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Kapitel 1

Inledning
1. 1 Bakgrund

1895 färdigställdes ett av Italiens största och viktigaste monument i form av nationalhjälten
Giuseppe Garibaldi placerad på en av Roms karakteristiska kullar. Monumentet är uttryck för en
växande nationalism inom hela Europa där det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet fylls av vad
som brukar kallas "statyernas krig". Att manifestera nationalistiska gemensamma ideal och
strävanden blir mycket viktigt i alla Europeiska stater under denna tid.1
Dessa nationalpatriotiska ideal är mycket typiska för just denna tid men monument och statyer
över personer, händelser och särskilda bragder har ständigt använts genom människans historia.
Från tidiga träskulpturer till modernare stål och bronsstatyer. Dessa monument har ofta använts för
att symbolisera olika former av gemenskap och strävanden. Det kan handla om att skapa en
nationell eller lokalpatriotisk gemenskap eller att förmedla något högre ändamål att sträva efter. I
Sverige under de senaste decennierna särskilt under slutet av 1900-talet vandrade monumenttrenden
långsamt från att framförallt söka manifestera en nationell gemenskap till att mer fungera som
identifikationsobjekt för lokalsamhället och de mindre bygdernas folk.2 Vi kan beskåda denna
förändrade trend genom att vi mot slutet av 1900-talet såg minskad resning av kungliga statyer och
krigsmonument i den nationella patriotismens tjänst. Idag ser vi istället att monument som samlar
dessa mindre bygders folk blir allt viktigare.3
Monumentet ”Sola i Kallsta” 4 har just karaktären av att vara ett uttryck för lokalsamhällets
gemenskap och strävan efter att skapa en lokal identitet. Hon uppfördes 1985, ett år efter Karlstads
400års jubileum och har sedan dess använts flitigt i marknadsföring bredvid solsymbolen skapad av
Lasse Sandberg 1968. Myten om Sola har muntligt traderats av kommunens invånare alltsedan EvaLisa Holtz dödsdag 1818 men blev inte manifesterad i fysisk form förens 1985 då Herman Reijers
skapar en skulptur av denna värdshusflicka. Sola blir placerad utanför Karlstads Stadshotell och får
därmed en central plats dels mycket nära några av stadens viktigaste byggnader och platser men
1 Ulf. Zander (red) & Klas- Göran Karlsson. Historien är nu, En introduktion till historiedidaktiken. (2009) Lund:
Studentlitteratur. s. 110
2 Peter. Aronsson. Historiebruk- Att använda det förflutna. (2004) Lund: Studentlitteratur. s. 207 & 209
3 Aronsson s. 207
4 Se bilaga 1. Statyn ”Sola i Kallsta”.
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framförallt en central plats i medborgarnas och kommunens medvetande. Statyn blir snabbt en del i
bilden av Karlstad som en symbol för kommunen att använda på informationsblad och
turistbroschyrer. För medborgare och tillresande blir Sola viktig för att ha en historia om en konkret
person att relatera till då man hör Solstads- begreppet. När invånarna skall försvara att staden kallar
sig Solstad behöver man inte endast åberopa Karlstads många soltimmar utan har nu även en
historisk berättelse manifesterad i en staty som ger legitimitet åt stadens självutnämnda benämning.
Eftersom statyn tillsammans med annan mytbildning kring solstaden har tagit ett så starkt
uttryck i kommunens profilering vore det vidare intressant att undersöka hur man har använt
historien om myten Sola. Vad var egentligen det bakomliggande syftet med resningen? På vilket vis
bidrog den till kommunens identitet och hur mottogs den som lokalpatriotisk symbol?

1. 2 Syfte
Utifrån denna bakgrund ämnar studien undersöka två aktörers bakomliggande intressen och
intentioner med resningen av statyn "Sola i Kallsta”

1. 3 Forskningsfrågor
För att finna dessa bakomliggande intentioner och intressen läggs fokus i studien dels på
upphovsprocessen där journalisten Lennart Cedrup i hög grad var deltagande. För att besvara
konstnären Herman Reijers intressen och intentioner ställs även frågan om skulpturens gestaltning
kring vilken han var ansvarig.
1. Hur såg den process ut som slutade i invigningen av monumentet?
2. Vilka var intentionerna med skulpturens gestaltning?

1. 4 Avgränsningar

I min uppsats vill jag inte verifiera eller skapa någon som helst historisk kunskap om den faktiska
personen Eva- Lisa Holtz eftersom forskningsfrågorna tar ett annat fokus. Uppsatsen kommer
endast behandla själva myten och hur denna har tagit sig uttryck i monumentet. Av intresse för min
3

uppsats är framförallt bakomliggande syfte med resningen av statyn samt dess koppling till den tid
då den restes. Därför kommer studien begränsas till perioden 1984- 1985. Under denna tidsperiod
sker donationen av statyn, förehavanden kring uppförandet samt invigningen vilket gör denna
tidsperiod intressant för att besvara frågeställningarna. En nackdel med att endast söka information
inom dessa specifika gränser blir givetvis att annat material som är arkiverat utanför denna period
på förhand utesluts även om det kan ha varit av intresse. Formen av en B-uppsats gör dock
avgränsningen nödvändig framförallt på grund av begränsad tid.
För att få ett mer uttömmande och precist svar hade även intervjuer av berörda och deras
anhöriga varit av intresse, en undersökningsmetod som återigen inte heller ryms inom den anslagna
tiden för arbetet. Den källa vilken istället används för att komma så nära konstnären Reijers tankar
och intentioner med statyn är i studien en text författad av Bertil Bengtsson, tidigare student till
Herman Reijers.
Forskningsfrågorna i studien är uppställda så att det skall vara möjligt att finna ett svar på dem
inom ramen för detta arbete samtidigt som de är nödvändiga för att besvara mitt syfte.

1. 5 Litteratur och tidigare forskning

En undersökning av den karaktär jag har valt att göra blir ofrånkomligen en undersökning av
historiebruk5. Kring placeringen av monumentet ”Sola i Kallsta” finns flera exempel på historiebruk
från både privata och offentliga aktörer. För att få en god teoretisk grund till historiebruk kring
monument har jag valt att använda bla Peter Aronsson, professor i historia vid Växjö Universitet.
Hans bok Historiebruk- att använda det förflutna (2004) ger en god handledning i det breda
forskningsfältet historiebruk och flera av dess olika vinklingar. I uppsatsen kommer Aronssons bok
vara central när jag diskuterar hur olika aktörer har brukat historien om Sola. Även
universitetslektor Ulf Zander skriver tillsammans med andra forskare om praktiska exempel på
monumentalitstiskt historiebruk i boken Historien är nu (2009).

För att få större inblick i forskningen kring lokal- och kommunhistoria ämnar jag använda lektor i
idéhistoria Anders Rodells bok Det Brutna Svärdet – minne monument och unionsupplösning
(2004). Studien riktar sig till fredsmonumentet på Stora Torget i Karlstad och hur just detta
monument har mottagits av ortsbefolkningen, men även vilka bakomliggande syften som fanns med
5 Se utförligare diskussion kring historiebruk s. 9
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monumentet. Johan Samuelssons doktorsavhandling Kommunen gör historia (2005) är en studie
mer inriktad på hur stora institutioner likt kommuner kan bruka historien. Boken handlar om
Eskilstuna och hur denna kommun genom jubilarer, musée projekt och liknande tillställningar har
bidraget till att skapa en lokal identitet. Studien är intressant i det avseendet att den diskuterar
historiebruk kring utställningar och invigningar vilket har stor likhet med invigning av statyn som
kommer tas upp i min egen uppsats. Anna Svenssons bok Upptäck konsten i Karlstad- Guide till
konsten på gator och torg (2011) har även gett en bra bild om vilka andra statyer som står
uppställda i Karlstad men framförallt givit en mycket innehållsrik text om Sola.
Tidigare uppsatser kring monument och monumentalistiskt historiebruk går att finna från bland
annat tidigare studenter vid Karlstads universitet. Pia Nibells B-uppsats Lekande Barn (2011) samt
Tobias Aronssons C-uppsats Vindarnas Boning (2007). Båda dessa uppsatser behandlar skulpturer i
Karlstads kommun och vilken historia dessa har att berätta. Utanför Karlstad finner jag även Gerald
Walchs kandidatuppsats från Linköpings universitet Karl XIV Johan- staty i Norrköping
(2007).Walch studerar ingående historien kring statyns invigning och försöker utröna syftet med
dess resning. Han kommer fram till slutsatsen att statyn söker förmedla och berätta många olika
historier. Bland annat diskuterar han kommunen Norrköpings intressen i uppförandet.
Mycket central för min egen uppsats är även Johan Erikssons B-uppsats från Karlstads Universitet
Solstaden - En studie av Karlstads marknadsföring och identitetsarbete (2010). Denna uppsats
behandlar tidpunkten för Karlstads 400års jubileum 1984 kring vilken man på allvar började
marknadsföra sig själv som solstaden. Uppsatsen har som syfte att se hur Karlstads kommun har
marknadsfört sig självt både utåt mot andra kommuner och tillresande men även mot den egna
befolkningen där processer som kommunens eget identitetsarbete stått i fokus. För att vidare bidra
med forskning kring Karlstads kommuns identitetsarbete och profilering faller sig min egen studie
av monumentet ”Sola i Kallsta” naturligt.

1. 6 Metod

Följande studie kommer att använda sig av till största delen tolkande och kvalitativa inslag då
källmaterialet kommer läsas för att komma åt underliggande meningar och sammanhang.6 Denna
metod är motiverad då mycket av källmaterialet består av enskilda handlingar vilka behöver
placeras i en följd och i en kontext för att förstås. Detta är även nödvändigt eftersom studien söker
6 Florén, Anders & Ågren, Henrik. (2006) Historiska Undersökningar. s. 56
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svar på ganska korta händelseförlopp samt bakomliggande tankar hos endast två aktörer. I en sådan
undersökning är det viktigare med ett kvalitativt djup än en kvantitativ bredd. 7 För att besvara den
första av mina forskningsfrågor kommer jag använda mig av källmaterial som jag finner i
kommunarkiv. Jag skall använda mig av arkivmaterial från olika enheter vid Karlstads
kommunarkiv såsom kulturnämnden, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Dessa handlingar
har valts för att kunna besvara den första av mina forskningsfrågor då jag försöker förklara den
process som led fram till invigningen av statyn. Faktamaterialet som hämtas ur kommunarkivet
begränsas utav mina avgränsningar på så vis att jag riktar mitt undersökande fokus till begränsade
områden vilket skulle kunna ha effekten att någonting som skulle ha varit relevant för min
undersökning inte kommer upptäckas på grund av att de befinner sig i handlingar utanför den
undersökta tidsram som jag anslår min egen undersökning. Exempelvis kan där finnas information
rörande uppförandet som möjligtvis är arkiverat innan 1984. En brist i undersökningen kan även
skönjas eftersom jag ej går igenom varje del av allt material under den anslagna tidsperioden.
Istället sker sökning i register efter dokument som innehåller huvudorden Sola, Cedrup och reijers
eller skulpturer och monument i allmänhet. Detta görs för att enkelt kunna sålla bort handlingar ur
arkiven som inte är intressanta för min undersökning. Metoden är dock beroende av att materialet är
arkiverat på det vis att handlingar angående statyn är arkiverade under eller i anslutning till något av
de huvudord som studien tagit avstamp ifrån.
Arkivmaterialet bearbetas av författaren för att i uppsatsen mynna ut till en övergripande
beskrivning av händelseförloppet med den uppställda frågeställningen som ram.

För att komma så nära ett bra svar som möjligt till min andra forskningsfråga kommer jag använda
en text skriven av en tidigare student till konstnären Herman Reijers. Studentens tolkningar av
Reijers konst kommer anses som bästa möjliga källa för att förstå konstnärens tankar bakom
monumentet Sola. Denna källa används främst eftersom konstnären själv gick bort 2001.
Tolkningarna av skulpturens gestaltning som framförs i studien är i huvudsak Bengtssons egna men
dessa kommer delvis omformuleras och placeras av mig för att skapa ett litterärt sammanhang.

1. 7 Källor och källkritik
De källor som behandlas i undersökningen går att finna i Karlstads kommun och stadsarkiv.
Handlingarna är arkiverade under 1995 års arkivlag och bör därför kunna ses som pålitliga i den
7 Florén & Ågren s. 56
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formen att de är vad de utger sig för att vara.8 Källmaterialet från 1967-68 samt 1984- 85 är även
källkritiskt godtagbart utifrån närheten i tid. Detta gör även att huvudparten av källorna är skrivna
på maskin och de få texter som är handskrivna är utformade såsom offentliga dokument bör vara,
alltså läsbara. Det skall dock nämnas att handlingar från tex kommunfullmäktige och
kommunstyrelsemöten är sammanfattad information och utdrag ur diskussioner. Viss information
kan således saknas ur dessa arkiv som kan varit intressant för min undersökning. Samtidigt är även
författarna av de brev och sammanfattningar utförda av tjänstemän vid kommunen vilket givetvis
kan ha påverkat källorna genom den mänskliga faktorn. De arkivmaterial jag har använt mig av är
följande. Karlstad Kommun: Kommunfullmäktige, Kulturnämnden och Kommunstyrelsen. Till
dessa handlingar tillkommer protokoll samt bilagor från andra förvaltningar inom kommunen såsom
stads och parknämnden.
Det huvudsakliga källmaterialet till min andra forskningsfråga är en text författad av Bertil
Bengtsson som var student till den konstnär jag ämnar behandla. Texten är sammanfattad
information baserad på studentens egna iakttagelser vilket således gör den till litteratur enligt Florèn
och Ågren. Samma författare menar dock att även litteratur kan användas som källor vid vissa
tillfällen eftersom forskningsfrågor och syften är det som i grunden avgör skillnaden mellan
litteratur och källor.9 Eftersom jag i min undersökning söker svaret på konstnärens intentioner med
skulpturens gestaltning betyder detta att jag i det närmaste försöker få konstnären egna tankar om
sin konst. Då Herman Reijers dock avled 2001 blir en intervjustudie omöjlig och jag måste istället
söka mig till den närmaste källa som kan säga något om konstnärens tankar. I detta finner jag hans
egna student ligga mycket nära och använder mig därför av en text författad av densamma som
källa i min studie. Texten är tendentiös på grund av författarens relation till konstnären men detta är
ej en brist i min undersökning. Snarare en fördel eftersom jag vill ha källor som är så personligt
nära konstnären som möjligt. Det bör även nämnas att denna student nu är anställd som
konstintendent vid Värmlands Museum vilket bör kunna användas som argument för att han förmår
ge en så bra och professionell bild som möjligt av Reijers konstnärskap.
I studien ingår även källmaterial i form av en tidningsartikel från Nya Wermlands- tidningen.
Artikeln kommer behandlas just som en källa för att finna information om en specifik händelse.
Artikeln är kortfattad och tar endast upp delar utav vad som skedde under det händelseförlopp den
handlar om vilket ger densamma många brister framförallt i urval. Journalisten och författaren av
artikeln tolkar även det skedda vilket ytterligare ger källan brister. Källan är ändå relevant och
nödvändig för att beskriva den händelse som är intressant för undersökningen.

8 http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9900782.htm
9 Florèn & Ågren s. 69, 70
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1. 8 Teoretisk utgångspunkt

Monument
Huvudfokus i denna uppsats kommer att ligga på en enskild staty uppförd i Karlstad 1985. Denna
staty är till viss del en konstnärlig skapelse som vill förmedla skaparens konstnärliga skicklighet.
Men på grund av sin historia och sin koppling till minnet av äldre tider kan man argumentera för att
denna staty skulle vara något mer. Statyn "Sola i Kallsta" är en offentlig staty som förtjänar att
benämnas monument på grund av att den förmedlar ett minne om en historiskt verifierad person.10
Även om hennes historia inte är mer än en myt så har monumentet för eftervärlden en historisk
autenticitet på grund av sin förankring till en lång muntlig tradition. En staty blir någonting mer och
kan benämnas monument då den i sig själv kan manifestera en historisk händelse, ideal eller
identitet som kan verka som förebild för åskådaren. Monumentet strävar efter att påminna, erinra,
uppmana och lära ut någonting till sin iakttagare.11 Detta ger i sin tur monumentet en stor möjlighet
till att kunna verka historieförmedlande såsom en "lärobok i sten".12
Monument kan även användas för att bevara "Minnet av mig själv och sina närmaste".13 Ett
tydligt exempel på detta är runstenar som ofta vill förmedla en eller ett par personers krigs eller
arbetsinsatser under den tid de levt. Just dessa stenar restes eller beställdes ofta av personen själv
men liknande exempel på privata initiativ att bevara minnet av sig själv och sina närmaste ser vi
även senare i historien. Särskilt under 1800-talet kan vi se detta då fokus dock ligger mer på att
minnas arbetsinsatser än krigsinsatser.14 Monumentet kan även söka förmedla en religiös
uppmaning, en ekonomisk norm eller en nationell patriotism. Monumentets potential till
historiebruksanvändning är med andra ord enorm.
Förutom att verka som läroböcker i sten kan monument även fungera som nationella och lokala
"helare och delare".15 Ett sådant exempel ser vi placerat på Karlstads största torg nämligen
fredsmonumentet från 1955 "Det brutna svärdet". Monumentet skulle dels påminna om den fredligt
skapade brytningen av unionen mellan två nationer 1905 men tog även i anspråk att hugfästa ett
annat mer närliggande minne. Monumentet skulle påminna om den samhörighet svenskar och
norrmän emellan som gjort sig gällande under krigsperioden 1940-45.16

10
11
12
13
14
15
16

Aronsson s. 194
Zander s. 109
Zander s. 107
Aronsson s. 198
Aronsson s. 198 FF
Zander s. 110
Rodell s. 15
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Historiebruk och Historiekultur
Begreppet historiebruk kan förklaras med orden, att bruka historien, att "använda" historien.
Begreppsbeskrivningen skulle kunna avslutas här men bör sättas in i ett större sammanhang för att
göras relevant för läsaren och för min egen uppsats. Historikern Peter Aronsson har förklarat
historiebruk som "de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda
meningsskapande och handlingsorienterade helheter". Historiekultur förklarar han vidare som "de
källor, artefakter, ritualer, sedvänjor och påståenden med referenser till det förflutna som erbjuder
möjligheter att binda samman dåtid, nutid och framtid".17 Historiekultur är följaktligen ett mycket
vitt begrepp som samlar gemensamma ceremonier i olika områden från firanden av traditioner till
politikens traditionella tillvägagångssätt.18 Historiebruk blir då genom dessa förklaringar alla de
yttringar då kulturarvet används för att skapa helhet och mening.19
I min egen undersökning vill jag se "Sola i Kallsta" som en ansamling av ett specifikt kulturarv
vilket placeras i ett sammanhang och en helhet som får en större mening idag och framöver. Alltså
en koppling mellan dåtid, nutid och även framtid.
Den definition som tagits upp är mycket omfångsrik och förklarar därav historiebruk som något
mycket varierande. Av tradition brukar de vilka brukar historien enklast jämföras med historiker,
lärare, forskare, arkivarier och arkeologer som handskas direkt med historisk forskning och sedan
omsätter denna i text och föreläsningsform.20 Denna framställning blir dock mycket snäv eftersom
historiebruk ofta tar en mycket mer subtil form i det vardagliga samhället. I följande tabell (tab. 1.1.
nedan) kan vi se just sådana exempel på hur historiebruk tar form på väldigt många olika vis i det
vardagliga samhället. Olika faktorer spelar in i detta mycket vida begrepp då det dels finns olika
behov av historien men även olika sorters bruk, brukare och funktioner som detta bruk skall tjäna21.

17
18
19
20
21

Aronsson s. 17
Aronsson s. 18
Aronsson s. 17
Zander s. 56
Zander s. 59
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22

Typologin används i studien för att problematisera och förhoppningsvis fördjupa läsarens förståelse
av historiebruk. Tabellen visar historiebrukets många olika dimensioner i att dels kunna vara ett
politiskt instrument, fylla ett existentiellt behov eller, som vi skall se exempel på nedan, att minnas
och konstruera historier.

22 Zander. (tabell) s. 59
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Kapitel 2
Undersökning

2. 1 Placering av Statyn
1984 firar Karlstad sitt 400 års jubileum då grundandet av staden skedde 1684. Denna koppling
skall vi närmare se vara mycket intressant när man väljer att placera den nya statyn "Sola" i nära
anslutning till statyn gestaltande just stadsgrundaren Karl IX. Med anledning av stadens firande
skickas till Karlstad kommuns kulturnämnd en förfrågan från stadsträdgårdsmästare Ingvar Hember
den 4 April 1984. Hember är angelägen om att det bör uppföras en offentlig staty i staden som kan
påminna om 400 årsjubileet. Han anslår en ledig plats utanför stadsbiblioteket i hörnet av Norra
Strandgatan och Västra Torggatan som skulle passa bra som utrymme för uppförandet av en staty
och föreslår även att man förslagsvis skall uppföra en staty av "Sola i Kallsta". Hember menar att
hon redan är en symbol för staden men nu skulle kunna bli det i en mer påtaglig form.23
Kulturnämnden svarar stadsträdgårdsmästare Hember den 25 April där de tackar för brevet,
hänvisar det vidare för beaktande i kommunstyrelsen men förklarar att Karlstads kommun redan
den 4 mars 1984 mottog som donation av journalisten Lennart Cedrup en skulptur föreställande
"Sola i Kallsta" utförd av konstnären Herman Reijers. Denna har donatorn dock önskat placera i
anslutning till stadshotellet.24
Det finns en vilja både från kulturnämnden och kommunstyrelsen att denna skulptur skall kunna
placeras och invigas redan under jubileumsåret 1984 men processen drar ut på tiden av okänd
anledning och det dröjer fram till i december 1984 då S. Hallström vid stadskansliet "påminner"
kommunfullmäktige om att man genom Axel Nermans donationsfond har till sitt förfogande 99,054
kr att använda till något för kommunen nyttigt ändamål.25 Hallström föreslår till kommunstyrelsen
att avkastningen från Nermans donationsfond kan gå till fundament och arrangemang kring statyn
"Sola i Karlstad". Gatu- och parknämnden arbetar fram ett kostnadsförslag som landar på 96 000 kr
som man redovisar för kommunfullmäktige vilka även mottar förslaget. Uppdraget landar sedan
återigen på gatu- och parknämnden att genomföra det praktiska arbetet med att placera fundament
och belysning kring statyn.26 Denna till en början ganska långsamma behandlingen under andra
hälften av 1984 tillsammans med tiden det tog för kostnadsberäkningar och beslut om dessa under
1985 gör att statyn inte blir invigd fören Juni 1985. En orsak till dröjsmålet under 1984 kan mycket
väl bero på att man söker någon att fylla kostnaden för placeringen av fundamentet vilket man till
23
24
25
26

Kulturnämnden 1971-2006. 1984- A 1 :35. Bilaga. § 133a
Kulturnämnden 1971-2006. 1984- A 1: 35 bilaga §133c
KF inneliggande handlingar till protokoll 1985. A 1B: 87 bilaga 109.
KF inneliggande handlingar till protokoll 1985. A 1B: 87 bilaga 109
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slut finner i Nermans donationsfond. Till slut får då Cedrups donation en plats utanför stadshotellet
i Karlstad. Tyvärr sker inte placeringen under det önskade jubileumsåret utan först ett år senare.

Onsdagen den 19 Juni 1985 invigs så till slut statyn Sola. Följande dag kan vi läsa i Nya Wermlands
– tidning om arrangemanget kring invigningen där journalisten Mats Dahlberg uppskattar den
folkliga närvaron till cirka 200 personer. Donatorn Lennart Cedrup håller ett tal under invigningen
och berättar om sitt initiativ samt sin kontakt och diskussion med konstnären Herman Reijers.
Cedrup berättar att han nyligen återvänt till Karlstad från en 25 år lång vistelse i USA och ville
högtidliggöra sin hemkommuns 400 års jubileum med en gåva. Gåvan fick bli Sola som även hon
fick "återvända" till Karlstad, nu i form av en staty. Konstnären Reijers är även han närvarande vid
invigningen och förklarar att han fått fria tyglar att forma skulpturen, han berättar även om
materialet i vilket hon är gjord samt hur han tog bilen till Holland för att hämta hem henne från
gjuteriet. Till statyn fästs även en platta där Lennart Cedrup och Herman Reijers namn ingraveras
tillsammans med en dikt av Carl Hasselgren.27 Ingraveringen är återgiven nedan.

Sola i Kallsta. Värdshusflickan Eva- Lisa Holtz (1739- 1818)

ÅN VISKAR VÅRENS VINDAR

VAR GÅNG EN VACKER FLICKA LER

OM HENNE HÄR I STADEN

EN GLIMT AV HENNE ÄN MAN SER

HON SKYMTAR KANSKE ÄNNU I

HON VAR ALLT I JUST OCH FAGERT KVINNLIG

KASTANJEPROMENADEN

SKÖN GESTALT EN GÅNG

VAR GÅNG EN SOLGLIMT

HON ÄR TIDLÖS SAGA OM UNGDOM

GLITTRAR TILL

SKÖNHET, SOL OCH SÅNG

PÅ TROTTOAREN I APRIL

CARL HASSELGREN.

Donator Lennart Cedrup, Skulptör Herman Reijers28

Myten om Sola blev nu i en påtaglig form manifesterad och placerad i hjärtat av Karlstads
kommun. Initiativet till skulpturens resning kom som vi nu har sett inte från Karlstads kommun
utan från privata intressen. Något som förmodligen på ett mer lättillgängligt vis kan ha förenklat
Solas mottagande som lokalpatriotisk symbol i samhället då hon ej blev placerad av en högre
instans med motivet att skapa någon sådan symbol. Istället tilläts hon växa fram från privata
initiativ såsom journalisten Cedrup och skulptören Reijers vilka båda hade en tydlig förankring i
lokalsamhället.
Under invigningen av statyn tillkännager även Lennart Cedrup att han skall skänka pengar till ett
27 Mikrofilm NWT. 1985 – 20 Juni. Karlstads Universitetsbibliotek.
28 Bilaga nr2, Foto. Texten är ett förtydligande av författarens fotografering.
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stipendie på en kvarts miljon kronor. Ett besked som enligt journalisten Dahlberg möts med
applåder. Kommunens företrädare nämner Dahlberg möter beskedet med att se glatt överraskade
ut.29
En skrivelse skickas senare av Cedrup till kommunstyrelsen vilka ombeds att förvalta denna fond.
Till fonden donerade Cedrup 25 000 kr 1985. Han förband sig ytterligare att senast 31 augusti 1986
överlämna ytterligare 25 000 kr samt att senast den 31 augusti 1987 ha överlämnat summan 200 000
kronor till fonden. Ur fonden skulle det årligen formas ett stipendiat som skulle kallas solsta- priset
vilket skulle gå till unga värmlänningar mellan 10 och 23 år som visat exceptionella talanger inom
journalistik, sång, musik, målning, hantverk, författarskap eller liknande kulturella områden.30
Fonden skulle benämnas "Lennart Cedrups fond".31
För att bevara minnet av sig själv menar Aronsson att det är viktigt att man redan under sin livstid
ser till att säkra sig om evigheten.32 Fonden samt inskriptionen på statyn kan ses som en vilja att just
bevara sig själv och sitt namn för eftervärlden.

2. 2 Konstnären Herman Reijers
Skaparen av den staty som står i fokus i denna uppsats var skulptören och konstnären Herman
Reijers. Född 1935 och uppväxt i Amsterdam till en välbärgad och bildad fader. Herman blev tidigt
intresserad av konst och kultur mycket på grund av den omgivning i vilken han vistades med en
kulturintresserad fader och en syssling, Willem Reijers, som var en mycket känd skulptör i
området.33
Herman började under sin gymnasietid att studera teckning, målning och skulpturkonst och blev
senare den yngsta studenten någonsin att antas till konstakademien i Amsterdam34. Studierna vid
akademien fortgick under två år fram till 1954 då en sinande kassa drev Herman att efter tips från
vänner resa till Sverige för att där tjäna snabba pengar på skogsarbete
Sverige blir under denna tid påverkat av Koreakriget på så vis att efterfrågan på virke starkt ökar
från amerikanskt håll då de asiatiska länderna tillfälligt ställer in sina leveranser.
Herman får dock erfara ett mycket tyngre arbete än han först hade föreställt sig men bosätter sig
ändå så småningom i Karlstad och blir tidigt introducerad i det kulturella etablissemanget.35
29
30
31
32
33
34
35

Mikrofilm NWT. 1985 – 20 Juni. Karlstads Universitetsbibliotek.
KF. Protokoll. 1985. bilaga 279. Brev till kommunstyrelsen. Undertecknat S. Hallström. 19/8- 85
KF. Protokoll. 1985. bilaga 279. Donationsbrev undertecknat Cedrup. 16/7- 85.
Aronsson s. 198
Bertil Bengtsson (2001) Herman Reijers. Minnesutsrällning: Värmlands Museum s. 3
Gunnel & Kjell Swärd (1983) Konstnärer i Värmland. Simrishamn s. 140
Bengtsson s. 3
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Redan 1957 alltså 3 år efter att Herman anlände till Sverige får han plats för en visning av sin konst
vid Värmlands Museum. Arbetet som konstnär fortskred även om han tvingas ta jobb vid sidan om
för att överleva och försörja sin familj som han såsmåningom skaffar sig. Bland annat arbetade han
som teckningslärare i Grums och bildlärare i Forshaga.
Herman Reijers arbetade i sitt konstnärskap både som målare och som skulptör, flera teckningar
finns bevarade ofta målade endast med svart kolkrita vilket gav målningarna en enkelhet men
samtidigt ett tydligt uttryck. Reijers teckningar gestaltar på ett mycket precist sätt konstnärens
temperament som snabb och okonstlad i sina grova och breda kritdrag. 36 Dessa teckningar skapades
ofta i anslutning till och bidrog med inspiration till konstnärens skulpturer.37

2.3 Solas egenskaper och estetiska uttryck
Reijers konstnärskap är ofta mycket berättande med dramatiska händelser fulla av rörelse och liv38.
Denna dimension är framförallt det som göra Sola till ett monument utifrån den egenskapen att hon
söker förmedla just en berättelse till sina iakttagare. Sola förmedlar även just i egenskap av
monument ett föredöme, egenskaper förmedlas som bör insupas och efterliknas.39 Beskrivningar tas
upp av Svensson i Upptäck Konsten i Karlstad att Eva- Lisa Holtz var en tuff och bestämd kvinna.
Dessa egenskaper förklaras med att hon vid flera tillfällen vidtog juridiska åtgärder mot gäster som
inte betalade för sig. Samtidigt beskrivs Holtz i samma text som ha varit en strålande glad och
trevlig kvinna vilket är anledningen till att hon för allmänheten gick under namnet "Sola".40 Dessa
egenskaper återkommer även i Reijers intentioner med skulpturens framställning. Enligt
konstnärens student Bengtsson ville Reijers att skulpturen skulle berätta om en kvinna med skinn på
näsan, spänstig och självständig med en inre styrka. Skulpturen skulle ses som en hyllning till den
vanliga människans stolthet samt verka som en förebild för kommande yngre generationer av
kvinnor41. Skulpturen fungerar därmed som en slags historiekulturell artefakt som erbjuder
möjligheter att binda samman dåtid, nutid och framtid.42 Uppkomsten av dåtidens myt och historia
skulle förmedla goda egenskaper och dygder vilka var tänkt att reflekteras över i nutid men även bli
kvar för att inspirera människor i en framtid. Reijers blir här alltså själv en aktiv brukare av
36
37
38
39
40
41
42

Se bilaga 3.
Bengtsson s. 2
Bengtsson s. 3
Zorn s. 109
Anna Svensson. Upptäck konsten i Karlstad. Guide till konsten på gator och torg. (2011) Karlstad s. 19
Bengtsson s. 5
Aronsson s. 17
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historien genom att söka förmedla en meningsfull berättelse med hjälp av vissa utvalda
historiekulturella artefakter såsom myten om Sola och informationen kring henne.

Skulpturen tar i anspråk att vara en del av det offentliga rummet och försöker vara fysiskt nära de
människor som är betraktare av konsten. I skulpturen "Sola i kallsta" lyckas Reijers mycket
skickligt förmedla denna intention att låta Sola vara en del av folket.43
Sola är placerad utanför stadshotellet mycket nära Klarälven och den bro där sandbäcksgatan
möter Järnvägsgatan i centrala Karlstad. Inte mer än några meter från Sola längs med Järnvägsgatan
står stadens grundare Karl IX formad i brons på en hög sockel i vilken vasaättens insignier är
inristade. 1926 invigdes detta monumentet av Karl IX formad av bildhuggaren Christian Eriksson44.
Monumentet är ett lysande exempel på det tidiga 1900-talets nationalpatriotiska symboler då det var
viktigt att hugfästa en nationell gemenskap och historia.45 Enligt Reijers student hade konstnären
just detta i åtanke när han formgav "Sola i Kallsta" och ville göra Sola till en slags kontrast till detta
nationalpatriotiska monument stående på en hög piedestal. Hermans staty står istället på en mycket
låg sockel nästan på marken mycket nära folket. Det enda som därtill smyckar Sola och fungerar
som attribut är förklädet och hennes serveringshandduk. Till skillnad från Karl IX:s utsmyckade
klädsel med både kappa, svärd och stadsbrev i handen46. Vilket är exempel på ett ideologiskt
historiebruk47.
Den framställning som Reijers gav Sola på en låg sockel nära till folket med mycket enkla
attribut förklaras av hans student vara att Sola skulle hylla den mycket vanliga men samtidigt stolta
människan.48 Sola skulle vara en del av folket. En liknande vilja till att få sina skulpturer till att vara
en del av det vanliga folket visar Reijers i sitt arbete under 1970-talet i Parken Zoo i Eskilstuna. I
detta omfattande skulpturarbete har Herman gestaltat ett antal berömda personer som befinner sig i
rörelse att stiga ned från sina piedestaler för att beblanda sig med folket.49
Enligt Aronsson kan en sådan framställning vara viktig för att vinna stöd bland folket men
framförallt menar han att om monumentet ska uttrycka en lokal lojalitet, storhet eller identifikation
är det även mycket viktigt att just initiativtagaren till monumentet har en lokal och helst folklig
förankring för att vinna acceptans50. Att Reijers skulpturer står att finna på flera platser i Värmland
såsom "tornering" i Forshaga, "Sittande väktare" i Hammarö och "Vindögat" i Karlstad kan

43 Bengtsson s. 5
44 Svensson s. 28
45 Aronsson s. 209
46 Bengtsson s. 5
47 Se denna studie s. 10
48 Bengtsson s. 5
49 Bengtsson s. 6
50 Aronsson s. 195
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möjligtvis vittna om att konstnären hade just en lokal förankring och acceptans.51

Kapitel 3
Slutdiskussion

3.1 Slutsatser
I min studie har jag försökt finna olika bakomliggande intressen och intentioner med resningen av
"Sola i kallsta". Att söka sådana intentioner blir automatiskt att söka efter olika former av
historiebruk eftersom statyn i sig är en yttring av en historisk berättelse. Därför är alla intentioner
kopplade till statyn även kopplade till ett intresse och en tanke om hur historien skall användas.
I statyn Sola har vi i studien tagit del av olika aktörer och deras bakomliggande intressen med
resningen. Lennart Cedrup, initiativtagare och donator av statyn har som vi sett varit en aktiv
brukare av historien. Det har inte framkommit något direkt uttalat motiv med initiativet mer än att
han ville ge en gåva till sin hemkommun men det kan ändå dras slutsatser som tyder på att Cedrup
haft vissa bakomliggande intressen. Framförallt kopplat till Aronssons historiebruk kan vi se hur
resningen av statyn vittnar om en vilja att minnas sin egen person. I donationen av stipendiet återser
vi denna vilja genom att benämna fonden "Lennart Cedrups fond" och priset till Solsta- priset för att
få en koppling till den staty han även har donerat. Självklart skall man vara försiktig med att dra
slutsatser om en annan persons tänkande och dennes intentioner med sitt handlande. Men vi kan i
Cedrups handlande urskilja åtminstone en omedveten vilja att föreviga sitt eget minne. Inte minst är
den här studien ett bevis på att Lennart Cedrups namn och minne lever vidare och blir
uppmärksammat även i vår tid.

Jämte Cedrup har jag i studien uppmärksammat en annan brukare av historien nämligen konstnären
Herman Reijers. I sitt konstnärskap brukade Reijers ständig olika historier, ovan nämndes exemplet
från Eskilstuna där ett antal historiska och prominenta personer stiger ned från sina piedestaler och
hälsar på folket som går förbi. En sådan framställning är självklart ett bruk av olika historiska
berättelser om dessa personer. Liknande är "Sola i kallsta" en produkt av en historisk berättelse som
konstnären har tolkat. Reijers ger ofrånkomligen avtryck med sin egen personliga tolkning av Sola
men man kan argumentera för att denna tolkning mer var en del av hans konstnärskap än att han
skulle haft någon personlig vilja att förmedla.

51 Bengtsson s. 6
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Istället ger Reijers tolkning av Sola en möjlighet att förstå dåtidens tankar och ideèr. För det
första är relationen mellan Karl IX och Sola intressant inte endast för att övervinna folkets
förtroende som nämnts i uppsatsen. Att Sola är en arbetande kvinna med äganderätt (ingenting
nämns om någon partner) utan särskilda utsmyckningar, med foten fram och handen på höften kan
tolkas som dåtidens förändrade syn på genus och klass.
Att vara en entreprenör och stark som individ är också något som skulle kunna kallas tidstypiskt.
I framställningen av Sola nämns ingenting om en familj och hur hon tog hand om andra utan
fokuseringen är mycket individualistisk och fokuserar på de goda egenskaperna med den ensamma
kvinnan. 1971 slopas sambeskattningen av män och kvinnor i äktenskap vilket kan vara ett relevant
exempel på hur ett mer individualistiskt samhälle vinner insteg tillsammans med att kvinnan blir allt
mer jämställd mannen. Reijers tanke med att statyn skulle verka som förebild för kommande
generationer av kvinnor är även intressant i sammanhanget.
I min studie återkommer ordet monument mycket frekvent vilket gör att ordet tunnas ut och
förlorar något av sin innebörd. Statyn blir ett monument då den i sig själv kan manifestera en
historisk händelse, ett ideal eller identitet som kan verka som förebild för åskådaren. Jag vill här
uppmana läsaren att behålla tanken på att det bör ses som svåruppnåeligt och därför skickligt att
faktiskt lyckas skapa detta monument som lyckades få en förankring hos de människor som var
beskådare av statyns uppförande. Av stor betydelse är det även att denna förankring fortsätter att
existera fram till idag vilket Erikssons studie Solastaden är ett bevis på då han kommer fram till att
solsymbolen varit mycket effektiv och central för kommunens marknadsföring52.
Solas dimension som identifikationsobjekt för lokalsamhället och bygdens folk har denna studie
visat är mycket relevant och intressant. Vidare forskning med denna vinkling vore att förespråka då
det tyvärr endast behandlas flyktigt i min egen uppsats. Därför vill jag även vara försiktig med att
dra slutsatser om Solas betydelse som lokalpatriotisk och enande symbol men kan ändå konstatera
utifrån min undersökningsprocess att många karlstadsbor är intresserade av att tala och berätta om
Sola än idag.

De som läser denna studie hoppas jag nu ska kunna beskåda Sola och se ännu en dimension i
hennes många uttryck. Hon är ett verktyg för oss för att vinna insikt om dåtidens berättelse om
myten, nutidens inverkan på stadsbornas identitet och in i en framtid som inspiration. Nu kan vi
även till Solas uttryck lägga 1984-85 års historia om tillkomsten och intentionerna med statyn, en
historia som problematiserar men även utökar detta monuments betydelsedimensioner.

52 Eriksson, Johan. (2010). Solstaden, , En studie av Karlstads marknadsföring och identitetsarbete. Karlstad
University Press.
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3.2 Studiens relation till tidigare forskning
Genom denna uppsats har nu monumentforskningen utökats med ännu ett exempel på hur ett
monument kan användas för att uppmana, erinra och minnas händelser och personer. Liksom Tobias
Aronssons Vindarnas boning (2006), Pia Nibells Monumentets betydelsedimensioner (2011), Gerald
Walchs Karl XIV Johan- staty i Norrköping (2007) samt Anders Rodells bok Det Brutna Svärdet
(2004) också hade avsikten att göra. Dessa undersökningar riktade in sig liksom min egen på att
utröna avsikten och betydelsen med de monument som stod i fokus. Dessa, med mig inkluderad, har
använt historiebruk på olika vis för att införa detta som en viktig del av monumentens historia.
Exempel på sådant historiebruk är Cedrups vilja att minnas sin egen person men även kopplingen
till dåtidens allmänna människosyn samt förändrade syn på kvinnan.
I ett större sammanhang blir dessa mycket lokala undersökningar en ansträngning att bidra med
den mycket mer övergripande forskningen kring identitetsskapande processer och hur olika former
av historiebruk kan vara en viktig del av dessa. I detta fall har dock fokus enbart riktats till det
monumentalistiska historiebruket.
På ett lokalt plan är min egen uppsats endast en del av forskningen kring lokal och
kommunhistoria i Karlstads kommun men förhoppningsvis kan den bidra till att problematisera det
lokala identitetsarbetet. Min egen uppsats undersöker dock endast en mycket liten del av Karlstads
identitetsskapande process och har fokuserat mer på enskilda aktörers bruk av myten om Sola i
samband med uppförandet av statyn "Sola i Kallsta". Uppsatsen blir viktig i ett större sammanhang
om man skall försöka kartlägga tillkomsten av Karlstads identifiering som Solstaden. Detta område
behandlar Johan Eriksson i sin B- uppsats Solstaden (2010). Eriksson kommer fram till att flera
enskilda händelser leder upp till benämningen Solstaden med början i 1967 års, åretsstadutmärkelse. I sin uppsats behandlar Eriksson myten om Sola endast flyktigt varför min egen
uppsats fyller ett meningsfullt behov för att utveckla denna process mot att staden börjar benämna
sig självt som Solstaden Karlstad.
I anslutning till detta är det intressant att min egen undersökning visar ett resultat där kommunen
är föga deltagande under statyn upphovsprocess. Även om statyn och befästandet av myten om Sola
är viktig och gynnsam för kommunens marknadsföring som Eriksson visar är det ändå endast är på
privat initiativ som statyn om Sola tillkommer. Denna mycket viktiga detalj anser jag vidare varit en
del av nyckeln till Solas goda mottagande som en sorts lokalpatriotisk och enande symbol.

Vidare öppnar min upsatts för vidare undersökningar kring Karlstad kommuns identitetsarbete där
18

myten om Sola kan sättas i relation. Av hur stor vikt har symbolen egentligen varit för den folkliga
identiteten och på vilket sätt har hon efter uppförandet använts av kommunen i tex marknadsföring?
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Kapitel 4
Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att utröna bakomliggande intressen och intentioner med uppförandet
och gestaltningen av statyn "Sola i Kallsta". Undersökningen tar delvis upp initiativtagaren Lennart
Cedrup. Cedrup blir viktig som en del i de bakomliggande intentionerna till statyns uppförande då
han både donerar själva statyn men även uppför ett stipendier i anslutning till konstverket med en
fond i sitt eget namn. Konstnären Herman Reijers som utförde arbetet med statyn utgör även fokus i
uppsatsen för att besvara frågan om bakomliggande intressen och intentioner med statyns själva
gestaltning. Dessa bakomliggande intressen har analyserats för att söka svar på hur handlingar och
idéer har varit uttryck för olika former av historiebruk.
I uppsatsen ägnas ett kapitel till att beskriva just historiebruk och monument samt hur dessa
begrepp kommer att användas i min egen undersökning. Jag argumenterar för att "Sola i Kallsta"
bör benämnas monument på grund av den historia hon har att berätta och förmedla. Samtidigt
argumenterar jag även för att personerna bakom uppförandet av statyn har givit uttryck för olika
former av historiebruk i sitt arbete med Sola. Vidare förklarar jag i mitt substanskapitel det
händelseförlopp vilket till slut leder fram till invigningen av statyn utanför Stadshotellet i Karlstad
den 19 juni 1985. Under upphovsprocessen finner vi flera exempel på olika former av historiebruk
och hur dessa varit en del av några bakomliggande intressen med statyns uppförande.
Under samma kapitel diskuteras konstnärens tankar och idéer om sitt konstverk med några få
kopplingar till hans tidigare konstnärskap. Resultatet blir intressanta redogörelser för hur statyns
framställning kan tolkas. Förhoppningsvis kan detta resultat även ge läsaren en större konstnärlig
förståelse för statyn gestaltning. Detta kapitel har dock ej avsikten att förmedla en djup konstnärlig
förståelse men denna framställning görs ändock till en viss grad för att ge svar på min andra
forskningsfråga. För att kunna placera statyn som en del i ett historiebruk samt hur framställningen
av densamma har bidragit till att göra "Sola i Kallsta" till ett monument.
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