder, med 
öppen väg ut i livet? 
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Tänkande AV PER INGE BJØRLO

Framför universitetsbiblioteket

I samband med byggandet av det nya universitetsbiblioteket, som invigdes i januari 
2002, placerade Statens Konstråd denna monumentala skulptur på torget framför 
entrén till universitetet. Per Inge Bjørlos Tänkande är det första som möter den 
som kommer till platsen. Den stora skulpturen i sandblästrad stålplåt drar blickarna 
till sig; fungerar som ett välkomnande fyllt av kraft och energi. Skulpturen känns 
nästan som en varelse, en besjälad kropp, som vilar molnlätt och tung på samma 
gång. Den verkar lyssnande, inkännande – den stora öppna ovalen är som ett sorts 
membran som tycks uppmärksamt på sin omgivning. Samtidigt kan man kanske 
associera formen till ett inre organ. Men trots att det fi nns ett påtagligt kroppsligt 
uttryck över verket så påminner det ändå inte om någonting man någonsin sett.
Vandra runt skulpturen och upplev den från alla vinklar, från olika avstånd! Detta 
räcker emellertid inte. En oemotståndlig lust infi nner sig att stryka med handen 
över ytan, som ser så sammetsmjuk ut trots det hårda materialet. Passa också på att 
knacka lite försiktigt på plåten och lyssna till det märkligt dova ”klonket”.
Skulpturen är faktiskt utförd i Värmland. Den är nämligen skapad på järnverket i 
Degerfors, som Per Inge Bjørlo samarbetat med sedan 1992. 
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Ansikte I och Ansikte II AV KJERSTI WEXELSEN GOKSØYR 
Universitetsparken

Karlstads universitet köpte in dessa båda skulpturer från skulpturutställningen i 
Museiparken år 2005. De placerades i Universitetsparken som invigdes i augusti 
2006. Här välkomnar skulpturerna de som anländer till universitetet från parken.
De två ansiktena, utförda i granit och marmor, fungerar som pendanger till var-
andra. Den enas ögon är slutna, den andra tittar. Eller visas ett händelseförlopp: 
är det samma person som öppnar ögonen respektive stänger dem? Ansiktena visar 
två möjliga lägen. Det handlar om kontraster: vila och vakenhet, ljus och mörker 
– Yin och Yang kanske. Om man går runt och tittar på bildstodernas baksida (som 
ju är framsida om man står på torget framför biblioteket) så ser man att här fi nns 
också ansikten; små ansikten i marmor som infattats i graniten. Även dessa fi gurer 
blundar och tittar, fast tvärtom – när det stora granitansiktet blundar så har det lilla 
marmoransiktet ögonen öppna.
Uttrycket är oerhört monumentalt och harmoniskt. Formspråket är infl uerat av 
antikens skulpturkonst, inte minst den egyptiska. Ändå känns det som ett väldigt 
eget uttryck, mycket vackert och mycket storslaget.
Ansikte I och Ansikte II ingick i en stor utställning som Kjersti Wexelsen Goksøyr 
visade på Vigelandsmuseet i Oslo 2004.
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Stenblomman AV MARGOT HEDEMAN

Universitetet, gården söder om Café Gläntan

I samband med att högskolans nya byggnader uppfördes på Kronoparken i början 
av sjuttiotalet skedde också konstnärlig utsmyckning under ledning av Statens 
Konstråd. Ett av de så kallade fasta konstverken (ett konstverk som är direkt beställt 
för en byggnad) är Margot Hedemans bronsskulptur Stenblomman, som ställdes 
på plats 1973.
Denna blomma är inte alls spröd och ömtålig utan istället kompakt och ganska 
”köttig”. Det fi nns en mjuk massivitet i både stjälk och kronblad. Formerna känns 
kurviga och organiska. Kanske kan blommans utförande påminna lite om mänsklig 
anatomi.
Det händer ibland att man ser gruppfotografi er som tagits med Stenblomman i 
bakgrunden – Margot Hedemans tidstypiska konstverk har kommit att bli lite av 
en symbol för högskolan.
Högskolan i Karlstad är universitet från och med 1999.
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Kattkvinna AV INGA-LOUISE LINDGREN

Universitetet, mellan hus 9 och 5

Konstnären Inga-Louise Lindgren berättar om en festlig tillställning i samband med 
en utställning där hon bland annat visade skulpturen Kattkvinna. En politiker tyckte 
synd om kattkvinnan – han tyckte att hon var ful – och sa att om det hade varit dans 
så skulle han ha bjudit upp henne. Inga-Louise svarade att kattkvinnan defi nitivt 
inte skulle ha velat dansa med honom. ”Det här är en kraftfull kvinna som vet vad 
hon vill, hon försvarar sig”, säger hon. I kattkvinnan fi nns all den kraft och styrka 
som en kvinna kan ha. Hon gör motstånd samtidigt som hon är fylld av stolthet. 
Kattkvinnan sträcker på sig där hon står på två ben. Katthuvud, bakben, tassar 
och svans – men själva bålen är kvinnlig med kurvig svank och antydan till bröst.
Skulpturen utfördes i brons 1989 och den köptes senare in av Statens Konstråd. 
Konstrådet samlar på sig konst – målningar, skulptur, textil och annat – som sedan 
placeras ut hos de statliga myndigheter som ansöker om konstnärlig utsmyckning. 
Kattkvinna kom till högskolan 1994, då man utsmyckade lokalerna i samband med 
tillbyggnation.
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Kunskapens väktare AV HERMAN REIJERS

Universitetet, framför hus 11, norr om Universitetsbiblioteket

Konstnären Herman Reijers donerade själv denna skulptur till Karlstads universi-
tet. Skulpturen utfördes 1968 och skänktes till universitetet 1999, drygt trettio år 
senare. Man valde då att placera den invid hus 12 i samband med invigningen av 
denna tillbyggnad. I en intervju i Nya Wermlands-Tidningen den 9 november 1999 
berättade Reijers: ”Det är en krigare med hjälm och svärd, möjligen en irländare 
eftersom min farfar, instrumentmakaren i Rotterdam, alltid framhöll att vår släkt 
hade en keltisk bakgrund.” Denna bronsskulptur göts i Holland av en gjutare i Tiel 
vid namn Stylaart. Tekniken kallas cire perdue (vilket är franska och betyder ”förlorat 
vax”) och innebär ganska förenklat att man applicerar vax på en modell och sedan 
utanpå detta exempelvis lera eller gips. Vid uppvärmning rinner det smälta vaxet 
ut och man häller smält metall i hålrummet. När metallen stelnat slår man bort 
manteln. Metoden är mycket gammal och tros ha funnits sedan förhistorisk tid.
En likadan skulptur som Kunskapens väktare köptes in av Gällivare kommun 1977. 
Den har titeln Väktaren och står placerad utanför gymnasieskolan Välkommaskolan 
i Malmberget.
Vid entrén till universitetet fi nns en porträttbyst föreställande förre rektorn Lennart 
Andersson, även den utförd av Herman Reijers.
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Frödingstenen AV CHRISTIAN ERIKSSON  
Skogsdunge intill Alsterån  (ej på karta)

Det var bildhuggaren Christian Erikssons egen idé att en Frödingsten borde komma 
till utförande. Vid det värmländska ungdomsmötet i Kil 1910 lade han fram försla-
get, som väckte bifall, och man började samla pengar för detta ändamål. Uppdraget 
gick förstås till Christian Eriksson. 
Han sökte i fl era år utan att hitta rätt sten. Så till slut fann han ett fl yttblock – 
hemma i Taserud, praktiskt taget utanför stugdörren. På denna stora sten högg 
han motiv ur tre Frödingdikter: ”Ett gammalt bergtroll”, ”En morgondröm” och 
”Strövtåg i hembygden”. 
Det var tänkt att stenen skulle placeras i dungen ”där göken gol” där Fröding lekte 
som barn; vid Byn nära sjön Alstern. Den färdiga stenen kom med tåg från Christian 
Erikssons ateljé i Stockholm till Alsters station för vidare transport. Men den 18 ton 
tunga stenen forslades aldrig till Byn, och det är än idag okänt varför. Man nöjde 
sig med att placera den i en dunge nära Frödings födelsegård Alsters Herrgård. Här 
invigdes minnesstenen på midsommarafton 1921. Den tillhör numera Värmlands 
Museum. Frödingstenen ligger idag strax norr om den brusande trafi ken på E18. 
Några hundra meter söderut ligger Alsters Herrgård där Gustaf Fröding föddes 
1860. Herrgården ägs idag av Karlstads kommun och är en minnesgård över denne 
folkkäre skald. 

ALSTER
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Myrslok AV AXEL NORDELL

Centrumvägen Skåre, servicehuset Källan (ej på karta)

Utanför servicehuset Källan står ett stort gult fantasidjur – Axel Nordells Myrslok i 
plastlaminat från 1987. Det speciella med detta konstverk är att det inte ska betraktas 
och beundras på håll. Här är ”var god rör ej”-skyltar bannlysta! På myrsloken är det 
nämligen meningen att barn ska klättra, åka kana och roa sig. De mjuka formerna 
inbjuder till spännande lek. Det fi nns också ett surrealistiskt anslag i detta konstverk; 
exempelvis kan man ana en viss påverkan av skulptörer som Jean Arp.
Axel Nordell är en många svenska konstnärer som ägnat sig åt lekskulpturkonst. 
Andra viktiga namn inom denna genre är Egon Möller-Nielsen, som var något av 
en pionjär på området, samt Pye Engström och Sixten Haage. Av Nordell fi nns runt 
om i Sverige ett sextiotal lekvänliga skulpturer på torg och lekplatser. Han gjorde 
dock även andra typer av konstverk: kyrkoutsmyckningar, mosaiker och ”vanliga” 
skulpturer. 
Myrslok beställdes 1987 av kulturnämnden och den bekostades av fondmedel från 
före detta Grava kommun. Invigningen ägde rum den fjortonde oktober 1988.

SKÅRE
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Aniara AV CALEVI TENHOVAARA

Nyeds skola, framför Molkoms bibliotek  (ej på karta)

År 1956 kom författaren Harry Martinssons epos ”Aniara”, som handlar om ett 
rymdskepp som tappat kursen och färdas mot sin undergång. Enligt den vedertagna 
tolkningen symboliserar skeppet Aniara mänskligheten. Femtio år efter utgivandet, 
i september 2006, invigdes Calevi Tenhovaaras verk Aniara utanför Molkoms nya 
bibliotek och medborgarkontor vid nybyggda Nyeds skola.
Skulpturen består av ett bearbetat block i diabas i vilket fi nns en mängd små blå 
ljuspunkter. De starkt lysande punkterna har placerats som om de vore stjärnor i 
den mörka rymden. Dessa stjärnor fi nns på alla fyra sidor av skulpturen, och även 
på översidan. Calevi Tenhovaara berättar själv: ”Aniara” är för mig en symbol på 
många plan, för människan med sin inre värld, för jorden och för universum. Stenen 
är en symbol för tiden, hårdheten och det mer bestående. Ljuset är symbol för det mer 
förgängliga, mjuka och fl yktiga. Dessa material tillsammans skapar en spänning som 
väcker fantasins oändliga kraft till liv.
Intrycket man som betraktare får när man närmar sig skulpturen är att den är ef-
fektfull – men på ett lågmält och vackert sätt. Bildspråket är mycket poetiskt.
Inuti sockeln susar och brummar det diskret. Det är förstås tekniken bakom fi ber-
optiken som fi nns där – men kanske också: ljudet av Aniara.

MOLKOM
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Ska vi leka AV EVA FORNÅÅ

Zakrisdals demensboende, Storkullegatan 11 (ej på karta)

Två bronsskulpturer, en hund och en katt, samsas på samma granitsockel framför 
entrén till demensboendet på Zakrisdal utanför Karlstad. Hunden har en pigg 
framtoning och verkar vilja ha med katten på lek, den senare är lite mer avvaktande 
men ändå nyfi ken. De står på en gemensam sockel av fl ammad granit. Innanför 
entrén fi nns ännu en hund och längre in i huset hittar man också en katt. Bägge 
dessa skulpturer är placerade så att boende och besökare kan slå sig ner på sockeln 
till verket och sitta bredvid djuren. Skulpturerna inomhus är uppvärmda, vilket ger 
dom en mjuk och inbjudande känsla.
Inför byggandet av demensboendet beslutade rådet för konstnärlig gestaltning i 
Karlstads kommun att bjuda in tre konstnärer att komma med skissförslag till en 
konstnärlig utsmyckning av boendet. Eva Fornåå fi ck uppdraget och verket invigdes i 
maj 2011. Verket har kommit till i dialog med personalen på boendet. Ett önskemål 
därifrån var att konsten skulle vara välkomnande, igenkännbar och tydlig, detta har 
konstnären tagit fasta på.

IW 2011

ZAKRISDAL
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Kraftsamlaren AV LOLO FUNCK ANDERSSON

Vålbergs centrum  (ej på karta)

Lolo Andersson har skapat en rastplats för både kropp och själ. Hans verk Kraft-
samlaren består av tre vertikala, L-formade ”stolar”. Mellan dem är placerad en 
”bordsskiva” som vilar mot tre punkter (stolsitsarna) men inte berör marken. 
Undersidan av bordet är konisk, och mittpunkten av denna kon pekar ner mot 
marken och bildar centrum för konstverket. All energi i konstverket koncentreras 
inåt, mot mitten. Verket utstrålar balans, harmoni och vila. Det betonar också talet 
tre – förutom att treenigheten är symboliskt laddad i många kulturer så känns det 
tre-iga också spänstigt och dynamiskt (det kan nämnas att konstnären även gjort 
andra Kraftsamlare, somliga med fyra stolar).
Skulpturen Kraftsamlaren köptes in av kommunen från skulpturutställningen i 
Museiparken år 2002 för placering i Vålberg. I katalogen till utställningen fi nns en 
fi n dikt som förtjänar att citeras i sin helhet:
En skulptur att vistas i – För sociala möten eller ensam meditation – En skulptur av 
bohusgranit – som koncentrerar jordenergierna – och fyller dig med kraft och koncentra-
tion – stimulerar kroppens inre organ – och fyller dig med vällust – Det fi nns nästan 
inga gränser – för vad en kraftsamlare kan göra för dig – Kom och sätt dig

VÅLBERG
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Minnesmärken med mera i Karlstad – ett urval

Alsters Herrgård
Byst över Gustaf Fröding av Malin 
Lindblom.
Haga
Byst över Gustaf Adolf Andersson, 
KMW:s grundare. Sixten Nilsson 
1947.
Herrhagen
Solur/propeller. Ett av fl era sjöfarts-
minnen vid Sjöfartshuset Yttre Hamn.
Klara
Släggkastaren Massa Lind. Relief Ting-
valla IP. Niki Merimaa 2004.
Zarah Leander. Byst Karlstads Teaters 
foajé. Karel Becvar 2003.
Marieberg
Minnessten över Bertil Uggla, major 
och förebild för idrotten. Mariebergs-
skogen.

Victor Korneev: Byst föreställande Anders Forsell Niki Merimaa: Massa Lind

Norrstrand
Minnesplattor över bygget av Östra 
bron.
Skutberget
Byst över Anders Forsell, friluftsområ-
dets skapare. Victor Korneev 2003.
Tingvallastaden
Minnessten över sjömän. Domkyrkan.
Tormestad
Monument över pestoffer. Lantvärns-
gatan.
Trossnäs
Minnesstenar över Värmlands Rege-
mentes mötesplats 1832-1913.

Våxnäs
Monument över slag där Värmlands 
Regemente deltagit. F.d. regementets 
entré.
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Almlöf-Holmström, Inga 
Född i Trollhättan 1925, död i Kristinehamn 2000. Studier bl.a. för Staffan Hallström 
på Gerlesborgsskolan. Representerad i Värmlands Museum och Statens Konstråd.

Andersson, (Ingemar) Lolo Funck (ej på karta)
Skulptör, målare och musiker, bosatt i Göteborg. I princip autodidakt. Utsmyck-
ningsuppdrag bl.a. för Önneredsskolan i Härryda, kyrkogård i Norums församling, 
Strömkulleskolan i Bengtsfors samt på torget i Munkedal. 

Backlund, Arvid 
Skulptör från Dalarna, levde 1895-1985. Utbildad vid Konsthögskolan i Köpen-
hamn, studieresor i Italien. Har utfört en mängd porträttbyster, bl.a. av Albert 
Engström och E A Karlfeldt. 

Bensow-Lööf, Gertrud 
Föddes 1926 i Stockholm, verksam i Kristinehamn bl.a. som grafi ker. Studerade på 
Konstfack och vid Konsthögskolan. Representerad i Nationalmuseum, Värmlands 
Museum och Norrköpings Museum.

Bjerke, Siri
Född i Oslo 1957, bor och verkar i norska Bromundal. Studier bl.a. vid Vestlandets 
Kunstakademi och Kunstakademiet i Trondheim. Utfört offentliga arbeten för 
sjukhem i Stavanger, daghem i Lørenskog m.m. 

Bjørlo, Per Inge 
Född i norska Spjelkavik 1952, bosatt i Hønefoss. Studier på Kunsthøgskolen i Ber-
gen, för danske konstnären Poul Christensen samt på Statens Kunstakademi i Oslo. 
Offentliga utsmyckningar bl.a. på Gardemoens fl ygplats och Oslo järnvägsstation.

Brixel, Richard 
Född 1943 i Stockholm, bosatt i Arboga. Studier på Konstakademien och Konst-
fack, har bland andra haft Bror Marklund som lärare. Har utfört utsmyckningar i 
Stockholm, Örebro, Karlstad och Södertälje mm.

Carlsson-Korneev, Ann 
Född 1961 i Kiruna, uppvuxen i Karlstad, bosatt i Fjällbacka. Konstnärlig utbildning 
HDK i Göteborg, Gerlesborgsskolan och Konstfack i Stockholm. Utfört offentliga 
verk bl.a. vid Lilla Å-promenaden i Örebro och strandpromenaden i Heestrand.

Cronqvist, Lena
Född 1938 i Karlstad, bor på Koster och i Stockholm, utbildad på Konstfack i 
Stockholm. Fick sitt genombrott på 70-talet med sina målningar av borgerligt 
familjeliv. Professor, medlem i Konstakademin sedan 1977. (IW) 
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Due, Liv 
Född i Oslo 1955, numera bosatt på Lidingö och verksam som skulptör, tecknare 
och målare. Utbildad vid Bergen Kunsthåndverksskole, Statens Kunstakademi Oslo 
samt Konsthögskolan i Stockholm. Utfört offentliga utsmyckningar bl.a. vid Tom 
Tit i Södertälje, för Rågsveds skola och Göteborgs universitet.

Eldh, Carl 
Skulptör som levde 1873-1954. Studerade vid Tekniska aftonskolan och Academie 
Colarossi i Paris. En av Sveriges absolut främsta skulptörer. En mängd statyer och 
porträttbyster, bl.a. av Strindberg och Fröding.

Eriksson, Christian               (samt Frödingstenen, ej på karta)
Född i Taserud, levde 1858-1935. Studier vid Tekniska skolan i Stockholm samt 
i Hamburg och Paris. Framstående svensk skulptör, ett stort antal offentliga verk, 
bl.a. Bågspännaren och Engelbrektmonumentet i Stockholm.

Eriksson, Liss 
Föddes i Stockholm 1919, död 2000. Son till skulptören Christian Eriksson. Stude-
rade vid Konsthögskolan 1939-44 och ställde 1947 ut på utställningen Ung konst. 
Offentliga verk bl a Paret på Nybroplan i Stockholm och Fågelmannen i Arvika. 

Fornåå, Eva (ej på karta)
Född i Göteborg 1962, bosatt i Motala. Utbildad på Hovedskovs målarskola och konst-
högskolan i Umeå. Sedan 1987 arbetar hon bland annat med konstprojekt och perfor-
mance tillsammans med konstnären Christina Olivecrona och de kallar sig då K2. (IW) 

Fridh, Torsten 
Föddes 1914 i Jämtland. Studier vid Konsthögskolan. Utfört många skulpturer av 
kvinnor och barn. Offentliga arbeten bl.a. Rallarmonumentet i Kiruna och järndörrar 
för Östasiatiska museet i Stockholm. 

Fröding, Jonas 
Skulptör från Visnum, levde 1905-1959. Verksam i Malmö. Studerade för Carl 
Milles på Konsthögskolan 1925-27. Offentliga arbeten: Bollspelande pojkar, Lund, 
Människan i Guds hand, kyrkogården Nedre Ullerud etc.

Gora, Monika
Född 1959 i Warszawa, bosatt i Malmö. Är utbildad landskaparkitekt och konstnär, 
startade sin fi rma Gora art&landscape 1992. Har offentliga verk på fl era platser i 
Skandinavien och Centraleuropa. Arbetar ofta med lysande skulpturer i organiska 
former. (IW)

Gunnars, Carina
Född 1956 i Gävle, bor och arbetar i Stockholm. Utbildad på konsthögskolan i 
Umeå. Var medlem i konstnärsgruppen Love and devotion och är nu ena parten 
av akcg, den andra är Anna Kindgren. De har bland annat arbetat med ett socialt 
konstprojekt i Sao Paolo. (IW)
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Göran, Niklas 
Född 1913 i Arvika, död i Hällefors 2000. Skulptör, tecknare och grafi ker. Studerade 
för sin farfar ”Petter på Myra” samt på Konsthögskolan. Arbetade en period för 
Arvid Knöppel. Offentliga uppdrag bl.a. för Folkets Hus och Högskolan i Karlstad.

Haeberlein, Roland 
Föddes 1941 i Munchen, verksam i Stockholm. Studerade vid Konstfack under 
åren 1959-65. Utför ofta skulpturer i trä eller metall. Verk i offentlig miljö bl.a. för 
Nybodahemmet i Stockholm och Bingebyområdet i Visby. 

Hedeman, Margot 
Född i Hamburg 1915, utbildad vid Konstakademin 1946-51. Har utfört offentliga 
arbeten bl.a. i Vällingby centrum och för Vantörs kyrka. Representerad i Moderna 
Museet m.fl .

Hennix, Axel 
Föddes i Östersund 1905, död 1988 i Arvika. Studerade vid Konstakademin och för 
André Lhote i Paris. Framförallt målare och tecknare, utförde även bl.a. bokomslag, 
träskulpturer och fasadutsmyckningar.

Holzer, Jenny
Född 1950 i Ohio, USA. Arbetar ofta textbaserat i olika tekniker, på teman som 
moral och sanning, våld och död mm. Ställt ut på Venedigbiennalen, Documenta 
i Kassel, Guggenheim i New York och Bilbao, representerad bl.a. på Museum of 
Modern Art i New York.

Johannesson, Oscar 
Född i Pjätteryd, levde 1883-1963. Studerade i Charlottenburg, Paris, Munchen 
och Rom. Verksam i Rom ca 20 år. Ateljé i Karlstad under en period. Utförde por-
trättbyster av bl.a. Mussolini och påven Pius XI. 

Johnsson, Ivar 
Föddes 1885 i Vittskövle, död i Stockholm 1970. Utbildad vid Konsthögskolan där 
han även var lärare under en period. Känd bl.a. för skulpturerna Kvinna vid havet 
i Göteborg och David i Helsingborg.

Johnsson, Ulf
Bosatt och verksam i Arvika. Arbetar enbart i sten, först enligt en hantverkstradition 
senare mer konstnärligt. (IW)

Jonsson, Christina
Född 1960. Utbildad på konstfack, linjen möbler och inredning 1994. Inredningsarki-
tekt, gjorde vinnande förslaget till omformningen av Stora torget i Karlstad 1995. (IW)

Jonzon, Bo 
Född 1951 i Jokkmokk, uppvuxen och bosatt i värmländska Lysvik. Skulptör och 
grafi ker, arbetar även som utställningsscenograf. Utsmyckning i nya sjukhusrestau-
rangen i Torsby 1998. Representerad i Sundsvalls Museum, Värmlands Museum, 
Åkerby skulpturpark m.fl .
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Kallioinen, Matti
Föddes 1974 i Uppsala, bor i Stockholm. Utbildad på Konstfack i Stockholm. Ar-
betar med fl era olika konstnärliga uttryck som bild, musik, fi lm och ingår i gruppen 
Kallionia som bland annat gör musikperformances. (IW)

Kerovaara, Paavo 
Född i Finland, 1923-1994. Utbildad vid Ateneum i Helsingfors. Offentliga arbeten: 
glasmålning för Kristinehamns kommun 1965, en gobelängsvit i Kristinehamns 
tingshus 1971 mm.

Kindgren, Anna
Född 1957 i Örebro, arbetar i Stockholm. Utbildad på konsthögskolan i Umeå. 
Var medlem i konstnärsgruppen Love and devotion. Arbetar tillsammans med 
Carina Gunnars och då kallar de sig för akcg. De har tidigare bland annat gjort en 
konstnärlig utsmyckning på allaktivitetshuset i Tierp. (IW)

Knöppel, Arvid 
Knöppel levde 1892-1970. Han studerade vid Althins målarskola och Konsthög-
skolan. Känd för teckningar och skulpturer av djur. Ett stort antal djurskulpturer 
runt om i Sverige. Skrev och illustrerade böcker.

Korneev, Viktor
Skulptör, född i Tambov i Ryssland 1958. Nu bosatt i Fjällbacka med sin fru, 
skulptören Ann Karlsson Korneev. Utbildad på Moscow Stroganov Art Academy 
och Penza Savitsky Art College. Har haft ett antal separatutställningar i Ryssland, 
Frankrike, Holland och Sverige. (IW)

Krajcik, Eugen 
Född i Tjeckoslovakien 1943, död 1999. Utbildad i Prag och Berlin. Offentliga 
arbeten bl.a. för St Görans sjukhus i Stockholm och Vattenfall i Motala. Represen-
terad i Moderna Museet och Göteborgs Konstmuseum.

Kristalova, Klara 
Född 1967, bosatt i Norrtälje (E Krajciks dotter). Studier vid Konsthögskolan 
under åren 1988-1994. Utfört offentliga arbeten bl.a. för Östersunds högskola, 
KTH samt Uppsala Akademiska sjukhus. Representerad på Norrköpings, Västerås 
och Uppsala konstmuseer m.fl .

Kulander, Gunhild 
Född i Umeå, levde 1925-1996. Helt självlärd, utvecklade sin teknik med metall 
och läder under resor i Indien, Anderna och Amazonas. Utfört entréväggar för TV-
huset i Stockholm, dåvarande Länssparbanken i Karlstad etc.

Lindberg, Gusten 
Skulptör som levde 1852-1932. Studerade vid Konsthögskolan och i Paris. Utförde 
arbeten för Hallwylska palatset och Dramaten i Stockholm. Tillhörde Opponenter na 
och Konstnärsförbundet.
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Lindblom, Ove 
Född 1939 i småländska Kosta, verksam som inredningsarkitekt i Karlstad. Stude-
rade 1957-61 på Konstfacks skulpturlinje. Utfört utsmyckningar bl.a. för Tumba 
centrum, KMW i Karlstad och Nygårdskyrkan i Åmål.

Lindgren, Inga-Louise 
Hon föddes i Göteborg 1928 och utbildade sig till skulptör på Slöjdföreningens 
skola och på Valands. Arbetar mest med bronsskulptur. Hon skildrar ofta djur och 
mytiska motiv i sin konst.

Lundberg, Evert 
Målare och grafi ker, född i Kristinehamn 1922. Studier vid Slöjdföreningens skola 
och Konstfack. Under många år rektor för Kyrkeruds konstskola i Årjäng. Utfört 
väggmålning för Årjängs sjukhus.

Lundgren, Janne 
Född i Karlstad 1924, död 1999. Studerade vid Otte Skölds målarskola 1940-42 
samt Konstakademin 1942-45. Framförallt verksam som målare; abstrakta motiv. 
Representerad bl.a. i Värmlands Museum.

Lundkvist, Gunnar 
Föddes i Jönköping 1933. Arbetade många år inom reklambranschen, ägnar sig åt 
måleri och betongskulptur. Utfört Ishockeyspelaren i Grums och Bandymålvakten i 
Slottsbron.

Lööf, Ingemar 
Född i Kristinehamn 1929, död 2007. Studier vid Otte Skölds målarskola 1948 och 
Konsthögskolan 1948-53. Verksam som målare. Utfört utsmyckningar för Ljusets 
kapell i Kristinehamn, Centralsjukhuset i Karlstad mm.

Molander, Torsten
Bosatt i Glanshammar i Närke. Studier på Gerlesborgsskolan och Valands konst-
högskola. Flera offentliga utsmyckningar för ÖBO i Örebro, Lilla Å-promenaden 
i Örebro samt sjukhem i Uddevalla mm. 

Nilsson, Gunnar 
Skulptör från Karlskrona, 1904-1995. Levde under största delen av sitt liv i Paris. 
Flera offentliga arbeten i Sverige, bl.a. Blekingefl ickan i Hoglands park i Karlskrona 
samt Vårens huldra i Botaniska trädgården i Göteborg.

Nilsson, Sixten 
Levde 1911-1962. Studerade bl.a. vid Konsthögskolan och i Paris och Barcelona. 
Känd för bysten på Hagatorget. Har även utfört porträttmedaljong av överste Uggla 
i Mariebergsskogen.
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9

Nordell, Axel (ej på karta)
Han föddes 1914 i Ljusdal och levde till 1997. Studier vid Konstfack och för Carl 
Malmsten. Hans lekskulpturer fi nns runt om i Sverige. Känd för skulpturen Embryo 
i Humlegården i Stockholm.

Norling, Bie 
Född 1937 i Karlstad, bosatt i Helsingborg. Studerade för värmländska skulptö-
rerna Sixten Nilsson och Arvid Knöppel samt på Kyrkerud. Offentliga verk bl.a. för 
Handelsbanken i Karlstad, HSB och Riksbyggen i Nyköping samt Nydalaparken 
i Malmö.

Nyqvist, Solveig
Född 1938 i Forshaga, bosatt i Lysvik. Utbildad vid Rörstrands porslinsfabrik 1956-
1959 samt Konstfack 1959-1963. Representerad bl.a. på biblioteket i Karlstad, 
Forshaga Folkets Hus, Torsbybadet och Löfbergs Lila Arena.

Ohlson, Alfred
Skulptör och medaljkonstnär från Stockholm, levde 1868-1940. Studier vid Tekniska 
skolan. Offentliga arbeten bl.a. sandstensfi gurer till Skara domkyrkas portal, kopia 
av Notkes S:t Görangrupp samt staty av Karl XIV Johan i Örebro. Representerad 
i Nationalmuseum.

Pettersson, David 
Född 1967 i Piteå, uppväxt i Karlstad. Arbetar i Stockholm som konservator. Studerade 
vid École des Beaux-Arts i Caen 1989-91. Utställningar i Karlstad och Stockholm.

Pettersson, Leo
Skulptör, målare och tecknare bosatt i Henån, född 1953. Verk i offentlig miljö bl.a. 
för (dåvarande) Högskolan i Karlstad, på Redbergsplatsen i Göteborg och Postplan 
i Ljusdal. Ställt ut bl.a. på Röda Sten i Göteborg.

Qvarsebo, Thomas 
Föddes i Stockholm 1947. Studerade vid Konsthögskolan. Jobbar med männis ko fi gurer, 
ofta med anknytning till musik eller idrott, även mer abstrakt och avskalat. Känd för 
Palmeskulptur i riksdagen. Vargskulptur på Nordbanken vid torget i Karlstad.

Rafael Rådberg, Eric 
Bildhuggare från Kristinehamn, levde 1881-1961. Studerade för Christian Eriksson, 
vid Konstnärsförbundets skola och Académie Colarossi i Paris. Offentliga arbeten: 
Jenny Lind i Stockholm, Daphne i Kristinehamn etc. 

Reijers, Herman 
Skulptör och målare född i Amsterdam 1935, död 2001. Studerade vid Rijksakade-
mie voor beeldende kunsten. Kom till Sverige på 50-talet. Utfört bl.a. väggmålning 
i Forshaga Folkets Hus och skulpturen Elis i Taserud i Arvika.
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Sand, Lennart
Självlärd tecknare, målare och skulptör född 1946. Bosatt i Falun. Framställer ofta 
djur och natur i sina verk. Har bland annat arbetat med illustrationer i jakt- och 
fi sketidningar.

Sandberg, Lasse 
Föddes 1924 i Stockholm, var verksam i Karlstad, död 2008. Utbildad vid Beckmans 
skola. Arbetade bl.a. med collage, illustrationer för barnböcker mm. Representerad 
i Nationalmuseum, Karlstads kommun och Statens Konstråd etc.

Sjögren, Lars 
Född i Karlstad 1931. Verksam som målare, tecknare och grafi ker, studerade vid 
Skånska målarskolan. Mest känd för sitt abstrakta måleri. Representerad i Moderna 
Museet och Värmlands Museum.

Söderberg, Pecka 
Född i Charlottenberg 1962, bosatt i Göteborg. Utbildad vid KV konstskola, 
Nordiska Konstskolan i Finland och Konsthögskolan Valand. Utsmyckningar 
fi nns på Storgatan i Charlottenberg och i Göteborg (Allhelgonaparken, Kyrkbyn, 
skolor mm).

Tenhovaara, Calevi (ej på karta)
Född 1940, var verksam i Karlstad, död 2009. Utfört offentliga verk för bl.a. 
Värmlands Museum, Patienthotellet i Karlstad samt Ladugårdsängen Örebro. 
Bland utställningar kan nämnas ”Mitt herbarium” på Bergianska trädgården i 
Stockholm 2006.

Therét, Eric
Eric Therét är bosatt i Rucqueville, Frankrike. Verksam som skulptör sedan 1980. 
Arbetar oftast i granit, gärna med inslag av vatten, glas, stål eller rostfritt. (IW)

Thorlin, Per
Född i Oslo 1923. Utbildad till målare vid Valands under åren 1945-52. Har utfört 
offentliga arbeten bl.a. för Peder Skrivares skola i Varberg och på fasader i Göteborg. 
Målar bl.a. abstrakta landskap.

Tukiainen, Aimo 
Finsk skulptör, 1917-1996. Mest känd är han för ryttarstatyn av Mannerheim i 
Helsingfors som avtäcktes 1960. Har utfört en mängd offentliga arbeten i Finland, 
med både abstrakta och fi gurativa motiv.

Wahlström, Börje
Skulptör verksam i Årjäng. Studier vid Konstfack, Valand och Konsthögskolan. 
Arbetar företrädesvis med sten, även brons och trä. Utfört offentliga utsmyck-
ningar i Hjo, Årjäng, Eda, Dals Ed och Stockholm m.fl .
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Wexelsen Goksøyr, Kjersti
Bosatt i norska Nittedal, född i Oslo 1945. Studier vid Statens Håndverks- og 
Kunstindustriskole och Statens Kunstakademi. Utsmyckningsuppdrag bl.a. för 
Høgskolen i Haugesund och Forsvarets Luftvernshøyskole i Stavern. Ställt ut på 
Vigelandsmuseet, Akers brygge i Olso m.m.

67

FÖR EGNA ANTECKNINGAR

UPPTACK_KONSTEN_111025   97UPPTACK_KONSTEN_111025   97 2011-10-31   13.112011-10-31   13.11



98

Yttre hamnen

Suttersälven

Tullholmsviken

Suttersälven

Mariebergsviken

Inre

hamnen

P
rå

m
k a

na
le

n

Östra älvgrenen

Sundsta-
tjärnetKL

AR
ÄL

VE
N

Ruds-
tjärnet

Sandbäcks-
tjärnet

Västra älvgrenen

Ham
mar

öle
de

n

H
am

m
a r

öl
ed

e n

R
os

en
bo

rg
sg

at
an

In
f a

nt
e r

i g
at

an

E1
8

Sandbäcksgatan

S
un

ds
ta

vä
ge

n

Haga
led

en

Br
og

at
a

n

Magasinsg.

StrandvägenPackhusgatan

Sjömansgatan

Hamngatan

J
ungm

ansg.

K
la

ra
- b

or
g

sg
.

Älvgatan

Hööksgatan

K
a rl I X

:s  g.

Våxnäsgatan

Jä
rn

vä
g s

g .

Ö
st

ra
To

rg
ga

ta
n

R ingerv.

R
ud

sv
äg

en

La
gm

Östra
 Infarten

Mossgatan

Nya Depåv.

Våxnäsgatan

Tu
llh

us
-

ga
ta

n

K
ar

la
ga

t a
n

R
am

ga
ta

n

Norra Al

Tim
me

rga
tan

Orrho lmsgat an

Kanikenäset

Våghusg.

Kolgata
n

Gasverksg. Stuvarg.

SANDBÄCKEN

SUNDSTA

KVARN-
BERGET

HERR-
HAGEN

KLARA

VIKEN

NORRSTRAND

ORRHOLMEN

MARIEBERG

HAGA

TINGVALLASTADEN

STRAND

Gubbholmen

Tingvalla
 isstadion

Sandgrunds-
     udde

Tingvalla
      IP 

Central-
station

Norra Sanna

Mariebergsskogen

Stads-
 träd-
gården

Central-
sjukhuset

0 500 1 000250 m

Kartan framställd av stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun 2011-10-12

1
24

3

8

7 6
5

14 15
16 1718

19

20

21

22

2324
25

26
27

36

37
38

39

40

41

43

4442

46

47

48

49

50

51

52

53

56

55

54

10
1211

28

29

30

35

45

13

9

→

UPPTACK_KONSTEN_111025   98UPPTACK_KONSTEN_111025   98 2011-10-31   13.112011-10-31   13.11



99

  Gräsdalens
industriområde

Väster-
strands

IP

VÅXNÄS

HAGALUND

ROMSTAD

GRUVLYCKAN

GRÄSDALEN

Romsta
ds

vä
ge

n

Gruvgången

Karm
gatan

Jättens väg

Ö
st

ra
 G

us
ta

vs
be

r g
sv

.

S
e l

m
a 

La
ge

rlö
fs 

ga
ta

Hyacintg.

Hagalundsv.

M
ejer ig.

Sk
og

ha
lls

vä
ge

n

Hagalundsvägen

E18

Ullebergsleden

Vä
str

a 
älv

gr
en

en

Norra
Kyrkogården

RG

Färjestads
     IP

RUD

Östra Infarten

Nokiag.

Mossgatan

M
os

sg
at

anB
lönduos ga tan

de

Svinbäcks-
tjärnet

GRANHULT

Kronop.
   IP

Granhultsliden

H
öst ga tan

Vårgatan

S
ka

ld
en

s

gata

Gustaf Frödings gata

Som
margatan

S
om

m
ar gat an

E18

KRONOPARKEN

E18

Rud
centrum

Våxnäs
centrum

Kronoparken
centrum

Karlstads
Universitet

0 250 500 m

0 250 500 m 0 250 500 m

57
58

61

60
59

31

33 34

62

63
64

65

67
68 69

70

66

32

UPPTACK_KONSTEN_111025   99UPPTACK_KONSTEN_111025   99 2011-10-31   13.112011-10-31   13.11



100

Litteratur i urval
Agerberg, Kjell, Gunnar Nilsson. En svensk skulptör i Paris, Alingsås 1997
Bjelvenstam, Bo, Ernst Jacobsson. Arkitekt, oscarian, jude, Stockholm 1991
Blomqvist, Anders, ”Stadsträdgården i Karlstad” ur Det gröna rummet, 
Värmlands Museums årsbok 1997
En verkstad i Karlstad. Minnesskrift utgiven med anledning av AB C J Wennbergs mekaniska 
verkstads 75-åriga tillvaro, Karlstad 1950
Brandberg, Sten V, Kristinehamnskonstnärer, Kristinehamn 1980
Brixel, Richard, Aspekter. Richard Brixel, Örebro 1994
Collvin, Birgitta, ”Frödingstenen i Alster” ur Tidens ting och tankar, 
Värmlands Museums årsbok 1996
Cooper, J.C. Symboler. En uppslagsbok, Borås 1995
Diös, Anders, Anders Diös 1891-1986. 100-årsalbum 1991, Uppsala 1991
Fjaestad, Monika, Vindarnas bo. Besiktningsrapport, Riksantikvarieämbetet 1997-01-20
Fröding, Gustaf, Gustaf Frödings samlade skrifter, Stockholm 1911
Karlstads stift i ord och bild, Stockholm 1952
Katalog 32, Statens konstråd 2002, 2003
Katalog 35, Statens konstråd 2005, 2006
Kjellin, Helge, Christian Eriksson 1858-1935, Stockholm 1953
Konstnärsförbundet. Värmlands Konstförening, Karlstad 1993
Kruse, Hans, Fredsmonumentet i Karlstad, Karlstad 1980
Kübler Boström, Jutta, Konsten på Karlstads universitetsbibliotek, Karlstad 2005
Michanek, Germund och Rosenblad, Ingvald, Gustaf Frödings brev 1, Stockholm 1981
Michanek, Germund och Rosenblad, Ingvald, Gustaf Frödings brev 2, Stockholm 1982
Millroth, Thomas, Liss: bildhuggare, Stockholm 1994
Natur och Kulturs Konstnärslexikon. Svensk konst under 1900-talet, 
redaktion Peder Alton och Ingamaj Beck, 1991
Nilsson, Bernhard, Karolinen. Omlokalisering, byggnad, myndigheter, Karlstad 1993
Nygren, C E, Karlstads stads historia III 1816 – 1949, Karlstad 1954
Nygren, C E, Karlstads brand 1865 och stadens senare historia, Göteborg 1915
Olsson, Henry, Fröding, Stockholm 1987
Reijers, Herman, Arbetskatalog 1981. Herman Reijers, Karlstad 1981 
Ronge, Mats, Det gamla Carlstad, Karlstad 1958
Ronge, Mats, Original i Värmland, Karlstad 1953
Sandström, Sven m.fl . Konstverkens liv i offentlig miljö, SAK, publikation 91, 1982
Svenska konstnärer. Biografi sk handbok, Vänersborg 1995
50 år med Karlstads Bostads AB, Karlstad 1992

Övriga källor
Drätselkammarens protokoll 1957
Karlstads församlings Kyrkorådsprotokoll 1934-1938, Karlstads Domkyrkoförsamling
Karlstads Kommunstyrelses protokoll 1972
Kataloger skulpturutställningar i museiparken åren 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006
Kulturnämndens protokoll och dokument
Kyrkogårdsnämndens protokoll 1946, Karlstads Domkyrkoförsamling
Skolstyrelsens protokoll 1964, 1965
Stadsfullmäktige i Karlstad. Handlingar år 1933, 1937, 1948, 1954 och 1955
Tidningsartiklar framförallt ur VF, NWT och KT i samband med invigningar av skulpturer.
Värmlands Konstnärsförbund 1919-1999, Jubileums-CD
Konstnärers egna hemsidor
Skulptörförbundets hemsida
www.ne.se
www.nwt.se

UPPTACK_KONSTEN_111025   100UPPTACK_KONSTEN_111025   100 2011-10-31   13.112011-10-31   13.11







Upptäck Konsten i Karlstad (tidigare Upptäck Karlstads skulp-
turer) är en behändig guidebok som tar dig med på strövtåg 
bland konstverken på gator och torg i Karlstad. Boken är ut-
given av kultur- och fritidsnämnden i Karlstads kommun och 
vänder sig till såväl turister som gamla och nya karlstadsbor.

Läs om välkända skulpturer som Fredsmonumentet och Sola 
i Kallsta. Följ med in på bakgårdar och upptäck vackra 
konstverk som du kanske inte annars skulle hitta. Kartor där 
konstverken märkts ut hjälper dig att hitta rätt. I slutet av 
boken fi nns också en uppslagsdel med korta konstnärsbio-
grafi er och karthänvisningar.

I fjärde utökade upplagan fi nns en rad nytillskott bland de 
offentliga konstverken i Karlstads Kommun. Läs t.ex om 
Lena Cronqvists Hand i hand i Museiparken, Monika Goras 
lysande bollar Homo Ludens på Tingvallahallarna eller det nya 
parkmiljöverket Vägen Hem på Våxnäs. Samtliga nytillskott 
och några nytagna fotografi er är i färg.

Anna Svenssons texter fi nns kvar sen föregående uppla-
gor. Anna är konstvetare och har bl.a. varit verksam som 
konstkritiker, konstpedagog och chef för Kristinehamns 
konstmuseum. Nya texter är skrivna av Karlstads kommuns 
konstsekreterare Ingela Wessmark. För fotot står som tidigare 
Staffan Jofjell, fotograf, fi lmare och konstnär som arbetar med 
bilder, text, video på uppdrag och som egna projekt. Han 
har medverkat i utställningar i bl.a. Sverige, Norge, Finland, 
Turkiet, Albanien och Bosnien.




