
   
 

 

 

 

Männens konst i maktens offentlighet 
En studie av den offentliga konsten i Västerås stadskärna ur ett genusperspektiv. 

 
Vindarnas grotta © Eric Grate. Foto: Julia Fahlman 

 

 

Konstvetenskap C 

HT16 

Författare: Julia Fahlman 

Handledare: Margareta Tillberg 

 



Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 

Box 630, 751 26 Uppsala 

Tel: 018 - 471 28 87 

Handledare: Margareta Tillberg 

Examinerande seminarieledare: Olle Wilson 

Författare: Julia Fahlman, jfahlman@hotmail.se 

Ventileringstermin: VT17 

C-uppsats 

Titel svenska: Männens konst i maktens offentlighet: En studie av den offentliga konsten i Västerås stadskärna 

ur ett genusperspektiv 

Title in english: Men’s art in the public space of power: A study of the public art in the city center of Västerås 

from a gender perspective  

 

Abstract 

This paper aims to investigate the public art in the city center of Västerås, the area the 

citizens commonly call “Cityringen”. The intent is to search for a possible differentiation 

between how the art created by female artists and the art created by male artists are placed in 

relation to important buildings and institutions. The quantity of the artworks are also taken 

into consideration. The study is based on gender theory, a theory that recognizes the power 

structures and hierarchies between genders. It also takes the aspect of site specificity and size 

into the analysis. 

    Research shows that out of the 67 public art pieces, only seven are created by female 

artists. Most of them are scattered through out the city with no relation to other artworks or 

important places and buildings. The fact is that the art around and on the exterior of the City 

hall is all created by male artists, while only one out of six artworks in the botanical garden 

were created by a female artist.  

    This creates a problem in that the representation does not coincide with the idea of gender 

equality. The public space is meant to accommodate everyone regardless of gender, sexual 

orientation, ethnicity and religion. This study has shown that, because of the 

overrepresentation of male artists, the public space in Västerås does not communicate the 

equality that is desirable. 

  
Keywords: “Offentlig”, “konst”, “genusteori”, “Västerås”, “public”, “art”, “gender theory” 
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Introduktion 
Vad har den offentliga konsten för roll? Vilka är det som representeras genom konstens 

närvaro i det offentliga rummet? Vem är den tilltänkta betraktaren? Dessa frågor blir viktiga 

att ha i åtanke när konsten som finansierats via statliga institutioner och som är placerad intill 

och inuti de rum och områden som inhyser social status och makt diskuteras. Är den 

offentliga konsten endast där i utsmyckande syften, eller är det så att den direkt och indirekt 

faktiskt kommunicerar normbildande värderingar? Och i så fall, vad är det då för värderingar 

de statliga aktörerna kommunicerar genom att köpa in och utplacera en viss typ av konst? Om 

den offentliga konsten betraktas med dessa frågor i bakhuvudet så får konstverken en helt 

annan betydelse än vad den haft innan. Det läggs ett politiskt filter över det hela som är svårt 

att plocka bort när en väl lagt dit det.  

    Även om det inte talas så mycket om det offentliga rummet så är det ganska tydligt att det 

är vita, heterosexuella, ofta kristna eller i Sverige ateistiska män som premieras högst, och 

som i sin tur har störst tillgång till det. När kvinnor och andra som inte passar in under dessa 

kategorier försöker återta sin plats i det offentliga rummet så blir det per automatik politik. 

Ett medel att ta plats i det offentliga rummet på är via konsten, men för att kunna göra det så 

måste även beställarna och konstinstitutionerna ge utrymme för just de underrepresenterade 

konstnärerna att göra det.  

    Västerås är Sveriges femte största stad som den 31 December 2015 hade ca 145 200 

invånare.  Inte bara är Västerås en av Sveriges äldsta städer med anor från 1100-talet, staden 1

är också numera en av Sveriges viktigaste industristäder.  2

    Denna uppsats ämnar undersöka djupare hur manliga, respektive kvinnliga konstnärers 

verk placeras i Västerås, och tittar på om faktorer som placering, kvantitet och storlek skiljer 

sig nämnvärt i relation till konstnärernas genus.  

 

Syfte och Frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka stadens offentliga konstverk och att se hur många verk 

av kvinnliga konstnärer respektive hur många manliga konstnärers konstverk det finns i 

1 Västerås stad, “Kommunfakta”, http://http://www.vasteras.se/kommun-och-politik/kommunfakta.html, hämtad 
2016-12-02. 
2 Västerås historia - från kloster till industri, http://www.vasterashistoria.se/sv/, hämtad 2016-12-02 
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Västerås citykärna och hur de är placerade. I Västerås finns det en mångfald som, i teorin, har 

lika stor rätt till dessa utrymmen oberoende av individernas genus och etnicitet. 

De frågeställningar undersökningen vill svara på är: 

-Hur är kvinnliga, resp. manliga konstnärers konstverk placerade i det offentliga rummet? 

-Hur ser platsen ut där dessa konstverk är placerade? 

Aspekter som konstverkens storlek, kvantitet, och huruvida det finns en platsspecificitet, dvs 

om konstverket är bundet till platsen eller ej, tas hänsyn till, då dessa hjälper till vid 

konstverkets betydelsebildning.  

 

Teori och metod 

För att lättast kunna göra denna undersökning så har jag valt att grunda min analys i 

genusteorin. Genusteori har uppkommit ur genusforskningen och behandlar kön och 

könshierarkier. Den erkänner att det finns sociala och politiska skillnader där ett specifikt kön 

automatiskt får mer makt än ett annat, enbart baserat på en persons genus. Det faktum att vi 

lever enligt patriarkala normer där den vita, hetero-, cis - mannen premieras högst på 3

könshierarkin lyfts fram inom genusteorin och skapar en plattform där detta kan diskuteras.  

    En viktig del i hur genusteorin appliceras på konstvetenskapen är hur den kan användas i 

analys av motiv och hur manlighet och kvinnlighet gestaltas i konsten. Utifrån hur dessa 

gestaltningar är tillämpade i relation till konstnärens kön, går det även att lyfta fram vem den 

tilltänkta betraktaren var.  I den offentliga konstens praktik är detta ett enkelt sätt att avgöra 4

för vem konsten i offentligheten skapats, vilket signalerar vilken grupp det är som främst 

representeras i det offentliga rummet 

    Undersökningen utförs delvis genom fältstudier där de konstverk som är föremål för 

studien undersöks ur olika visuella perspektiv. Den närliggande naturen och byggnaderna 

kommer att tas hänsyn till, likväl vilka det är som rör sig i de områden där konstverken finns. 

Natur och byggnader värderas utifrån vilka eventuella institutioner som residerar innanför 

dess väggar, samt hur hög status dessa har inom de institutionella grenarna och hur de 

relaterar till makt och platstagande. Exempel på dessa är stadshus och kyrkor, platser som 

redogörs för i kapitel 2.  

3 En cisperson är någon vars biologiska kön överensstämmer med deras juridiska, sociala och upplevda kön. 
4 Gerd Folkesdotter och Anna-Karin Malmström-Ehrling, Spegel, gravsten eller spjutspets? Offentlig konst och 
genus, Skrifter från Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, Uppsala 2007. E-bok. s 36. 
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    En djupare analys av konstverkens motiv i sig kommer därför inte att utföras. Dock så 

kommer det förekomma en del, för undersökningen relevant, information om konstverket 

som objekt. En metod är också att undersöka konstverkets platsspecificitet för att få fram 

konstverkets betydelse för platsen. Miwon Kwon skriver i One place after another - notes on 

site specificity  hur platsspecifika verk arbetade för att etablera en relation mellan verket och 5

dess plats. Det tolkas i den här uppsatsen som att ett platsspecifikt verk skulle förlora del av 

sin betydelse om den stod någon annanstans än på just den avsedda platsen.  

 

Material 

Primärmaterialet är här de offentliga konstverk som finns i Västerås innerstad samt böcker 

och hemsidor. För att komma åt genusteorin så har Nina Lykkes bok Genusforskning - en 

guide till feministisk teori, metodologi och skrift  använts. Boken ger en översikt över 6

genusforskningen och dess breda fält. Lykke redogör för en rad olika teorier inom 

genusforskningen och presenterar olika verktyg i hur en kan gå tillväga för att applicera en 

sån här teori på sin analys. I boken tar hon upp områden som till exempel 

kroppsmaterialistisk genusteori där fokuset ligger på den könade kroppen och hur denna teori 

bryter från könskonservatismen, och intersektionell genusteori som handlar om hur andra 

aspekter som sociokulturella kategorier som klass, sexualitet, nationalitet och ålder samspelar 

med kön och genus. Lykke har även inkluderat en praktiskt del i form av exempel, där en rad 

olika texter har analyserats med hjälp av en rad olika genusteorier (som redogjorts för i 

boken).  

    Boken Offentlig konst i Västerås av Sven Hammarlund från 1985 är en vid utgivelseåret 

komplett lista över den offentliga konsten i Västerås. Här är information om årtal, konstnär 

och finansiär hämtade, likaså på Västerås konstmuseums hemsida www.konstivasteras.se  7

som innehåller information om de nyare konstverken. Västerås konstmuseum har även givit 

ut en konstpromenadkarta med information om konstnärer och tillkomstår som använts för att 

inhämta ytterligare information.  Jessica Sjöholm Skrubbes avhandling tar i kapitel tre: 8

“Situationens logik” upp historiken och konsten kring Västerås stadshus, hur konsten hjälper 

5 Miwon Kwon, One place after another - notes on site specificity, October, Vol. 80. (Spring, 1997), s 86. 
6 Nina Lykke, Genusforskning - en guide till feministisk teori, metodologi och skrift, Forlaget Samfundslitteratur 
2009. Svensk utgivelse: Liber AB, Stockholm 2014. 
7 Västerås konstmuseum, “Konst i Västerås”, http://www.konstivasteras.se/.  
8 Västerås konstmuseum, Konstpromenad, http://vasteraskonstmuseum.se/konstpromenad/  
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till att belysa platsens betydelse.  Dessa argument och tankar har använts i analysen av den 9

här studiens material. Kultur- och fritidsnämndens tog i Oktober 2013 fram en handlingsplan 

rörande den offentliga konsten i Västerås 2014-2019. I denna har information rörande 

inköpsprocesser och riktlinjer hämtats.  10

    Jag vill även ta upp min egen ställning i relation till konsten i Västerås. Jag är född och 

uppvuxen i Västerås och besitter alltså en viss förförståelse kring konsten och de områden där 

den står. Just därför räknar jag även med just min förförståelse som material, dock utan att 

luta mig allt för mycket på det. 

 

Avgränsning 

Denna studie kommer att riktas gentemot den konst som finns innanför cityringen, alltså de 

mest centrala delarna av Västerås. Inom detta område finns det 67 konstverk som kan 

betraktas som offentliga. Det finns offentliga konstverk som är placerade inomhus i offentliga 

byggnader, som bibliotek, stadshus och andra institutioner, men då dessa ej går att betrakta 

under dygnets alla timmar så har de blivit bortprioriterade för att lämna företräde för den 

konst som står utomhus på offentliga platser.  

 

Forskningsöversikt 

Jessica Sjöholm Skrubbes avhandling Skulptur i folkhemmet: Den offentliga skulpturens 

institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer 1940-1975   lades fram vid 11

Uppsala universitet 2007. Det övergripande syftet med avhandlingen var att analysera den 

offentliga skulpturens institutionella förutsättningar under åren 1940-1975, samt att teckna en 

representativ bild av den offentliga skulpturen i Sverige under detta tidsspann. Här angriper 

Sjöholm Skrubbe, med hjälp av genusteori och skulpturteori frågor som vilka normer och 

föreställningar som har styrt den offentliga konstens praktik, hur den offentliga konsten har 

legitimerats under åren, samt de skilda aktörernas relationer och roller i samma praktik som 

nämnts ovan. Sjöholm Skrubbe talar även om platsspecificitet, och hur konsten får del av sin 

9 Jessica Sjöholm Skrubbe, Skulptur i folkhemmet: Den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet 
och rumsliga situationer 1940-1975. Diss., Uppsala universitet 2007, s 243-250. 
10 Västerås stad, Kultur-, idrotts- och frisitdsnämnden, Handlingsplan för offentlig konst i Västerås 2014-2019, 
http://www.vasteras.se/download/18.1dc82af414bc5e5cb71a42/1425037487795/07+-+Handlingsplan+f%C3%B
6r+offentlig+konst+i+V%C3%A4ster%C3%A5s+2014-+2019.pdf. 
11 Sjöholm Skrubbe, 2007. 
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legitimitet beroende på hur och var verket är placerat, huruvida plats och placering i 

förhållande till viktiga byggnader och minnesmärken har betydelse för konstverket i sig. 

      Sven Hammarlund gav ut boken Offentlig konst i Västerås  1985, en vid samtiden 12

komplett lista av samtliga offentliga konstverk i Västerås, såväl utomhus som inomhus. I 

boken finns det redogörelser för titel, tillkomstår, konstnär och finansiär. På en utvald andel 

konstverk finns det även bilder. Hammarlund redogör även för historiken gällande offentlig 

konst i Västerås och tar upp stadgar och regler som gällde vid bokens utgivelse. 

    I boken Plats, poetik och politik: samtida konst i det offentliga rummet  har det samlats en 13

rad olika texter som behandlar offentlig konst ur olika synvinklar och perspektiv. Redaktörer 

för boken är Linda Fagerström och Elisabeth Haglund. Texterna är skrivna av femton olika 

konsthistoriker, forskare, konstnärer och kritiker där de reflekterar över fältets förändringar 

och synen på offentlig konst ur en historisk och politisk kontext med mera. Kapitlet här som 

jag mest kommer att fokusera på är skrivet av Elisabet Apelmo och heter ”Grandiosa leksaker 

och oraklet i det offentliga”. Här redogör Apelmo för hur kvinnliga respektive manliga 

konstnärer bemöts på olika sätt samt hur deras konstverk placeras olika i det offentliga. Hur 

kvinnliga konstnärers verk oftast ses som politiskt bara genom att de placeras i det offentliga 

stadsrummet som, per automatik, alltid tillhör männen lite mer än kvinnorna. Det var ur detta 

kapitel som idén till att skriva denna uppsats föddes i från första början. 

    Genusvetarna Gerd Folkesdotter och Anna-Karin Malmström-Ehrling har analyserat den 

offentliga konstens landskap ur ett genusperspektiv i Spegel, gravsten eller spjutspets? 

Offentlig konst och genus  från 2007. Analysen har främst riktat in sig på samma tidsspann 14

som Sjöholm Skrubbe har gjort i sin avhandling, men dessutom inkluderat åren 1975-2000. 

Folkesdotter och Malmström-Ehrling riktar i sin studie mest in sig på konstverken i sig och 

talar om hur människoskulpturer (alltså skulpturer som föreställer människor) är framställda i 

relation till det genus som gestaltas.  

 

12 Sven Hammarlund, Offentlig konst i Västerås, Västerås kulturnämnds skriftserie nr 13, Västerås 1985. 
13 Linda Fagerström och Elisabeth Haglund (red.), Plats, poetik och politik: Samtida konst i det offentliga 
rummet, Bokförlaget Arena, Malmö 2010. 
14 Gerd Folkesdotter och Anna-Karin Malmström-Ehrling, Spegel, gravsten eller spjutspets? Offentlig konst och 
genus, Skrifter från Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, Uppsala 2007. E-bok. 
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Disposition 

I kapitlet “Västerås och konsten” tas det upp information om den offentliga konsten i 

Västerås historik, samt hur finansiering och val av konstnär går till. För att läsaren lättare ska 

kunna förstå avgränsningen som gjorts redogörs det för vad Cityringen är för något, samt de 

platser och byggnader som finns inom det området, med fokus på platser och byggnader med 

stor historisk och social relevans. I kapitlet “Den offentliga konsten” undersöks det vilka 

konstverk som finns, vem som gjort dem och var det står för att sedan kunna söka efter en röd 

tråd. Undersökningen är uppdelad enligt platser och innehåller även egna reflektioner och 

diskussioner.  I det sista kapitlet sammanställs informationen och den analyseras för att kunna 

svara på frågeställningarna. 
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Västerås och konsten 
I Västerås så är det numera Västerås konstmuseum som bär huvudansvaret för de offentliga 

konstverken i city.  Det första offentliga konstverket som avtäcktes i Västerås är en byst av 15

Gustav Vasa, gjord av Carl Gustaf Qvarnström från 1864, placerad i Vasaparken. Efter det 

skulle det dröja ett halvt sekel innan staden fick sitt andra offentliga konstverk, Vattenlek av 

Carl Elmberg som placerades i stadsparken.   16

    Det var främst under den senare delen av 1900-talet som Västerås började få en allt större 

andel offentliga konstverk utplacerade.  

Oftast så tillkom dessa i samband med att nya   

 byggnader uppfördes, och försök har gjorts till att i så stor utsträckning som möjligt placera 

ut konstverk som speglar samtiden och olika konstnärliga uttryck och språk. 

Platsspecificiteten har spelat en stor roll då syftet med konsten har varit att spegla och 

förstärka en stadsdel, byggnads eller plats gestaltning och uttryck. Det har bedömts som 

viktigt att det finns en variation i de konstnärliga uttrycken med syftet att spegla stadens 

utveckling i relation till den samtida offentliga konsten.   17

    De främsta aktörerna inom inköp och utplacering av konst är kultur-, idrotts-, och 

fritidsförvaltningen. Initiativ till nya konstverk kan även komma från andra förvaltningar 

inom kommunen eller från allmänheten. Ett av de allra största lokala bostadsbolagen, Mimer, 

som bygger hyresrätter på flera ställen i Västerås avsätter själva medel för inköp av offentlig 

konst i anslutning till sina byggnationer. I den handlingsplan som kultur- och fritidsnämnden 

tog fram 2013 så tas det upp om huruvida det kan komma att bli aktuellt att förflytta vissa 

redan existerande konstverk för att bättre kunna anpassa dem till stadsmiljöns förändringar 

som kan uppkomma i och med byggnader som utrymmes för att tjäna ett annat syfte, 

konstverk som hamnar i fel förhållande till nya anläggningar och populära promenadstråk 

som blivit avbefolkade på grund av att kollektivtrafiken och infrastrukturer förändras. Just 

därför vill Västerås stad inkorporera dessa “gamla” konstverk i arbetet att utvidga Västerås 

som en stad förgylld av konst. I detta arbete inkorporeras frågor som miljö, genus och 

15 Västerås konstmuseums hemsida, http://vasteraskonstmuseum.se/vasteras-stads-konst/offentlig-konst/ 
Hämtad 2016-10-06. 
16 Hammarlund, 1985, s 7-8. 
17 Handlingsplan för offentlig konst i Västerås 2014-2019, 
http://www.vasteras.se/download/18.1dc82af414bc5e5cb71a42/1425037487795/07+-+Handlingsplan+f%C3%B
6r+offentlig+konst+i+V%C3%A4ster%C3%A5s+2014-+2019.pdf, hämtad 2016-10-31. 

9 



tillgänglighet. Barnperspektivet är något som också tas i beaktande  att arbeta utifrån för att 

skapa en så inkluderande och lättillgänglig offentlighet som möjligt.   18

    Finansieringen sker utifrån det anslag som kommunfullmäktige beslutat om, det som 

brukar kallas för 1%-regeln. Till anslaget bidrar även Västerås stads kulturfond vars 

huvudändamål är att köpa in offentlig konst till staden. Tanken är dessutom att vid behov 

bjuda in andra aktörer och sammarbetspartners att delta i diverse konstprojekt.   19

 

Innanför cityringen 

För att förstå den avgränsning som gjorts är det viktigt att understryka vad cityringen som 

objekt och fenomen är för något. Det som västeråsarna kallar för Cityringen är en 4 km lång 

bilväg som ramar in stadsdelen centrum. Som namnet antyder så är vägen utformad som en 

ring, där bilvägar som leder till andra stadsdelar grenar av. Både geografiskt och kulturellt så 

är denna stadsdel Västerås mittpunkt, alltså platsen där allting utgår från. Om en räknar med 

samtliga konstverk som finns på den här platsen, inklusive de som står inomhus så uppgår 

antalet i över 100 stycken. För att sätta detta i perspektiv: i Västerås samtliga stadsdelar finns 

det runt 300 offentliga konstverk. Det betyder alltså att 30% av den offentliga konsten i 

Västerås är placerad innanför cityringen.  

 

Viktiga och/eller historiska platser som finns innanför cityringen 

Innanför cityringen, alltså placerade i Västerås mest centrala delar finns en hel del 

institutioner och byggnader med historisk och social relevans. Här finns Västerås domkyrka 

som är lokaliserad i innerstadens norra del. Kyrkan är församlingskyrka för Västerås 

domkyrkoförsamling, samt domkyrka för Västerås stift.  Utöver detta så är själva byggnaden 

i sig, med sina äldsta delar från 1200-talet och en tornspira i barockstil, ritad av Nikolas 

Tessin d.y en världsattraktion i sig enligt Guide Michelin.  Här finns även Västerås 20

stadsbibliotek, Västerås konstmuseum och Rudbeckianska gymnasiet: Sveriges första 

gymnasium grundat redan 1623 av ärkebiskop Johannes Rudbeckius.  Ett minnesmonument 21

18 Handlingsplan för offentlig konst i Västerås, 
http://www.vasteras.se/download/18.1dc82af414bc5e5cb71a42/1425037487795/07+-+Handlingsplan+f%C3%B
6r+offentlig+konst+i+V%C3%A4ster%C3%A5s+2014-+2019.pdf, Hämtad 2016-11-01 
19 Ibid, s 9 (i dokumentet). 
20 Visit Västerås, http://visitvasteras.se/aktor/vasteras-domkyrka/, Hämtad 2016-10-20 

21 Rudbeckianska: Kunskap, empati, självkänsla, hemsida, 
http://www1.vasteras.se/rudbeckianska/om-rudbeckianska/om-rudbeckianska.shtml 
, hämtad 2016-10-20. 
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av honom, en skulptur som står på en ca 1 m hög sockel befinner sig utanför huvudentrén till 

Domkyrkan. Här finns Botaniska trädgården med anor från 1200-talet som även är Sveriges 

äldsta skolträdgård.  Bredvid Domkyrkan ligger Stadshotellet som tornar upp sig nästan som 22

ett slott i jugendstil. I innerstadens södra delar hittar vi Västerås slott som delvis fungerat som 

fästning vid kriget mot Danmark och har varit hem åt bland annat Gustav Vasa. Det var här 

Vasa bodde under 1527 års reformationsriksdag som visserligen inte ägde rum på slottet, utan 

på det dominikanerkloster som låg där Västerås stadshus ligger idag.  Stadshuset byggdes på 23

60-talet och är säte för kommunens politiska ledning och dess administration. Här finns även 

ASEA-tornet och medföljande byggnad, huvudkontor för den internationella industriföretaget 

ASEA, idag kallad för ABB. Strax utanför cityringen men fortfarande i anslutning till 

innerstaden så ligger idag Västerås centralstation, centrum för kommunikationer och 

kollektivtrafik såväl inom kommunen som gentemot resten av landet. Innanför cityringen 

ligger även Västerås konserthus, hem åt b.la. Västerås sinfonietta. Utöver dessa så finns det 

kulturcentrum, biografer, restauranger, shoppingcentrum och bostäder i och i anslutning till 

detta område.  

 
Gustaf Vasa av C.G Qvarnström. Foto: Julia Fahlman 

Större bild finns i Bildbilagor (fig 3) 

22 Botaniska trädgården och Probanparken, Broschyr över Västerås offentliga trädgårdar, framtagen av Västerås 
stad, s 1. Information hämtad 2016-10-29. 
23 För vidare läsning: http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=42 
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Den offentliga konsten 

 
På bilden ser vi en karta över Västerås innerstad omringad av cityringen. Samtliga konstverk 

som omnämns är utplacerade, där de röda prickarna symboliserar verk av kvinnliga 

konstnärer medan de blåa prickarna symboliserar verk av manliga konstnärer. Flest blåa 

prickar ser vi kring området Stadshuset-Vasaparken. Röda prickar går att finna lite varstans i 

staden, men tycks inte tillhöra något kluster av prickar med samma färg. 

 

Stadshuset 

Västerås stora konstsatsning under 50- och 60-talet möjliggjordes genom kulturfondens 

bildande 1944 i samband med att staden sålt aktiemajoriteten i 

Stockholm-Västerås-Bergslagens Nya aktiebolag till staten. I Västerås är konstsatsningen 
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särskilt påtagande kring det nya Stadshuset som ritades av arkitekten Sven Ahlbom.  24

Stadshuset uppfördes i fyra etapper mellan 1953 och 1964 på Fiskartorget och i samband med 

detta placerades både fristående konstverk och sådana som sattes fast på Stadshusets fasad.  25

Samtliga konstverk som står i anslutning till Stadshuset och/eller besmyckar de exteriöra 

fasaderna är skapade av manliga konstnärer. Sjöholm Skrubbe beskriver hur dessa konstverk 

hjälper till att förstärka den kommunala makten och dess representationsbehov tillsammans 

med byggnadens beständiga fasadmaterial i granit och marmor.  Här trycks det på att 26

konstens betydelse för platsens betydelsebildning är stor, vilket gör konsten platsspecifik. 

Dessa monumentala verk hade inte fått samma impakt om de stått någon annanstans. 

 

Stadshusets fasad  

 Lage Lindells Föremål och former från stranden pryder fasaden som vätter ut mot 

Vasaparken och föreställer en komposition av ett antal klara färger, skapad 1958-1959. 

Verket satt från början på portiken till inre gården och flyttades till sin nuvarande plats i 

samband med ombyggnationen av stadshuset 1994.  Verket har också lånats ut till Moderna 27

Muséets stora Lindell-utställning i början av 90-talet.  Ett annat konstverk som pryder 28

stadshusets fasad är ett antal bronsreliefer från 1966 av Lennart Källström. Verket vätter ut 

mot Fiskartorget och sitter på den fasad som omringar kommunfullmäktigesalen. K.G 

Lindholms Kopparplåt från 1978 pryder flygeln mot Vasaparken i form av ett utsmyckat 

galler och Birger Hallings I samklang med tiden som är ett fönstergaller som sitter vid 

Stadshusets huvudentré från 1959.  Vi har även Beng-Göran Boströms Mälarvass från 1991 29

och, en fontän som heter Vänortsbrunnen från 1990 av samma konstnär.  Vänortsbrunnen 30

föreställer en pool med vatten i, omringad av vad som nästan ser ut som talarstolar med olika 

stadsvapen på. Den som står centrerad mitt framför fontänen pryds av Västerås stads symbol. 

 

 

24 Sjöholm Skrubbe, 2007, s 64. 
25 Ibid, s 243. 
26 Sjöholm Skrubbe, 2007, s 243. 
27 Hammarlund, 1985, s 97. 
28 Offentlig konst i Västerås, hemsida, http://www.konstivasteras.se/, hämtad 2016-11-17. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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Fiskartorget 

 

Fiskartorget med Tjuren av Allan Runefelt och Vindarnas Grotta av Eric Grate. Bakom konstverken ser vi Stadshusets 

huvudentré. Foto: Julia Fahlman 

Fiskartorget är som titeln antyder ett torg där Stadshusets byggnad är placerad och är hem till 

tre större konstverk. Framför Stadshusets huvudentré finns det ett antal verk som har 

anknytning till Stadshusets uppkomst.  

    Två för Västerås betydande konstverk som är placerade på Fiskartorget är Eric Grates 

Vindarnas grotta som invigdes 1971 och Allan Runefelts  Tjuren som föreställer en, med 

bladguld, förgylld tjur upphöjd på en sockel som placerades ut 1966.  På hemsidan 31

www.konstivasteras.se beskrivs Tjuren som en “väktare utanför maktens hus med uppsikt 

över torget”.  Det faktum att Tjuren är över tre meter hög skvallrar om dess monumentala 32

impakt och betydelse, i synnerhet i relation till hur verket omnämns. Likaså Vindarnas grotta 

tar upp en hel del rum med sin storlek på 700 x 800 x 540 cm, och är dessutom placerad 

precis framför Stadshusets huvudingång. Lennart Källströms bronsreliefer, Runefelts Tjuren 

och Grates Vindarnas grotta går alla att beskåda i sin monumentala storlek och i sin placering 

mitt i maktens rum. Verken är alla skapade av män, likaså Lars Englunds Instabil från 1995 

som även den står på Fiskartorget , utanför den byggnad som förr inhyste Västerås 33

31 Sjöholm Skrubbe, 2007, s 243. 
32 Offentlig konst i Västerås, hemsida, http://www.konstivasteras.se/,hämtad 2016-11-17. 
33 Västerås konstmuseum, http://www.http://vasteraskonstmuseum.se/konstpromenad/, hämtad 2016-11-17. 
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konstmuseum. Även den sträcker sig långt över människornas huvuden, och går att uppfatta 

som monumental.  

 

Stadshusets borggård 

På Stadshusets borggård står två konstverk av Carl Friesendahl, Liggande vildsvin som 

gjordes 1935 och Gammalt lejon som gjordes 1925, men som båda köptes in av kommunen 

1952.  Dessa två var från början inte avsedda för platsen de står på idag vid 34

tillverkningstillfället, vilket har betydelse för kommunens roll. Här har konstverken redan 

skapat sig en betydelsebildning innan de kom på plats. Friesendahl särskiljer sig just genom 

sina djurskulpturer (som då Gammalt lejon och Liggande vildsvin är) och har bland annat 

ställt ut på Parissalongen hösten 1908.  Under slutet av 80-talet får de sällskap av Fragment 35

av en kentaur som skapades av den rysk-amerikanska konstnären Ernst Neizvestny, en med 

sitt expressionistiska uttryckssätt i öst högt ansedd konstnär som bland annat fungerat som 

Jeltsins kulturrådgivare.   36

     Alla dessa, till Stadshuset knutna konstverk har flera saker gemensamt. Medan motiven 

inte verkar ha någon röd tråd, och i ett antal fall inte har någon anknytning till platsen så blir 

sambandet mellan deras uppkomst, lokation och konstnär något som bidrar till 

betydelsebildningen. Många av dessa konstnärer har skapat ett namn för sig själva och 

kommit att bli ett varumärke i sig självt. Grate, Friesendahl och Neizvestny är alla namn som 

valts i stor utsträckning utifrån sina namn. Den höga kvantiteten av konstverk, samt dess 

konstnärer som finns i anslutning till Stadshuset hjälper till att markera platsens roll som en 

makthavande institution.  Kommunen har alltså valt de som de anser varit bäst passande att 37

lyfta fram platsens politiska värde i staden, då det ingenstans annars i Västerås går att finna 

en så konsttät plats. Av de uppdrag som gick till konstnärer att placera konstverk i det 

offentliga rummet kring Stadshuset är det inte en enda av dem som gått till en kvinna. Alltså 

uppgår antalet manliga konstnärer representerade här i 100% medan kvinnorna uppgår i 0%. I 

kommunfullmäktige sitter det 64 ordinarie ledamöter varav 34 av dem är kvinnor. Antalet 

34 Hammarlund, 1985, s 92. 
35 L Carl O Frisendahl, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14509, Svenskt biografiskt lexikon (art av Anna 
Stina Tullberg), hämtad 2016-11-18. 
36 Offentlig konst i Västerås, hemsida, http://www.konstivasteras.se/, hämtad 2016-11-18. 
37 Sjöholm Skrubbe, 2007, s 244. 
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kvinnliga ledamöter uppgår här alltså i 38%. För tillfället misslyckas alltså konsten att på ett 

korrekt sätt påvisa den politiska mångfald som finns på denna plats. 

 

Domkyrkan  

Domkyrkan är en relativt konstfattig plats om en enbart ser till det närliggande området. 

Endast ett konstverk står i direkt anslutning (Rudbeckiusskulpturen) medan ett annat står en 

bit bort, men ändå så pass nära att det har fått hamna under denna rubrik istället för under 

“Övriga konstverk i Västerås innerstad”. 

    Vid Domkyrkan står, som nämnt tidigare, en skulptur av Johannes Rudbeckius från 

1922-1923. Skulpturen är gjord av Carl Milles och uppkom i samband med att 

Rudbeckianska gymnasiet firade sitt 300-årsjubileum. Verket föreställer Johannes 

Rudbeckius ståendes på en sockel med en ängel på axeln som håller i en förgylld sol. Själv 

håller Rudbeckius i en uppslagen psalmbok. 30% av finansieringen kom från Västerås 

kommun medan de resterande 60% av finansieringen samlades ihop via privata insamlingar. 

Det finns en hel del skrivet om just detta verk om det jämförs med andra konstverk i 

Västerås, då Rudbeckius dels var en man med stor betydelse för Västerås, samt det faktum att 

konstnären Carl Milles ansågs vara en av Sveriges största vid den tiden.  Vid Djäknebron 38

står Tvätterskan, en skulptur av Yngve Andersson från 1968, men som inte placerades vid sin 

nuvarande plats förrän 1977. Den beställdes av Västerås kommun och Mimer och föreställer 

en kvinna som håller i en korg. Ett barn står vid hennes fötter och är vänd åt motsatt håll från 

henne själv.  Skulpturen står invid svartån, endast runt 100 meter från Domkyrkan.  39

 

ASEA 

ASEA heter idag ABB och är ett av världens ledande företag inom elkraft och 

automationsteknik. Det svenska huvudkontoret finns i Västerås. 

    I anslutning till ASEA-byggnaden (huvudkontoret) på Kopparbergsvägen står det tre 

byster, alla föreställande män som på något sätt har hjälpt till att forma ASEA. På varsin sida 

av huvudentrén står två av bysterna. De föreställer Ludwig Fredholm, ASEAs förste 

styrelseordförande, och Jonas Wenström, ASEAs ledande elektrotekniker. Båda är gjorda i 

brons och sträcker sig upp ungefär 1,80 meter där 1,20 meter tas upp av sockeln. Dessa 

38 Hammarlund, 1985, s 31. 
39 Ibid, s 28. 
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gjordes båda av konstnären Carl Einar Borgström och avtäcktes 1964 (Fredholm) och 1945 

(Wenström). Den tredje och största står en bit bort från huvudentrén, men vänd så att den ser 

mot ingången och föreställer ASEAs verkställande direktör J. Sigfrid Edström. Detta 

konstverk beställdes med anledning av företagets sextioårsjubileum 1942, och är gjord av 

konstnären Wäinö Aaltonen. Verket är monumentalt och sträcker sig över två meter där 

sockeln tar upp ca 170 cm.  Att ASEA placerade sina konstverk i anslutning till sitt 40

huvudkontor som är en arkitektoniskt jätte i Västerås, med sitt klotformade torn som kommit 

att bli en betydande del i Västerås stadssilhuett, talar för hur högt anseende dessa byster har 

och hur betydande de är för platsen där de står. Det var under Sigfrid Edströms styre som 

denna ikoniska byggnaden uppfördes. Byggnaden hjälper till att lyfta fram Sigfrid Edströms 

avbildning i form av bysten.  

    Just detta område där dessa skultpurer står avgränsar till Vasaparken, skiljda av endast en 

bilväg. Vasaparken är bland annat hem till Gustaf Vasa, Västerås första offentliga konstverk 

som skapades av Carl Gustaf Qvarnström och avtäcktes redan 1864. Dessa fyra byster har 

olika beställare, med ASEA som givit uppdragen till två män för att skapa minnesmärken 

över tre, för företaget, betydande personer och Västerås kommun som också givit uppdraget 

till en man att skapa konungabysten.  

    Under tiden som dessa skulpturer uppkom bestod Statens Konstråds ledamöter endast av 

män. Inte förrän 1969 fick fick den första kvinnan en suppleantpost för att sedan bli ledamot 

under valperioden 1970-1973. Hennes namn var Kaisa Melanton och hon var textilkonstnär. 

Under perioden 1937-1975 gick Konstrådets 365 uppdrag nästan enbart till män. Endast 72 

av dem gick till kvinnor.  Visserligen var det inte Konstrådet som beställt bysterna av J. 41

Sigfrid Edström, Ludwig Fredholm och Jonas Wenström, men det faktum att män valdes i 

större grad än kvinnor är något som var genomgående överallt. 

   ASEAs betydelse för den offentliga konsten slutar inte vid deras huvudkontor. 1955 

tilldelade ASEA uppdraget att utsmycka Mimerporten vid Stora gatan 3 till Liss Eriksson. 

Konstverket heter Non stop och ska, genom ett modernistiskt formspråk föreställa ett örhänge 

vars förlaga som burits av Erikssons hustru.   42

40 Hammarlund, 1985, s 12-13. 
41 Sjöholm Skrubbe, 2007, s 87. 
42 Hammarlund, 1985, s 14. 
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    Ett av de mest kända konstverken i Västerås har också anknytning till ASEA. Det är ett 

konstverk som heter ASEA strömmen från 1989 och föreställer en rad av sex stycken 

cyklande män, till synes på väg till jobbet vid skiftbytena på ASEA. Konstverket är en bild av 

hur samtiden såg ut, då det varje dag kunde ses en mängd personer på väg till jobbet på cykel. 

Detta verk är placerat på Stora torget som ligger i anslutning till Stadshotellet.  Konstnären 43

Bengt-Göran Broström som gjort ASEA strömmen har fått en djup Västeråsförankring, då han 

gjort en rad andra konstverk både i innerstaden och utanför. Däribland Mälarvass från 1991 

placerad längs en av Stadshusets fasader.  

 

Botaniska trädgården 

Botaniska trädgården ligger omringad av Domkyrkan, 

Stadsbiblioteket och Rudbeckianska gymnasiet och 

rymmer fem konstverk, varav ett av dem är gjort av en 

kvinnlig konstnär.  Konstverket Omfamningen av 

konstnären Joan Morrisson tillkom under sent 80-tal 

och föreställer två figurer i ljus granit som kramas och 

är gestaltad med hjälp av ett abstrakt formspråk. Verket 

beskrivs i en broschyr om Botaniska trädgården som att 

det nästan ser ut som att de smälter ihop. Detta verk 

står lite avsides i relation till de andra konstverken som 

också är placerade i trädgården,                              Omfamningen av Joan Morrison. Foto: Karin Fahlman 

och befinner sig egentligen mer intill en av Stadssbibliotekets entréer än de andra som mera 

står i centrum av trädgården. De andra konstverken är Snäcka av Arne Lundell från 1983, 

Eva av David Wretling från 1936 och Morgonbad av Anders Zorn från 1908. Trädgården 

omgärdas av en mur som fått en mosaikutsmyckning av KG Lindholm från 1956. 

Mosaikutsmyckningen återfinns på Stadsbibliotekets fasad, bara några meter från muren, 

gjord av Erland Melanton.  Två av dessa föreställer kvinnliga nakenakter i ungefär samma 44

storlek, nämligen Morgonbad och Eva. Ingen av dem var från början avsedd för den plats där 

de står nu, då Eva fram till 1961 var placerad vid Stora gatan 44 som var Västerås 

43 Offentlig konst i Västerås, hemsida, http://www.konstivasteras.se/, hämtad 2016-11-08. 
44 Ibid, hämtad 2016-11-09. 
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konstförenings dåvarande galleri, och Morgonbad som är en kopia av Zorns original utförd 

av Gunnar Pers från början var placerad vid slottet och flyttades till nuvarande plats 1964.  45

    Att placera ett verk av en så pass upphöjd konstnär som Anders Zorn i vad som verkar vara 

mittpunkten av denna plats med så pass stor historisk förankring och betydelse för staden är 

ett sätt att dels belysa platsens betydelse, men även ett sätt att belysa Zorns betydelse som 

konstnär. I och med att verket från början stod utanför slottet så måste valet av ny plats 

motiverats av någonting, och i det här fallet att platsen är mittpunkten mellan tre betydande 

statliga institutioner samt i en trädgård från 1200-talet. Platsen har som sagt en stor betydelse 

för offentligheten och hur den utformas, och här i Botaniska trädgården har konsten lyft fram 

platsen och vice versa. Just därför går det att både applådera och kritisera det faktum att 

(endast) en av konstnärerna är en kvinna. Det arbetas för att integrera konst i den sociala 

domänen för att lyfta fram frågor som rasism, demokrati, jämställdhet och integration med 

mera, och därför ge alla en större möjlighet att bli en del av offentligheten.   46

    Detta försök har fått visst framgångsrikt resultat i Botaniska, men det finns fortfarande 

mycket att göra. De manliga konstnärernas konstverk är mer centrerade, står mer 

ihopklumpade tillsammans med Zorns verk medan konstverket av Joan Morrisson står längst 

ut i utkanten av trädgården, något som speglas av fler konstverk av kvinnliga konstnärer i 

Västerås. Det är flera verk av kvinnliga konstnärer som tycks bli utputtade mot kanten. Här är 

det Västerås stad som beställt samtliga konstverk, samt stått för förflyttningarna av verken.  

    Varför det ska stå två snarlika motiv med kvinnliga nakenakter på i princip samma ställe är 

dock en fråga jag inte kunnat besvara mig med, speciellt då det står ytterligare en kvinnlig 

nakenakt med namnet Eve i Tessinparken som ligger i närheten av Botaniska. Eve är gjord av 

Carl Eldh och flyttades till nuvarande plats 1963,  alltså i samma veva som Zorns och 47

Wretlings konstverk flyttades till Botaniska.  

    Bredvid Botaniska, i närheten av Omfamningen men på andra sidan avgränsningen står 

Råbock av Lars Andersson. Förslaget till skulpturen lades fram 1955 vid utställningen 

“Skulptur i natur” i Båstad och avtäcktes i Västerås 1956 . Den föreställer en realistiskt 48

utformad rådjurshanne som står på en låg plattform. Gångtrafikanter som går mellan 

Domkyrkan och Stadsbibliotekets södra ingång passerar skulpturen på nära håll.  

45 Hammarlund, 1985, s 17-18. 
46 Linda Fagerström, Plats, poetik och politik, “Plats, poetik och politik”, s 8. 
47 Offentlig konst i Västerås, hemsida, http://www.konstivasteras.se/, hämtad 2016-11-12. 
48 Ibid. 
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Stadsbiblioteket och Rudbeckianska gymnasiet  

Stadsbibliotekets fasad är hem till ett antal konstverk, samtliga av manliga konstnärer. Vi har 

Erland Melantons mosaik som sitter på fasaden mot Vasagatan, den som återspeglas i K.G 

Lindholms murmosaik på muren runt Botaniska. Mosaiken sträcker sig över 25 meter och 

består av över 400 000 bitar i olika material.  Lindholm har även utfört en serie av 31 olika 49

motiv vilka går att finna i teglet i Stadsbibliotekets fasad. Dessa verk uppkom i samband med 

att Stadsbiblioteket byggdes 1955. Samma år gav Västerås kommun uppdraget att utsmycka 

Stadsbibliotekets sydfasad till Edvin Öhrström, resulterande i en madonnabild med titeln 

Maria. Motivet är hämtad från Rudbeckianska gymnasiets sigill som idag sitter på 

Rudbeckianska gymnasiets ena fasad mot Skolgatan 5. Det som sitter på gymnasiets fasad, 

tillkom 1966 och heter Alma Mater, gjord av konstnären Axel Wallenberg. Båda konstverken 

föreställer madonnan och barnet sitter i en tronstol omgivna av nyckeln och boken och 

anledningen till varför detta motiv förekommer både på Stadsbibliotekets fasad och 

gymnasieskolans fasad är att understryka sambandet mellan skolan, biblioteket och kyrkan 

(därav Madonnan).   50

    Konstnären K.G Lindholm återkommer på fler ställen i Västerås, däribland med konstverk 

som pryder Stadshusets fasader.  

 

Vasaparken och Konserthuset  

Vasaparken är en park som tidigare fungerade som slottsträdgård. Parken gränsas av 

Cityringen i nordöst, Slottet i nordväst samt Fiskartorget och Stadshuset i sydväst. Som 

nämnt tidigare så avtäcktes det första konstverket, Gustaf Vasa 1864 i Vasaparken. 

Skulpturen är vänd så att den tittar mot det närliggande Västerås slott och Stadshuset som 

idag står på den plats där dominikanerklostret låg förr. Tanken var att bysten skulle placeras 

på samma plats där de trodde dominikanerklostret hade legat, men som under senare 

utgrävningar skulle visa sig ligga några tiotal meter bort.  Bysten förlorar dock inte sin 51

betydelse för att den står på en annan plats än som var tänkt från början. Slottet och 

Stadshuset representerar makt, vilket gör bysten platsspecifik, precis som de tre bysterna vid 

ASEAs huvudkontors ingång. Gustaf Vasa skulle inte komma att sällskap av andra konstverk 

49 Ibid. 
50 Hammarlund, Offentlig konst i Västerås, 1985, s 73 & 87. 
51 Västerås historia: Från kloster till industri, 
http://www.vasterashistoria.se/sv/Tour/2362/Gustav%20Vasa%20statyn, hämtad 2016-11-03  
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i Vasaparken förrän senare delen av 1950-talet. Olle Aldrins Borgarna (fig 2 i Bildbilagor) är 

en fristående skulpturgrupp placerad på stadshusgården som vetter ut mot Vasaparken. Den 

påbörjades 1958, men uppmonterades på sin avsedda plats 1961.  Konstverket består av fyra 52

skulpturer, alla med olika former och kompositioner.  En av komponenterna i konstverket 

heter Rymdmaskin och avtecknar genom sitt modernistiska formspråk ett par som tittar på TV 

och drar inspiration från bland annat “rymdkulan” och Einsteins relativitetsteori, något som 

för samtiden hade stor mening i och med att det var just det året som den första människan 

officiellt sändes ut i rymden. Ett för Västerås betydande verk som berättar mycket om sin 

samtid, gjord av en manlig konstnär och finansierad av Västerås kommun.   53

     En för Västerås oerhört betydande konstnär är Västeråsfödde Mikael Genberg som gjort 

sig känd med hjälp av sitt unika konstnärliga uttryckssätt.  Med Hotell Hackspett har Genberg 

påbörjat en serie av verk vars syfte är att 

undersöka alternativa boendemiljöer. 1998 

placerades Hotell Hackspett, en liten röd stuga, 

13 meter upp i ett träd i Vasaparken och står 

öppet för besökare som vill övernatta i stugan, 

för ett en mindre summa.  

 Hotell Hackspett är som sagt det första i en rad 

liknande konstprojekt i och omkring Västerås 

där ett annat av Genbergs verk, Hotell Utter 

Inn, föreställer en snarlik röd stuga som vilar 

på en flotte mitt i Västerås skärgård och med 

möjlighet att övernatta i undervåningen som då 

är höljt under vattenytan. Hotell Utter Inn 

faller visserligen utanför mitt 

undersökningsområde,                                            Hotell Hackspett av Mikael Genberg. Foto: Julia Fahlman 

men kan fortfarande vara värt att nämnas för att kunna understryka Hotell Hackspetts 

betydelse för staden och turismen.  Genbergs verk har kommit att på flera sätt representera 54

52 Sjöholm Skrubbe, 2007, s 243. 
53 Hammarlund, 1985, s 89. 
54 Västerås konstmuseum, http://www.http://vasteraskonstmuseum.se/konstpromenad/, hämtad 2016-11-15. 
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Västerås och att hjälpa särskilja staden från andra städer. Med tanke på att Genbergs första 

verk placerades i Vasaparken berättar hur stor Vasaparkens kulturella betydelse faktiskt är. 

    Nästa konstverk att uppkomma i Vasaparken är Sture Collins Dårarnas båt från 1999 och 

föreställer en båt med fyra aningen groteska människor i. Detta verk som bygger på den 

medeltida idén om att jorden är platt finns även att 

beskåda vid Sockenplans T-banestation och på 

Hornsgatspuckeln i Stockholm.  Några av stadens 55

nyare tillkomster av konst är gjorda av Mats Åberg, 

då han 2002 fick uppdraget att skapa två offentliga 

konstverk till Vasaparkens sydöstra del. Våga 

föreställer en häst ett narrativ betående av sex delar 

där den tar sig igenom en flod. Verket är menat att 

symbolisera vikten av att våga ta chanser, trots att det 

ibland kan kännas skrämmande. Namnet Våga spelar 

alltså på två saker, akten att våga och vågor som kan 

uppkomma i en flod. På ett litet plakat som sitter i 

anslutning till verket finns det en text av författaren              Våga av Mats Åberg. Foto: Julia Fahlman  

där verkets mening beskrivs mer detaljerat, följt av en uppmaning till barn att  använda 

hästarna till lek, ackompanjerat av påminnelsen att de tids nog måste börja våga se 

konstverket för vad det ska symbolisera.  En bild på Våga ur ett annat perspektiv finns i 56

Bildbilagor. 

    Bredvid konserthusets fasad som vätter ut mot Vasaparken finns konstverket Daidalos som 

av konstnären Peter Mandl skapades 1989. Den stod från början utanför Aros Congress 

Center, som ligger bredvid konserthuset, innan den flyttades till sin nuvarande plats. Verket 

föreställer Daidalos, en magiker som omnämns i den grekiska mytologin. Peter Mandl föddes 

1948 i dåvarande Tjeckoslovakien men är numera bosatt i Halmstad.   57

    På konserthusets fasad precis bakom Daidalos sitter Mikael Richters Helnot, en cirkulär 

form gjord av neonrör som ska föreställa den not som betyder fyra slag i det notspråk som 

används för att skriva och läsa melodier. Just denna är blå, men har en korresponderande 

55 Offentlig konst i Västerås, hemsida, http://www.konstivasteras.se/, hämtad 2016-11-15. 
56 Ibid. 
57 Offentlig konst i Västerås, hemsida, http://www.konstivasteras.se/,  hämtad 2016-11-16. 
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helnot på andra sidan som är röd. Dessa verk tillkom i och med att konserthuset byggdes 

2001.  Richters syfte med verket var att synliggöra husets form och överraska med sin stora 58

skala, ett försök att kommunicera med byggnadens arkitektur. 

    Här ser vi tydligt hur könshegemonin representeras och återreproduceras i den offentliga 

konsten kring Stadshuset och Vasaparken. Det faktum att det endast står konstverk av män i 

anslutning till stadens mest maktinnehavande organ hjälper inte till med den representation 

som kommunen vill uppnå i det offentliga rummet. Att detta dessutom sträcker sig över 

Vasaparken, där det nyaste tillkom så sent som 2002 skvallrar om ett misslyckande hos 

kommunen att släppa fram marginaliserade grupper, där konstnärer blivit bortprioriterade 

endast p.g.a viljan att lyfta fram platsen med hjälp av kända konstnärsnamn.  

    En förbättring har dock börjat märkas, i och med att uppdraget att utsmycka tunneln under 

Södra Ringvägen gick till en kvinna 2005. Mosaikverket av Marie Långhans-Johnsson som 

finns i en tunnel som leder bort från, inte bara Vasaparken utan även hela innerstaden då 

tunneln går under Cityringen. Platsen är präglad av dåliga konnotationer, då folk, särskilt 

kvinnor, varnas för att inte befinna sig där på natten utan sällskap. Den har alltså inte alls 

samma sociala och historiska värde som resten av Vasaparken och området kring Stadshuset 

har. Kanske var syftet med att placera konst där ett försök att höja statusen på platsen, men 

faktum kvarstår ändå. 

 

Övriga konstverk i Västerås innerstad 

 
PLY av Eva Hild. Foto: Julia Fahlman. Större bild finns i Bildbilagor (fig 4) 

Det är här som de flesta kvinnliga konstnärerna finns representerade. Fyra stycken om en inte 

räknar med de konstverk som finns i tunnlar. Konstnärer som bidragit med konst är Sonja 

Petterson, Anne-Karin Furunes, Eva Hild och Marie Långhans-Johnsson.  

58 Västerås konstmuseum, http://www.http://vasteraskonstmuseum.se/konstpromenad/, hämtad 2016-11-16. 
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Vissa av de konstverk som platsar under denna underrubrik har redan nämnts, dvs ASEA 

strömmen och Tvätterskan, två konstverk som inte riktigt står i anknytning till en byggnad, 

men som ändå har något med en viss institution att göra. De konstverk som kommer att 

diskuteras här är de som inte riktigt har en anknytning till en speciell byggnad och/eller står i 

närheten till andra konstverk. Det är här de flesta nyare konstverken finns, däribland Gzim 

och den frusna sjön av Knutte Wester som står på Smedjegatan. Verket avtäcktes 2012 och 

föreställer en pojke som sitter på en träbänk med en ryggsäck vid sidan av.  Wester säger att 59

inspirationen kom från det möte han haft med pojken Gzim som en vinterdag 2003 berättade 

för Wester att han och hans familj 

skulle bli utvisade från Sverige med 

omedelbar verkan.  Västerås 60

invånare tycks ha tagit detta verk till 

hjärtat, då det med regelbundna 

mellanrum händer att folk förser 

pojken med kläder.  

 Anne-Karin Furunes bidrog med 

konstverket Sara som står på 

ASEA-torget.  Verket är av 

perforerat stål,                      Gzim och den frusna sjön av Knutte Wester, försedd med halsduk. Foto: Julia Fahlman  

 där perforeringarna varierar i storlek och avstånd för att skapa ett porträtt som skiftar i 

uttryck beroende på från vilken vinkel verket betraktas från.   61

    Det senaste permanenta konstverket att placeras i Västerås  är PLY av Eva Hild som 62

avtäcktes 2014. Verket är ett försök att med sina mjuka och runda linjer skapa en kontrast till 

den annars linjära och stolpiga omgivningen, men ändå spegla den gråa färgskalan. 

Förhoppningen var vid avtäckandet att PLY skulle bli ett blickfång och en mötesplats, och har 

59 Västerås konstmuseum, http://www.http://vasteraskonstmuseum.se/konstpromenad/, hämtad 2016-11-19. 
60 Knutte Wester, “Gzim och den frusna sjön”, 
http://www.knuttewester.se/default.aspx?part=projekt&namn=gzim-and-the-frozen-lake#gzim-lake_3, hämtad 
2016-11-19 
61 Staffan Bjerstedt, “Sara vakar över Aseatorget”, Vestmanlands läns tidning 2010-08-31, 
http://www.vlt.se/kultur/sara-vakar-over-aseatorget, hämtad 2016-11-19. 
62 Vid undersökningens skapande. 
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i och med dess väldigt centrala lokation i närheten av ett antal köpcenter samt dess 

monumentala storlek på fyra meter blivit just i allafall ett blickfång.   63

    Mats Åberg bidrog 2012 med ytterligare ett konstverk i samband med ombyggnationen av 

Sigmatorget. Leos sköldpadda föreställer en liten sköldpadda i brons som står direkt på 

marken i anslutning till ett vatten- och ljusspel som är igång under årets varmare månader.  64

Platsen har blivit ett populärt ställe för barn att leka på, något som ytterligare bjuds in av den 

lilla lekfulla sköldpaddans närvaro.  

    Vid Växhuset står Kunskapens träd av konstnären Carl Emil Berglin. Växhuset har som 

kulturcentra kommit att bli en plats för lärande av konst, vilket gör Kunskapens träd från 

1981 till ett platsspecifikt verk, även om det från början var menat att hylla den 

socialdemokratiske politikern och riksdagsledamoten Viktor Larsson. Verket är gjort av 

konstnären Carl Emil Berglin och liknar till formen ett träd som sträcker sig upp mot himlen. 

På stammen hittar vi de inristade orden “Frihet”, “Demokrati”, “Solidaritet”, “Fred” och 

“Kunskap”. Verket ska vara en hyllning till den växande människan, däri trädmotivets 

betydelse.  Detta är ett monumentalt verk som är svårt att missa, då det dagligen rör sig ett 65

stort antal ungdomar i och kring Växhuset.  

    Utanbyparken fick 2005 två konstverk, Noami av Torsten Molander som föreställer en 

liten på marken sittande gorilla i brons, samt ett verk av Marie Långhans-Johnsson med titeln 

Fågelholkar, hjärta och en fisk som föreställer ett hjärta som även det ligger direkt på 

marken. Även Tusenskönans bostadsområde fick under början av 1990-talet tillskott av två 

konstverk, det ena av den den tysk-svenska manliga konstnären Roland Haeberlein från 1990 

med titeln Tre tvätterskor, en liten skulpturgrupp som föreställer tre kvinnor i Haeberleins 

unika stil. Verket är placerat runt den dagvattenbäck som rinner på gården. Tusenskönan är 

det första HSB-området utanför Stockholm, och därför skänktes 1991 skulpturen Structure 

mandala av den japanske manliga konstnären Takashi Nahara till området av HSB.   66

    Einar Luterkorts Panter på trädstam beställdes av Västerås kommun 1956. Verket står vid 

Munkgatan som ligger i innerstans norra delar. Luterkort var känd främst för sina 

63 Sylvia Kadri, “Ply-massiv, stor och lekfull”, Vestmanlands läns tidning 2014-09-15, 
http://www.vlt.se/kultur/ply-massiv-stor-och-lekfull, hämtad 2016-11-21. 
64 Västerås konstmuseum, http://www.http://vasteraskonstmuseum.se/konstpromenad/, hämtad 2016-11-21. 
65 Offentlig konst i Västerås, hemsida, http://www.konstivasteras.se/, hämtad 2016-11-22. 
66 Offentlig konst i Västerås, hemsida, http://www.konstivasteras.se/, hämtad 2016-11-22. 
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djurskulpturer, och denna 105 x 305 x 116 cm stora skulptur som föreställer just en panter 

liggandes på en trädstam är inget undantag.   67

     Sonja Petterson fick uppdraget 1990 att skapa ett konstverk för bostadskvarteret Julius och 

Jörgen som tillkom i samband med bomässan BO’90. Verket heter just Julius och Jörgen och 

föreställer två hundar som är placerade på varsin gård i området.  Liss Eriksson har förutom 68

sitt jobb för ASEA med Non stop även bidragit med ett konstverk på Hantverkargatan. Verket 

har titeln Ögat och är gjort i brons och föreställer en grotta i en kubisk form med en liten 

människa som sitter ihopkrupen i öppningen. Verket står på en ca 140 cm hög sockel som 

sluttar inåt nere vid foten, och avtäcktes 1981 . De resterande fem konstverken är Jönssons 69

katt som står vid VLT-huset från 1990 av Anders Jönsson, Stenblomma av Lars Spaak som 

står utanför Herrgärdets servicehus som skapades mellan 1980 och 1981 och bronsreliefen 

Såningsmannen på en fasad mot Västgötegatan 2 från 1916 av Carl Fagerberg.  Sven 70

Hammarlund påstår att det andra offentliga konstverket (det första var som bekant Gustaf 

Vasa) som avtäcktes i Västerås är Vattenlek 1919 av Carl Elmberg,  en fontän som står i 71

Stadsparken, trots att Såningsmannen tillkom tre år innan. Med tanke på att Vattenlek är en 

skulptur och att Såningsmannen är en fasadbunden relief så är det kanske så att Hammarlund 

ser den större skulpturen som ett konstverk medan reliefen mer bara betraktas som en del av 

fasaden och att den just därför inte nämns som Västerås andra offentliga konstverk.  

    Mästermans källa från 1962 är ytterligare ett exemplar av konst av K.G Lindholm. Verket 

är ett brunnskar och ska symbolisera den källa där stadens bödel fick sitt vatten från, då 

bödeln inte fick bruka samma vatten som andra invånare. Konstverket ligger på Kyrkbacken, 

i kvarteret närmast Vasagatan och Norra Ringvägen.  72

    Flora heter den kvinnliga nakenakten som står där Stora gatan möter en gångväg som leder 

in mot bland annat VLT-huset. Konstnärens namn är Nils Möllerberg och verket tillkom 

1929.  73

67 Hammarlund, 1985, s 68. 
68 Offentlig konst i Västerås, hemsida, http://www.konstivasteras.se/ hämtad 2016-11-22. 
69 Ibid, hämtad 2016-11-23. 
70 Ibid, hämtad 2016-11-23. 
71 Hammarlund, 1985, s 8 och 104. 
72Västerås stads hemsida, 
http://www.vasteras.se/trafik-och-samhallsplanering/torg-och-allmanna-platser/parker-och-gronomraden/master
mans-kalla.html, hämtad 2016-11-14. 
73 Offentlig konst i Västerås, hemsida, http://www.konstivasteras.se/ hämtad 2016-12-11. 
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    Sist vill jag nämna Birger Halling som utsmyckat ett broräcke i järnsmide över Svartån. 

Halling skapade 1958 detta verk där han format de galler som skapar broräcket till två 

streckgubbar som ser ut att hålla handen.  

 

Fasadutsmyckningar i innerstaden 

Samtliga fasadutsmyckningar i innerstaden är gjorda av manliga konstnärer 

där Tadeusz “Teddy” Sempinski står för de allra flesta. 

 Sempinskis konst uppfördes mellan 1954 och 1971. Utom de som går att finna utomhus så är 

han även representerad på ett flertal andra ställen, däribland på en fond inne i Stadshuset. Den 

kanske mest iögonfallande av Sempinskis verk är Stenblomma från 1971 som är en 

fasadbunden relief. Verket sitter högt upp och sträcker sig mellan fönster längs tre våningar 

på ett hus som ligger precis vid korsningen Stora gatan/Vasagatan.  Korsningen är en 74

mötesplats där ett oerhört stort antal människor vistas varje dag vilket gör det möjligt för 

Stenblomma, med sin storlek och höjd, att betraktas varje dag. De som i största hand givit 

uppdrag till Sempinski har varit privata företag som Byggnads AB Gustav Ahlqvist och 

Länsförsäkringar i Bergslagen som velat utsmycka sina lokaler och byggnader.  Stenblomma 75

och PLY hjälper med sina monumentala närvaro till att lyfta fram platsens betydelse för 

staden. Utöver Sempinski så har ytterligare fyra manliga konstnärer prytt staden med diverse 

olika fasad- och fönsterutsmyckningar. Per Lindecrantz gavs 1960 uppdraget av dåvarande 

Föreningen Folkets Hus och Park att utsmycka Folkets hus fasad mot Smedjegatan vilket 

resulterade i ett verk av hårdbränd lera som visar olika runda former. Likaså blev Torsten 

Renqvist ombedd att besmycka samma hus med ett liknande mosaikverk som fick titeln Glob 

i en värld från 1958.  Claës Giertta stod för skapandet av ett fönstergaller i koppar som sitter 76

på Slottsgatan 17 1964 , likaså har Stefan Thoréns verk Stenen viskar, en marmorrelief från 77

1952 fått pryda fasaden som sträcker sig mot hörnet Stora gatan/Köpmangatan.  På samma 78

plats finns även den fasadbundna Fem former från 1965 av Karl Göte Bejemark, ett verk i 

koppar som föreställer runda plattor i varierande storlek. Idag sitter den över entrén till SEB 

som numera huserar hörnet på Stora gatan.   79

74 Offentlig konst i Västerås, hemsida, http://www.konstivasteras.se/, hämtad 2016-11-21. 
75 Hammarlund, 1985, s 106. 
76 Ibid, s 36. 
77 Ibid, s 79. 
78 Ibid, s 106. 
79 Offentlig konst i Västerås, hemsida, http://www.konstivasteras.se/,hämtad 2016-11-22. 
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Diskussion 
Av de 67 konstverk som diskuterats är det sju som skapats av kvinnliga konstnärer. Endast ett 

av dessa konstverk, Omfamningen av Joan Morrisson från sent 80-tal står på en viktig plats, 

dvs Botaniska trädgården. De andra står utspridda lite varstans i staden.  

Två av dessa går att finna som väggutsmyckningar i två olika tunnlar som leder bort från 

Cityringen, nämligen Anna Eilerts mosaik i tunneln under Norra Ringvägen från 2005 och 

Marie Långhans-Johnssons mosaik i tunneln under södra ringvägen, även den från 2005. En 

kan argumentera för att Eva Hilds PLY från 2014 även den står på en viktig plats i och med 

dess centrala lokation och närhet till köpcentrum, restauranger och kaféer osv. Även utifrån 

det faktum att det rör sig oerhört mycket folk kring platsen, speciellt under dagtid, så går det 

att understryka konstverkets och platsens relevans för staden. Men då platsen i övrigt inte är 

hem till andra konstverk förutom Sempinskis Stenblomma, samt ej inhyser någon viktig 

institutionell byggnad så faller platsen i betydelse om en jämför med tillexempel Stadshuset 

och Botaniska trädgården. Sjöholm Skrubbe skriver om hur den kommunala makten förstärks 

av konstnärliga inslag i miljön,  alltså kan platsen där PLY står utifrån det tolkas som inte 80

lika viktig som Stadshuset eller andra platser i staden som är fulla med konst. Därför faller 

PLY en aning i skymundan för Omfamningen sett ur det här perspektivet.  

    Bland de manliga konstnärerna finner vi att flera namn dyker upp flera gånger, som t.ex. 

Bengt-Göran Broström med konstverken ASEA-strömmen, Mälarvass och Vänortsbrunnen, 

och Tadeusz Sempinskis fasadutsmyckningar som går att finna lite varstans i innerstaden. Av 

de kvinnliga konstnärerna finner vi endast ett namn som dyker upp flera gånger, dvs Marie 

Långhans-Johnsson med Fågelholkar, hjärta och en fisk från 2005 i Utanbyparken samt 

mosaikutsmyckningen i tunneln under Södra Ringvägen, även den från 2005.  

    Att det finns en överrepresentation av offentliga konstverk av manliga konstnärer i 

Västerås har i denna uppsats blivit tydligt. Endast 10% av konstverken är gjorda av kvinnliga 

konstnärer, vilket inte ens uppgår i en fjärdedel av alla de konstverk som finns innanför 

Cityringen i Västerås.  

    Framtiden verkar dock se en förändring. I den handlingsplan som Kultur- och 

fritidsnämnden i Västerås antog 2013 som behandlar hur Västerås ska jobba med offentlig 

konst 2014-2019 står det att staden bland annat ska jobba utifrån genusfrågor. Detta skall 

80 Sjöholm Skrubbe, 2007, s 244. 
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utföras genom att ha en eftertänksamhet i vilka som anställs för att genomföra konstprojekt, 

samt att platsen för konstverkens placering skall analyseras och tas i beaktande. Hittills 

verkar arbetet med den offentliga konsten ha följt dessa riktlinjer väl i och med utplacerandet 

av PLY. Dock så nämns inte konsttäta platser som Stadshuset och Botaniska trädgården som 

aktuella för nya konstverk, vilket kanske skulle behövas för att balansera ut den totala 

överrepresentation av manliga konstnärer som är representerade runt dessa oerhört viktiga 

platser. De platser som nämns som aktuella är platser där konsten redan inte är så närvarande.  

  

Avslutande tankar 

Vi kan efter denna undersökning konstatera att de kvinnliga konstnärernas konstverk är färre 

än de manliga konstnärernas och står mer utspritt i innerstaden. De manliga konstnärernas 

konstverk står antingen enskilda eller i grupp med andra konstverk som är knutna till en 

specifik plats. Endast ett konstverk av en kvinnlig konstnär står i en större grupp med andra 

konstverk. Två av dem finns i tunnlar som leder bort från innerstaden. Stadshuset och 

Vasaparken som innehar stor betydelse för staden, samt är historiskt och socialt relevanta 

platser bebos av konstverk som alla är gjorda av män. Detta är problematiskt sett ur ett 

jämställdhetsperspektiv då det indirekt kommunicerar att män har högre status än kvinnor. 

Bland annat det faktum att endast män fått utsmycka platsen där stadens maktcentrum finns 

är viktigt att lyfta fram, då det för tillfället endast representerar männens plats i maktens 

offentlighet, en offentlighet som egentligen är till för alla. 

    Denna uppsats hoppas jag ska kunna användas som en plattform för framtida diskussioner 

och förändringar. Förhoppningen är även att uppsatsen ska hjälpa till med att skapa reflektion 

och diskussioner kring den offentliga konsten i Västerås. Dessa diskussioner är viktiga, då 

vi inte kommer kunna uppnå total jämställdhet förrän det även speglas i de miljöer vi har 

omkring oss.  
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