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Förord

I denna skrift presenteras en undersökning som bygger på ett flerårigt forsk-
ningssamarbete. Tanken att studera offentlig konst från ett genusperspektiv 
väcktes vid en kurs, ”Samhällsplanering ur ett genusperspektiv”, som vi ansva-
rade för och som gavs av Institutet för Bostads- och urbanforskning (IBF) i 
samarbete med Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Under 
kursen diskuterades hur utformning, utsmyckning och användning av det of-
fentliga rummet kunde påverka dess genusprägling. Vi bestämde oss för att 
fortsätta på den vägen och koncentrerade oss på offentlig konst utomhus i 
urban miljö. Skillnaden i forskningsbakgrund – i Gärds fall bebyggelse, sam-
hällsplanering, konstvetenskap, genus och i Anna-Karins fall filosofi, estetik, 
genus – fann vi inte vara problematisk utan stimulerande. Under arbetets gång 
har vi fått värdefulla synpunkter från olika håll. Delar av undersökningen har 
redovisats och diskuterats på symposier och seminarier bl.a. på KTH, IBF och 
Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Vid Centrum för 
genusvetenskap, Uppsala universitet, har studien presenterats och studenter 
har bidragit med kommentarer om konstens genusprägling. Detsamma gäller 
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle. Vi har 
hållit föredrag på flera orter som ingår i studien och det har varit spännande 
att möta reaktionerna från den konstintresserade allmänheten. 
 Inom projektet har en enkät till de berörda kommunerna genomförts; vi 
fick svar från alla. Vi har också genomfört intervjuer med tjänstemän, politiker 
och konstnärer och de har helhjärtat ställt upp. Vi vill framföra ett stort tack 
till dessa personer och till andra som hjälpt oss på olika sätt.
 Från länsstyrelsen i Gävleborgs län har vi fått ett bidrag, Högskolan i Gävle 
har beviljat Anna-Karin ett forskarstipendium från Göranssonska Fonden och 
Gästriklands Kulturhistoriska Förening har bidragit till tryckningen. Vi tackar 
för stöd och uppmuntran.  
 Slutligen ett hjärtligt tack till Martha Blomqvist som granskat manus och 
till Centrum för genusvetenskap som givit ut skriften!  

Gärd Folkesdotter    Anna-Karin Malmström-Ehrling
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Kapitel 1. Inledning

De flesta människor i Sverige vistas numera dagligen i en urban miljö. På sta-
dens gator jäktar man till arbetet, på trottoarkaféerna umgås man, på torgen 
samlas man och i parkerna promenerar man. Staden är full av platser utomhus 
som är offentliga i den meningen att de är tillgängliga för alla människor. 
 När man rör sig i den här miljön, möter man inte bara livs levande perso-
ner. Staden befolkas inte bara av människor av kött och blod. Här finns även 
människor av annat material. En mänsklig gestalt skulpterad i brons, bilder av 
människor på fasaden av en byggnad eller människofigurer smidda i järn på ett 
broräcke. 
 Vad är det för människor man möter då? Hur framställs de? Vilken bild av 
människan ges i dessa framställningar? Vilken roll verkar konsten spela här? 
Hur kan den relateras till det omgivande samhället? Det är frågor som är spän-
nande att ställa och att närmare undersöka. I den här boken diskuterar vi så-
dana frågor i anslutning till ett forskningsprojekt som pågått under några år. Vi 
belyser dem från ett bestämt perspektiv och med utgångspunkt i ett material 
som systematiskt insamlats och analyserats.     

Spegel, gravsten eller spjutspets? 
Det är den fråga vi formulerat i bokens titel. Metaforiskt fångar den en pro-
blematik om konstens funktion som särskilt intresserar oss. Det handlar om 
konstens förhållande till tiden. En infallsvinkel, bland många, till konstens sätt 
att fungera är nämligen att tänka i tidsdimensionen. Det innebär att fundera 
över hur konsten förhåller sig till samtiden, det förflutna och framtiden. 
 Fungerar konsten som en spegel, en gravsten eller en spjutspets? Betrakta 
till exempel ”Bordet” av Willy Gordon och ”Kolaren” av Per Nilsson-Öst. (Se 
Bild 1 och Bild 2 s. 17) Det är två skulpturer som ingår i det material som lig-
ger till grund för vår undersökning.   
 De två konstverken tillkom ungefär samtidigt. Gordons stora bronsskulp-
tur ”Bordet” placerades utanför skatteförvaltningens hus i Bollnäs 1985 och 
Nilsson-Östs ”Kolaren” ställdes upp framför Ljusdalsbygdens museum i Ljus-
dal 1981.  
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 Onekligen kan ”Kolaren” ses som ett monument över en utdöd verksamhet. 
Konstverket manifesterar ett för länge sedan nog så viktigt men numera obe-
fintligt manligt yrke. Det är denna tillbakablickande och erinrande funktion 
vi vill fånga med metaforen om konsten som gravsten. 
 I jämförelse med ”Kolaren” kan ”Bordet” rimligen uppfattas som i samklang 
med sin samtid. Mannen i kostym som sitter vid sitt enorma skrivbord har 
också en uppgift, men det är en uppgift som inte kräver muskelkraft, snarare 
tankekraft. Det är fråga om skrivbordsyrke. Skulpturen och dess placering leder 
tanken till en tjänsteman som handlägger ärenden, en beslutsfattare i samhäl-
lets tjänst. I folkmun fick konstverket också snart namnet ”Byråkraten”. Jämfört 
med det tidigare verket fungerar detta verk mer som en spegel av sin samtid, då 
det visar en sysselsättning som var vanlig vid tiden för verkets tillkomst. 
 Konsten som spjutspets – vad skulle det innebära? Hur kan det illustreras? 
Med utgångspunkt i ett verk som också ingår i det undersökta materialet kan 
denna funktion hos konsten diskuteras. I viss mening kan en byst föreställande 
rektorn Karolina Själander i Gävle ses som en spjutspets. (Se Bild 3 s. 18)  
 Själander var rektor för Högre Flickskolan i Gävle under åren 1874–1915. 
Konstnären Ida Matton gjorde bysten i gips efter modell 1915 och det färdiga 
verket placerades vid skolan först 1942. 
 Skulpturen framställer kvinnan i en yrkesroll och som ledare. Ansiktet 
utstrålar lugn, auktoritet och intellektuell kraft. Konstverket är unikt i vårt 
material. Det är det enda verk som avbildar en kvinna i ledande ställning. Det 
ställdes upp på en allmän plats i stadens centrum i början av 1940-talet, en tid 
då det var ytterst sällsynt med kvinnor som rektorer, liksom kvinnor i ledande 
ställning över huvud taget. Såtillvida kan man säga att verket inte speglar sin 
samtid utan snarare blickar framåt och föregriper en tid långt senare, då det 
i skolans värld skulle komma att finnas många kvinnor på ledande positioner. 
Genom att ta fasta på sådana aspekter kan vi se verket som en spjutspets mot 
framtiden. Samtidigt kan vi, naturligtvis, också säga att det fungerar som ett 
minnesmärke över en avliden person och hennes gärning. 
 I vilken mening ett konstverk kan tolkas som en spjutspets har att göra med 
i vilket förhållande det står till sin samtid och olika aspekter av verket kan då 
bli relevanta. Verkligheten förändras och de frågor som bör ställas handlar om 
vilka bilder, uttryck och framställningar som under en given period eventuellt 
skulle kunna relateras till begynnande, kommande eller kanske blott tänkta 
förändringar av denna verklighet.    
 Att diskutera konstens funktion med avseende på tidsaspekten är således 
utmärkande för den forskning som vi utfört och vars resultat kommer att pre-
senteras i denna bok.
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Offentlig konst i ett genusperspektiv 
Bokens titel säger också något om vilken konst vi behandlar. Den konst vi in-
tresserar oss för är offentlig konst. Vad menar vi med offentlig konst? Svaret 
på den frågan har redan antytts. Med offentlig konst avses här helt enkelt den 
konst som man kan betrakta utomhus, då man promenerar i de centrala de-
larna av en svensk tätort. Det kan vara en skulptur på ett torg, en relief över 
en portal, en utsmyckning i form av ett räcke, en målning på en fasad. Ibland 
är det fråga om ett föremål som inte är skapat av en konstnär men som har 
placerats på till exempel ett torg eller i en park till allmänhetens beskådande 
och i avsikt att pryda och utforma den urbana miljön. Termen offentlig konst 
används på olika sätt, både i vetenskapliga och vardagliga sammanhang. Vidare 
eller snävare definitioner används och oftast inkluderar termen den konst som 
finns inomhus i offentliga miljöer. Men här används termen alltså på det sätt 
som beskrivits ovan. 
 Det perspektiv vi lägger på den offentliga konsten är ett genusperspektiv. En 
problematisering ur ett sådant perspektiv kan emellertid göras på en mängd 
olika sätt. Det finns en uppsjö av intressanta frågeställningar som kan göras 
till föremål för vetenskaplig forskning och som alla ryms under temat konst 
och genus. Vår problematisering av konsten ur ett genusperspektiv startar i 
ett antal huvudfrågeställningar. De är generellt och oprecist formulerade men 
styr ändå tänkandet åt ett visst håll. Därmed sållas en del frågor om konst och 
genus bort. Samtidigt kan de, tack vare sin generella formulering, generera 
mer specifika frågeställningar. 
 Vi har formulerat fyra huvudfrågeställningar. Av dem är de första två 
grundläggande och forskningsarbetet har startat med dem. 
Den första huvudfrågeställningen har att göra med kvinnans respektive man-
nens synlighet i den offentliga konsten. Vi har formulerat den så: 
 Huvudfrågeställning 1. I vilken grad synliggörs kvinnan respektive mannen 
i den offentliga konsten? 
 Att belysa förhållandet mellan konst och genus genom att söka besvara 
denna frågeställning på grundval av ett systematiskt insamlat material har vi 
funnit intressant. Behandlingen av frågeställningen kräver naturligtvis kvanti-
tativ metod. Men även användandet av kvalitativ metod är nödvändig. Frågan 
huruvida ett visst konstverk framställer till exempel en kvinna besvaras näm-
ligen genom att vi själva som forskare uppfattar verket såsom framställande 
en kvinna. I detta ”uppfattande” ligger någon form av tolkande verksamhet 
och att tolka är att använda en typ av kvalitativ metod. Det första steget i den 
forskningsprocess som leder fram till ett svar på frågeställning 1 är alltså att 
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för varje konstverk försöka avgöra om det framställer en kvinna eller kanske 
flera kvinnor, om det framställer en man eller män, eller om det avbildar både 
kvinna och man, kvinnor och män. 
 Vår andra huvudfrågeställning gäller frågan om hur kvinnan respektive 
mannen synliggörs samt hur relationen mellan kvinna och man ser ut i den 
offentliga konsten.
 Huvudfrågeställning 2. Hur synliggörs kvinnan respektive mannen och hur 
framställs relationen mellan kvinna och man i den offentliga konsten?  
 Problematiken handlar här om det sätt på vilket kvinnan och mannen fram-
ställs i ett konstverk, vilken bild av kvinnan och mannen som ges eller, med 
andra ord, vilken kvinnlighet och manlighet som kommer till uttryck i verket. 
För konstverk som avbildar både kvinnor och män har vi ställt frågan hur för-
hållandet mellan dem framställs: Vilken eller vilka typer av relationer framträ-
der mellan dem och vad kännetecknar dessa relationer? 
 För att kunna bearbeta sådana frågor är kvalitativ metod i form av tolkning 
naturligtvis central. I den delen av undersökningen spelar också vissa begrepp, 
distinktioner och teorier en viktig roll vid tolkningen och analysen av materialet.   

Offentlig konst, samhällsförändring och genus  
Den problematik om konstens förhållande till tiden som intresserat oss inne-
bär att konsten relateras till en omgivande, i olika avseenden föränderlig verk-
lighet. Med ett genusperspektiv på konsten blir det då spännande att ställa 
frågan om hur konsten förhållit sig till viktiga förändringar i relationerna mel-
lan könen och i tänkandet om kön i samhället som helhet. 
 Vidare har vi, som sagt, begränsat undersökningen till den konst som kan 
upplevas på allmänna platser utomhus i stadsmiljö. Beträffande sådan konst 
är det intressant att ställa frågor om makt och inflytande. I den process som 
leder fram till att ett konstverk finns på plats förekommer flera olika aktörer 
och eftersom det här gäller allmänna platser med konstnärlig utsmyckning, 
spelar offentliga institutioner en viktig roll. De institutioner det handlar om är 
kommunen, som genom politiker och tjänstemän i sin organisation utövar ett 
inflytande. Andra offentliga aktörer är landsting och länsstyrelse samt ibland 
även andra statliga organ, som till exempel kan finansiera offentlig konst. Det 
offentliga utövar på detta sätt stort inflytande över den konst som vår under-
sökning gäller. 
 Med tanke på den roll offentliga institutioner och beslutsfattare spelar i det-
ta sammanhang ligger det också nära till hands att koppla konsten till samhäl-
let och dess utveckling. Med ett genusperspektiv blir det intressant att granska 
förhållandet mellan å ena sidan samhälleliga förändringar av könsrelationer och 
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föreställningar om kön och å andra sidan den offentliga konstens synliggörande 
av kvinnor och män och det sätt på vilket den framställer kvinna och man.  
 Som bekant har det svenska samhället under 1900-talet genomgått flera 
viktiga förändringar när det gäller relationerna mellan könen. På en mycket 
generell nivå brukar utvecklingen beskrivas som en förändring mot ökad jäm-
ställdhet. Kvinnor har successivt fått tillträde till utbildningar, yrken och poli-
tiska församlingar på formellt lika villkor som män.
 Under senare delen av 1920-talet öppnades de statliga läroverken för flick-
or och under 1960-talet kom grundskolan med sammanhållen utbildning för 
flickor och pojkar samtidigt som universiteten fick allt fler kvinnliga studenter. 
Mot slutet av seklet låg kvinnors utbildningsnivå på en genomsnittligt högre 
nivå än mäns. Industrialiseringen medförde att även kvinnor sökte sig till fa-
brikerna. Medan männen dominerade inom metall, verkstad, massa och trä, 
fanns kvinnorna inom textil, livsmedel, kartong och tobak. Kvinnor fanns 
också inom vård (sjuksköterska, biträde), skola och service (post, tele, bank, 
kontor), men som regel var den gifta kvinnan (huvudsakligen) ”hemmafru”. 
Från och med 1960-talet ökade emellertid kvinnors förvärvsarbete starkt och 
på 1990-talet fanns nästan lika många kvinnor som män i arbetskraften. Inom 
politiken gick utvecklingen först långsamt efter den allmänna rösträttens infö-
rande 1921. Det var först under seklets senare del som obalansen mellan könen 
i riksdag, landsting och kommun började utjämnas. Den officiella politiken 
för jämställdhet spelade en stor roll och vid mitten av 1990-talet hade t.ex. 
riksdagen 40 procent kvinnor, 60 procent män, och landets kommunfullmäk-
tige i genomsnitt 41 procent kvinnor, 59 procent män. Fortfarande fanns det 
dock vid seklets slut en tydlig segregering av könen på arbetsmarknaden, både 
vertikalt och horisontellt, och det rådde en stor ojämlikhet mellan könen be-
träffande barnomsorg och hushållsarbete. 
 De samhällsförändringar som skett under 1900-talet har medfört att vis-
sa verksamheter och företeelser fått ändrad karaktär. Inom vissa yrken har 
det ena könets tidigare dominans successivt upphört eller åtminstone mins-
kat. Vad som tidigare ansetts som specifikt manligt kan numera ibland ses 
som kvinnligt eller som könsneutralt. En del föreställningar om manligt och 
kvinnligt har lösts upp och blivit diffusare. Rörelseriktningen har varit från 
ett samhälle som ideologiskt försvarat könssegregering till ett samhälle med 
jämställdhet som norm. 1

 I detta sammanhang är det möjligt att se perioden från 1930-talet till 1960-
talet som en period där förhållandet mellan könen har starka drag av mannen 
som familjeförsörjare och kvinnan som hustru, mor och husmor. Det gäller 
både den dominerande ideologin och i huvudsak den faktiska sociala struk-
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turen. Detta förhållande, ibland betecknat som ”husmorskontraktet”, blev 
emellertid utsatt för utmaningar och påfrestningar och efter en övergångsfas 
under 1960-talet inträdde en ny period. Den officiella politiken kom alltmer 
att präglas av en jämställdhetsideologi; både mannen och kvinnan borde yr-
kesarbeta och de borde dela på ansvaret för barnen och hushållsarbetet. Från 
1960-talet och framåt skedde också, som ovan nämnts, en kraftig ökning av 
kvinnors förvärvsarbete. Tvåförsörjarsystemet blev normgivande. Mäns och 
kvinnors lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter – socialt, ekonomiskt 
och politiskt – betonades allt starkare och detta blev något som skulle genom-
syra varje beslut och åtgärd i offentliga sammanhang. 2

 Förskjutningen i den officiella ideologin har således varit stark på det na-
tionella planet, vilket inte hindrar att det kan finnas variationer inom landet. 
Utvecklingen kan se olika ut i olika regioner. Inom en och samma region kan 
olika lokala könsstrukturer ha funnits och de kan fortfarande leva kvar. En ort 
som länge präglats av en tung industri med låg andel kvinnliga anställda kan ha 
haft ett ”husmorskontrakt” i högre grad och under en längre tid än till exempel 
en större stad som varit och är ett administrativt och utbildningsmässigt cen-
trum med omfattande handel och service. Sådana skillnader i könsrelationer 
och könstänkande kan fortfarande finnas. 3 
 Mot bakgrund av könsrelationernas och könstänkandets allmänna utveck-
ling under 1900-talet och med tanke på det inflytande som offentliga insti-
tutioner har haft och har över den konst som vår undersökning gäller är det 
intressant att uppmärksamma problemet om förhållandet mellan den offentliga  
konsten och samhällsutvecklingen. 
 Har de förändringar av könsrelationer och könstänkande som ägt rum un-
der 1900-talet gett några avtryck i konsten och i så fall på vilket sätt? Hur för-
håller sig den offentliga konstens framställningar av kvinna och man till dessa 
förändringar i samhället? Kommer de sociala och ideologiska förändringarna 
beträffande kön på något sätt till uttryck i konsten? Framställs till exempel 
kvinna och man, och förhållandet mellan dem, annorlunda under en senare 
period än under en tidigare? 
 I vår undersökning knyter vi an till den historiska utveckling som skis-
serats ovan. Vi tar fasta på det skifte som skett i den officiella synen och den 
förändring som könsrelationerna genomgått och vi ställer frågan om detta gett 
avtryck i den offentliga konst som placerats i den urbana miljön. Samtidigt 
öppnar vi för möjligheten till regionala och lokala variationer beträffande fa-
serna i denna utveckling. 
 Detta är ytterligare en problematik rörande konst och genus och den kan 
formuleras sålunda: 
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 Huvudfrågeställning 3. Hur förhåller sig den offentliga konsten till den för-
ändring som skett under 1900-talet i Sverige beträffande relationerna mellan 
könen och den officiella könsideologin? Vilka variationer finns det med avse-
ende på detta förhållande regionalt och lokalt? 

Den offentliga konsten – från initiativ till verket på plats 
Som ovan nämnts finns det en nära koppling mellan den konst som är föremål 
för undersökningen och offentliga institutioner. Vi nämnde ovan kommun, 
landsting och statliga organ. Men det förekommer också att privata företag 
och organisationer präglar de platser där de verkar genom att förse dem med 
konstverk. När det gäller finansieringen har även stiftelser med kulturell in-
riktning eller enskilda privatpersoner ibland utövat ett inflytande genom dona-
tioner och alltså bekostat konstverk som ställs upp på offentliga platser. 
 Vi har funnit det intressant att även granska den process som leder fram till 
att ett offentligt konstverk kommer på plats. I den processen finns – förutom 
naturligtvis konstnären – flera aktörer och dessa aktörer kan ha olika roller. 
Vilka är dessa aktörer och vilken roll spelar de? Hur ser tillkomstprocessen 
ut? Finns det någon policy beträffande den konstnärliga utsmyckningen i kom-
munen? Vilka resurser finns? Vilken frihet har konstnären? 
 Det är frågor som vi sökt svar på. En uppgift har också varit att försöka be-
lysa förhållandet mellan aktörers föreställningar om och intentioner med den 
konstnärliga utsmyckningen och de förändringar i könsrelationer och köns-
tänkande som det svenska samhället genomgått under 1900-talet och som vi 
beskrivit ovan. 
 Denna problematik, som alltså rör processen bakom tillkomsten av kon-
sten, fångas upp i en fjärde huvudfrågeställning: 
 Huvudfrågeställning 4. Hur ser den process ut som leder fram till att ett of-
fentligt konstverk kommer på plats? Vilka är aktörerna, deras inflytande och 
intentioner? Vilken medvetenhet om jämställdhetsfrågor finns och hur tänker 
man om kön? Vilka variationer finns det med avseende på denna process? 
 Med syftet att kunna besvara denna frågeställning har vi studerat olika 
former av dokument, till exempel konstguider, konstlexika, konstnärsbiogra-
fier, verkförteckningar, protokoll och pressklipp i kommunala arkiv och före-
tagsarkiv. Vi har genomfört en enkät till berörda kommuner, en intervjuserie 
med tjänstemän och politiker samt ytterligare intervjuer med några konstnä-
rer. (För enkätens respektive intervjuernas utformning och genomförande se 
bilaga 2 och 3.) 
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Den offentliga konsten i Gävleborgs län från 1920 till 2000
För att kunna behandla den problematik som formulerats i de fyra huvudfråge-
ställningarna har vi gjort två avgränsningar i det empiriska materialet. 
 Den första är geografisk. Vi har begränsat studien till Gävleborgs län. I 
princip kunde vilken region som helst i Sverige ha valts och avgränsningen 
gjordes av arbetsekonomiska skäl. Valet baseras alltså inte på någon bestämd 
samhällsgeografisk teori om regionindelning och syftet med undersökningen 
har inte varit att beskriva och göra jämförelser mellan olika regioner.
 I Gävleborgs län finns ett flertal tätorter; i Gästrikland finns Gävle, Gy-
singe, Hofors, Sandviken, Storvik och Ockelbo och i Hälsingland finns Bollnäs, 
Delsbo, Edsbyn, Hudiksvall, Ljusdal, Järvsö och Söderhamn. Efter en första 
inventering av den offentliga konsten valde vi ut sju orter, nämligen Bollnäs, 
Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn. Det är de stör-
re tätorterna i länet och de har alla flera offentliga konstverk. Antalet varierar, 
naturligt nog, mellan orterna, från Gävles 83 verk till Söderhamns nio verk. 
Det finns enstaka konstverk på andra platser i länet, men de har alltså inte ta-
gits med. De sju orterna representerar samtidigt olika delar av länet vad gäller 
näringsliv och befolkningstäthet och de skiljer sig åt beträffande folkmängd, 
historia, arbetsliv, utbildningsmöjligheter och service. 
 Den andra avgränsningen är i tid. Vi har begränsat undersökningen till pe-
rioden från och med 1920 till 2000, det vill säga nästan hela förra seklet. 
Det innebär att de konstverk som ingår i materialet är verk som placerats på 
de allmänna platserna under denna period. Den här avgränsningen motiveras 
främst av att det är ytterst få verk som tillkommit före denna period. Samti-
digt är perioden väl vald med hänsyn till den samhällsaspekt som vi lägger på 
konsten. Det synliggörande av kvinna och man och de framställningar av kön 
och könsrelationer som finns i den offentliga konsten relateras ju, som ovan 
nämnts, till en historisk utveckling som kännetecknas av förändringar i köns-
relationer och könstänkande. 

Tre hypoteser 
Innan vi övergår till att presentera materialet för studien och de resultat vi 
kommit fram till, vill vi återkomma till konstens förhållande till tiden och till 
den samhällsutveckling som beskrivits ovan. Vi har formulerat tre hypoteser 
med avseende på denna problematik, hypoteser som vi sedan prövat genom 
att undersöka i vilken mån de får stöd i det material vi insamlat, kategoriserat 
och tolkat. 
 Den första, spegelhypotesen, säger att den offentliga konsten speglar sin sam-
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tid. Ett konstverk som placeras på en allmän plats vid en viss tid och som t.ex. 
föreställer människor sysselsatta med en form av arbete kan sägas ”spegla sin 
samtid”, om det som framställs i verket, d.v.s. människorna sysselsatta med 
sitt arbete, har en motsvarighet i verkligheten vid samma tid. Omvänt kan vi 
säga att fenomen som föreligger i verkligheten vid en viss tid ”avspeglar sig” i 
konsten. Samtiden avspeglar sig så att säga i den konst som då tillförs det of-
fentliga rummet. 
 Det finns, förvisso, en brist på precision i uttrycket ”spegla sin samtid” som 
har att göra med orden ”spegla” och ”samtid”. Ett verk kan kanske i vissa avse-
enden ”spegla” sin samtid men i andra avseenden inte göra det. Och ”samtiden” 
kan i många fall vara en lång period av flera decennier utan knivskarpa gränser. 
Det senare vållar knappast några större problem. Men det förra illustrerar tyd-
ligt att nyanserade tolkningar är nödvändiga och att konsten inte är entydig. 
 Enligt den andra hypotesen, gravstenshypotesen, är konsten tillbakablick-
ande och minner om gångna tider. Ett konstverk kan till exempel framställa 
en verksamhet, en händelse eller en situation som i förhållande till verkets 
tillkomsttid tillhör det förflutna. Det kan erinra om ett yrke eller en syssel-
sättning som inte längre utövas, manifestera en historisk händelse, föreviga en 
framstående, avliden person eller nostalgiskt se tillbaka på ett fenomen som 
minskat i betydelse eller försvunnit. Hypotesen tar fasta på tidsaspekten, vil-
ket naturligtvis inte utesluter andra aspekter; verket kan till exempel hylla eller 
ta avstånd från en föråldrad verksamhet eller minna om en hemsk händelse. 
 Spjutspetshypotesen, slutligen, påstår att konsten blickar framåt och ifråga-
sätter eller rentav utmanar sin samtid. Hypotesen tar fasta på ett konstverks 
möjlighet att fånga upp nya fenomen i verkligheten, företeelser i vardande el-
ler ge oss bilder av en förändrad värld. Enligt denna hypotes blir konsten ofta 
framåtblickande genom att förhålla sig kritisk till kvardröjande, traditionella 
föreställningar och strukturer; kanske upplöser den stereotyper, vänder upp 
och ner på konventioner och frigör fantasin.

Bokens disposition 
Vi har valt att presentera undersökningen och dess resultat med utgångspunkt 
i de fyra huvudfrågeställningarna. Efter en redovisning för hur materialet in-
samlats, dokumenterats och kategoriserats behandlar vi de fyra frågeställning-
arna i tur och ordning. Den frågeställning som krävt mest utrymme är den 
andra; Hur synliggörs kvinnan respektive mannen och hur framställs relatio-
nen mellan kvinna och man i den offentliga konsten? De begrepp och teorier 
som använts vid tolknings- och analysarbetet måste introduceras, olika analys-
nivåer klargöras och resultatredovisningen underbyggas med argumentation, 
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diskussion och talrika exempel. 
 I kapitel 2 beskriver vi den grundläggande dokumentationen och kategori-
seringen av materialet. I kapitel 3 tar vi upp frågeställningen om könens syn-
lighet i konsten och presenterar de viktigaste resultaten. 
 Därefter övergår vi till frågeställningen om hur kvinnan respektive mannen 
samt relationen mellan dem framställs i konsten. Först introducerar vi, i kapi-
tel 4, en del begrepp och teorier som är viktiga vid tolkningen samt beskriver 
analysförfarandet. Sedan ägnas kapitel 5 till och med 9 åt att presentera resul-
taten av den kvalitativa analysen.
  I kapitel 10 går vi vidare till frågeställningen om konstens förhållande till 
förändringen av könsrelationer och tänkande om kön i samhället. Vi diskute-
rar vilket stöd de tre hypoteserna får på grundval av analysresultaten. Kapitel 
11 tar upp frågeställningen om processen bakom tillkomsten av konsten och 
de olika aktörerna i denna process. Boken avslutas med några reflektioner om 
offentlig konst och genus, nu och i framtiden.     
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Kapitel 2. Dokumentation och 
kategorisering

För att kunna behandla huvudfrågeställningarna har det naturligtvis först varit 
nödvändigt att få ett grepp om det empiriska materialet. En dokumentation 
av de offentliga konstverk som placerats ut i de sju orterna i länet under den 
period undersökningen gäller har således utförts. Därefter har det varit nöd-
vändigt att kategorisera objekten i det insamlade materialet. I detta kapitel re-
dovisar vi hur vi gått tillväga samt tar upp några problem relaterade till denna 
del av undersökningen. 

Grundläggande dokumentation 
Dokumentationsarbetet startade med en noggrann inventering av den offent-
liga konsten på de sju orterna. Det har inneburit fotografering och beskrivning 
av konstverkens plats och tillkomsthistoria. Under detta arbete har varje ort 
besökts flera gånger, konstverken har betraktats och fotograferats från olika 
vinklar, deras placering i rummet och platsens funktion har studerats. Att 
skildra bakgrunden till ett konstverk har varit möjligt med hjälp av kulturgui-
der, konsthistoriska verk, arkiverade dokument av olika slag samt uppgifter 
från sakkunniga med lokalkännedom. 
 Denna dokumentation innehåller således data om var någonstans konstver-
ket finns, det vill säga på vilken ort och på vilken plats inom orten. Typen av 
plats och platsens funktion beskrivs också. Vidare finns uppgift om konstnär 
och vid vilken tid verket kommit på plats. För varje ort har en lista med sådana 
grunddata upprättats. Listorna kan läsaren ta del av i bilaga. (Se Bilaga 1 För-
teckning över konstverken) 
 Totalt kom det insamlade materialet att omfatta 175 konstverk. Dessa är, 
som redan nämnts, ojämnt fördelade mellan orterna. Gävle har ojämförligt flest 
verk, 83. Därefter är det ett stort avstånd till Bollnäs, 24, Sandviken, 21, Hu-
diksvall, 14, Ljusdal, 13, Hofors, 11, samt Söderhamn, nio. Beträffande Gävle 
har vi koncentrerat oss till de mer centrala delarna av staden, vilket innebär att 
enstaka konstverk i ytterområden som Bomhus och Furuvik inte tagits med.  
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Regionens offentliga konst i fem kategorier                        
Efter den grundläggande dokumentationen har en kategorisering av materialet 
skett. Som tidigare nämnts har vi ställt frågan huruvida ett verk framställer en 
kvinna eller flera kvinnor, en man eller flera män, eller både kvinna och man, 
kvinnor och män. I det här sammanhanget har vi använt ordet ”kön” i bety-
delsen biologiskt kön och vi har inte vidare problematiserat den betydelsen. 
Bedömningen av ett verk med avseende på dessa kategorier har gjorts av oss 
gemensamt och den har i de allra flesta fallen inte vållat några problem. Vi har 
till exempel studerat kroppsliga egenskaper, kroppsformer, frisyr och klädsel. 
Kategoriseringen kan bäst förklaras med hjälp av exempel hämtade från un-
dersökningens material.
 Eric Grates skulptur ”Anadyomene” får illustrera kategori Kvinna. (Se Bild 
4 s. 23)
 ”Flottaren”, ett verk av Per Nilsson-Öst, tillhör kategori Man. (Se Bild 5 s. 
24) 
 Ett exempel på kategori Kvinna & Man är ”Hoforsbygden” av Yngve Sved-
lund. (Se Bild 6 s. 24) 
 Dessa tre första kategorier omfattar de konstverk i materialet som enligt 
vår mening framställer människor. Men naturligtvis finns det en mängd verk 
som tillkommit på de sju orterna under den avsedda perioden och som inte 
framställer mänskliga varelser. En del verk är visserligen föreställande, men 
de föreställer inte människor; de kanske avbildar ett djur, ett träd, ett redskap 
eller något annat slag av föremål. Dessa konstverk har vi låtit bilda en kategori 
för sig, kallad Övrigt. Kategorin kan illustreras med ”Skänk”, placerad i Hofors 
centrum 1979. (Se Bild 7 s. 25) 
 Slutligen finns det konstverk som skiljer sig från verken i dessa fyra kate-
gorier på så sätt att de inte är föreställande eller avbildande. Dessa har vi be-
nämnt abstrakt konst. Marjatta Weckströms ”Staden vid havet” ser vi som ett 
exempel på sådan konst. (Se Bild 8 s. 25)  
 Det totala materialet har alltså kategoriserats i fem grupper. De har be-
nämnts kategori Kvinna, Man, Kvinna & Man, Övrigt samt Abstrakt. 

Kategoriseringsproblem 
Den grundläggande kategoriseringen har naturligtvis inte varit helt problem-
fri. I några fall har vi uppfattat objektet som obestämt med avseende på kvinna 
– man distinktionen, som androgynt eller med ett i så hög grad stiliserat form-
språk att det snarare bör placeras i kategorin Abstrakt. Det har alltså funnits 
några få oklara fall, där vi som tolkande forskare har vacklat fram och tillbaka. 
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Ett sådant fall är Michel Becks skulptur ”Återföreningen”, 1988, i Gävle. (Se 
Bild 9 s. 26)
 Är det en kvinna och en man som framställs? Är det två androgyna varel-
ser? Är det ett par varelser som i sin utsuddade kroppslighet framträder som 
en slags förandligade gestalter? En ambivalens, oklarhet, osäkerhet finns i det 
konstnärliga uttrycket, vilket öppnar för flera, olika och möjliga tolkningar. 
Även om det tycks finnas vissa ramar för antalet ”möjliga” eller ”rimliga” eller 
”intressanta” tolkningar, är betraktarens frihet mycket stor: tolkningen ligger 
(i hög grad) i betraktarens öga. 
 Några få liknande fall av osäkerhet har uppstått vid kategoriseringen i Öv-
rigt och Abstrakt. Det gäller enstaka exempel, då vi alltså uppfattat ett verk 
som liggande på gränsen mellan att avbilda ett föremål och att vara abstrakt. 
Detta kategoriseringsproblem har dock varit betydligt mindre besvärande, ef-
tersom enstaka gränsfall i diskrimineringen mellan Övrigt och Abstrakt har 
liten relevans i vår studie. Dess fokus ligger på de tre första kategorierna, ef-
tersom det är de som är mest betydelsefulla i ett genusperspektiv. 

Har inte en bandyklubba eller abstrakt konst koppling till kön? 
Innan vi går över till att redovisa och diskutera undersökningens resultat be-
träffande den första huvudfrågeställningen vill vi bemöta ett par invändningar 
som kan riktas mot den ringa vikt vi i undersökningen lagt vid kategorin Öv-
rigt och kategorin Abstrakt. 
 Det är inte alls osökt att hävda att kategorin Övrigt också kan vara givande 
att studera i ett genusperspektiv. I den kategorin hamnar bland annat även 
objekt som kan anknyta till ett arbete, en verksamhet, en fritidssyssla eller 
en sport och dessa saker kan ju ibland vara associerade med kön. Det verk 
som ovan fick illustrera kategorin Övrigt, nämligen Skänk, placerad i centrala 
Hofors 1979, har en klar koppling till ortens dominerande industri, vars ar-
betskraft sedan lång tid tillbaka dominerats av män. Det som manifesteras är 
”bruket” och ”bruket” förknippas med män och mäns arbete. 
 Andra exempel kan hämtas från sportens värld. En bandyklubba i kolossal-
format, uppställd på en ort där denna sport har en lång och stolt tradition, blir 
ett monument över mäns framgångsrika, sportsliga aktivitet. Associationen till 
män och manlig sport är förmodligen fortfarande stark, trots att även kvinnor 
nu ägnar sig åt bandy upp till elitnivå.
 En liknade invändning kan riktas mot vårt svala intresse för kategorin Ab-
strakt. Den kan också innehålla objekt som borde studeras i ett genusper-
spektiv, vill somliga hävda. Den abstrakta konsten är så att säga inte oskyldig i 
detta sammanhang och mer eller mindre subtila tolkningar som ”läser in kön” 
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i denna konst förekommer.    
 Vid bearbetningen av materialet har vi naturligtvis reflekterat över dessa 
problem. Vi har i kategorin Övrigt noterat förekomsten av verk som enligt vår 
mening kan associeras till kön och ibland kommenterar vi också sådana verk. 
Men vi har valt att koncentrera tolknings- och analysarbetet till alla de verk 
som faller inom de första tre kategorierna. Det är där vi finner de verk som på 
ett mer direkt och tydligt sätt synliggör kön och könsrelationer, medan de verk 
från kategori Övrigt som kan vara av intresse mer indirekt anknyter till kön. 
Dessutom har de första tre kategorierna levererat ett material som, menar vi, 
varit tillräckligt omfattande och givande för att kunna besvara huvudfråge-
ställningarna. En utvidgad studie, som inkluderar tolkning och analys ur ett 
genusperspektiv av verk tillhörande, i första hand, kategori Övrigt, vore emel-
lertid intressant. Men det får i så fall bli en uppgift för framtiden. 
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Kapitel 3. Synlighet och osynlighet 

Den första frågeställningen gäller i vilken grad kvinnan respektive mannen 
synliggörs genom den offentliga konsten. Med hjälp av den grundläggande do-
kumentation och kategorisering av verken som gjorts har det varit möjligt att 
besvara den frågan. 
 Genom en analys av hela materialet har vi fått fram kvantitativa mått på var-
je kategoris proportionella andel. Det blir då möjligt att visa i vilken grad män 
och kvinnor avbildas i den offentliga konsten, i vilken utsträckning denna konst 
framställer andra företeelser än människor samt i vilken mån den är abstrakt. 
 Vi har särskilt undersökt det proportionella förhållandet mellan kategori 
Kvinna och kategori Man för att få ett svar på frågan om könens synlighet och 
osynlighet. I första hand har vi koncentrerat oss på en sådan analys.  
 Men kategorin Kvinna & Man är naturligtvis också relevant i sammanhang-
et. De verk som tillhör denna kategori skiljer sig åt såtillvida som en del avbil-
dar en kvinna och en man, medan andra innehåller varierande grupperingar 
av könen. Om vi vill undersöka frågan om könens synlighet och osynlighet, 
är dessa senare verk också av intresse. Följaktligen har vi analyserat även dem 
med avseende på i vilken grad kvinnor respektive män avbildas.   
 Frågan om kvinnans och mannens synlighet eller osynlighet i den offentliga 
konsten kan besvaras mer övergripande med avseende på hela regionen Gävle-
borgs län och för hela perioden från 1920 till 2000. Eftersom dokumentatio-
nen innehåller data om tiden för varje verks placering har vi också kunnat göra 
jämförelser över tid. Det är till exempel intressant att undersöka frågan om 
huruvida det skett någon förändring i könens proportionella synlighet under 
den undersökta perioden för länet som helhet. Sådana jämförelser över tid på 
regional nivå kan göras mellan den konst som tillkommit före den fas vi kallat 
övergångsfasen och den konst som tillkommit efter denna fas. 
 Hur ser till exempel det proportionella förhållandet ut mellan kategori 
Kvinna och kategori Man under den tidigare perioden? Hur ser det ut under 
den senare? Har det skett några förändringar? 
 Frågan om könens synlighet eller osynlighet i konsten kan även analyseras 
på lokal nivå med avseende på varje ort för sig. Även här kan materialet be-
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handlas för att kunna beskriva eventuella förändringar över tid. 
 Slutligen kan jämförelser mellan orter göras. Vilka likheter och skillnader 
mellan orterna finns det med avseende på synliggörandet av kvinnan respektive 
mannen genom den offentliga konsten? Finns det någon ort som i en eller annan 
mening framstår som extremfall, när det gäller konstens synliggörande av kön? 
 I detta kapitel presenterar vi de viktigaste resultaten av den kvantitativa 
bearbetningen av materialet. Under rubriken Synlighet och osynlighet – kate-
gori Kvinna och kategori Man besvarar vi frågan om synlighet och osynlighet 
genom att fokusera på dessa kategoriers proportionella andel av den offentliga 
konsten. 
 Här börjar vi med att utgå från hela det empiriska materialet; vi redogör för 
resultaten på regional nivå för hela den undersökta perioden. Eftersom analysen 
då grundar sig på ett material som dels består av ett stort antal objekt, dels 
insamlats genom en totalinventering av den offentliga konsten inom ramen för 
den geografiska och periodiska avgränsning som gjorts, anser vi att den kan 
säga något intressant om synliggörandet av kvinna och man. 
 Därefter sammanfattar vi en del resultat rörande konsten på lokal nivå och 
gör jämförelser mellan orter. Som tidigare nämnts varierar antalet objekt mel-
lan orterna. Det största avståndet finns mellan Gävle, 83 verk, och gruppen 
av övriga orter, av vilka Bollnäs har flest, 24 verk, och Söderhamn minst, nio 
verk. Att materialet i vissa fall består av få verk gör en kvantitativ analys på 
lokal nivå problematisk, om än inte ointressant. 
 Under rubriken Synlighet och osynlighet – kategori Kvinna & Man kom-
pletterar vi de resultat vi redogjort för genom att behandla synlighetsfrågan 
beträffande konstverk tillhörande kategori Kvinna & Man.   

Synlighet och osynlighet – kategori Kvinna och kategori Man
Vilken bild av könens synlighet framträder om vi granskar det proportionella 
förhållandet mellan offentliga konstverk avbildande kvinna eller kvinnor och 
verk avbildande man eller män? Låt oss först betrakta den regionala nivån.  

Synlighet och osynlighet på regional nivå   

Vilket resultat har vi fått på den allmänna nivån, det vill säga för hela länet 
under hela perioden? Följande diagram visar detta. 
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Om vi först betraktar Gävle, visar diagram 2 en klar dominans av konstverk 
föreställande människor under den tidigare perioden. Under den senare perio-
den, däremot, utgör denna typ av konst en avsevärt mindre andel. Det är fram-
för allt den abstrakta konsten som stärker sin ställning; hälften av de verk som 
tillkommer under denna period tillhör kategori Abstrakt. Ett mycket tydligt 
resultat är således att det föreligger en stark procentuell ökning av konst som 
inte föreställer människor. I vår studie innebär detta att frågan om kön inte är 
relevant med hänsyn till många objekt från den senare perioden. 
 Beträffande den konst som framställer människor kan vi notera att kategori 
Man är avsevärt större än kategori Kvinna under den tidigare perioden. För-
hållandet utjämnas i hög grad under den senare perioden, då kategori Man är 
något större än kategori Kvinna. 
 Som vi kan se av diagram 4 och diagram 5 får vi i Sandviken samma re-
sultat beträffande utvecklingen av den konst som inte föreställer människor. 
Jämför vi de två perioderna kan vi observera en markant procentuell ökning av 
den konst som tillhör kategori Abstrakt respektive kategori Övrigt. Ökningen 
har gått från 11 procent till 36 procent för båda kategorierna. 
 Men när det gäller den konst som avbildar människor får vi ett anmärk-
ningsvärt resultat: Under den tidigare perioden finns alla tre kategorierna, 
Kvinna, Man, Kvinna & Man, representerade. Under den senare perioden finns 
endast kategori Man kvar. Kategori Kvinna, liksom kategori Kvinna & Man, är 
borta. Slutsatsen blir att de konstverk som tillkommit efter övergångsfasen och 
som framställer människor endast avbildar män. Synliggörandet av mannen i 
förhållande till synliggörandet av kvinnan har förstärkts – kvinnan osynliggörs 
helt i den konst som tillkommer under den senare perioden.   
 En slående likhet mellan städerna är följaktligen att utomhusmiljön suc-
cessivt har utsmyckats med en allt större andel konst som inte föreställer 
människor. Särskilt stark är den abstrakta konstens ökning. Däremot skiljer 
sig städerna åt vad gäller utvecklingen av den människoavbildande konsten. I 
Gävle fortsätter kategorierna Kvinna, Man samt Kvinna & Man att uppta en 
viss andel och förhållandet mellan dem är ganska jämnt. Sandviken uppvisar 
en helt annan förändring: endast kategori Man är kvar.

Synlighet och osynlighet på övriga orter 

Hur ser situationen ut på övriga orter?   
 En ort, Hofors, avviker på två sätt: den offentliga konsten är ung – samtliga 
11 verk har tillkommit under den senare perioden, det vill säga efter 1960 – 
och kategori Kvinna liksom kategori Man saknas. Av de 11 verken tillhör fem 
kategori Kvinna & Man, fyra verk Abstrakt och två verk Övrigt. 
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 Den offentliga konsten i Bollnäs utmärker sig genom stor andel verk som 
föreställer annat än människor; av de totalt 24 verken tillhör åtta kategori Öv-
rigt. Till kategori Abstrakt hör fyra verk. Beträffande den människoframstäl-
lande konsten är kategori Man, sex verk, och kategori Kvinna & Man, fem verk, 
framträdande. Kategori Kvinna är ytterst marginell, ett verk. 
 I Hudiksvall, som har 14 verk, finns inget verk som är abstrakt. Det skiljer 
orten från de övriga orterna. Förhållandet mellan kategori Kvinna och kategori 
Man är något till mannens fördel, fyra respektive fem. Kategori Kvinna & Man 
har två verk och kategori Övrigt tre verk. 
 Materialet för Ljusdal omfattar 13 verk och av dessa tillhör fem kategori 
Övrigt och ett  kategori Abstrakt. Den abstrakta konsten är således marginell. 
Den människoframställande konsten fördelar sig till mannens fördel med tre 
verk av kategori Man och två verk av kategori Kvinna (verket ”Hildur och Hel-
mer” inräknat). Resterande två verk tillhör kategori Kvinna & Man.
 Av Söderhamns nio konstverk avbildar endast tre verk människor, förde-
lade på kategori Kvinna, Man, Kvinna & Man. Av resterande objekt tillhör tre 
kategori Övrigt och tre kategori Abstrakt. 
 Om vi jämför orterna med avseende på förhållandet mellan kategori Kvin-
na och kategori Man, ser vi att synligheten är till mannens fördel i Bollnäs 
(1K – 6M), Hudiksvall (4K – 5M) och Ljusdal (2K– 3M). I Söderhamn är 
fördelningen jämn och i Hofors finns inte kategorierna. 
 Som tidigare nämnts har vi funnit ett fåtal offentliga konstverk på andra 
platser i länet. De ingår inte i materialet, men vi kan ändå konstatera att de 
flesta av dessa avbildar män. 
 Sammanfattningsvis kan sägas att konklusionen att mannen synliggörs i 
betydligt högre grad än kvinnan i länets offentliga konst har betryggande stöd 
i det empiriska materialet.  

Synlighet och osynlighet – kategori Kvinna & Man 
Hur ser bilden ut, om vi vänder oss till de verk som tillhör kategori Kvinna & 
Man? I vilken mån avbildas kvinna respektive man i verk som tillhör denna 
kategori? 
 Det finns ett antal konstverk i materialet med hjälp av vilka den frågan kan 
besvaras. 
 I Hofors finns Yngve Svedlunds emaljmålning ”Hoforsbygden” från 1968. 
(Se Bild 6 s. 24) Den placerades på Centrumhusets fasad, Centralgatan 9, mitt 
i centrum och väl synlig från gatan. Verket skildrar människors liv i hembyg-
den genom att synliggöra åtta män, en pojke, och två kvinnor. I Söderhamn 
kan vi betrakta Nilsson-Östs ”Tidsspegel” från 1971. Konstnären har skapat 
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ett gallerverk i brons runt en springbrunn i Stadsparken. Här avbildas åtta män 
i varierande yrken samt två kvinnor och en flicka. 
 Ett konstverk som i detta sammanhang är intressant är Erik Höglunds 
”Fuga” i Gävle. Det placerades i stadens centrum, på Stortorget, 1973. Verket 
består av fyra höga kvadratiska betongpelare på vars sidor konstnären skapat 
ett stort antal bilder eller scener. De människor som möter betraktarens blick 
på dessa sidor är män och åter män. Vi ska senare återkomma till detta verk, 
som är tacksamt att analysera ur ett genusperspektiv. Här ska vi endast be-
skriva underlaget för slutsatsen om männens dominans. 
 På pelaren för ”Samhällsbyggnad” ser vi en brandsoldat, en hamnarbetare 
och ytterligare fyra arbetare, alla män. Vi kan också betrakta en scen med en 
manlig fackföreningsledare samt tre kvinnor och fem män som åhörare. Pe-
laren för ”Arbete” visar ett kvinnoansikte med tillhörande nakna bröst samt, 
längre ner på samma sida, tre män; bonde, flottare, skogsarbetare. På en annan 
sida kan vi åter betrakta den manlige flottaren, vidare två manliga krukma-
kare samt en kvinna och en man som tar upp potatis. Männens numerära 
överlägsenhet är ännu större på pelaren för ”Tron”. Vi ser två fiskande män, en 
manlig präst och en församling bestående av fem kvinnor och femtiosju män. 
Kyrkokören är dock jämställd med tre av varje kön. Slutligen har vi pelaren för 
”Vetande och konst”, där en scen avbildar en kvinna och fyra män, en annan 
scen fyra kvinnor och sju män, en tredje scen en kvinna och en man. I ytter-
ligare en bild framträder mannen med bok och penna vid skrivbordet. Av de 
människor som framställs i hela verket är ca 18 kvinnor och ca 92 män. 
 Samma manliga dominans kan vi se i Manne Östlunds ”Arbetslivet i Boll-
näs” från 1953. Det är ett räcke i smidesjärn vid en förvaltningsbyggnad, som 
uppfördes av Bollnäs landskommun. De tre sektionerna visar män som är sys-
selsatta med smide, flottning, jordbruk och jakt. Här finns också en skolpoj-
ke, en skolflicka samt en man och en kvinna som föräldrar. Övriga figurer är 
oklara. På Brotorget i samma stad kan vi också betrakta ”Snoddasreliefen” från 
1984. Det är ett verk som tillägnats en ”ortens son”. Per Nilsson-Öst berättar 
om Gösta ”Snoddas” Nordgren, en framstående bandyspelare, som också blev 
känd som folkkär sångare. Här dominerar självklart Snoddas, men i kombina-
tion med andra män, som flottare, fiskare och bandyspelare. En stor skara lyss-
nar till den sjungande Snoddas. Av de 32 personer som kan utskiljas i reliefen 
är ca sex kvinnor, resten män.
 Den bild som framträder är således att mannen synliggörs i avsevärt högre 
grad än kvinnan i offentliga konstverk av denna kategori. Såtillvida stärks slut-
satsen om mannens synlighet och kvinnans osynlighet. 
 De resultat vi hittills presenterat belyser den offentliga konsten ur ett ge-
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nusperspektiv men ansatsen har sin självklara begränsning. Den kvantitativa 
bearbetningen av materialet kan endast leda till slutsatser som uttalar sig om 
kopplingen mellan konst och kön på ett relativt ytligt sätt. 
 Bearbetningen måste kompletteras med en kvalitativ analys i syfte att kun-
na säga något om på vilket sätt kvinnan och mannen och förhållandet mellan 
dem framställs i konsten. Först då kan en djupare förståelse nås beträffande 
den offentliga konstens förhållande till kön. Först då kan vi tränga längre in i 
denna problematik och eventuellt upptäcka intressanta mönster för vad som 
är normerande, och därmed även för vad som är avvikande. 
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Kapitel 4. Kvinnlighet och manlighet 

Hur synliggörs kvinnan och mannen och hur framställs relationen mellan dem 
i den offentliga konsten? Undersökningens andra huvudfrågeställning handlar 
om vilken bild av kvinnan och mannen konsten ger, vilken kvinnlighet och 
manlighet den uttrycker, och vilken sorts relation eller vilka sorts relationer 
mellan könen det är som framträder i konsten. Genom att granska alla de verk 
i materialet som tillhör kategorierna Kvinna, Man samt Kvinna & Man har det 
varit möjligt att behandla dessa frågor. I denna del av undersökningen är kva-
litativ analys central och vi har använt vissa begrepp, distinktioner och teorier 
som vi ansett fruktbara. 

Genus, genusformer och genusprägling 
När vi här talar om kvinnlighet och manlighet avser vi fenomen som är soci-
alt och kulturellt skapade. Kvinnlighet och manlighet ser vi som något som 
i första hand tillskrivs människor och deras sätt att tänka, vara och bete sig. 
Använda på det sättet brukas orden som beteckningar för en slags egenskaper. 
Vissa egenskaper konstituerar kvinnlighet, andra manlighet och dessa begrepp 
är starkt relaterade till en social och/eller kulturell kontext. Därmed blir kvinnlig-
het och manlighet något föränderligt och relativt instabilt. Kontexten kan vara 
vidare eller snävare, vilket innebär att olika begrepp kvinnlighet och manlig-
het kan samexistera vid en viss period i till exempel det svenska samhället. 
 I vår undersökning använder vi här uttrycken genus och former av genus. 
Vi ställer frågan om ett konstverk uttrycker någon form av genus, det vill säga 
någon form av kvinnlighet eller manlighet eller någon annan genusform. Av 
två konstverk som båda avbildar en kvinna kan till exempel det ena framställa 
en form av kvinnlighet och det andra en annan form. Detsamma gäller verk 
som avbildar män. Likaså kan det i ett och samma konstverk förekomma olika 
former av genus förknippade med de människor som är avbildade. 1

 Det har varit praktiskt att kunna tala om ett konstverks genusprägling. Att 
ett konstverk är genuspräglat betyder att det uttrycker någon form av (specifi-
cerbart) genus eller eventuellt flera former. 
 Ett konstverks genusprägling kan, tänker vi oss också, anta grader. Det kan 



36

vara fråga om starkare eller svagare genusprägling. Styrkan i genuspräglingen är 
en funktion av olika faktorer. En fasadmålning som avbildar både kvinnor och 
män har till exempel stark manlig genusprägling, om finns betydligt fler fram-
ställningar av män än av kvinnor i verket. Styrkan i genuspräglingen har också 
att göra med tydligheten av den genusform som uttrycks. Det förekommer till 
exempel verk där människor skildras på ett sådant sätt att genusformer bara är 
antydda. I så fall kan man tala om svag genusprägling. 2    

Genusforskning och feministisk konstanalys
För att avgöra om ett verk uttrycker någon form av genus krävs naturligtvis 
tolkning. I tolkningsarbetet har vi knutit an till humanistisk och samhällsve-
tenskaplig forskning om kvinnlighet och manlighet som något socialt och kul-
turellt konstruerat, varierande och föränderligt. 
 Som tidigare nämnts fanns det till exempel före övergångsfasen på 1960-
talet en framträdande form av manlighet i termer av ensam familjeförsörjare, 
arbetande utanför hemmet, och en form av kvinnlighet i termer av hemarbe-
tande hustru och mor med omsorg om barnen. Till manligheten hörde ett visst 
oberoende, positionering i det offentliga, förmåga och kompetens knutna till 
yrkesliv samt ekonomiskt ansvar. Kvinnlighet förknippades med vård, omsorg, 
moderlighet, skötsamhet, hem och hushåll. Detta var emellertid genuskon-
struktioner som senare tonades ner. 
 Vid tolkningen av konstens genusprägling är teorier från konstvetenskapen 
självklart användbara. Redan under 1960-talet började konstvetare att kritiskt 
granska konsthistorien från ett genusperspektiv. Gömda och glömda kvinnliga 
konstnärer lyftes fram och det kvinnliga konstnärskapets villkor under olika 
historiska perioder beskrevs. Något senare kom den forskning som handlade 
om hur olika maktdimensioner, beträffande klass, ras och kön, avtecknar sig i 
konstens sätt att framställa kvinnor och män. Så småningom blev feministisk 
konstforskning en accepterad del av ämnet konstvetenskap och denna forsk-
ning har också blivit ett incitament till den feministiska konstkritiken i det 
offentliga samtalet.  
 Utvecklingen inom konstvetenskapen har haft paralleller i andra ämnen, 
till exempel litteraturvetenskap, filmvetenskap och estetik. När sedan äm-
net genusvetenskap etablerades, skapades nya möjligheter. Det gränsöverskri-
dande teoriutbytet genusforskare emellan blev ännu mer påtagligt. Under den 
senaste tiden har queerteorin dessutom tillfört intressanta problemställningar 
rörande konst och genus. 3
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Blickteorin 
Särskilt inom konstvetenskap och filmvetenskap har forskare arbetat med teo-
rier om ”betraktarens blick”. Teorin går ut på att det kan finnas, och ofta finns, 
”en tänkt betraktare”. Att utforska vem denne betraktare är och vad som kan 
sägas om denne betraktares blick är en intressant uppgift. 
 Inom feministisk konstforskning och konstkritik, där konsten studeras med 
fokus på kön och makt, analyseras konsten kritiskt utifrån en ”blickteori”, där 
genus spelar en central roll. Det problem som ställs är om det är fråga om ”en 
manlig blick”, om kvinnan som ”ett objekt” för denna blick, och om skapandet 
av ”det kvinnliga” som ett objekt för ”den manliga blicken”. Ett resultat av 
denna forskning är att konsthistorien visar sig innehålla ett antal ”troper” eller 
”teman” som är framträdande uttryck för hur genus konstrueras i konsten. 4

 Under tolkningsarbetet har vi hämtat inspiration från den konsthistoriska 
forskning som sysslat med makt-, köns- och genusaspekter och vi har i vissa 
fall tillämpat blickteorin. Vad det innebär att närma sig ett konstverk med 
hjälp av denna teori kan vi beskriva med ett exempel från undersökningens 
material, Erik Höglunds skulptur ”Cyklister”. Den placerades 1953 vid entrén 
till en kyrkobyggnad i Sandviken. (Se Bild 10 s. 40)
 Skulpturen framställer ett möte mellan en flicka och en pojke på sina cyk-
lar. De vänder sig mot varandra och de är ungefär lika långa. De ser på varan-
dra, blickarna möts, bådas kroppar är smidiga och spänstiga, båda håller ena 
handen på den andras styre. Pojken har långbyxor och tröja, ärmarna är upp-
kavlade så att de starka underarmarna syns. Flickan är klädd i kjol och tröja. 
Han står bredbent, stadigt gränsle över sadeln, med båda fötterna i marken. 
Hon balanserar på sin cykel. Hennes vänstra ben är sträckt mot pojken och 
med höger ben stöder hon sig, foten nuddar lätt vid marken; en ganska osäker, 
instabil kroppsställning. Kjolen spänns ut så att låren delvis syns. 
 Flickan och pojken framställs som jämlika så till vida som de möts på 
samma nivå och verkar kommunicera på ett rakt och öppet sätt. Ingen ver-
kar underordnad den andre. Bådas rörelser uttrycker styrka, smidighet och 
spänst. Men pojken är mer påklädd, även om han delvis exponerar sina starka 
armar. Flickan exponerar mer av sin kropp, särskilt nedre delen av den, benen 
och låren. Hans kroppsställning uttrycker mer stabilitet och kontroll. Hennes 
kroppsställning är mer instabil. I motsats till henne är han inte lätt att rubba. 
 Om man ska tolka relationen mellan kvinna och man i det här fallet ver-
kar de jämlika; det finns ingen tydlig underordning eller överordning. Ingen 
av dem framställs som mindre värdefull, i någon lägre position eller som ut-
satt för auktoritet eller kontroll. Men även om relationen mellan kvinna och 



38

man kan beskrivas i termer av ömsesidighet och jämlikhet är genuspräglingen 
tydlig. I konstverket finns en framställning av manlighet associerad till fysisk 
styrka, kontroll och stabilitet och av kvinnlighet associerad till nakenhet, viss 
brist på kontroll och instabilitet. Det finns också ett inslag av kvinnan som ett 
sensuellt och sexuellt objekt för ”den manliga blicken”. Att kjolen blottar vissa 
delar av kroppen ger pojken och betraktaren – underförstått betraktaren med 
”manlig blick” – en möjlighet att få en glimt av något kroppsligt intressant, 
något som kan tillfredställa en lysten, ”manlig blick”. Även om egenskaperna 
är lätt antydda, finns de där. 

Tolkningsproblem och genuspräglingens styrka   
Som framgått av diskussionen ovan är kvalitativ metod i form av tolkning inte 
helt oproblematisk. Ibland uppstår osäkerhet och för att illustrera de problem 
som kan uppstå i bedömningen av ett konstverks genusprägling vill vi disku-
tera ett verk i Ljusdal. (Se Bild 11 s. 40) 
 Det har skapats av Katarina Jönsson och placerades 1994 vid Järnvägsgatan. 
Kompositionen består av fem stora och höga figurer i gjuten, färgad betong, 
uppdelade i två grupper. Figurerna är stiliserade och saknar vissa attribut som 
tydligt markerar kön men de rundande formerna kan sägas antyda kvinnokrop-
par. Att de är sysselsatta med hårt kroppsarbete råder det ingen tvekan om. 
Skulpturen har fått sitt namn från ett gift par, Hildur och Helmer, den senare 
flottare i Ljungan. Det kroppsarbete som verket berättar om – de skjuter en 
kärra, de bänder stockar – har bl.a. anknytning till flottning. Skulpturen bär på 
flera tvetydigheter och ger spelrum åt betraktarens associationer och fantasi. 
 Verket kan uppfattas som framställande kvinnor sysselsatta med fysiskt 
krävande arbete. Flottningen var männens område och att framställa kvinnor 
som flottare vänder upp och ner på traditionella föreställningar. Genom att ge-
stalta detta fysiskt tunga arbete genom figurer som har kvinnliga former eller 
som lätt kan uppfattas som kvinnor tvingar verket betraktaren till undran och 
reflektion. Kanske glider tanken över till att uppfatta verket som framställande 
både kvinnor och män eller människor med utsuddat kön och genus. På så sätt 
”leker” verket med möjliga uppfattningar och stimulerar betraktarens fantasi. 
Det konstnärliga uttrycket i Jönssons verk framstår som mycket annorlunda, 
om vi till exempel jämför det med ett annat verk i Ljusdal, Nilsson-Östs skulp-
tur ”Kolaren”, som nämndes i Kapitel 1. 
 Vilken form av genus uttrycker verket? Kanske vill man mena att verket har 
svag genusprägling just med avseende på den osäkerhet som beskrivits ovan. 
En annan möjlighet är att uppfatta det som avbildande kvinnor. Så tolkat ut-
trycker verket naturligtvis inte en form av genus som anknyter till den kvinn-
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Kapitel 5. Teman för kvinnligheten 

Ett tydligt resultat av den kvalitativa analysen är att den offentliga konsten i 
regionen som helhet under perioden från 1920 till 2000 framställer kvinnan 
som naken och passiv eller som moderlig och vårdande. Dessa är de två teman 
för kvinnligheten som framträder i konsten. 
 Av dem är det första dominerande. De allra flesta framställningar av kvin-
nor som finns i regionens offentliga konst avbildar således kvinnan som naken, 
eller halvnaken, samt helt, eller i hög grad, passiv. 

Den nakna och passiva kvinnan 
Temat kan exemplifieras med verket ”Sommar” av Nils Sjögren, uppställt i 
Stadsträdgården i Gävle 1955. (Se Bild 12 s. 46) 
 Det finns många variationer på detta tema i regionens offentliga konst un-
der den undersökta perioden. I vissa fall är det den smala, gracila flickkroppen 
som framställs, men oftare är det fråga om runda och yppiga kvinnokrop-
par. Ibland är det fråga om framställningar av gudinnor och najader – najaden 
är för övrigt ett återkommande motiv ända fram till seklets slut. Kvinnorna 
framställs som liggande, sittande eller stående och kropparna är inte i rörelse, 
möjligen i svag rörelse. Betraktaren möter en gestalt som är fysiskt inaktiv, eller 
har låg fysisk aktivitet, och som helt eller delvis består av naken kropp.
 Temat framträder tydligt i många verk, vilka i likhet med ”Sommar” tillhör 
kategorin Kvinna. Exempel kan ges från flera orter. 
 I Gävle finns förutom ”Sommar” Erik Grates stora skulptur ”Gudinna vid 
hyperboreiskt hav” (1965) på Rådhusesplanaden, Carl Milles två verk ”Najad” 
och ”Solglitter”, det första uppställt 1967, det andra 1986, samt Roland Hae-
berleins ”Hoppets gudinna” (1983) och Peter Mandls ”Najad” (1994).  
 I Hudiksvall kan vi betrakta Ivar Johnssons skulptur ”Flickan från havet” 
(1952) och den tidigare nämnda ”Anadyomene” (1953) av Grate. I centrala 
Sandviken finner vi Tore Strindbergs ”Fågelbadet”. 
 Som redan nämnts kan det finnas gradskillnader i nakenheten och passivi-
teten. I många verk framträder visserligen kvinnan som helt naken kropp och 
som fysiskt inaktiv, men i en del verk är nakenheten inte fullständig och en 
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viss kroppsrörelse kan skönjas. Några exempel på sådana verk kan nämnas.
 Ett par exempel på framställningar av kvinnan som helt naken men med 
viss fysisk aktivitet är ”Flicka med boll” av Ansgar Almquist (1955) och ”Diana 
på jakt” av Olof Ahlberg (1958). Båda skulpturerna finns i Gävle. Ytterligare 
ett exempel är ”Fruktbarheten” (1950), en fasaddekoration i Sandviken, ska-
pad av Henrik Roxström. Här avbildas två nakna kvinnor, som plockar äpplen. 
En kvinna står, bärande en fruktkorg på axeln – den unga, nakna kroppen ses 
framifrån i en behagfull pose med utskjutande höft – medan den andra sitter – 
en äldre kvinnokropp, vars stora bakdel framhävs. Yppigheten och rundheten 
i de ”mogna” kvinnokropparna understryks, något som, tillsammans med sys-
selsättningen, tydligt får symbolisera fruktbarhet. 
 Hittills har vi hämtat exempel från kategorin Kvinna. Men naturligtvis är 
även den tredje kategorin, kategorin Kvinna & Man, viktig i detta samman-
hang. I de verk som tillhör denna kategori framställs ju både kvinna och man, 
kvinnor och män. Fördelningen av kvinnor och män varierar; ibland avbildas 
ett par eller en familj, ibland framställs en grupp kvinnor och män i någon 
situation. Grupperingen av kvinnor och män varierar således. Då vi undersökt 
eventuella mönster för konstens sätt att framställa kvinnor har vi självklart 
även studerat dessa verk. Vilket resultat har den granskningen gett? 
 Svaret på den frågan är att kvinnan som naken kropp och fysiskt passiv 
även här är framträdande. Detta sätt att framställa kvinnor på markeras kan-
ske särskilt genom att det i ett och samma verk kontrasterar mot det sätt på vil-
ket mannen framställs. Vissa verk har vi också tolkat så att kvinnan framställs 
främst som kropp, som objektiverad kropp, ibland även sexualiserad kropp, och 
som föremål för ”en manlig blick.” 
 I detta sammanhang är det tidigare nämnda verket ”Fuga” av Höglund, från 
1973, intressant att studera. Pelarna – betitlade Arbete, Samhällsbyggnad, Tron 
samt Vetande och konst – innehåller som sagt en mängd bilder eller scener. 
 På den sydvästra pelaren, som ska skildra arbetslivet, finns högst upp på en 
sida ett kvinnoansikte under vilket två stora, nakna bröst framträder. Längre 
ner på samma sida avbildas en man som plöjer med häst, ett par män som flot-
tar timmer och en manlig skogsarbetare. På en annan sida av samma pelare 
syns ytterligare en man sysselsatt med flottning samt två män, som arbetar i 
ett krukmakeri; den ena bär krukor medan den andre drejar. Framställningen 
av kvinnan är reducerad till ansiktet med de två brösten.  
 Om vi väljer att betrakta pelaren för vetande och konst, ser vi en scen som 
är värd att uppmärksamma och som vi senare ska återkomma till. (Se Bild 20 s. 
64) På ett bord ligger en kvinna utsträckt. Hon är helt naken. Fyra (påklädda) 
män står runt bordet, två vid fotändan, två vid huvudändan. Scenen ses snett 
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uppifrån. Männen vid huvudändan utför med sina händer ett arbete med kvin-
nokroppen. Ett stort snitt framträder på överkroppen, under de markerade 
brösten. Associationen går till medicinsk vetenskap: En obduktion som utförs 
av manliga obducenter. Den nakna, passiva kvinnokroppen som ett ”objekt” 
för ett manligt, vetenskapligt ”subjekt”, exponerad för en manlig, vetenskaplig 
”blick” – tillika ett objekt för den tänkte betraktarens ”manliga blick”. 
 Ännu en scen på samma pelare kan uppmärksammas, nämligen scenen som 
skildrar konstnärligt skapande (kanske anspelande på konstnären själv): den 
manlige skulptören i färd med att hugga ut en figur – vad? En naken kvinno-
kropp. 
 Ytterligare några konstverk tillhörande den tredje kategorin men som åter-
finns på andra orter kan exemplifiera temat kvinnan som naken och passiv.    
I Hofors finns den redan nämnda målningen ”Hoforsbygden” av Yngve Sved-
lund. (Se Bild 6 s. 24) I olika scener skildrar konstnären arbetsliv, hembygd, 
familj, landskap och fritid. Bland de människor som avbildas finns endast två 
kvinnor, vilka förekommer i två olika scener. Den ena scenen berättar om 
hembygd och fritid. En man i kortbyxor sitter vid en sjö och fiskar, medan 
en kvinna, klädd i bikini, står upprätt i vattnet och betraktar den fiskande 
mannen. Här framhävs kvinnlig avkläddhet och passivitet, och förvisso är den 
badande kvinnan inget ovanligt motiv i konsten. (Den andra scenen återkom-
mer vi strax till.)  
 Vid entrén till biblioteket i Bollnäs kan vi betrakta en muralmålning, 
”Dressinfärden”. Den är gjord av Bengt Johnsson och kom på plats 1994. Här 
skildras en lustfylld utflykt. En pojke cyklar på en dressin, en flicka med blom-
mor i håret sitter på flaket och håller en korg i handen. Pojken är aktiv i sitt 
cyklande, medan flickan sitter stilla och åker med. Här kombineras dock inte 
den kvinnliga passiviteten med avklädd kropp. 
 Den starka exponeringen av naken kropp och betoningen av fysisk inak-
tivitet i konstens avbildande av kvinnan framstår som ännu tydligare vid en 
jämförelse med det sätt på vilket konsten framställer mannen och mannens 
kropp. Graden av avkläddhet och passivitet i framställningar av kvinnan är 
ojämförligt mycket högre än i framställningar av mannen. Hur mannen avbil-
das behandlas emellertid i nästa kapitel. 

Den moderliga och vårdande kvinnan 
Det andra temat för kvinnligheten är kvinnan som mor och som vårdande. 
Beträffande detta tema är det alltså fråga om en relation mellan människor 
och de konstverk som exemplifierar detta tema tillhör kategorin Kvinna eller 
kategorin Kvinna & Man.
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 Ett av de konstverk som passar in under temat är Torstens Fridhs ”Premiär”, 
som 1988 placerades vid ett promenadstråk nära Gavleån i Gävle. (Se Bild 13 
s. 46) 
 Skulpturen framställer en kvinna som håller i ett litet barn. Både kvin-
nan och barnet är nakna, hon halvsitter för att kunna stödja barnet och båda 
blickar framåt i riktning mot vattendraget. Kropparna är nära varandra och 
associationen går till en mor med sitt barn. Hon uppmuntrar och hjälper det 
inför premiärdoppet. Det är en harmonisk bild av moderlighet, omsorg, omhän-
dertagande, vårdande. 
 På de flesta av de sju orterna finns det goda exempel på konstverk som ut-
trycker genusformer som faller under detta tema. 
 I Hofors finns ett par verk som är intressanta i sammanhanget. 
 Modersrollen framträder starkt i Carl-Emil Berglins ”Familjen”, ett par re-
liefer i trä vid Hälsocentralens entré daterade till 1970. Den ena reliefen avbil-
dar mor och barn. Hon står med barnet framför sig och håller dess uppsträckta 
händer i sina, ungefär som när det lilla barnet ska lära sig gå. Hon har klänning, 
långt utslaget hår, ser glad och lycklig ut. Den andra reliefen framställer famil-
jen. Modern håller det lilla, livliga barnet i sitt knä och tätt bakom henne står 
fadern och håller armen runt hennes midja. Mannen i sin fadersroll finns alltså 
med, men modern är starkare förbunden med barnet och i konstverket som 
helhet är det kvinnan som mor som är mest framträdande. 
 Vi kan också återknyta till Svedlunds ”Hoforsbygden”. (Se Bild 6 s. 24) 
Centralt i målningen finns den andra scen i vilken en kvinna förekommer. 
Scenen framställer en familj bestående av mamma, pappa, barn. Mannen är 
axelbred, står rak och bredbent. Kvinnan är ungefär lika lång men har mjukare 
former. Hon vänder sig mot barnet, en pojke, håller en hand bakom hans rygg 
och med den andra håller hon honom i handen. Pojken vänder sig mot henne; 
närheten och samhörigheten mellan barn och mor betonas, medan mannen är 
mer distanserad från barnet.
 Som framgått är det den goda modern, som uttrycker kärlek till och om-
sorg om sitt barn, som framställs i konstverken. Men betonandet av liknande 
känslomässiga egenskaper och förmågor är markant även i verk som avbildar 
yngre kvinnor eller flickor. Exempel kan hämtas från flera orter.      
 I Hudiksvall och Ljusdal tillkom under 1950-talet verk av detta slag. I Stig 
Blombergs ”Fiskarflickan” från 1952 gestaltas flickan stående med armen runt 
en liten pojke och i Gustaf Sandbergs ”Våren” från 1954 avbildas en tonårig 
flicka och en puttoliknande pojke. Hon håller en kruka och ett fat, som han 
sträcker sig efter. I båda fallen går associationen till storasyster som har hand 
om lillebror. 
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Kapitel 6. Teman för manligheten

Vilka teman för manligheten har framträtt vid analysen av det material som 
studien omfattar? Efter att ha undersökt de former av genus som kommer till 
uttryck i konstverken tillhörande kategorin Man och kategorin Kvinna och 
Man har vi kunnat sluta oss till tre teman för manligheten, som vi benämnt 
den arbetande mannen, den kände mannen och den idrottande mannen. Av 
dessa är det första temat ojämförligt mest dominerande. 

Den arbetande mannen
Det starkaste temat för manligheten i länets offentliga konst under perioden 
från 1920 till 2000 är således den arbetande mannen. Att detta tema varieras 
i hög grad framgår också tydligt av vår undersökning. Mannen knyts till en 
mängd olika arbeten, yrken och sysslor genom konstens framställningar och 
genom denna variation uttrycks olika former av manligt genus vilka kan inord-
nas under temat den arbetande mannen. 
 Vi har funnit det motiverat att skilja mellan i huvudsak tre genusformer: 
Den första tar fasta på verk som avbildar mannen i hårt kroppsarbete, den 
andra hänför sig till verk som framställer mannen i hantverksmässiga eller tek-
niska sysslor och den tredje knyts till verk som avbildar mannen som verksam 
i offentligheten över huvud taget.  

Den kroppsarbetande mannen  

Allra mest framträdande är den kroppsarbetande mannen. Flera av de verk som 
vi tidigare använt som illustrationer passar in under denna variant. Nilsson-
Östs ”Flottaren” i Bollnäs (1971) fångar mannen i arbetet med en timmerbröt. 
Med haken bänder han loss stockarna för att få flyt på timret. En muskelstark 
man i hårt fysiskt arbete, som utstrålar kraft och beslutsamhet. Samme konst-
närs skulptur ”Kolaren” i Ljusdal (1981) skildrar arbetaren bärande träkol; en 
man i helfigur, med hatt och arbetskläder, i full fysisk aktivitet.  
 Skulpturala verk av detta slag finns även på andra orter. I Gävle finns till ex-
empel Michael Katz ”Arbetaren” (1950), föreställande en smed som sitter vid 
städet och med sin hammare bearbetar ett ämne. Kroppen är muskulös och 
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han är koncentrerad på arbetet. I Hudiksvall hittar vi ”Strömmingsfiskaren”, 
ytterligare en skulptur av Nilsson-Öst. Skulpturen placerades centralt i staden 
1982.    
 Exempel på konstverk som illustrerar denna variant men som inte är skulp-
turer finns det också gott om. 
 På gaveln till tidningen Arbetarbladets hus i Gävle kan vi se Edvin Öhr-
ströms granitrelief ”Till arbetets ära” (1943), som visar en sågverksarbetare 
och en hamnarbetare. I Söderhamn finns ett liknande verk. Gustaf Nordahls 
relief i röd sandsten är placerad ovanför entrén till Skandinaviska Bankens hus. 
Den är från 1951 och föreställer två muskulösa stuvare i färd med att lasta. I 
samma stad finner vi också det tidigare nämnda verket ”Tidsspegel” från 1971, 
ett gallerverk runt springbrunnen i Stadsparken, vilket skapats av Nilsson-
Öst. Av de människor som visas är majoriteten män sysselsatta med olika slags 
kroppsarbete.  
 Förflyttar vi oss till Ljusdal kan vi betrakta ett konstverk av Karl-Erik Karls-
son daterat till 1952. Det är ett räcke i smidesjärn, som berättar om män som 
arbetar i skogsnäringen; en man märker ut ett träd, nästa man svingar en yxa 
och därpå följer två män som flyttar den stora stocken. 
 Många exempel på framställningar av den kroppsarbetande mannen finner 
vi bland de verk som tillhör kategori Kvinna & Man. Ett par verk som vi redan 
nämnt kan tas som exempel. 
 Verket ”Fuga” i Gävle (1973) är tacksamt att studera i detta sammanhang. På 
de fyra pelarna finns många framställningar av män sysselsatta med kroppsar-
bete av olika slag; bilder av flottaren, bonden, fiskaren och skogsarbetaren, kom-
pletterade med stabbläggaren, byggnadsarbetaren och tegelbruksarbetaren. 
 Svedlunds ”Hoforsbygden” (1968) fick i förra kapitlet exemplifiera temana 
för kvinnligheten. De två kvinnor som förekommer i målningen motsvarar, 
konstaterade vi, kvinnan som naken och passiv samt som god mor. Konstver-
ket domineras dock av det manliga könet. (Se Bild 6 s. 24) I scenen med den 
badande kvinnan finner vi mannen som fiskar och i familjebilden finns man-
nen som far. För övrigt skildras män i arbete. Två män jobbar i gruvan, den 
ene sköter gruvborren, den andre kör en gruvvagn, ytterligare två män sysslar 
med tömning i järnverket. I andra scener avbildas ett par män sysselsatta med 
skogs- och jordbruk. 
 Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att den kroppsarbetande mannen 
är ett återkommande motiv i länets offentliga konst. Här framställs män som 
flottar eller kör timmer, som plöjer åkern eller jagar, som sliter i gruvan eller i 
järnverket, som lastar och lossar, som sågar och bär plankor, som målar, smider 
eller drar upp nät. Det är en form av manligt genus som kan beskrivas i termer 
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av hårt och tungt kroppsarbete, muskelstyrka, energi och fysisk aktivitet. Det är en 
genusform som har tydlig koppling till arbetarklass och bönder. 

Den hantverksmässigt och tekniskt arbetande mannen

Många konstverk i regionen framställer mannen som en människa som med 
skicklighet ägnar sig åt hantverksyrket eller som med teknisk kunnighet an-
vänder maskiner och modern teknologi. Mannen avbildas till exempel i sin 
yrkesroll som krukmakare, guldsmed, brandman, stins, lokförare.  
 Verket ”Fuga” i Gävle kan även få exemplifiera sådana framställningar av 
mannen. På den sydvästra pelaren, med titeln Arbete, finns till exempel en 
scen som skildrar verksamheten i ett krukmakeri; två män är där sysselsatta, 
den ene bär krukor på en planka, medan den andre drejar. I Bollnäs finns Bengt 
Johnssons ”Guldsmederna”, en målning, daterad till 1986, på guldsmed Pe-
terssons hus. På väggen har två ”fönster” skapats, där vi ser hur två guldsmeder 
arbetar, omgivna av smycken, skedar, bägare och andra föremål.  
 Ett konstverk som också skildrar mannen i denna typ av arbete finns i 
Ljusdal. Carl-Eric Billeström är konstnären bakom ”Skenutflykt”, som fick en 
lämplig placering vid järnvägsstationen 1994. (Se Bild 14 s. 54) 
 I denna skulptur, som med fart och fläkt berättar om den tidiga järnvägs-
epoken och det livliga folklivet vid en station, framställs ett antal människor, 
yngre och äldre. Bland dem finner vi mannen i roller som stins och lokförare. 
 Den manlighet som markeras genom konstverk av detta slag har i mindre 
grad att göra med kroppsstyrka och fysisk ansträngning. Det som betonas i den-
na form av manligt genus är hantverksmässig och teknisk skicklighet och förmåga. 
Om det i den första varianten var fråga om arbetarklass och bönder, handlar 
det här snarare om medelklassens yrkesmän. 

Mannen i offentligt arbete och som verksam i näringsliv, politik, religion 
och kultur 

Slutligen finns det många konstverk som berättar om samhällsnyttigt arbete 
på andra områden än dem vi hittills tagit upp och där mannens verksamhet 
framträder starkt. Det kan vara fråga om verk som avbildar mannen i en yr-
kesroll som anknyter till vård, utbildning eller offentlig administration. Det kan 
även handla om mannen i politisk, religiös, kulturell, konstnärlig eller ekonomisk 
verksamhet. Ofta, men inte alltid, förknippas sysselsättningen med mer eller 
mindre auktoritet, status och makt. 
 Många exempel finner vi i konstverk som tidigare nämnts.
 I kapitel 1 använde vi Willy Gordons ”Bordet” (1985) som en illustration 
till idén om konstens funktion som en spegel av samtiden. Skulpturen av man-
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nen i kostym sittande vid sitt stora skrivbord, placerad framför skatteförvalt-
ningen i Bollnäs, leder osökt tanken till en man i samhällsadministrationens 
tjänst. 
 Vi kan också återigen studera verket ”Fuga” i Gävle. På två pelare, den för 
vetande och konst samt den för tron, finner vi motiv kopplade till de arbets-
områden som vi nu behandlar och det är uteslutande män som framställs som 
verksamma i dessa sysselsättningar.       
 Två scener på pelaren för vetande och konst har vi kommenterat i samband 
med temana för kvinnligheten. Samma scener kan exemplifiera den variant på 
temat den arbetande mannen som vi nu diskuterar. Scenen som framställer 
en obduktion av en kvinna, utsträckt på ett bord med fyra män stående runt 
omkring, är ett bra exempel: Vi ser mannen i sin medicinska yrkesroll. Vidare 
har vi bilden av mannen som skulpterar en naken kvinna: Här ser vi mannen 
som skapande konstnär. Till dessa scener kan vi lägga ytterligare en scen på 
samma pelare. Konstnären har valt att skildra området för utbildning genom 
att framställa en skolklass eller en studiecirkel. En man har rollen som lärare 
eller cirkelledare, där han står framför den sittande elevgruppen. Betraktar vi, 
slutligen, pelaren för tron, kan vi, förutom församling och kyrka se mannen i 
prästyrket.  
 Andra talande exempel är ett par stora skulpturer i Sandviken. 1920 fick 
företagsgrundaren Göran Fredrik Göransson en staty, skapad av Theodor 
Lundberg. Den placerades i anslutning till Sandviks huvudkontor. På 1940-
talet restes i kyrkparken Oscar Antonssons höga skulptur ”Helige Staffan”, där 
mannen i sin egenskap av munk och förkunnare – Staffan har kallats ”Nordens 
apostel” – utstrålar andlig styrka och religiös auktoritet. (Se Bild 15 s. 54) 
 Denna skulptur, liksom statyn över G. F. Göransson, är samtidigt exempel 
på konstverk som manifesterar att en viss gärning varit historiskt och samhäl-
leligt betydelsefull. I dessa fall är framställningen mannen som knuten till 
yrke, arbete eller sysselsättning ett minnesmärke över en bestämd man och hans 
gärning. Det är en enskild man och det han uträttat som hyllas. Den avbildade 
personen är inte anonym. Tvärtom är han en, mer eller mindre, känd person. 
Konstverk av detta slag kan således även ses som exempel på det andra temat 
för manligheten, den kände mannen. Det finns många verk av denna typ i un-
dersökningens material. 

Den kände mannen
Den kände mannen är ett starkt tema i regionens offentliga konst. Det är också 
ett tema som varieras på flera sätt.  
 Vissa av de verk som ingår i materialet framställer män som är kända både 
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lokalt och nationellt, ibland till och med internationellt. Andra verk avbildar 
män som endast är kända på den ort där verket är placerat. Omfattningen av 
berömmelsen varierar således. 
  Temat varieras också i hög grad, om vi tänker på bakgrunden till beröm-
melsen. Ur den aspekten är naturligtvis de konstverk i Sandviken som vi av-
slutningsvis tog upp i förra avsnittet, statyn över G. F. Göransson och statyn 
över Staffan, mycket olika.  
 Slutligen är det intressant att konstatera att den kände man som avbildas i 
den offentliga konsten kan ha mycket olika social och politisk hemhörighet. 
 Vi ska ta upp några belysande exempel på dessa varianter. I många fall rör 
det sig om konstverk i Gävle. Industrimannen och politikern Per Murén står 
staty utanför länsmuseet i staden. (Se Bild 16 s. 55) 
 Konstnären är Nils Möllerberg och statyn ställdes upp 1951. Murén levde 
1805-1888 och gjorde som järnvägsbyggare, industrigrundare och donator en 
viktig insats för landet och staden. Som borgarståndets vice talman samt stads-
fullmäktiges ordförande spelade han också en betydande roll politiskt. Han 
står iklädd bonjour, med käpp och hatt, i en stram men elegant hållning. En 
man som genom detta verk blir ihågkommen för sin gärning. 
 I Gävle finns även Ida Mattons staty över den unge Gustav Vasa, som ställ-
des upp 1924 och befäster minnet av att Gävle var den första staden som 
anslöt sig till Gustav Vasas frihetsrörelse. Centralt i Esplanaden kan vi också 
se Gösta Almgrens byst föreställande Fabian Månsson, ett verk från 1939 som 
hyllar den socialdemokratiske politikern och publicisten. Utanför Folkets Hus 
restes på 1980-talet Joe Hill-monumentet, av Thord Tamming. Det är ett 
minnesmärke över arbetarrörelsen och Joe Hill, född i Gävle och känd för sin 
socialistiska agitation, sina protestsånger och sitt märkliga levnadsöde i Nord-
amerika.
 Variationer på temat finns även på ett par pelare i verket ”Fuga”: bilden av 
Olle Danielsson, ledare för sågverksarbetarnas fackförbund, samt bilden av 
Paul Peter Waldenström, som grundade svenska Missionsförbundet. Här finns 
dessutom en medaljong av Joe Hill. 
 Det finns emellertid konstverk av detta slag även på andra orter. I Hu-
diksvall invigdes vid stadens 350-årsjubiléum 1932 en byst som porträtterar 
Olof Broman på Kyrkvallen. Den är gjord av Carl Fagerberg och ska minna 
om prosten Broman som ”Hälsinglands store kulturfrämjare och skildrare”. 
I Sandviken finns, förutom de nyss nämnda monumenten över G. F. Görans-
son respektive den helige Staffan, Karl Gustaf Bejemarks ”Skulpturgrupp”. 
Verket placerades centralt på gågatan 1984. Det består av fem skulpturer på 
smala socklar och har motiv med lokal anknytning. En skulptur porträtterar 
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författaren Stig Sjödin, uppvuxen på orten, en annan framställer en storväxt 
man, den s.k. ”Årsundajätten”, en man som en gång blev känd i trakten för sin 
jättelika kroppshydda. Konstverket innebär således ett förevigande av både en 
man som blivit nationellt känd och en man som gjort sig känd endast på det 
lokala planet.   

Den idrottande mannen
Temat den idrottande mannen är inte är så framträdande som de två tidigare 
temana för manligheten. Men det är ändå försvarbart att införa det som ett 
tema, eftersom det finns en grupp konstverk i materialet som kan sammanfö-
ras på detta sätt.
 Ett fint exempel finns i Hudiksvall. I nära anslutning till idrottsarenan Glysis-
vallen står Arvid Källströms ”Vid målet”, placerad där 1943. (Se Bild 17 s. 55) 
 Här framställs mannen som skicklig löpare i det ögonblick då han går i mål 
som segrare. Den spänstiga kroppen flyger fram, armarna lyfts högt upp och 
med bröstkorgen spränger han målsnöret. 
 Ett liknande verk, ”Löparen” av Olof Ahlberg, ställdes upp 1947 vid entrén 
till idrottsarenan Strömvallen i Gävle. Skulpturen framställer en löpare mitt i 
ett lopp. Gestalten rör sig snabbt, lätt och balanserat. Men i detta fall anspelar 
verket på en bestämd idrottsman, Gunder Hägg, löparidol under 1940-talet, 
vilken hyllades vid sin hemkomst till Gävle efter en turné i USA. Därmed 
exemplifierar ”Löparen” även temat känd man. 
 Ett verk av Nilsson-Öst i Gävle framställer också den idrottande mannen. 
Konstnären har gjort ett par bronsportar till Gävle-Dala hypoteksförening 
(1983). Av de sex bildfälten skildrar en bild Vasaloppet genom ett par manliga 
skidåkare. Påhejade av åskådare spurtar de förbi klockstapeln i Mora mot den 
väntande kranskullan. 
 En sport som också manifesteras genom offentliga konstverk är bandyn, 
som på några av orterna har en stark tradition. 
  I Bollnäs finns, som tidigare nämnts, ”Snoddasreliefen” av Nilsson-Öst. 
Här finns flera bandyspelare avbildade, bland dem Snoddas med bandyklubba 
i handen.
 Det tidigare nämnda verket i Sandviken, ”Skulpturgrupp” av Höglund, är 
ett annat exempel. En av skulpturerna avbildar en manlig bandyspelare.  
 Den idrottande mannen framställs i de konstverk vi hittills tagit upp som 
en tävlande sportsman och han förknippas mer eller mindre med professionell 
utövning av sin sport. Ibland hyllas en bestämd man för sina sportsliga segrar. 
 Det finns emellertid ett annat sätt att skildra mannen som fysiskt aktiv, 
men då handlar det kanske snarare om motion och friluftsliv. Ett exempel i 
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Kapitel 7. Relationer mellan kvinna 
och man

I detta kapitel fortsätter vi att diskutera den andra huvudfrågeställning men 
vi fokuserar nu på frågan om hur relationen mellan kvinna och man framställs 
genom den offentliga konsten. 
 De verk i materialet som är av intresse är givetvis de som tillhör den tredje 
kategorin, kategorin Kvinna & Man. Beträffande dessa verk har vi ställt frågan 
hur förhållandet mellan kvinna och man, kvinnor och män, framställs. Vilken 
typ av relation eller vilka typer av relationer råder mellan dem? Hur kan denna 
relation eller dessa relationer karaktäriseras? 
 En analys av verken i kategori Kvinna & Man har alltså gjorts i avsikt att 
kunna karaktärisera relationen. Varje verk har granskats och tillsammans har 
vi diskuterat hur relationen kan tolkas. Även i detta fall har vi tagit del av 
tolkningar och analyser gjorda av studenter i Genusvetenskap vid Högskolan i 
Gävle och vid Uppsala universitet. 
 Som redan framkommit skiljer sig de verk som tillhör kategorin Kvinna & 
Man åt. En del verk avbildar en kvinna och en man eller en flicka och en pojke, 
medan det i andra verk finns varierande grupperingar av könen. Bland dessa 
senare verk finns flera framställningar av familjen i form av mamma, pappa, 
barn. Därutöver finns det verk i vilka relationer mellan kvinna och man i olika 
sammanhang visas. Vi har sammanfört dessa sammanhang till det vida områ-
det ”arbete och offentlighet”. 
 Vi har således undersökt framställningar av parrelationer (relationer mellan 
vuxna och mellan ungdomar), familjerelationer i form av mamma, pappa, barn 
samt relationer i arbete och offentlighet. Frågor som ställts har varit: Vilken 
relation råder mellan paret? Vad utmärker förhållandet mellan medlemmarna 
i familjen? Hur ser förhållandet mellan kvinna och man ut i framställningarna 
av arbetsliv och offentlighet? 

Parrelationer
Vilka resultat har analysen av parrelationerna gett? Finns det några utmär-
kande drag i dessa relationer såsom de framträder i konsten? Vi ska ta upp den 
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frågan genom att utgå från några verk som erbjuder intressanta möjligheter till 
tolkning. 
 I Hofors finns en fasadmålning av Lars Westerman, ”I tjäderns rike” (titeln 
anspelar på Gästriklands landskapsfågel), från 1997. I flera fält med kontraste-
rande färger och former skildras landskapet. En tjäder, ett gruvtorn, en skog, 
en sjö samt en kvinna och en man i en båt framträder tydligt för betraktaren. 
Kvinnan sitter tillbakalutad i aktern och håller stillsamt en katt i sina armar. 
Mannen står frimodigt upprätt i fören, håller ut armarna i en välkommande 
gest, beredd på resan ut i livet, ut i världen. Det är en scen där mannen – öppen 
som han är för det nya och okända – framstår som den som tar ledningen och 
driver på, medan den passiva kvinnan följer med.   
 Bengt Johnssons muralmålning ”Dressinfärden” från 1994 nämnde vi, då vi 
diskuterade temana för kvinnligheten och manligheten. Pojken cyklar och flick-
an sitter på flaket med korg i handen och blommor i håret. Det är pojken som 
kör och som har kontrollen över färden, medan flickan är hans passagerare. 
 På länsmuseets huvudentré i Gävle finns en relief av Stig Blomberg, ”Snö-
frid” (1939), anspelande på Viktor Rydbergs dikt. Den föreställer en flicka 
och en pojke i en båt. Pojken sitter vid rodret, medan flickan står i fören. Han 
är muskulös och har bar överkropp. Hennes långa hår och mantel fladdrar i 
vinden; hon är praktiskt taget naken, eftersom den fladdrande manteln inte 
lämnar någon del av kroppen täckt. Han styr båten och synes ha kontroll över 
färden.  
 Vår reflektion över dessa verk har lett fram till slutsatsen att det finns ett 
karaktäristiskt drag i parrelationen som innebär att han tar ledningen och är 
styrande medan hon blir ledd och följer med.  
 Men, invänder någon, vi kan lika gärna tänka oss att flickan på dressinen 
bestämmer färden och ger direktiv om farten, eller hur? Och flickan i fören av 
båten – använder hon inte sin kropp för att locka pojken ut på farliga vatten? 
Liknar hon inte huldran, som förför och förleder mannen? Förvisso, konsten 
är inte entydig. Ändå menar vi att de drag i relationen som ovan beskrivits 
framstår som tydligare och mer direkta.
 Ett verk som visar en parrelation är ”Hoforsbygden” (1968). (Se Bild 6 s. 
24) Det är intressant att se närmare på scenen med den badande kvinnan och 
den fiskande mannen. Hon står vänd mot honom, ser på honom. Hon expone-
rar sin delvis nakna kropp för mannen – liksom för betraktaren av målningen. 
Dock, mannen ses i profil, vänd från henne. Hon uppmärksammar honom, 
han är upptagen med sitt. ”Tittandets riktning” är inte oviktig; hennes intresse 
för eller beroende av honom antyds. På så sätt framställs han som självständig i 
förhållande till henne medan hon relaterar sig till honom.
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 Att den nakna kvinnokroppen exponeras för mannen i själva konstverket 
har vi tidigare exemplifierat. I kapitel 1 tillämpade vi blickteorin på Höglunds 
skulptur ”Cyklister”. Där finns, menar vi, ett inslag av att flickan blir ett sexu-
ellt objekt för pojken i verket – liksom för betraktarens ”manliga blick”. En 
nyans i relationen kan således beskrivas i termer av att kvinnan blir ett sexuellt 
objekt för mannen. 
 När det gäller de relationer vi hittills beskrivit kan vi konstatera att den 
omvända relationen mellan kvinna och man inte förekommer i de offentliga 
konstverken. 
 Ett helt annat slag av parrelation kan vi se i de verk som visar en äldre flicka 
och en liten pojke. Dessa har tidigare diskuterats i samband med det andra te-
mat för kvinnligheten och exempel kan hämtas från Bollnäs (”Glädjens bloms-
ter”), Hudiksvall (”Fiskarflickan”) och Ljusdal (”Våren”). Tolkningen går i 
riktningen ”äldre syskon tar hand om yngre” och vi kan uppfatta flera nyanser 
i relationen: hon tar ansvar för, beskyddar och har viss kontroll över honom 
samtidigt som hon visar omsorg om honom. Denna parrelation kan beskrivas 
som äldre flicka beskyddar och har omsorg om liten pojke. Någon motsvarande 
framställning av äldre pojke i en omsorgsroll gentemot liten flicka finns inte i 
materialet.  
 Naturligtvis finns det flera verk som framställer kvinnan och mannen som 
älskande par. I ”Fuga” finns två bilder av denna typ; kvinnan och mannen står 
nakna och smeker varandra. Här finns inga spår av underordning eller kontroll. 
I ”Snoddasreliefen” avbildas ett par som kramar eller dansar med varandra. Ett 
fint exempel är också Söndergaards skulptur ”Modern ungdom”. (Se Bild 18 s. 
63)   
 De två ungdomarna vandrar framåt hand i hand och betraktar intensivt 
varandra. De är tidstypiskt klädda, ger intryck av att vara två människor som 
beslutsamt och frimodigt går mot en gemensam framtid. Deras förhållande 
till varandra uttrycker ömsesidighet och tillit. Inte heller här finns tecken på 
underordning eller kontroll. 
 Sammanfattningsvis kan parrelationerna i dessa verk karaktäriseras som en 
relation av ömsesidig kärlek, tillgivenhet och tillit mellan kvinna och man.  
 I den offentliga konsten finns det också några framställningar av dansande 
människor och i dessa fall utmärks förhållandet av jämställdhet och ömsesidig-
het. I Gävle hittar man flera verk. Nilsson-Östs ”Bronsport” innehåller bilder 
av dansande par och samme konstnär har gjort ”Lekande barn”, placerad ut-
anför psykiatriska kliniken, Länssjukhuset, 1969. Ytterligare ett verk, ”Dan-
sande ungdomar”, av Nandor Wagner, ställdes upp utomhus på 1990-talet. 
 Slutligen vill vi med två verk exemplifiera en ömsesidig relation mellan kö-
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nen. Som framgått innebär vår tolkning av ”Cyklister” att vi ser en ömsesidighet 
mellan ungdomarna. Ett annat intressant verk är ”Ad astra” av Astrid Rietz, en 
bronsskulptur placerad vid en idrottshall i Hofors 1967. Kompositionen, som 
anknyter till simning, består av en flicka och en pojke, stående med armarna 
uppsträckta, ansiktena vända uppåt och hållande varandra i händerna. De har 
baddräkt och kropparna ger ett spänstigt intryck. Den något längre pojken står 
bakom flickan, med fötterna stadigt i marken. Flickans ena fot vilar mot pos-
tamentets kant, överkoppen är framskjuten och hon får visst stöd av honom. 
Hållningen kan påminna om en klassisk position i balett. Genom betoningen 
av bådas kraft och frimodighet finns ingen underordning i relationen.   
 Sammanfattningsvis är bilden av parrelationerna splittrad. Kvinnan fram-
ställs ibland som den som blir ledd och styrd av mannen, som den som är 
relaterad till den självständige och oberoende mannen och som den som i viss 
mån blir ett sexualiserat objekt för mannen. Och, kan vi tillägga, inget verk 
framställer dessa relationer med ombytta roller. 
 Men parrelationen kan även se annorlunda ut; vi har motivet flicka tar hand 
om liten pojke, en omsorgsrelation, samt motiven älskande par och dans, vilka 
präglas av ömsesidighet. I två verk uttrycks likaså ömsesidighet; i det ena, av 
en kvinnlig konstnär, är denna tolkning oproblematisk, i det andra, av en man-
lig konstnär, finns ett inslag av sexuell objektivering av kvinnokroppen.      

Familjerelationer i form av mamma, pappa, barn
I länets offentliga konst finns några verk som skildrar familjen som mamma, 
pappa, barn och ett av dem är ”Nostalgi” av Bo W Petterson i Gävle. (Se Bild 
19 s. 64) Det placerades 1984 som en ”lekskulptur” i en stor park, Boulog-
nerskogen. 
 Vi ser en familj klädd i sekelskifteskläder på söndagsutflykt. Mannen ligger 
för sig, utsträckt i gräset och har det skönt. Han tar sig en öl. Kvinnan med 
barnet står ett stycke bort. De är vända mot honom, han vänder ryggen till 
dem. Krocketspelet och cykeln (skymd på bilden) verkar tillhöra mannen. I 
konstverket markeras modersrollen – kvinnan tar hand om barnet, troligen en 
flicka i klänning. Mannen, fadern, framställs som en mer oberoende individ, 
distanserad från hustru och barn. Han vilar sig, men genom krocketspelet och 
cykeln kan han associeras till aktivitet. Har han åkt en tur och tar igen sig? 
Kanske han föreslår ett parti krocket sen? 
 I Svedlunds ”Hoforsbygden” avbildas också mamma, pappa, barn. (Se Bild 
6 s. 24) I scenen betonas närheten och samhörigheten mellan kvinnan och 
barnet, mannen är mer distanserad och fristående. Detsamma gäller Berglins 
konstverk ”Familjen”, ett verk som vi kommenterade i kapitel 5 i samband 
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med moderstemat. Även här markeras symbiosen mellan kvinnan och barnet 
liksom mannens relativa distans och oberoende.
 Det finns således vissa tydliga drag i konstens sätt att gestalta familjen i 
form av mamma, pappa, barn: Mannen, fadern, framställs som en mer själv-
ständig, oberoende individ, med viss distans till barnet. Kvinnan, modern, bildar 
symbios med barnet och ses som mindre självständig, mindre oberoende.   

Relationer i arbete och offentlighet 
Vad finns det för utmärkande drag i konstens sätt att framställa hur kvinna 
och man är relaterade till varandra i sammanhang som rör arbetsliv och of-
fentlighet? 
 I viss mån har vi redan berört denna fråga. I samband med temana för kvinn-
ligheten och manligheten diskuterade vi några scener i ”Fuga” där det förekom-
mer en relation mellan kvinna och man och där motivet anknyter till arbete 
och offentlighet. Läsaren minns kanske obduktionsscenen. (Se Bild 20 s. 64)  
 Den nakna kvinnokroppen exponeras för männen omkring bordet – lik-
som för betraktaren av verket. I denna scen kan relationen mellan kvinna och 
man beskrivas i termer av att kvinnokroppen är objektet för det manliga (veten-
skapliga) subjektet. I ”Fuga” finns också utbildningsscenen, där en man leder 
undervisningen, samt bilden som skildrar religionen, där vi ser en manlig präst 
och en församling. Här avbildas mannen i en överordnad och ledande position i 
förhållande till kvinnor (och män). 
 Mannen som överordnad och ledare – dock i ett helt annat sammanhang – 
gestaltas också i ”Då och nu”, en skulptur av Sven Lundqvist. Den är daterad 
till 1976 och står på ett torg i Gävle. Motivet är en folktalare med åhörare. 
Talaren är en man och bland åhörarna finns både kvinnor och män. 
 Vi har däremot inte funnit något konstverk som gestaltar en scen där en 
kvinna framställs som ledare för eller överordnad män eller en grupp av kvin-
nor och män. 
 Som framgått av tidigare kapitel skildras arbetslivet konsekvent genom män 
i olika sysslor. Det överväldigande antalet offentliga konstverk som berättar 
om arbets- och yrkesverksamhet visar således antingen en enda man eller flera 
män i arbete. Många verk innehåller bilder av män arbetande sida vid sida och 
vi har tidigare nämnt flera verk som skildrar en sådan manlig arbetsgemenskap. 
 Finns det då inga framställningar av kvinna och man arbetande tillsam-
mans? Det är naturligtvis en fråga vi ställt. 
 Det första vi kan konstatera är att det finns ytterst få framställningar av 
kvinnan som sysselsatt med något arbete över huvud taget. Med tanke på de 
resultat vi fått beträffande temana för kvinnligheten och manligheten är detta 
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knappast en förvånande slutsats. I hela materialet finns det enligt vår analys 
endast fem framställningar av kvinnan som knuten till ett arbete eller yrke.   
 Tre av dem har vi redan nämnt: Ida Mattons byst porträtterande Karo-
lina Själander från 1942, i Gävle, Katarina Jönssons ”Hildur och Helmer” från 
1994, i Ljusdal, samt Nilsson-Östs ”Tidsspegel” från 1971, i Söderhamn. De 
första två verken har vi kommenterat som intressanta avvikelser. Det tredje 
verket, ett räcke med motiv från arbetslivet, har fått illustrera temat den arbe-
tande mannen. Av de åtta sektionerna i räcket ägnas nämligen de flesta åt män; 
fisket skildras genom två män som drar upp nät, träindustrin dels genom två 
män som sågar, dels genom tre män som bär plank, och smidet genom man-
nen vid sitt städ. Men dessa bilder kompletteras med en sektion framställande 
kvinnor i arbete; två kvinnor rensar fisk, medan en flicka står bredvid. Männen 
arbetar således för sig, kvinnorna för sig. 
 De återstående två framställningarna av kvinnor kopplade till något slags 
arbete avbildar emellertid kvinnan och mannen sysselsatta sida vid sida. I 
”Fuga” finns studiecirkelscenen, där elevgruppen består av kvinnor och män, 
och i samma konstverk finns även en bild med motiv från lantbruket: en kvin-
na och en man tar upp potatis. De framställs sida vid sida bakifrån och sys-
selsättningen är densamma. 
 Den offentliga konsten skildrar följaktligen arbets- och yrkeslivet genom 
att framställa en ensam man i arbete eller män arbetande tillsammans med 
andra män. Några få undantag finns och endast två bilder av kvinna och man 
arbetande sida vid sida förekommer som mindre inslag i ett offentligt konst-
verk. 
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Kapitel 8. Konstens genusprägling 
– regional nivå 

Låt oss sammanfatta huvudresultaten beträffande de mönster som framträtt 
på den regionala nivån. Därefter kan det vara intressant att ta upp frågan om 
eventuella förändringar över tid samt frågan om vilka avvikelser från mönstren 
som kan finnas. 

Genuspräglingen och dess stabilitet  
Ett tydligt resultat av undersökningen är att den offentliga konst som framstäl-
ler människor har en manlig genusprägling i den meningen att den synliggör 
mannen i betydligt högre grad än kvinnan. De människor som kan betraktas 
i utsmyckningen av allmänna platser utomhus är män och åter män. Kvinnan 
är kraftigt marginaliserad. 
 Ett annat mönster är att mannens synlighet och kvinnans osynlighet inte 
avtar med tiden. Utvecklingen går inte mot mer balans mellan kvinna och man 
i den offentliga konst som avbildar människor. I stället sker en viss förstärkning 
av mannens dominans och kvinnans marginalisering. 
 Den människoframställande offentliga konsten i regionen har således en stark 
och stabil manlig genusprägling i den betydelsen att den i hög grad synliggör man-
nen och osynliggör kvinnan. 
 Studien har också visat på tydliga mönster beträffande kvinnlig och manlig 
genusprägling med avseende på vilka genusformer som dominerar. Vi har sam-
manfört dem under teman. För kvinnligheten finns två teman, den passiva och 
nakna kvinnan samt den moderliga och vårdande kvinnan. För manligheten 
finns temana den arbetande mannen, den kände mannen och den idrottande 
mannen. Den manliga genuspräglingen är dessutom rik på varianter. 
 Om vi ser till utvecklingen över tid, kan vi även här konstatera att mönst-
ren är seglivade. Temana finns i den tidigare perioden liksom i den senare. Vi 
kan inte heller skönja några nya teman. 
 I regionens offentliga konst dominerar två teman för kvinnlig genusprägling och tre 
teman för manlig genusprägling. Denna tematiska genusprägling är stabil över tid.  
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Arbetslivet skildras genom mannen och nya sysslor         
tillkommer
Ett slående resultat av undersökningen är att den offentliga konsten i länet ofta 
anknyter människans arbetsliv och gör det genom att framställa män. Sam-
mantaget finns det nämligen ca femtio framställningar av mannen knuten till 
arbetslivet, medan det endast finns fem motsvarande framställningar av kvinnan. 
Trots den starka motiviska anknytningen till arbetslivet är kvinnors arbete 
nästan osynliggjort. Det verkar som om konsten undviker att skildra kvinnor 
som är aktiva i någon form av arbete eller som kan ses i någon yrkesroll.     
 Beträffande frågan om förändringar över tid visar analysen av materialet 
att det sker en viss utvidgning av de sysselsättningar och yrken som mannen 
förknippas med. Även om den kroppsarbetande mannen är ett markant mo-
tiv under hela perioden, tillkommer konstverk som framställer mannen i nya 
arbeten under periodens senare decennier. Exempel på det är den manlige 
läkaren, läraren, tjänstemannen och expediten. 
 Mångfalden beträffande sättet att framställa mannen ökar också genom 
tillkomsten av verk som betonar det humoristiska och lekfulla. Dessa verk 
hör likaledes till den senare delen av perioden. Ett exempel är Allan Rune-
felts ”Getgubben”, en skulptur som placerades på ett promenadstråk i centrala 
Gävle 1988. (Se Bild 21 s. 68) 
 En gammal man, klädd i rock, med keps och spetsigt pipskägg, och hans 
getabock; de slående likheterna mellan mannen och geten ger en komisk effekt 
som inte undgår betraktaren. Vidare finns ”Kasper” av Göran Strååt (1988) 
vid Gävle Teater, ”Kasper i landskap” av Björn Selder (1978), en plåtskulptur 
vid Sandvikens Konsthall samt ”Harlekin och Pierrot” i Hudiksvall. Någon 
motsvarande variation eller mångfald finns inte i konstens sätt att framställa 
kvinnan. 

Avvikelser från den tematiska genuspräglingen   
Det finns ett fåtal avvikelser från de teman vi funnit i länets offentliga konst. 
I vissa fall innebär avvikelsen att konstverket inte motsvarar den tematiska ge-
nuspräglingen i någon högre grad. I andra fall kan verkets framställning tolkas 
som ett markant överskridande. 
 Beträffande avvikelser från kvinnlighetens teman har vi redan nämnt några 
verk. Ett tydligt exempel är Mattons byst föreställande Karolina Själander, 
från 1942. Det är ett av de fem exemplen på framställningar av kvinnan som 
relaterad till arbetslivet och det är det enda verket som avbildar en känd kvin-
na. Skulpturen är således i dubbel bemärkelse avvikande. 
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Kapitel 9. Konstens genusprägling 
– lokal nivå  

Hur ser bilden ut om vi övergår från regional till lokal nivå? Vad utmärker 
den offentliga konsten och dess genusprägling, om vi betraktar de enskilda 
orterna? Kan några intressanta jämförelser göras? 
 De sju orterna ligger i samma län men skiljer sig åt med avseende på regio-
nal placering, historisk utveckling, näringsliv och i viss mån även könsstruktur. 
Vi har studerat en del data för att få en inblick i sådana förhållanden. Den bak-
omliggande tanken har varit att konsten i vissa fall och i viss mån kan relateras 
till lokala förhållanden. 1

 Beträffande könsstrukturen har vi begränsat oss till data om könens ar-
betskraftstillhörighet, könsuppdelningen i arbetslivet, graden av jämställdhet 
i kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt vid uttag av föräldrapenning 
och tillfällig föräldrapenning.  
 Den starka ökningen av kvinnors förvärvsarbete har ju varit ett utmärkande 
drag i svenskt arbetsliv under den senare hälften av 1900-talet. Ökningen tog 
fart under 1960- och 70-talet och fortsatte fram till första hälften av 1990-
talet. Den tidigare obalansen mellan könen beträffande tillhörighet till arbets-
kraften har således successivt utjämnats.
 Denna utveckling kännetecknar också de sju orterna men det finns vissa 
skillnader. Vi kan konstatera att Sandvikens kommun vid slutet av 1900-talet 
var den minst jämställda med avseende på förvärvsarbetande, tätt följd av Ho-
fors. Mest jämställd var Ljusdal, medan de övriga bildade en mellangrupp. 
 När det gäller politisk representation har som bekant obalansen mellan kö-
nen också successivt minskat under 1900-talet, även om förändringstakten till 
en början var mycket långsam. Betraktar vi de sju orterna kan vi konstatera 
att ingen kommun hade kvinnlig majoritet vare sig i kommunfullmäktige eller 
i kommunstyrelse vid slutet av 1900-talet. Men även i detta fall finns en del 
skillnader mellan orterna. Beträffande kommunfullmäktige var Söderhamn 
och Hofors mest jämställda, medan Hudiksvall och Ljusdal var minst jämställ-
da. Övriga orter bildade en mellangrupp. När det gäller kommunstyrelsen var 
de mest jämställda kommunerna Bollnäs och Gävle och därefter kom Sandvi-
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ken. I Hudiksvall och Söderhamn var kvinnornas andel bara en tredjedel och i 
Ljusdal och Hofors var deras andel till och med under en tredjedel. 
 1974 infördes föräldraförsäkring med möjlighet att dela på ledigheten. Där-
efter har det skett en mycket långsam ökning av mäns procentuella uttag i 
landet som helhet. Studerar vi de sju kommunerna, kan vi först konstatera att 
kvinnor tog ut 80,5 procent eller mer av föräldrapenningen och 57,2 procent 
av den tillfälliga föräldrapenningen år 2001. Sedan kan vi även här se vissa 
skillnader mellan orterna. Minst ojämställda var Hofors och Sandviken, där 
männen tog ut ca 18 procent av föräldrapenningen. Övriga orter bildade en 
grupp, där männens uttag bara var ca 13 procent. Samma gruppering fick vi 
beträffande den tillfälliga föräldrapenningen. Hofors och Sandviken var minst 
ojämställda; männen tog ut ca 40 procent. På de andra orterna tog männen ut 
ca 35 procent. 

Gävle 
Av de sju orterna står Gävle i en klass för sig med hänsyn till sin historia, 
storlek och centrala roll i länet. Fram till 1930-talet var staden en av rikets 
fem-sex största städer. Vid 1900-talets slut hade kommunen ca 90 000 in-
vånare. I äldre tid spelade fiske, sjöfart och handel med järn och trävaror stor 
roll, men under 1800-talet blev industriell verksamhet, service och offentlig 
förvaltning mer betydande. Framträdande branscher har varit varv, bränneri, 
textil, porslin och livsmedel. Vid mitten av 1900-talet hade staden 50 procent 
sysselsatta inom service, 48 procent inom industrin och endast två procent 
inom skogs- och jordbruk. Service inkluderar då skola, vård och omsorg. Mot 
slutet av seklet, under 1990-talet, låg vård och omsorg i topp med 20 procent, 
därefter kom tillverkning och utvinning, handel och finansverksamhet. Jord 
och skog sysselsatte fortfarande ca två procent (vilket nog kan förklaras med 
kommunsammanslagningar). 
 Ser vi till könsrelationerna kan vi konstatera att den starka ökning av kvinn-
ligt förvärvsarbete som ovan nämnts gäller Gävle. Männen har dominerat inom 
tillverkning och utvinning och kvinnorna inom vård, omsorg och utbildning. 
Andelen kvinnor har även varit hög inom porslinstillverkningen och livsme-
delsindustrin. Vid början av 1990-talet fanns nästan lika många kvinnor som 
män i arbetskraften. 
 Inom politiken gick utvecklingen först ytterst långsamt, men under seklets 
senare decennier gjordes stora framsteg. Efter att de tre första kvinnorna kom-
mit in i stadsfullmäktige 1911 dröjde det 30 år, innan de blev fler. Vid seklets 
mitt utgjorde kvinnorna 13-15 procent, men sedan växte andelen kraftigt. I 
början av 1990-talet låg Gävle väl till jämfört med andra kommuner i landet, 
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med 46 procent kvinnor i kommunstyrelsen och 44 procent i fullmäktige. 
Som vi sett utmärkte sig Gävle däremot inte beträffande jämställdheten i för-
äldraledigheten. 2

 Om vi betraktar den offentliga konstens genusprägling, vilken bild framträ-
der då?   
 Det första verket, från 1920-talet, är statyn avbildande Gustav Vasa. Där-
efter kommer flera verk under 1930- och 40-talen som illustrerar temana arbe-
tande man, känd man och idrottande man. Vi kan nämna bysten föreställande 
Fabian Månsson, reliefen ”Till arbetets ära”, skulpturen ”Löparen”, Östlunds 
balkongräcke. Det är mannen som fackföreningsledare och publicist, sågverks-
arbetare och hamnarbetare, fiskare och bonde. Under 1940-talet tillkommer 
en avvikelse från kvinnlighetens teman, bysten föreställande Själander.  
Nya framställningar som uttrycker manlighetens teman kommer på 1950-
talet genom ”Arbetaren”, Östlunds trappräcke, statyn porträtterande Murén 
och skulpturen ”Cykelmannen”. Det är mannen som smed, järnvägsbyggare 
och politiker, samt motionsidrottare. Vid samma tid gestaltas kvinnlighetens 
teman i ”Flicka med boll”, ”Sommar”, ”Gudinna vid Hyperboreiskt hav” och 
”Diana på jakt”. 
 Under 1960-talet får staden flera verk som inte avbildar människor. Ett par 
undantag är Astrid Rietz ”Lekande flickor” och Milles ”Najad”, av vilka den 
senare exemplifierar kvinnlighetens första tema. Under 1970-talet återkom-
mer den tematiska genuspräglingen starkt i Höglunds ”Fuga”, Lundqvists ”Då 
och nu” och Haeberleins ”Hoppets gudinna”. Här kan vi betrakta mannen som 
byggnads-, sågverks- och tegelbruksarbetare, stabbläggare och krukmakare, 
flottare, bonde, skogsarbetare, fiskare, läkare, lärare, skulptör och präst – samt 
kvinnan som naken eller halvnaken och passiv. (Ett mindre inslag i ”Fuga” är 
dock en avvikelse från kvinnlighetens teman.) 
 Den manliga genuspräglingen vidmakthålls under 1980-talet genom flera 
verk, till exempel Nilsson-Östs bronsport och Tammings Joe Hill-monument. 
Ytterligare verk tillkommer under 1990-talet; ”Vallpojken”, som ställs upp på 
en gågata, och ”Catania”, en skulptur med pojkporträtt, som placeras vid Hög-
skolan. Temana för kvinnligheten iscensätts i Milles ”Solglitter”, föreställande 
en najad på en delfin, uppställd vid Gävle sjukhus 1986, samt i Fridhs ”Pre-
miär”, från 1988. Slutligen får Gävle sin tredje najad, Mandls skulptur ”Najad” 
vid Islandsbrons fäste 1994.  
 Sammanfattningsvis anknyter konsten ofta till arbetslivet och detta sker 
genom att skildra mäns verksamhet på en mängd områden. Särskilt framträ-
dande är män i sysslor som för länge sedan spelat ut sin roll som viktiga nä-
ringar. Det är slående att mäns arbete i skogen, sågen, jordbruket, fisket och 
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hamnen är motiv som reproduceras ända fram till slutet av seklet. 
 Den aktiva och arbetande kvinnan lyser med sin frånvaro (med undantag 
för ett par framställningar). Även när motivet är ett arbetsområde där kvinnor 
utgjort en stor andel av, ja till och med dominerat, arbetskraften, saknas kvin-
nor. Ett mycket tydligt exempel är ”Fuga”. Den berättelse om skola, utbildning 
och vård – områden med hög andel kvinnor – som betraktaren kan ta del av 
i detta verk från 1970-talet är en berättelse om mäns arbete. Likaså skildras 
porslinstillverkningen uteslutande genom män. Konsten undviker uppenbarli-
gen den aktivt verksamma och arbetande kvinnan. 
 Den människoavbildande offentliga konsten i Gävle uppvisar en stark och 
stabil manlig genusprägling i termer av synliggörande av mannen och osyn-
liggörande av kvinnan. Temana för kvinnligheten och manligheten är också 
framträdande i denna konst.  

Bollnäs
I Bollnäs, som ligger i södra Hälsinglands inland, behöll jord- och skogsbruket 
sin ställning något längre än på andra orter. Vid mitten av 1900-talet syssel-
satte dessa näringar fortfarande 26 procent av arbetskraften. Men viktigare 
var industrin med 34 procent och ännu viktigare servicesektorn (inklusive 
vård, omsorg, utbildning) med 40 procent av de förvärvsarbetande. Senare, på 
1990-talet, var service – nu exklusive vård och omsorg – störst och därefter 
kom vård och omsorg. Jord- och skogsnäringen sysselsatte då endast några få 
procent av de arbetande och även industrin hade minskat. 
 Könsrelationerna inom arbetslivet har följt den allmänna utvecklingen 
och vid slutet av seklet var det nästan jämnt mellan könen vad gäller arbets-
kraftstillhörighet. Inom politiken har vi konstaterat att Bollnäs, tillsammans 
med Gävle, låg i täten av de sju orterna, om vi ser till jämställdheten i kom-
munstyrelsen vid slutet av 1900-talet. I kommunfullmäktige var balansen 
sämre. Jämställdheten beträffande föräldrapenningen var inte framträdande. 
 Vad visar vår studie av konsten i Bollnäs? 
 Hälften av de 24 verken är människoframställande. 1953 kommer det för-
sta, ”Arbetslivet i Bollnäs”, där Östlund valt att berätta om arbetslivet genom 
män som arbetar med smide, flottning, jordbruk och jakt. Det kvinnliga insla-
get reduceras till skolflickan tillsammans med skolpojken samt föräldraparet.  
Staden får sedan utsmyckning genom två verk av Nilsson-Öst, ”Flottaren” un-
der 1970-talet och ”Snoddasreliefen” under 1980-talet. Den senare hyllar ju 
en på orten född bandyspelare och sångare, men framställer även andra män 
i arbete med flottning och fiske. Konstens manliga genusprägling förstärks se-
dan genom två verk till under 1980-talet. ”Bordet” visar tjänstemannen och 
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”Guldsmederna” män i hantverksyrke. 
 Kvinnan förekommer främst i verk som avbildar både kvinna och man. 
”Glädjens blomster” från 1960-talet har motivet flicka tar hand om liten pojke, 
”Snoddasreliefen” har inslag av kvinnan som danspartner och som lyssnande 
till Snoddas och ”Dressinfärden” visar flickan som sitter på flaket och åker 
med. Någon bild av kvinnans arbetsliv finns inte. Kvinnan associeras till att ge 
omsorg, att vara mannens partner och att vara passiv.  
 I likhet med Gävle uppvisar Bollnäs offentliga konst – i den mån den är 
människoframställande – en konsekvent manlig genusprägling i fråga om kö-
nens synlighet och tematisk genusprägling. Framställningar av utdöda eller 
mindre betydande näringar är påfallande. Östlunds och Nilsson-Östs verk 
från 1950- respektive 1970-talet berättar om flottning. Smide, jakt, jord- och 
skogsbruk uppmärksammas också. Men dessa sysslor spelade mycket liten el-
ler relativt liten roll vid denna tid i jämförelse med till exempel vård, omsorg 
och utbildning. Dock – i de förra fanns männen, i de senare kvinnorna. 

Hofors
Hofors ligger i sydvästra Gästrikland, som av tradition räknas till bergslags-
bygd. Hofors bruk, grundat på 1600-talet, blev förutsättningen för ett närings-
liv förknippat med järn och stål. Detta har sedan utvecklats till ett modernt 
stålverk som blivit den dominerande arbetsgivaren. Vid mitten av 1900-talet 
fanns 79 procent av de förvärvsarbetande inom industrin, medan service sys-
selsatte 17 procent och skogs- och jordbruk endast fyra procent. Vid början av 
1990-talet hade kommunen ca 12 000 invånare, varav ca 9 000 bodde i tätor-
ten. Industrin var vid seklets slut fortfarande den viktigaste arbetsplatsen och 
därefter kom vård och omsorg. Jord- och skogsbruk hade ytterligare minskat. 
 Beträffande jämställdheten kan vi konstatera att även om kvinnorna alltmer 
tagit sig in på arbetsmarknaden, förelåg det fortfarande en klar skillnad mellan 
könen vid slutet av 1900-talet. När det gäller könsuppdelningen i arbetslivet 
har det skett en utveckling mot något mer balans. På 1990-talet återfanns ca 
38 procent av de sysselsatta kvinnorna och ca 61 procent av de sysselsatta 
männen i industrin. Inom vård och omsorg fanns dock ingen tendens till ut-
jämning. Här fanns fortfarande 38 procent av den kvinnliga arbetskraften och 
endast två procent av den manliga.  
 Hofors tillhörde den mest jämställda gruppen beträffande kommunfullmäk-
tige, men låg, tillsammans med Ljusdal, sämst till när det gällde kommunsty-
relsen; kvinnorna kom inte ens upp till en tredjedel. Slutligen var kommunen, 
jämte Sandviken, minst ojämställd av orterna i fråga om föräldraförsäkringen. 
 I Hofors är den offentliga konsten ung. Av de fem verk som framställer män-
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niskor är det tidigaste, ”Ad astra”, från 1967. De två simmarna framställs i en 
relation av ömsesidighet och kvinnogestalten motsvarar inte temana för kvinn-
ligheten. Något senare kommer Östlunds relief vid entrén till Kommunalhu-
set. Den är från 1968 och framställer människans livscykel. Här förekommer 
en kvinna och en man – i en bild skördande livets frukter mitt i livet, i en annan 
sittande framför brasan på äldre dagar. Relationen präglas av ömsesidighet men 
den starka stiliseringen av figurerna gör att genuspräglingen blir svag.   
 För de övriga verken, ”Hoforsbygden” från 60-talet, ”Familjen” från 70-
talet, ”I tjäderns rike” från 90-talet, stämmer den tematiska genuspräglingen 
väl. Här manifesteras mannen som kroppsarbetare i gruvan och järnverket, 
på åkern och i skogen. Här skildras han som fritidsfiskare, som en individ öp-
pen för det nya och okända, och som familjefar med distans till barnet. De få 
kvinnor som förekommer exemplifierar den passiva, halvnakna kvinnan eller 
kvinnan som mor. I sättet att framställa relationen mellan könen markeras 
kvinnligt beroende och manlig självständighet. 
 Av visst intresse är att de två tidigaste verken inte är exempel på den tema-
tiska genuspräglingen, medan de senare lever upp till denna prägling. Kanske 
är det intressant att det första verket är skapat av en kvinnlig konstnär. Vi 
återkommer till det i kapitel 10. 
 Konsten blickar delvis tillbaka på näringar som vid tiden för dess tillkomst 
nästan helt förlorat i betydelse och i skildringen av bygden spelar mannens 
arbete huvudrollen. Bilder av kvinnans arbete saknas.   

Hudiksvall
Hudiksvall blev stad på 1600-talet och har sedan dess varit centralort för Häl-
singlands nordöstra del. Hamn- och handelsverksamhet har varit betydande 
och fisket spelade stor roll fram till mitten av 1800-talet. Expansionen under 
”träpatronernas tid” kan främst tillskrivas handeln med trävaror. Vid början av 
1900-talet var ortens befolkning ca 5 000 och vid seklets slut ca 15 000. Kom-
munen, som omfattar flera mindre orter samt landsbygd, hade drygt 38 000 
invånare. 
 På 1950-talet var flest sysselsatta inom servicenäringar, 53 procent av ar-
betskraften. Därefter kom industrin med 42 procent och jord- och skogsbruk 
med fem procent. På 1990-talet låg tillverkning och utvinning på första plats, 
tätt följda av vård och omsorg och därefter handel och kommunikationer. Jord, 
skog, jakt och fiske hade ytterligare krympt. I dag är kommunen den största ar-
betsgivaren. Därnäst kommer landstinget och sedan pappers- och träindustrin. 
 I början av 1990-talet var andelen kvinnor nästan lika stor som andelen 
män bland de förvärvsarbetande. Vid slutet av 1990-talet tillhörde kommunen 
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mellangruppen beträffande jämställdheten på arbetsmarknaden. Mest kvinno-
dominerad var vård- och omsorgssektorn, mest mansdominerad var byggindu-
strin. I politiken har vi konstaterat att Hudiksvall, tillsammans med Ljusdal, 
hade sämst jämställdhet i fullmäktige. I kommunstyrelsen var jämställdheten 
också dålig med bara en tredjedel kvinnor. Beträffande barnomsorgen utmärk-
te sig kommunen inte heller för jämställdhet. 
 Av Hudiksvalls 14 verk framställer 11 människor. Det första exemplifierar 
både temat arbetande man och känd man, nämligen Fagerbergs byst förestäl-
lande Olof Broman, från 1922. Nästa verk är Söndergaards ”Modern ungdom”, 
från 1935, som uttrycker en relation av ömsesidighet och som inte illustrerar 
temana för kvinnlighet eller manlighet. Samma år kommer ännu en skulptur 
av Söndergaard, ”Pojke på svan”. Den placeras vid Lillfjärden och föreställer en 
gosse sittande på en svan. Därefter får staden 1943 ett verk som manifesterar 
den idrottande mannen; Källströms ”Vid målet”. 
 1950-talet är intressant. Staden förses med tre skulpturer i Rådhusparken. 
Två illustrerar perfekt temat kvinna som naken och passiv, nämligen Johnssons 
”Flickan från havet” från 1952 och Grates ”Anadyomene” från 1953. Det tredje 
verket, Blombergs ”Fiskarflickan”, är från 1952. Motivet är äldre flicka tar hand 
om liten pojke och enligt vår tolkning uttrycks kvinnlighetens andra tema.
 Under 1960-talet tillkommer ”Snus-Frisken” av Rudolf Abrahamsson. 
Det är en järnrelief vid Östra Tullgatan 9, ett kvarter där Frisk & Companis 
snusfabrik en gång låg. I stiliserad form återges tobaksplantor och snustunnor. 
Betraktaren kan även upptäcka ett ånglok, en skog, fiskebodar och en fartygs-
stäv med en sjöjungfru som galjonsfigur. Verkets genusprägling är enligt vår 
mening mycket svag. 
 Ett verk med likaledes svag genusprägling ställs upp under 1970-talet. Be-
jemarks ”Portal” består av två pelare med en tvärbjälke och därunder en kraf-
tigt stiliserad, torsoformad kvinnofigur samt en liten stenhund. 
 På 1980-talet återkommer temat den arbetande mannen, men nu i vari-
anten den kroppsarbetande mannen. Nilsson-Östs ”Strömmingsfiskaren” är 
från 1982. Konstens manliga genusprägling varieras sedan under 90-talet med 
”Harlekin och Pierrot” av Knut-Erik Lindberg.
 Hudiksvalls konst anknyter tydligt till fisket, hamnen, sjöfarten och i viss 
mån även skogen, den industriella verksamheten och idrotten. I flera fall är 
motiven tillbakablickande. Det är huvudsakligen män som betraktaren möter 
i konsten. Det finns ingen framställning av kvinnan som relaterad till något 
arbete eller yrke, utan arbetslivet skildras uteslutande genom män. Med ett 
undantag, ”Modern ungdom” från 1935, framställs kvinnan som naken och 
passiv eller vårdande.  
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Ljusdal
Ljusdal ligger vid Ljusnan i en glest befolkad skogs- och jordbruksbygd i Häl-
singlands inland. Arbete med jord och skog har en lång tradition. Vid slutet av 
1800-talet ledde den nya järnvägen till ett uppsving för orten. Under 1950-
talet var jord- och skogsbruk den dominerande näringen i Ljusdals landskom-
mun. Men i Ljusdals köping var service viktigast med 60 procent av de yrkes-
verksamma. Därefter kom industrin med 34 procent och jord- och skogsbruk 
med sex procent.  På 1990-talet var det vård och omsorg som sysselsatte flest 
i kommunen och därnäst kom handel och kommunikationer samt tillverkning 
och utvinning. Jord och skog hade minskat ytterligare. 
 Ser vi till könsstrukturen kan vi konstatera att andelen förvärvsarbetande 
vid slutet av 1990-talet var nästan lika hög för kvinnor som för män. Detta 
placerade Ljusdal i täten för de sju orterna. Könsuppdelningen var emellertid 
stor. Inom vård och omsorg, den sektor som var störst på 1990-talet, syssel-
sattes ca 41 procent kvinnor och endast ca fyra procent män. Ljusdal är den 
kommun som vid slutet av 1990-talet utmärkte sig som minst jämställd av 
orterna både i kommunfullmäktige och i kommunstyrelse. Andelen kvinnor i 
styrelsen var till och med mindre än en tredjedel. Beträffande föräldraförsäk-
ringen var jämställdheten också dålig. 
 Av de 13 verken avbildar sju verk människor. 1952 får orten ett konstverk 
i samband med att Stadshotellet blir färdigt. Karl-Erik Karlssons räcke i smi-
desjärn vid hotellet har motiv från skogsbruket; en man märker ut träd, nästa 
man svingar en yxa och ytterligare två män flyttar den stora stocken. Ett par 
år senare placeras ännu ett verk vid hotellet, skulpturen ”Våren” av Sandberg. 
Motivet är en tonårig flicka med en liten pojke och verket kan kopplas till det 
andra temat för kvinnligheten. 
 Efter en paus i den offentliga utsmyckningen placeras Lindbergs ”Bond-
flicka” 1989 utanför entrén till museet. Skulpturen motsvarar inte den tema-
tiska kvinnligheten.   
 Nästa offentliga konstverk blir Nilsson-Östs ”Kolaren”, som ställs upp un-
der 1980-talet framför museet som ett monument över en svunnen tid och 
den manlige kroppsarbetaren. 
 Under 1990-talet tillkommer även några verk i samband med ett intressant 
konstprojekt på orten. I kapitel 11 beskriver vi närmare detta projekt. Här ska 
vi endast ta upp tre verk som placeras ut i samband med projektet och för vilka 
genusperspektivet kan vara relevant.  
 Sture Collins ”Arenan” framför Kommunförvaltningen är en komposition 
bestående av en ring och tre pelare i granit med figurer skulpterade i brons, 
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samt en hög portal. På en pelare finns en manlig figur, på en annan en byst av en 
man och på ringen finns en mindre skulptur. På grund av de reducerade kropps-
formerna och avsaknaden av attribut har verket relativt svag genusprägling. 
 Billeströms ”Skenutflykt” får sin plats vid järnvägsstationen. Förutom man-
nen som lokförare och stins, förekommer här mannen med barnet i sin famn. 
Det är en bild av mannen som är unik i länets offentliga konst. 
 Det sista verket är ”Hildur och Helmer”. Vi ser Jönssons stora skulpturer 
som kraftfulla och aktiva kvinnofigurer sysselsatta med kroppsarbete – ett 
brott mot den tematiska kvinnligheten, således. 
 Flera av verken i Ljusdal anknyter till bygden, dess arbetsliv och historia. 
Mäns arbete i skogen med avverkning och kolning manifesteras och den vik-
tiga järnvägen, där den manlige yrkesarbetaren avbildas, uppmärksammas. I 
ett genusperspektiv blir intrycket splittrat såtillvida som den tematiska genus-
präglingen inte är konsekvent. Manligt yrkesliv framställs visserligen med all 
tydlighet och likaså finns temat den vårdande kvinnan. Men bilder av den pas-
siva, nakna kvinnokroppen saknas och det finns – tack vare ett speciellt pro-
jekt – några framställningar som bryter mot den tematiska genuspräglingen.  

Sandviken
Sedan mitten av 1800-talet har Sandviken en brukstradition. Det ursprung-
liga järnverket har under 1900-talet genomgått en kraftig förändring till en 
internationell koncern med 27 000 anställda, varav 6 000 i Sverige, år 1993. 
Näringslivet har alltså dominerats av industriell verksamhet. Vid 1990-talets 
mitt uppgick kommunens befolkning till nästan 40 000. På 1950-talet fanns 
78 procent av de yrkesarbetande inom industrin, 19 procent inom service och 
tre procent inom jord- och skogsbruk. Andelen industrisysselsatta har sedan 
krympt och på 1990-talet var 39 procent verksamma inom tillverkning och 
utvinning. Vård och omsorg hade 14 procent och jord och skog enbart en pro-
cent av arbetskraften. 
 Även om Sandviken utvecklats mot större jämställdhet beträffande för-
värvsarbete, fanns det fortfarande en klar skillnad mellan könen vid slutet av 
1900-talet. Orten var då den minst jämställda av de sju orterna i detta avse-
ende. Kvinnorna var också fortfarande ganska få inom industrin. Om vi ser till 
politiken, tillhörde Sandviken mellangruppen beträffande könsfördelningen i 
kommunfullmäktige. När det gäller kommunstyrelsen var läget något bättre; 
orten placerade sig strax efter de mest jämställda, Bollnäs och Gävle. Sand-
viken, och Hofors, hade de bästa siffrorna beträffande mäns utnyttjande av 
föräldraförsäkringen. 
 Av ortens 21 verk avbildar tio människor. Det första kommer till genom det 
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dominerande företagets försorg, nämligen statyn över grundaren G. F. Görans-
son. Nästa verk står kommunen bakom. ”Fågelbadet”, från 1946, föreställer en 
gracil, naken flicka som tar emot fontänens vatten i sina utsträckta händer. 
Under 1940-talet reses också statyn ”Helige Staffan”. 
 Genuspräglingen av ortens tidiga offentliga konst kan knappast demonstre-
ras på ett tydligare sätt: temana är arbetande man och känd man samt naken, 
passiv kvinna.
 Under 1950-talet tillkommer flera verk. Två husfasader utsmyckas, dels 
med reliefen ”Fruktbarheten”, som visar de nakna, äppelplockande kvinnorna, 
dels med en bild föreställande man, kvinna och barn. Vidare ställs Höglunds 
”Cyklister” upp 1953 och samma år skapar Östlund ”Vesuvius och Neptunus”, 
som får dekorera ytterligare en fasad i centrum. Det är en mosaik som fram-
ställer de mytologiska figurerna med attribut för smide och fiske. 
 Sedan följer en period då staden smyckas med konst som är abstrakt eller 
föreställer annat än människor. Men under sent 1970-tal och under 1980-talet 
tillkommer tre verk som avbildar människor. 1978 placeras ”Kasper i landskap” 
vid Sandvikens konsthall och 1984 ställs två verk upp på en gågata i centrum, 
Bejemarks ”Skulpturgrupp” och Lundqvists ”Hästhandlaren”. 
 Bejemarks verk består av fem skulpturer. De framställer människor, nio 
män men ingen kvinna. Här hyllas bandyn med en bandyspelare, här förevigas 
en tidigare lokal kändis, Årsundajätten, med sina bröder och här porträtteras 
författaren Stig Sjödin, uppvuxen på orten. En skulptur erinrar om en förr i 
tiden populär klädaffär; en bild visar en manlig kund och en manlig försäl-
jare, en bild visar tre kavajer. Den gamla bruksmiljöns bostäder skildras genom 
en brukspojke på en brokvist och vi kan också betrakta en springpojke från 
det sedan länge nedlagda bryggeriet. Verket är i hög grad tillbakablickande 
och lever starkt upp till den tematiska genuspräglingen; samtliga tre teman 
för manligheten iscensätts. Iögonfallande är uteslutningen av kvinnan – även 
i skildringen av bruksmiljön får en manlig individ representera de människor 
som bodde där.     
 ”Hästhandlaren” är en skulptur som humoristiskt skildrar hästhandel i 
gammal tid. Hästhandlaren visar en bångstyrig häst för ett par spekulanter, 
en man i hatt och rock, med käpp under armen – bonden själv? – och bakom 
honom en kortare man med nyfiken uppsyn och i enklare kläder – drängen? 
Detta verk är i ännu högre grad än det förra tillbakablickande. Det handlar om 
det gamla bondesamhället. Genom valet av motiv blir genuspräglingen själv-
klar; arbetet med hästar var i bondekulturen männens domän.  
 Som framgått anknyter den människoavbildande konsten ofta till lokalsam-
hället. Det sker genom framställningar i vilka många män men inga kvinnor 
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förekommer. Flera av dessa relaterar till brukstraditionen och det domineran-
de företaget. Andra berör idrotten, stadsmiljön, nedlagda verksamheter eller 
personer knutna till orten. Mäns verksamhet inom arbetsliv, idrott, kultur och 
religion uppmärksammas och motiven ligger ofta längre tillbaka i tiden. De 
få framställningar av kvinnan som finns illustrerar i hög grad kvinnlighetens 
teman, med undantag för ”Cyklister”, vars genusprägling vi tidigare analyserat. 
Den manliga genuspräglingen av konsten förstärks under den senare delen av 
perioden.

Söderhamn
Söderhamn vid södra Hälsingekusten fick stadsprivilegier 1620. Orten ut-
vecklades starkt under 1800-talet genom sågverken och sjöfarten. Men under 
senare delen av 1900-talet minskade befolkningen och 1995 uppgick den till 
13 520 invånare. Näringslivet har länge dominerats av trä- och skogsindustrin 
men dessa har successivt blivit mindre betydande. Den offentliga sektorn har 
växt till ett viktigt arbetsområde. 
 Redan under 1950-talet var service den största sektorn med 50 procent 
av de sysselsatta. Därefter kom industrin med 47 procent, medan jord- och 
skogsbruk omfattade endast tre procent av de förvärvsarbetande. Handel, 
kommunikationer och annan service sammantaget kom på första plats även 
på 1990-talet. Tillverkning och utvinning låg då på andra plats och vård och 
omsorg på tredje plats med 19 procent. Jord och skog m.m. sysselsatte endast 
tre procent. 
 Beträffande jämställdheten på arbetsmarknaden vid slutet av 1900-talet 
tillhörde Söderhamn mellangruppen. Inom vård och omsorg fanns en mycket 
markant övervikt av kvinnor och kvinnorna dominerade också stort inom ut-
bildning. I fråga om politisk representation hade kommunen, tillsammans med 
Hofors, det mest jämställda fullmäktige. Däremot var jämställdheten sämre i 
kommunstyrelsen, där kvinnorna bara utgjorde en tredjedel. Jämställdheten i 
uttaget av föräldrapenning låg på samma låga nivå som i flertalet av orterna. 
Söderhamn har nio offentliga konstverk, varav endast tre framställer män-
niskor. Det första är från 1951, nämligen Nordahls väggutsmyckning ovanför 
entrén till Skandinaviska banken. Reliefen föreställer två muskulösa stuvare 
i hamnen. Året därpå placeras Näsvalls skulptur ”Maj” i en park. Enligt vår 
tolkning lever den inte upp till kvinnlighetens teman.  
 Därefter inträffar ett längre avbrott i utsmyckningen av utomhusmiljön. 
Först i början av 1970-talet tillkommer några offentliga konstverk. Två av dem 
är abstrakta, Ulf Suchsdorffs friskulptur i kopparplåt, placerad vid f.d. flygflot-
tiljen, och Harry Cesons relief ”Kommunikation” på fasaden till Centrala Yr-
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kesskolan. Men Nilsson-Östs ”Tidsspegel”, ett gallerverk som placeras runt en 
brunn i Stadsparken 1971, är i hög grad människoavbildande. Här avbildas åtta 
män samt två kvinnor och en flicka. Det är bilder av aktiva män, som arbetar 
vid sågen, bär plank, smider och drar upp nät. En bild föreställer två kvinnor 
som rensar fisk, medan en flicka tittar på. I övrigt avbildas smidesverktyg, 
skvaltkvarnar, vattensågar och linskäktar. Verket innehåller således ett inslag 
som framställer den verksamma kvinnan. Samtidigt kan noteras att linbered-
ningen – ett område där kvinnlig arbetskraft varit framträdande – skildras 
genom verktygen, inte genom kvinnorna som arbetade med dem. 
 De återstående fyra offentliga konstverken tillkommer under 1990-talet 
och avbildar inga människor. 
 Vad utmärker den konst som framställer människor? Det rör sig om tre 
verk, jämnt fördelade på kategorierna Kvinna, Man samt Kvinna & Man. Dock, 
de människor som möter betraktarens blick i konsten är mycket oftare män 
än kvinnor och de näringar som skildras är sådana där män dominerat. Det 
är också arbetsområden som traditionellt varit viktiga men som vid tiden för 
verkets tillkomst förlorat en stor del av sin betydelse. Nordahls verk berättar 
om ett manligt arbete som under 1950-talet inte längre spelar någon större roll 
och Nilsson-Östs räcke skildrar sysselsättningar av vilka flera vid 1970-talets 
början nästan helt försvunnit eller förlorat den betydelse de en gång haft. 
 Slutsatsen blir att mannen synliggörs i högre grad än kvinnan och att kon-
sten manifesterar den arbetande mannen. Kvinnan framträder i ett skulptu-
ralt verk på ett sätt som inte motsvarar den tematiska kvinnligheten och hon 
avbildas som arbetande genom ett mindre inslag i ett verk som skildrar mäns 
arbetsliv. De två framställningar av kvinnan som finns avviker således från den 
tematiska genuspräglingen. 

Konstens genusprägling – jämförelse mellan orterna 
Vilken bild framträder, om vi gör en övergripande jämförelse mellan orterna? 
Kan en gruppering ske med avseende på den offentliga konstens genuspräg-
ling, trots att antalet verk varierar mellan dem?   
 Det är uppenbart att Sandviken utmärker sig genom den människoframstäl-
lande konstens starka och stabila manliga genusprägling i kvantitativ bemär-
kelse: mannen synliggörs i betydligt högre grad än kvinnan och detta synliggö-
rande förstärks med tiden. Påfallande är också att den tematiska manligheten 
satt sin prägel på konsten; alla tre temana är väl tillgodosedda. Konstens bild 
av kvinnan motsvarar temat den nakna, passiva kvinnan, med undantag för 
ett verk. Även i Bollnäs finns en konsekvent manlig genusprägling i betydelsen 
synliggörande av män och osynliggörande av kvinnor. Likaså är den tematiska 
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genuspräglingen stark. Det handlar om temana arbetande man och känd man 
samt om kvinnan som omsorgsgivande och passiv. Inga avvikelser finns.  
 I Gävle är denna konst också i hög grad manligt genuspräglad: betraktaren 
möter över huvud taget mest manliga gestalter. Den tematiska genuspräglingen 
är stark och relativt stabil: manlighetens teman upprepas under hela perioden 
och detsamma gäller kvinnlighetens teman. Men några avvikelser finns, den 
mest gränsöverskridande från 1940-talet. 
 Även Hudiksvalls konst är trogen manlighetens tre teman och arbetslivet 
skildras uteslutande genom avbildningar av män. Kvinnan framställs som na-
ken och passiv eller vårdande. Dock finns en tidig avvikelse – från 1930-talet.   
Hofors konst motsvarar temana för kvinnligheten och manligheten genom 
verk från 1960-, 1970- och 1990-talet; den arbetande mannen, den passiva, 
nakna kvinnan och kvinnan som mor. ”Kärnfamiljen” framträder och manlig 
självständighet markeras i konsten. Det finns emellertid en tematisk avvikelse 
från 1960-talet. 
 De få verken i Söderhamn har en manlig genusprägling såtillvida som det 
finns betydligt fler framställningar av män än av kvinnor. Bilden av mannen 
är den arbetande mannen. De två framställningar av kvinnan som finns, från 
1950- respektive 1970-talet, avviker från kvinnlighetens teman. Även i Ljusdal 
synliggörs mannen i högre grad än kvinnan. Men för övrigt är genuspräglingen 
inte konsekvent. Mannen framställs visserligen som arbetande och kvinnan 
som vårdande, men ett par verk har svag genusprägling, bilden av kvinnan som 
naken och passiv saknas och det finns avvikelser. Genom två verk från 1990-
talet överskrids den tematiska genuspräglingen.
 Detta försök till rangordning av orterna med hänsyn taget till synlighet och 
osynlighet, tematisk genusprägling och inslag av avvikelser eller överskridan-
den utpekar två poler: I Sandviken och Bollnäs är synliggörandet av mannen 
och osynliggörandet av kvinnan samt de traditionella temana för kvinnlighet 
och manlighet starkast. I Söderhamn och Ljusdal är dessa teman svagast.  
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Kapitel 10. Spegel, gravsten eller 
spjutspets? 

Efter den resultatredovisning som hittills gjorts är det möjligt att ta upp den 
tredje huvudfrågeställningen som handlar om den offentliga konstens förhål-
lande till tiden och den föränderliga verkligheten. Hur förhåller sig konsten till 
den förändring som skett under 1900-talet i Sverige beträffande relationerna 
mellan könen och den officiella könsideologin? Vilka variationer finns det med 
avseende på detta förhållande? 
 Vi återknyter nu till den beskrivning som gavs i kapitel 1 och som hand-
lade om de förändringar i könsrelationer och könstänkande som samhället ge-
nomgått under den period undersökning gäller. Dessa förändringar beskrevs 
som en utveckling mot mer jämställda relationer och mot en upplösning av en 
del tidigare förhärskande tankar om kvinnligt och manligt. Det ”husmorskon-
trakt” som på flera sätt präglade den tidigare delen av perioden har successivt 
brutits ner, vilket inneburit en förändring av relationerna mellan könen liksom 
av tänkandet om kön.  
 Denna utveckling beskrevs i viss mån också i det förra kapitlet, där en del 
data om könsstrukturer redovisades. Särskilt inom arbetsliv och politik har 
markanta förändringar skett. Ökningen av kvinnors förvärvsarbete resulterade 
i ungefär lika många kvinnor som män i arbetskraften vid slutet av seklet. I 
likhet med män har kvinnor således sedan flera decennier haft utbildning och 
arbetat i ett yrke. Inom politiken tog utvecklingen fart ungefär från mitten 
av seklet och bland de jämställdhetsreformer som infördes fanns lagen om 
delad föräldrapenning. Även om utvecklingen här gått med snigelfart, kan vi 
konstatera att 1970-talet politiskt – ideologiskt stod för ett tänkande som såg 
kvinnan och mannen som likvärdiga vårdare och försörjare.  
 Frågeställningen om den offentliga konstens förhållande till dessa föränd-
ringar i det svenska samhället kan nu diskuteras mer systematiskt genom att 
relatera analysresultaten till de tre hypoteser som vi formulerat. Som nämnts 
säger spegelhypotesen att konsten speglar sin samtid. En skulptur som till exem-
pel avbildar människor i någon sysselsättning speglar sin samtid om sysselsätt-
ningen har en motsvarighet i verkligheten vid samma tid som verket placeras 
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ut. Enligt gravstenshypotesen, däremot, blickar konsten tillbaka. Ett konstverk 
kan berätta om en verksamhet som vid tiden för verkets tillkomst helt, el-
ler nästan helt, upphört. Det kan föreviga en situation eller en händelse som 
tillhör det förflutna eller det kan hylla en avliden person för en betydelsefull 
gärning. Slutligen säger spjutspetshypotesen att konsten blickar framåt. Exem-
pelvis kan ett konstverk ifrågasätta samtiden genom att ge betraktaren bilder 
som bryter mot invanda föreställningar eller traditionella strukturer. Det kan 
utmana genom att ge uttryck för fenomen i vardande eller på ett eller annat 
sätt överskrida samtida förhållanden och föregripa framtiden. 

Prövning av hypoteserna 
Som framgått är det ett av undersökningens resultat att den offentliga konst 
som avbildar människor mycket ofta skildrar eller tydligt anknyter till arbets-
livet. Framställningar med sådana motiv dominerar i själva verket stort över 
framställningar som inte kan associeras till olika former av arbeten eller yr-
kesinsatser. 
 Med hänsyn till denna typ av konstnärlig utsmyckning, d.v.s. sådan vars 
motiv kan knytas till arbetslivet, är det möjligt att föra ett resonemang som 
innebär en prövning av hypoteserna. 
 Vi har konstaterat att denna typ av offentlig konst nästan alltid berättar om 
mäns verksamhet. Medan det finns ca femtio framställningar av män knutna 
till någon form av arbete, finns det endast fem framställningar av kvinnor re-
laterade till något arbete. 
 En del av de verk som avbildar den arbetande mannen berättar om verk-
samheter som spelade en roll eller var vanliga vid tiden för verkets tillkomst. 
Det har vi tidigare konstaterat. Således blir mäns arbetsliv ibland ett motiv i 
den samtida offentliga konsten. Därmed finns ett visst stöd för spegelhypotesen. 
 Samtidigt råder, som sagt, en nästan total avsaknad av framställningar som 
berättar om kvinnan relaterad till arbete. Om konsten ska spegla sin samtid, 
om samtiden ska speglas i konsten, borde man kunna förvänta sig skildringar 
av verksamma kvinnor. Som tidigare nämnts sökte sig även kvinnor till fabri-
ker och tjänsteyrken men särskilt den senare delen av seklet kännetecknas av 
att kvinnor, precis som män, utbildar sig och ägnar sig åt ett yrke. Dessutom 
finns många arbetsområden där kvinnors insatser varit framträdande. Kvinnor 
har sedan länge i hög grad arbetat inom skola och utbildning och de har do-
minerat inom vård- och omsorgsyrken. Andra starka kvinnosektorer har varit 
textil- och livsmedelsindustri, handel och tjänstesektor. Det framgår tydligt av 
beskrivningen i kapitel 9 att dessa områden inte alls är oviktiga i länets arbets-
liv och på vissa orter dominerar de till och med arbetsmarknaden. Att kvinnan 
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nästan helt negligerats i den konst som skildrar arbetslivet är en omständighet 
som starkt talar mot spegelhypotesen.
 Många av de verk som framställer mannen relaterad till ett arbete är emel-
lertid av en helt annan karaktär. De blickar tillbaka. I själva verket finns det 
betydligt fler sådana framställningar än framställningar av det slag som ovan 
nämnts. Följaktligen får gravstenshypotesen ett starkt stöd.  
 Hypotesen får ett omfattande stöd genom alla de framställningar av män 
relaterade till arbeten som vid tiden för verkets tillkomst helt eller delvis spe-
lat ut sin roll. Vi ska inte räkna upp dem, men några exempel är ”Flottaren” i 
Bollnäs, ”Fuga” i Gävle, ”Hoforsbygden” i Hofors, ”Strömmingsfiskaren” i Hu-
diksvall, ”Kolaren” i Ljusdal, ”Hästhandlaren” i Sandviken, ”Tidsspegel” i Sö-
derhamn. 
 Gravstenshypotesen får dessutom stöd genom de framställningar som hyl-
lar enskilda personer för betydelsefulla gärningar i arbetslivet eller framståen-
de insatser i offentligheten. Dessa konstverk illustrerar både temat arbetande 
man och känd man. Åtskilliga exempel gavs i kapitel 6. 
 Det starka stöd gravstenshypotesen får grundas alltså på det stora antalet 
framställningar av män relaterade till arbete. I mycket liten utsträckning får 
hypotesen stöd från framställningar av kvinnor relaterade till arbete – dessa 
framställningar är ju ytterst få. 
 Slutligen får spjutspetshypotesen inget stöd alls – möjligen med ett undantag, 
Ida Mattons skulptur föreställande Karolina Själander. Denna framställning av 
kvinnan, både som yrkesmänniska och som ledare i arbetslivet, som kom till 
i början av 1940-talet kan med hänsyn till just dessa aspekter ses som utma-
nande sin samtid och föregripande ett framtida samhälles könsrelationer. 
  Vilket stöd får hypoteserna, om vi prövar dem genom att granska konstverk 
som motiviskt inte anknyter till människans arbetsliv? 
 Som undersökningen visat finns det en del offentliga konstverk som fram-
ställer scener från idrott eller sport. Beträffande dessa verk är det möjligt att 
fråga och försöka bedöma hur de förhåller sig till samtiden, det förflutna och 
framtiden.
 Spegelhypotesen verkar få ett visst stöd. Som framgått innehåller materialet 
ett antal verk som framställer män som åker vasaloppet, spelar bandy, löper 
i mål och cyklar – verksamheter som hör till den tid då verken tillkom. Det 
verkar rimligt att säga att konsten här speglar samtida idrottslig eller sportslig 
verksamhet, närmare bestämt mäns aktiviteter. Samtidigt bör vi uppmärk-
samma det ringa intresse konsten visar för kvinnor och idrott, kvinnor och 
sport. Detta talar i viss mån mot spegelhypotesen. I materialet finns emellertid 
ett verk som framställer kvinnan, tillsammans med en man, i idrottssamman-
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hang, Astrid Rietz skulptur av simmarna, ”Ad astra” från 1967 i Hofors. Vi 
kan även nämna Rietz skulptur föreställande dansande flickor samt Ansgar 
Almqvists skulptur ”Flicka med boll”, båda i Gävle. 
 Även gravstenshypotesen får ett visst stöd, eftersom några konstverk hyllar 
individuella idrottsmän för deras prestationer. Det gäller ”Löparen” i Gävle, 
”Snoddasreliefen” i Bollnäs, samt bilden av bandyspelaren i ”Skulpturgrupp” i 
Sandviken – en bild som alluderar på legendarisk spelare, Einar Ask. 
 Något stöd för spjutspetshypotesen finns däremot inte i materialet. 
 Några konstverk som tillhör kategori Kvinna & Man och vars motiv är famil-
jen i form av mamma, pappa, barn kan också diskuteras i detta sammanhang. 
 I Hofors finns som nämnts ett par sådana framställningar genom ”Hofors-
bygden” från 1960-talet och ”Familjen” från 1970-talet. I Gävle finns skulp-
turen ”Nostalgi” från 1980-talet. Samtliga verk avbildar ”kärnfamiljen” och 
understryker närheten mellan mor och barn samt distansen mellan far och 
barn. Medan de två första kanske kan sägas spegla sin samtid, är ”Nostalgi” 
uppenbart tillbakablickande. Därmed ges stöd åt spegelhypotesen respektive grav-
stenshypotesen. Några avvikande framställningar av mamma, pappa, barn finns 
inte, med undantag för framställningen i räcket av Östlund på f.d. landstings-
huset i Gävle. Spjutspetshypotesen får marginellt stöd.  
 Slutligen finns det ytterligare några framställningar som kan relateras till 
hypoteserna. 
I Billeströms ”Skenutflykt” från 1994 finns mannen med barnet i famnen; en 
tydlig avvikelse från manlighetens teman. En bild av den föräldralediga pap-
pan? Så tolkad ger den stöd åt spegelhypotesen. Som tidigare nämnts sätter 
Jönssons ”Hildur och Helmer” betraktarens tankar i rörelse: Flottning och 
kvinnor? Ett tillbakablickande? Ja, men okonventionellt. Kanske en ironisk 
kommentar till konstens vanliga bild av flottaren? I så fall ett stöd åt spjutspets-
hypotesen. 
 Det finns även några framställningar av män som exemplifierar temat känd 
man men som knappast kan relateras till verksamheter i arbetsliv eller offent-
lighet. Dessa är tillbakablickande och ger därmed stöd åt gravstenshypotesen. 
 Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att gravstenshypotesen får mest 
stöd, spegelhypotesen får begränsat stöd och spjutspetshypotesen får mycket 
litet stöd. Den offentliga konst som innehåller framställningar av människor 
är i mycket hög grad tillbakablickande och i viss mån samtidspeglande. Ytterst 
sällan fungerar den som en spjutspets. 
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Konstens genuskonstruktion och samhällsförändringen      
Vår prövning av hypoteserna har lett fram till ett svar på frågeställningen om 
konstens förhållande till de samhällsförändringar beträffande kön och genus 
som skett under 1900-talet. Generellt sett måste vi konstatera att dessa för-
ändringar inte speglas i konsten.
 Förändringarna har inte gett avtryck i konsten, utan i stället återskapas tra-
ditionella könsrelationer och traditionellt könstänkande. Husmorskontraktet re-
produceras ända fram till slutet av seklet: mannen arbetar, kvinnan arbetar 
inte – hon är mor och hustru. Familjen är en ”kärnfamilj” och parrelationer är 
heterosexuella – inget konstverk ger betraktaren alternativa bilder. Detta är 
könsrelationer och genuskonstruktioner som genomsyrar konsten även under 
den senare delen av perioden. 
 Vi har också sett att det finns en variation och mångfald i framställningen 
av mannen samt att variationen tycks öka med tiden. Konstens bild av kvinnan 
är mindre komplex och mer statisk. Här handlar det mer om att reproducera 
en stereotyp, tidlös kvinnlighet.
 Som framgått finns det mindre variationer mellan orterna med avseende på 
konstens genusprägling och i förra kapitlet gjorde vi ett försök till rangordning. 
Ljusdal framstod som den ort där konsten i mindre grad motsvarade traditio-
nella könsrelationer och genuskonstruktioner, medan Sandviken utgjorde mot-
polen. Att förklara denna rangordning genom att hänvisa till skillnader i orter-
nas genusstruktur verkar dock omöjligt. Ljusdal låg till exempel visserligen i 
täten för de sju orterna beträffande jämställdheten i arbetskraftstillhörighet, 
men samtidigt var orten politiskt sett minst jämställd såväl i kommunstyrelse 
som i kommunfullmäktige och jämställdheten i barnomsorgen var också dålig. 
Något samband mellan en orts plats i rangordningen och dess genusstruktur 
kan inte ses utifrån denna begränsade granskning.   
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Kapitel 11. Den offentliga konstens 
aktörer

I tidigare kapitel har vi kunnat konstatera att den offentliga konst som avbildar 
människor i de sju tätorterna i regionen främst synliggör mannen och i hög 
grad faller inom några få teman vad gäller kvinnlighet och manlighet. Det är 
den nakna och passiva kvinnan och den moderliga, vårdande kvinnan när det 
gäller kvinnligheten. Manligheten uppträder i stor utsträckning som den ar-
betande mannen, den kände mannen och den idrottande mannen. I fråga om 
tidsaspekten har vi kommit fram till att gravstenshypotesen fått mest stöd och 
dominerar i alla de sju orterna. Spegelhypotesen har fått mer begränsat stöd 
och spjutspetshypotesen har varit relevant i mycket få fall. 
 I detta kapitel riktas uppmärksamheten mot den fjärde huvudfrågeställ-
ningen: Hur ser de processer ut som leder fram till att ett offentligt konstverk 
kommer på plats? Vilka är aktörerna, deras inflytande och intentioner? Vilka 
variationer mellan orter finns det med avseende på dessa processer? 
Uppmärksamheten riktas således på vem eller vilka som burit ansvaret för att 
resultatet blivit som det blivit. 

Vilka är aktörerna? 
I processen från initiativ till beställning, utförande och uppställning av ett 
konstverk på en offentlig plats finns vanligen flera aktörer inblandade. Med 
aktör menas här en institution, t.ex. en kommunal konstnämnd, en byggnads-
nämnd, en förening, en fastighetsägare, ett företag, en politiker eller en pri-
vatperson, som agerar för att få till stånd ett konstverk eller påverka att det 
beställs eller köps in och ställs upp. Dessa aktörer kan uppträda i olika roller 
under processens gång. Initiativtagaren är den som väcker frågan, beställaren 
formulerar krav eller önskemål beträffande konstverket och vänder sig till en 
eller flera konstnärer, som gör förslag, som godkänns av kommunen och be-
ställaren och som finansiären betalar. Slutligen blir konstverket utfört, ställs 
upp och kan betraktas av allmänheten, som kan gilla eller ogilla det. I vissa 
fall, t.ex. när förslag till konstverk kommer till genom en tävling och förslagen 
ställs ut, kan allmänhetens synpunkter komma in tidigare.
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 En enkel variant kan vara att någon väljer att köpa in ett befintligt konst-
verk eller beställer en kopia, som erbjuds kommunen för placering på offentlig 
plats. 
 Samma aktör kan ha flera olika roller; en och samma fastighetsägare kan 
t.ex. uppträda som initiativtagare, beställare och finansiär. Kommunen kan, 
förutom att bestämma vad som får ställas upp på allmän platsmark, ta initiativ 
genom kultur- eller konstnämnd och ibland även ha rollen som fastighetsä-
gare. En konstnär kan själv ta initiativ till att ett av hans/hennes verk placeras 
på en plats. Konstnären är den som konkret utformar verket och kan ha en 
mycket viktig roll och stort inflytande på verkets utformning och placering. 
Allmänheten har rollen som mottagare, en passiv roll, men allmänheten kan 
också reagera på förslag och utställda verk och ställa krav på åtgärder. Därige-
nom kan allmänheten eventuellt övergå från mottagare till initiativtagare. 
 Tillkomstprocessen kan vara högst varierande i de enskilda fallen men det 
underlättar jämförelser att använda de ovan beskrivna idealtypiska rollerna: 
initiativtagare, beställare, finansiär, konstnär, kommunal granskare, motta-
gare/allmänhet. De uppträder kanske som idealtyper i denna ordning, men i 
vissa fall kan det ske omkastningar och många turer fram och tillbaka innan 
projektet genomförts och konstverket står på plats. Initiativtagare och bestäl-
lare har ofta varit samma person(er), men det finns exempel på initiativtagare 
som inte själva deltagit i beställningsarbetet. En f.d. kolare i Ljusdal, Gustaf 
Ångman, skänkte t.ex. 10 000 kr till statyn ”Kolaren” och utsåg en kommitté 
som skulle se till att idén blev genomförd. 

Vilka har varit de största beställarna? 
De sju kommuner där de undersökta tätorterna ligger har varit aktiva i varie-
rande utsträckning beträffande anskaffning av offentlig konst. Andelen konst-
verk som kommunen och/eller kommunala bostadsföretag svarat för var lägst 
i Söderhamn och Bollnäs, där den låg kring 25 procent. I Gävle var den drygt 
30 procent, i Sandviken och Hudiksvall var den över 40 procent, i Ljusdal ca 
50 procent och i Hofors över 60 procent.  På vissa orter har kommunala bo-
stadsföretag varit aktiva och stått för en stor del av den kommunala konsten, 
t.ex. i Hofors, på andra platser, t.ex. Sandviken och Söderhamn, har de varit 
passiva. Ser man en kommun och dess bostadsföretag som en enda aktör är 
det emellertid helt klart att kommunen varit den största beställaren på alla de 
sju orterna.
 För att underlätta uppförandet av offentlig konst i bostadsområden antogs 
1962 ett lagförslag som gjorde det möjligt att ansöka om statligt subventione-
rade lån motsvarande en procent av byggkostnaden för konstnärlig utsmyck-
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ning i samband med bostadsbyggande (Sjöholm Skrubbe 2007, s. 70). Det kan 
ha haft betydelse för ökningen av konst i bostadsområden bl.a. i Gävle och 
Hofors. 
 En stor del av konstverken på offentliga platser är gåvor av enskilda personer, 
stiftelser och föreningar; det rör sig om 30 procent eller mer av konstverken på 
vissa orter. I många fall har det handlat om enstaka gåvor eller insamlingar för 
att hedra minnet av en speciell person. Det gäller t.ex. bysterna föreställande 
Fabian Månsson och Karolina Själander i Gävle och Snoddasreliefen i Bollnäs. 
I andra fall har det varit en verksamhet som pågått en längre tid och omfattat 
flera konstverk. I Gävle har t.ex. GDJ-fonden ensam stått för drygt 20 procent 
av konstverken under en period från 1950-talet till 1990-talet. I Hudiksvall 
har Axel och Freja Lehman finansierat fyra av fjorton verk på denna ort; det 
första ställdes upp 1935 och det sista 1953.  I Bollnäs har Bollnäsbygdens kul-
turstiftelse skänkt tre verk, som alla tillkom under 1990-talet. Flera konstverk 
har finansierats av köpmännen på orten. 
 Statens konstråd har i Bollnäs bekostat skulpturen ”Bordet” av Willy Gor-
don, i Gävle medverkat till tre verk och i Söderhamn till ett verk på offentlig 
plats. Landstinget har svarat för sju konstverk på de undersökta orterna; två 
verk i Bollnäs, tre i Gävle, en skulptur vid Sandvikens sjukhus och en fasadre-
lief i Söderhamn. 
 Av dessa större beställare har vi valt att se närmare på de sju kommunerna 
(inklusive kommunala bostadsföretag), GDJ-fonden, Statens konstråd och 
landstinget, men först behandlas kommunernas allmänna hantering av konst.

Kommunernas hantering av anskaffning av konst
De sju kommuner som ingår i undersökningen har och har haft olika ambitio-
ner när det gäller anskaffande av konst. Resurserna till sådant varierar, bl.a. 
beroende på kommunernas storlek och politikernas inställning. Bollnäs har på 
senare år egentligen inte haft något konstanslag; endast ett konstverk utomhus 
har betalats med kommunala medel. I Hofors har det knappast byggts något 
nytt på senare år och inga konstverk har tillkommit på offentliga platser. 
 Enligt svaren på den enkät som vi sände ut år 2005 till de sju kommunerna 
finns det i regel en kommunal nämnd som har ansvar för anskaffning av konst. 
De flesta kommunerna har inte någon direkt uttalad policy. I Söderhamn finns 
som ett av målen för allmänkulturen att kulturverksamheten vid konstinköp 
skall stödja lokala konstnärer och lokala utställare, samt smycka kommunens 
lokaler. Några kommuner – Gävle, Hudiksvall och Ljusdal – tillämpar en-
procentsregeln, att medel för konstnärlig utsmyckning av en byggnad skall 
motsvara en procent av byggkostnaden. 
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Hur arbetar kommunen med konstnärlig utsmyckning utomhus? 

I Bollnäs är kulturintendenten på kultur- och fritidsförvaltningen ansvarig, 
och förvaltningen har samarbetsavtal med de två konstföreningar som finns i 
kommunen. Initiativet till och finansieringen av offentlig konst under senare 
tid har tagits av Bollnäsbygdens kulturstiftelse och av näringslivet, landstinget 
och Bollnäs församling.
 I Gävle är det konstsekreteraren i samråd med intendenten på Gävle Konst-
centrum som handlägger ärendet. Konstsekreteraren inhämtar alltid synpunk-
ter från en brukargrupp, samt från Tekniska kontoret. Konstcentrum har be-
slutsrätt om konstnär och verk. 
 Från och med år 1948 har ett särskilt anslag för inköp av konst funnits i 
kommunens budget. Anslaget disponerades till att börja med av det kommu-
nala hembygdsrådet men från 1954 av konstnämnden, som stadsfullmäktige 
då inrättade ”med uppgift att tjänstgöra såsom rådgivande och obligatorisk 
remissinstans i frågor rörande utsmyckning av offentliga byggnader och i frå-
gor rörande inköp av konst. Konstnämnden skall bestå av fem ledamöter samt 
två suppleanter.” (Gävle stadsfullmäktiges protokoll, Stadsarkivet.) Stadsar-
kitekten och museiintendenten vid Gävle museum var självskrivna ledamö-
ter. Senare inrättades tre fackutskott, bl.a. en konstkommitté, som på delega-
tion fattade beslut om konst i offentlig miljö. Den skötte inköp av konstverk, 
hade överläggningar med arkitekter, företrädare för andra förvaltningar och 
konstnärer om lämplig utsmyckning m.m. Centrala byggnadskommittén och 
konstnämnden kom överens om vissa riktlinjer, som innebar att konstnämn-
den skulle kopplas in på ett tidigt stadium samt att nämnden i samråd med 
byggnadens arkitekt, byggande förvaltning och blivande nyttjande förvaltning 
skulle utarbeta program för den konstnärliga utsmyckningen och övervaka 
att den blev utförd och färdigställd. Från och med 1974 inrättades en central 
kulturnämnd, som övertog konstnämndens uppgifter. Kulturnämnden fanns 
kvar till år 1999, då den slogs ihop med fritidsnämnden till kultur- och fritids-
nämnden. 
 Hembygdsrådet och konstnämnden hade en stark dominans av män, i lik-
het med andra kommunala nämnder och organ. Centrala kulturnämnden hade 
en jämnare könsfördelning; 1980 var sex av tretton ledamöter kvinnor och 
nämndens ordförande var en kvinna. 
 I Hofors har nämnden för utbildning, arbetsmarknad, fritid och kultur ett 
kulturutskott bestående av tre politiker, som ansvarar för konstfrågor. Biblio-
teksverksamhetsansvarig administrerar inköpen, som för närvarade endast gäller 
inomhuskonst. Samarbete finns med en lokal förening, Hofors Konstintresse.
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 I Hudiksvall har man en dialog i ”Stadsrumsgruppen”, som består av per-
sonal från tekniska förvaltningen, kulturchefen och en konstnär. Ljusdal har, 
som tidigare nämnts, arbetat med konstprojektet ”Ge uttryck åt Ljusdal”, där 
dåvarande kulturchefen och en ledande politiker var drivande.
 I Sandviken är konsthallen ansvarig, men har inga egna medel till offent-
lig konst. Söderhamn har ett konstutskott, bestående av två politiker och en 
tjänsteman. De konstverk som finns har tillkommit på olika sätt.

Processens komplexitet
I en del fall är flera aktörer inblandade och händelseförloppet från initiativ till 
förverkligande kan vara komplicerat. Ett exempel på detta är tillkomsten av ett 
idrottsmonument i Gävle på 1940-talet. Där diskuterades i stadsfullmäktige 
1945 anslag till ett sådant. Kommitterade för uppförande av ett idrottsmonu-
ment hade inkommit med en skrivelse, där man påminner om brandmannen 
Gunder Häggs tävlande i USA sommaren 1943:

För att hylla segraren vid ankomsten till Gävle igångsattes i samråd med stadens 

idrottsföreningar en insamling av namn för en hyllningsadress, som överlämna-

des av stadsfullmäktiges ordförande vid en av stadens idrottsföreningar anord-

nad mottagningsfest på Strömvallen. I samband med insamlandet av dessa namn 

tecknades ett belopp av c:a 8.400:- . Pengarna skulle enligt uppropet användas 

till ett idrottsmonument. Avsikten har aldrig varit, som vissa tidningar har velat 

göra gällande, att resa en staty över Gunder Hägg. Insamlingskommitténs upp-

rop ger klart besked om detta.

När insamlingen var avslutad tillsattes en kommitté bestående av underteck-

nade: stadsdirektören Axel R Camitz, stadsarkitekten S. H. Wranér, direktören 

Waldemar Meyer, fil. d:r Ph. Humbla, brandchefen Sven Rohlén och ombuds-

mannen Erik Severin med uppdrag att på lämplig plats framkomma med ett för-

slag till monument, som på ett värdigt sätt skulle symbolisera idrotten och som 

samtidigt skulle bli en vacker konstnärlig skapelse. Uppdraget har varit svårt med 

hänsyn till de begränsade ekonomiska tillgångar, som stått till kommitténs för-

fogande. Efter många och långa överläggningar ha kommitterade slutligen stan-

nat inför en replik av en av de fyra figurerna, vilka äro utförda av professor Eric 

Grate och som finnas uppställda i Kanslihuset i Stockholm. Figuren benämnd 

”Sommar”, föreställer en yngling i något mer än naturlig storlek och är enligt 

kommitténs uppfattning lämplig, vacker och uttrycksfull.

- - -
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Monumentets huvudfigur ger på ett förträffligt sätt uttryck för ungdomlig dåd-

kraft och handlingsvilja. De inhuggna relieferna komma att symbolisera idrot-

tens olika grenar. Konstnärens namn borgar också för att ett konstverk av hög 

klass kommer att tillföras staden.

Kommitterade ha enhälligt beslutat att uppdraga åt Professor Eric Grate att ut-

föra ifrågavarande monument, vilket beräknas bli färdigt för avtäckning i början 

av september månad 1945. (Beredningsutskottets utlåtande nr 163, 1945) 

Monumentet skulle ställas upp på Viktoriaplan, söder om Drottningbron, invid 
Kungsbäcksvägen. Planen blev emellertid inte förverkligad enligt detta förslag. 
På ett ställe utanför Strömvallen, som numera heter Gunder Häggs plats, finns 
en skulptur med följande text: ”Olof Ahlberg Löparen. Gåva 1947 av stadens 
medborgare som hyllning till idrotten med Gunder Hägg som modell.” 
Vad hände med förslaget att inköpa ”Sommar” av Eric Grate? Varför blev det 
inte genomfört? Stadsfullmäktige beslöt att återremittera ärendet; det upp-
togs till förnyad behandling i fullmäktige den 25 augusti 1947. Stadsdirektör 
C. V. Westlund skrev ett brev, daterat 1 mars 1947, till drätselkammaren, där 
han redovisade vad som förekommit i ärendet och föreslog: 

att som idrottsmonument för uppställningen i planteringen söder om Drottning-

bron inköpa konstnären Olof Ahlbergs Löparen, gjuten i brons i något över na-

turlig storlek;

att med tacksamhet mottaga de insamlade medlen kronor 8.500.- jämte ränta;

att av stadsfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter anslå därutöver erforder-

liga medel kronor 12.500:-;

att taga under övervägande inköp av professor Grates ”Sommar” eller ”Folkvisan” 

för placering i planteringen utanför muséet;

att därest stadsfullmäktige så besluta, anvisa ett förslagsanslag av ytterligare 

25.500 kronor (”Sommar”), alternativt 20.500 kronor (”Folkvisan”) av stads-

fullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

Orsaken till att ”Löparen” föreslogs ligger förmodligen i att flera idrottsorgani-
sationer tog bestämt avstånd från Grates ”Sommar” som ”icke tillfredsställde 
idrottsfolkets synpunkter på ett idrottsmonument.” Stadsdirektör Westlund 
påpekar i sitt brev att konstnären Olof Ahlberg på en utställning i Östersund 
ställt ut sin statyett ”Löparen”, som bör fylla rätt långtgående anspråk som 
speciellt idrottsmonument. Att det är Gunder Hägg som stått modell bör inte 
förringa värdet enligt Westlund, som kontaktat konstnären och fått besked om 
att statyetten, utförd i brons i något över naturlig storlek, skulle kosta 20 000 
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kronor samt ytterligare ca 1 000 kronor till sockel och grundläggning. 
 Museichefen Philibert Humbla ansåg (i brev daterat 10.4.1947) Westlunds 
förslag utmärkt. Gävle stads hembygdsråd (där bl.a. Humbla och stadsarki-
tekt Wranér ingick) accepterade också ”Löparen” som idrottsmonument, men 
ansåg det ”mindre lämpligt att ge ett idrottsmonument av allmän karaktär en 
speciell löpares huvud med tanke på att meningarna om en idrottsmans repre-
sentativa insatser kunna växla från en tid till en annan och det därför kan ifrå-
gasättas, huruvida ett riktigt hugfästande av den allmänna fria idrotten där-
med vinnes.” Hembygdsrådet rekommenderade – om drätselkammaren skulle 
föreslå ett inköp – att huvudet skulle omarbetas till icke porträttlikhet.
 Efter att ärendet bordlagts i juni beslöt fullmäktige i augusti 1947 efter 
överläggning och votering att ”såsom idrottsmonument med placering i plante-
ringen söder om Drottninggatan inköpa konstnären Olof Ahlbergs skulptur”. 
(Gävle Stadsfullmäktiges protokoll.) År 1948 beslöt stadsfullmäktige att ändra 
tidigare beslut om placeringen av skulpturen, den skulle ”uppställas i den ome-
delbart väster om stora entrén till idrottsplatsen Strömvallen befintliga plante-
ringen”. (Gävle Stadsfullmäktiges protokoll.) Hembygdsrådet hade besiktigat 
den tidigare beslutade platsen – Viktoriaplan – tillsammans med konstnären 
och ansåg att en uppställning där skulle kräva fällning av träd m.m. och därför 
kommit fram till att en placering vid Strömvallen var lämpligare. 

Tjänstemännens åsikter om arbetet med konst 
De intervjuade tjänstemännen har arbetat i respektive kommun under olika 
lång tid, vilket kan ha påverkat deras synpunkter. De flesta har dock arbetat 
med kulturfrågor i kommunal verksamhet i tio år eller längre. Ett par har bib-
liotekarieutbildning och har, eller har haft, ansvar för biblioteket. I Gävle är 
tjänstemannen heltidsanställd intendent på Gävle konstcentrum, i Sandviken 
är tjänstemannen intendent på Konsthallen samt bildlärare på gymnasiet. Han 
är också konstnär. Kommuner av olika storlek har också skilda förutsättningar 
beträffande resurser, vilket även har betydelse för tjänstemännens syn på ar-
betet med konst. 

Vilken roll spelar konsten i kommunen verksamhet? Vilken roll bör den 
spela?

Spännvidden i svaren på denna fråga är stor, från en tjänsteman som ansåg att 
konsten vägde väldigt lätt, till andra som menade att den har stor betydelse 
i det offentliga rummet. En tjänsteman påpekade att Gävle utsetts till årets 
konstkommun 2001 och fått mycket gott rykte på konstens område, ”det är en 
typ av marknadsföring av en kommun”. En tjänsteman från Söderhamn ansåg 
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att allmänheten måste ha tillgång till konst och tjänstemannen från Sandviken 
sade: ”Jag tycker det är en stads identitet att omge sig med verk som kan vara  
… vägvisare, … den platsen håller den atmosfären … det är jätteviktigt.”
Särskilt tjänstemännen i Gävle och Sandviken uttryckte stor tillfredsställelse 
med den konst som finns utomhus på gator och torg. Andra var mer reserve-
rade. Tjänstemannen från Hudiksvall tyckte att konsten var ”för snäll” och 
tjänstemannen från Bollnäs att den var ”mycket traditionell” … ”den vågar inte 
så mycket”. 
 Beträffande den roll som konsten bör spela sades bl.a.: ”Det är viktigt att 
konsten får väcka diskussion”, ”Vill ha mer konst i det offentliga rummet, mer 
diskussion”. . . ”I första hand ska det ge andliga värden, så att man liksom häp-
nat litet”. ”Miljöskapare”, ”kommunal vuxenutbildning” var andra svar. Enligt 
tjänstemannen i Hofors skulle det vara intressant att jobba med någon som var 
kunnig på området och kunde utveckla. ”Försköna Ljusdal, engagera alla kom-
muninvånare, både uttrycka lokal identitet och föra in nytt, öppenhet mot det 
annorlunda”, svarade en tjänsteman från Ljusdal.
 Åsikten att man bör stötta lokala konstnärer fanns hos flera, med förbehål-
let att det i första hand gällde kvalitet. Likaså menade man att konsten kan, 
och i viss mån bör, spegla lokal kultur och identitet men samtidigt påpekade 
man att den funktionen inte fick bli allenarådande. Ett par av tjänstemännen 
uttryckte sig skarpare: ”Blir lätt inkrökt”, ”Inte bli provinsiella”. 

Hur uppfattas politikernas inställning till konst? Finns det skillnader   
mellan partierna?

I några kommuner uppfattas politikerna som positiva till satsningar på konst, i 
andra har det varit nedskärningar. Allmänt anses det handla mer om personligt 
intresse hos politikerna än om partipolitik. Att ledande politiker är positiva till 
satsningar på konst har helt klart varit mycket viktigt för utfallet, d.v.s. för om 
det tillkommit några nya konstverk eller inte.

Jämställdhet och genus

De frågor om jämställdhet och genus som vi ställde handlade om hur jäm-
ställdhet kom in i deras arbete med konst, om motivval och sättet att fram-
ställa kvinna och man samt om betraktarens möjlighet till identifikation. 
 Jämställdhetsfrågan besvarades genom uttalanden om könsfördelningen 
bland konstnärerna. Enligt tjänstemannen från Gävle undersökte man det året 
innan och ”det var i princip jämnt” och tjänstemannen från Sandviken me-
nade att man definitivt tänkte på ”både ålder och kön”, det ska vara ”en mix”. 
Andra svarade att de tyvärr inte hade någon översikt eller dokumentation. 
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Beträffande övriga frågor svarade tjänstemannen från Gävle att hon ”bär med 
sig ett genusperspektiv hela tiden”. Ofta var svaren dock mer undanglidande: 
”Vi jobbar inte strategiskt med genusfrågor”, ”ingenting vi tänker på … borde 
tänka på det mer”, ”ingen särskild policy”. De flesta menade att motivval eller 
möjligheter till identifikation knappast alls diskuterades. Men ett par hade en 
mer avvikande åsikt; man reflekterade över ”vilka människor som verket ska 
tala till”. 

Politikernas åsikter

Vilken roll spelar konsten i kommunens verksamhet? Vilken roll bör den 
spela?

En politiker från en mindre kommun tyckte att konsten egentligen spelade 
för liten roll; när det gällde offentliga miljöer ansåg hon att det borde vara lät-
tillgänglig konst, ”så att man begriper vad det är för något”. Hon ansåg att lokal 
kultur och identitet var viktigt och att det var viktigt att ta hand om de lokala 
konstnärerna.
 En politiker från Gävle talade om gestaltning av rummet, om mångfald och 
kvalitet. Även han tyckte att man i rimlig omfattning skulle stödja de lokala 
konstnärerna men ”det är inte stöttningen i sig som är det viktiga utan har man 
goda lokala och regionala konstnärer ska dom givetvis visas upp … men det är 
inget självändamål”. Han ansåg att ”ska det bli något nytt grepp då kan man 
inte vara för regional,… måste ut och titta på vad som rör sig i världen … väcka 
tankar och känslor”.

Hur uppfattas politikernas inställning till konst? Finns det skillnader mel-
lan partierna?

De intervjuade politikerna såg, i likhet med tjänstemännen, inte några direk-
ta skillnader mellan olika partier i inställningen till konst; de ansåg att den 
berodde mer på personligt intresse hos olika individer. Det har emellertid i 
Gävle förekommit omröstningar som följt partilinjerna, när det gällt förslag 
till konstnärlig utsmyckning. 

Vilka har tagit initiativ till nya konstverk? Hur har processen gått vidare?

Politikern från Hofors nämnde att konstnärer kunde ta initiativ, men att det 
var konstutskottet, bestående av tre politiker, som valde ut vad som köptes in 
(men att det under senare år inte handlat om konst utomhus). Politikern från 
Gävle ansåg att det måste vara tjänstemännen som skulle syssla med konst, 
och att tjänstemännen på Konstcentrum hållit kvaliteten. Han ansåg att tjäns-
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temännen hade stort inflytande, ett stort revir som bara blir större och större, 
”lägg dig inte i det här för du har gett oss pengarna och så sköter vi resten”. 
 Ett exempel på politiker som tagit initiativ till ett konstverk kommer från 
Hudiksvall. Beträffande ”Harlekin och Pierrot” togs initiativet av en politiker i 
styrelsen för det kommunala fastighetsbolaget Glysis. Han kände en konstnär, 
Knut-Erik Lindberg, som anlitades; det var emellertid konstnären som före-
slog motivet och som utformade det. (Uppgift från Sverker Jonsson.)

Jämställdhet och genus 

De intervjuade politikerna ansåg att motivval knappast diskuterades och att 
det inte heller förekom någon kvotering mellan manliga och kvinnliga konst-
närer. Gävlepolitikern trodde att kvinnor nu tar för sig även inom konstområ-
det, att det skett ett genombrott för kvinnor. Han hade själv väldig respekt för 
konstnärens egen vilja och såg en spänning mellan politikerns och expertens/
konstkännarens roller. ”Jag kan tänka mig att politiker blir alldeles för fångade 
av motivet, det ska se ut på ett visst sätt. . . vara lättförståligt.” 

Kommunerna som beställare
Bollnäs kommun
Av de verk som kommunen beställt är det endast tre som avbildar människor. 
”Arbetslivet i Bollnäs” från 1953, ett räcke i smidesjärn av Manne Östlund, 
skapades för Bollnäs landskommun, som då lät uppföra en förvaltningsbygg-
nad. Räcket domineras av mansfigurer, i olika sysselsättningar. År 1972 sattes 
en väggrelief upp på Torsbergsgymnasiet i Bollnäs, med en stiliserad kvin-
nofigur, som gav verket en mycket svag genusprägling. Ett verk som tillkom 
genom det kommunala bostadsföretaget Bollnäsbostäder, ”Glädjens blomster”, 
visar en flicka som tar hand om en liten pojke, ett exempel på temat vårdande 
kvinna.

Gävle kommun 
Av de ca 18 konstverk som kommunen beställt/köpt in är flera abstrakta eller 
föreställer annat än människor. De återstående är i tidsordning Ansgar Alm-
qvists “Flicka med boll” 1955, ”Diana på jakt” 1958, “Havsgrupp 1” av Olof 
Hellström, 1966, “Fuga” av Erik Höglund 1973, “Då och nu” av Sven Lund-
qvist 1976 och Joe Hill-monumentet av Thord Tamming, ett verk som kom till 
på 1980-talet efter en inbjuden tävling. Kvinnor finns inte avbildade i någon 
större omfattning, och i den mån de finns med är de vanligen passiva, t.ex. som 
åhörare. Män framställs som arbetare och/eller ledare, och anknytningen till 
fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen är tydlig. Anknytningarna till Gävle 



99

stads historia är många, både bland de framställningar som visar människor 
och de som visar föremål, t.ex. ankare från briggen Gerda. 
 Verket ”Fuga” kom till efter en tävling om Stortorgets utformning som 
kommunen utlyste 1971. Prisnämnden bestod av kommunalråden Ture Ed-
bom, Sven Larsson och Stig Nyqvist, stadsarkitekt Erik Larsson, konstnär Bo 
Ahlsén, arkitekt Torbjörn Olsson och landskapsarkitekt Pär Söderblom. Två 
första pris delades ut, ett av dem till förslaget ”Fuga” som valdes ut för ge-
nomförande efter bearbetning. Ärendet kom inte upp på konst- och miljöut-
skottets bord utan byggnadsnämnden skötte ärendet (enligt intervju med Olof 
Lundgren 060327). I tävlingsförslaget hade den antydda utsmyckningen ingen 
anknytning till Gävle (enligt illustration i Tävlingsbladet 2/72, s. 6) men i det 
slutliga utförandet finns många sådana, med bl.a. Gävle stadsbrand 1869, en 
gammal stadsbild och kartbild av kustsamhälle, sjöbodar. Ture Karlström, som 
var stadsarkivarie och som skrivit avhandlingen Gävle stadsbild (1974) hade 
kontakt med konstnären, Erik Höglund, och besökte honom bl.a. i hans hem 
och ateljé. Enligt Karlström var Höglund mycket intresserad av Gävles historia 
och använde bl.a. bilder ur Gävle stadsbild för sin framställning. 
 Stiftelsen Hyresbostäder var ett av två kommunala bostadsföretag i Gävle 
och bildades 1948. Av de studerade konstverken har Stiftelsen Hyresbostäder 
svarat för sju. Alla kom till under slutet av 1960- eller 1970-talet och alla faller 
inom kategorierna Abstrakt eller Övrigt. I stadsdelen Sätra finns tre verk; ”Form 
och linje” av Sune Overud, ”Stockstaden”, en lekskulptur av Göran Danielsson 
och ”Konvulsiv form” av Roland Haeberlein. Ett verk, ”Par”, finns på Söder.
 I stadsdelen Andersberg, som byggdes på 1970-talet, fick enligt stadsfull-
mäktiges beslut Stiftelsen Hyresbostäder uppdraget att projektera och bygga 
den nya stadsdelen. Efter samråd med kommunen tecknade stiftelsen avtal 
med Svenska Riksbyggen om projekteringen av området. All konst inom om-
rådet har valts i samråd med en arbetsgrupp bestående av en representant för 
Gävle kommuns konstnämnd, Ture Karlström, två representanter för KRO, 
Maija Ponsi-Pettinen och John Öhman, samt Stiftelsen Hyresbostäders re-
presentant byggnadschefen, sedermera kommunalrådet Stig Källgren. Arbets-
gruppens förslag underställdes stiftelsens styrelse för godkännande (Bergqvist 
1983, HSB Gävleborg 50 år 1933–1983, s. 142). Tre konstnärer har smyckat 
gårdarna med skulpturer, ”Festis” 1976 av Bengt Eklund, ”Skogsdunge” 1977 
av Carl Emil Berglin och ”Anhalten” 1977 av Pär Lindblad. Dessa har vi pla-
cerat i kategorierna Abstrakt eller Övrigt. ”Festis” kan eventuellt också tolkas 
som en flicka/kvinna som äter glass. (Pär Lindblad har enligt Bergqvist 1983 
gjort ytterligare två skulpturer, ”Karlavagnen” och ”Skogsblomma”. Dessa har 
vi dock inte sett vid våra besök i Andersberg.) 
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 Genuspräglingen i de verk som Gävle kommun har beställt har varit man-
ligt dominerad. Temat arbetande man finns i flera varianter och temat känd 
man finns i flera framställningar. I ”Fuga” har i tidigare analyser påvisats att 
män avbildats i många yrken medan kvinnor knappast förekommer som arbe-
tande. (Se kap. 3, 5, 6 och 7.) En analys av Lundqvists ”Då och nu” visar en 
man som talare och den ledande i sammanhanget. (Se kap. 7.) Temat idrott-
ande man finns med, t.ex. i Olof Ahlgrens ”Löparen”. 

Hofors kommun
Kommunen har bekostat tre verk, alla avbildande människor. ”Ad astra” av 
Astrid Rietz, en bronsskulptur föreställande två simmare, en ung man och en 
ung kvinna, ger ett jämlikt intryck och innebär en avvikelse från vanliga teman 
för kvinnligheten. Manne Östlunds relief av målad plåt på kommunalhuset 
ger också en bild av män och kvinnor som gör samma saker och där ingen ver-
kar underordnad. Berglins trärelief på hälsocentralen är mer traditionell, med 
kvinnor som tar hand om barn och en man som finns mer i bakgrunden. (Se 
analyser i kap. 4, 7 och 9.) 
 Den kommunala Stiftelsen Hoforshus har beställt flera verk; ett par av dem 
avbildar män och kvinnor. Båda ger en bild av aktiva män och passiva eller 
vårdande kvinnor. 

Hudiksvalls kommun
Kommunen har svarat för sex konstverk; fyra visar människor, alla män. Det 
första av dem är en byst som föreställer en känd man, prosten Olof Broman, 
det andra en skulptur visande en idrottsman, det tredje är ”Strömmingsfisk-
aren” av Per Nilsson-Öst och det fjärde en skulptur föreställande ”Harlekin 
och Pierrot”. Om inte andra aktörer bidragit med verk som avbildar kvinnor, 
skulle den offentliga konsten i Hudiksvall ha varit starkt mansdominerad. (Se 
kap. 9.)

Ljusdals kommun
Före 1990-talet tycks ingen konstnärlig utsmyckning utomhus ha tillkommit 
genom kommunens åtgärder. Kommunen drev emellertid på 1990-talet ett 
konstprojekt – Ge uttryck åt Ljusdal – där flera konstnärer bjöds in och fick 
utveckla sina idéer. Kerstin Hassner, då fritids- och kulturchef i Ljusdals kom-
mun, beskrev projektet på följande sätt: 

Vi ville med projektet försköna Ljusdals centrum, ge konstnärerna ett annorlun-

da arbetssätt samt engagera förtroendevalda, företagare, föreningar, organisatio-
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ner m.fl., ja alla kommuninvånare, i diskussionen om utsmyckningen av Ljusdals 

centrum.

(Konstprojekt Ljusdal, Ljusdals kommun, Fritid och kultur 1995)

En projektledare anlitades, sju konstnärer och en arkitekt utsågs och de fick 
uppdraget ”Finn Ljusdals själ och ge uttryck åt den”. Genom föreläsningar och 
seminarier m.m. studerades Ljusdals traditioner och verksamheter, samhällets 
historia och framtid, innan konstnärerna gjorde sina förslag. Dessa visades för 
allmänheten som fick rösta fram sina favoritförslag. En genomförandegrupp 
tillsattes, en finansieringsplan arbetades fram och det beslutades att tio konst-
verk skulle realiseras. I september 1995 invigdes det sjunde konstverket och 
det finns förhoppningar om att förverkliga även de tre återstående. 
 Tre av dessa konstverk avbildar människor. Hur är genuspräglingen i dessa 
verk? 
 Carl-Erik Billeströms ”Skenutflykt” visar människor vid ett tåg; där finns, 
ovanligt nog, en man som tar hand om ett barn. Verket har tidigare tagits upp 
som en intressant avvikelse, när det gäller bilden av mannen. (Se kap. 8.) Men 
det finns också exempel på arbetande män och kvinnor med barn. Katarina 
Jönssons ”Hildur och Helmer” visar kvinnor i tungt kroppsarbete, en avvi-
kelse från kvinnlighetens vanliga teman enligt vår tolkning. (Se kap. 8.) Det 
tredje verket, Sture Collins ”Arenan”, avbildar män. Fyra av sju figurer, som 
så småningom ska symbolisera de sju dödssynderna – högmod, girighet, väl-
lust, avund, frosseri, vrede, likgiltighet – finns på plats. Det är inte de vanliga 
temana för manligheten. 
 Kommunen anordnade även en konstutställning ute i Ljusdals tätort år 
1998 med ett flertal skulpturer. En av dessa – ”Kam, sax och lur” – inköptes, 
men innehåller inga avbildningar av människor. Parallellt med utställningen av 
skulpturer i det fria fanns på Ljusdalsbygdens museum en utställning – Innan 
monumenten – där besökarna kunde ta del av tankar, idéer, skisser och model-
ler som konstnärerna haft.

Sandvikens kommun 
Det första verk som kommunen stod bakom var Strindbergs “Fågelbadet” 1946, 
föreställande en naken, gracil flicka. Verket finansierades genom donation från 
ett företag. Under 1950-talet stod kommunen som beställare och finansiär till 
Pierre Olofssons abstrakta verk “Rörelse” 1954, en fris på fasaden till det nya 
läroverket. Kommunen stod även som beställare och finansiär till det mest 
omdiskuterade konstverket på offentlig plats under den undersökta perioden, 
Arne Jones abstrakta skulptur “Kopparblomma” eller “Plus-minus-rum”, place-
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rad vid Malmgården 1964. Carl-Emil Berglins skulptur “Klotet” invigdes 1974. 
Ytterligare två skolor har fått konstnärlig utsmyckning genom kommunen. I 
mitten av 1960-talet fick Jernvallsskolan abstrakta reliefer av Sture Wickström 
och 1978 fick Björksätra skola en utsmyckning av Barbro Bäckström, “Naturen 
och vi”. Under 1970-talet tillkom ytterligare ett verk, Björns Selders “Kas-
per i landskap”, som efter en konsthallsutställning köptes in och fick stå kvar 
på skulpturgården vid hallen. 1984 tillkom två konstverk, ”Hästhandlaren” 
av Sven Lundqvist och “Skulpturgrupp” av Karl Gustav Bejemark. Båda har 
mycket stark manlig genusprägling. (Se analyser i kap. 3, 5, 6, 9.)  

Söderhamns kommun
Av de konstverk som kommunen bekostat finns endast ett som avbildar män-
niskor. Det är ett brunnsräcke av Nilsson-Öst, ”Tidsspegel”, som främst visar 
män som fiskar, smider, sågar och bär plank men också kvinnor som säljer fisk. 
Detta verk har tidigare analyserats. (Se kap. 6 och 9.) 

Vad kännetecknar kommunerna som beställare? 

Flera kommuner har beställt verk som beskriver arbetslivet i kommunen i för-
fluten tid. De näringar som avbildas har i stor utsträckning lagts ner eller kraf-
tigt förändrats; det är främst män som arbetar, mycket sällan kvinnor. I Bollnäs 
kom ”Arbetslivet i Bollnäs” 1953, Gävle har ”Fuga”, Söderhamn ”Tidsspegel”. 
Flera kommuner har också bidragit till minnesmärken över kända män med 
anknytning till kommunen. 
 Den enda kommun som inte följer detta mönster är Ljusdal, vars konst-
projekt innehåller ett par verk som avviker från traditionella teman för kvinn-
lighet och manlighet. Det ena är Katarina Jönssons ”Hildur och Helmer” som 
visar kvinnor i traditionellt manligt arbete. Det andra konstverket är ”Skenut-
flykt” av Carl-Eric Billeström, som bl.a. avbildar en man som ensam tar hand 
om ett barn. 
 Andra donatorer har ibland påverkat resultatet i respektive kommun. I Boll-
näs har Bollnäsbygdens kulturstiftelse skänkt ett par verk som avbildar män-
niskor. ”Dressinfärden” visar en aktiv pojke och en passiv flicka, ”Solens barn” 
föreställer en lungsjuk pojke, vilket är mer otraditionellt. GDJ-fonden i Gävle 
behandlas nedan; den har inte så stark lokalhistorisk fixering med undantag 
för statyn föreställande Per Murén, Gävle-Dala järnvägsaktiebolags grundare. I 
Hofors har det dominerande företaget, Ovako, påmint om järnverkets existens 
genom en skänk, som ställts upp. I Sandviken har företaget Sandvik framhållit 
företagets grundare och företagets profil. 
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Några andra beställare och deras inriktning
GDJ-fonden
En av de största donatorerna i Gävle är som nämnts GDJ-fonden, som kom till 
efter försäljningen av Gävle-Dala Jernväg till staten 1945. Enligt en överens-
kommelse mellan Handelskammaren i Gävle och GDJ AB bildades en friståen-
de stiftelse som skulle förvaltas av Handelskammaren. Enligt stiftelsens stadgar 
gäller det att främja sådana allmännyttiga ändamål i Gävleorten, som tidigare 
stötts av GDJ AB, att stödja institutioner eller sammanslutningar med huvud-
syfte att främja Gävleortens näringsliv, och sammanslutningar till främjandet av 
ortens turistnäring (Tamm 2003, s. 8). Stiftelsens styrelse har tre ordinarie le-
damöter och tre personliga suppleanter, som alla utses av Handelskammaren.
 GDJ-fondens eller järnvägsbolagets första konstanskaffning blev statyn 
föreställande Gävle-politikern Per Murén, som ställdes upp vid länsmuseet 
1951. Murén var en drivande kraft vid bildandet av Gävle-Dala Jernväg och 
det låg nära till hands för fonden att hedra honom. Två skulptörer tillfrågades 
och Nils Möllerbergs förslag antogs av juryn, som bestod av konstnärerna Carl 
Eldh och Bror Hjort (Tamm 2003, s.13).
 Nästa konstverk som skänktes av fonden var Eric Grates “Gudinna vid hy-
perboreiskt hav” och det första förslaget beskrivs på följande sätt: 

Från början byggde idén på en båt med stäv, en kvinnofigur samt två galjonsfi-

gurer med emblem vid karets avsmalnande sidor. Brunnskarets yttersidor skulle 

bestå av låga, olikformade fält vari skulle infällas företagssymboler. Allt skulle 

gjutas i brons. Två flaggstänger med kraftiga fundament på vilka reliefsymboler 

skulle ristas tänktes också bli en del av konstverket. (Tamm 2003, s.10) 

Hela förslaget antogs enhälligt och man började arbeta för att skapa lämpliga 
industrisymboler. Eric Grate motsatte sig emellertid förslagen (Tamm s.10). 
Han erbjöd sig att gjuta förslaget i brons för leverans i maj 1956 men tvingades 
meddela att konstgjuteriet kommit på obestånd och inte kunde åta sig gjut-
ningen. Han föreslog att skulpturen skulle huggas i granit, vilket skulle fördyra 
konstverket. Kommittén gick inte med på en höjning och efter förhandlingar 
gick Grate med på en lägre summa, om galjonsfigurerna bortföll och han fick 
rätt att utföra en replik. Kommunledningen ingrep och fastslog att man gick 
med på konstnärens villkor och brunnsskulpturen kunde slutligen invigas i 
maj 1956. 
 Styrelsen för GDJ-fonden beskrev i förordet till ”Spår efter GDJ” fondens 
policy:
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Utgångspunkten för fondens inköp är att föreslå kommunen en specifik skulptur 

som utsmyckning av en särskild plats eller byggnad.

När fonden funnit ett lämpligt konstverk presenteras det för kommunen och en 

mer exakt placering diskuteras. Då parterna är överens köps konstverket in och 

fonden förbereder en utplacering. Sockel beställs, markberedning utföres, even-

tuell belysning installeras, skulpturen monteras och sedan överlämnas det helt 

färdiga konstverket till Gävle kommun.

Fonden söker aktivt både i Sverige och utomlands lämpliga skulpturer för place-

ring i den offentliga miljön.

- - - - -

Naturligtvis har fonden också diskuterat utsmyckning i tävlingsform, detta för-

farande förkastades dock av styrelsen efter ‘Gudinna’-projektet, (som var en 

tävling). Det blev kostbart, tidsåtgången att få fram ett konstverk blev för lång 

och resultatet blev många gånger inte vad beställaren önskat sig. I stället valde 

styrelsen att förvärva redan färdiga konstverk.

- - - -

Målet för anskaffandet av konstverk till Gävle är att förse stads- och parkmiljö 

med konstverk av högsta internationella klass och därmed försköna staden och 

göra den ännu mer attraktiv för innevånare och besökare. 

Konstinköpen tycks i hög grad ha styrts av styrelseordförandena. Tryggve 
Ahlgren nämns som initiativtagare till inköpet av den franske konstnären 
Michel Becks konstverk “Återföreningen”; Ahlgren hade passerat ett galleri 
i Frankrike där Beck ställde ut. Man hade först planer på att låta konstnä-
ren utföra en skulptur för placering i Gavleån, men detta uppslag visade sig 
ogenomförbart. I stället fick konstnären utföra ett verk för placering i stads-
trädgården (Tamm 2003, s. 48). Vid ett besök på Mallorca såg Ahlgren en 
skulptur föreställande en liten vallpojke och beslöt att inköpa en replik av 
denna (Tamm 2003, s. 62). 
 En annan styrelsemedlem, Carl-Eric Björkegren, fick hjälp av en god vän 
som ordnade ett sammanträffande med Henry Moore. Förutom fondstyrel-
sens medlemmar – bl.a. Björkegren och Ahlgren – följde kommunalrådet Ture 
Edbom och stadsarkitekt Erik Larsson med på ett besök hos Moore i England. 
Det ledde till en beställning av ett konstverk för placering på Slottstorget.  
 De konstverk som GDJ-fonden bekostat – hur ser de ut ur ett genusper-
spektiv?
 Beträffande framställningar av kvinnan och kvinnligheten kan konstate-
ras att det finns flera avbildningar av den nakna, passiva kvinnan, förutom 
”Gudinna vid hyperboreiskt hav” också ”Solglitter” av Milles och ”Najad” av 
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Peter Mandl. Den vårdande kvinnan finns representerad i ”Premiär” av Torsten 
Fridh och även i ”Nostalgi” (se nedan).  
 Temat känd man och temat man relaterad till arbetslivet finns i Murénsta-
tyn. I ”Kasper”, ”Getgubben” och ”Vallpojken” finns temat man relaterad till 
arbete men det är fråga om lågstatusbetonade sysselsättningar. I Milles musi-
cerande änglar och i Chias verk finns inte den tematiska manligheten. 
 Det finns ett par verk som föreställer kvinna och man, nämligen “Återför-
eningen” (diskussion i kap. 1) samt ”Nostalgi” (diskussion i kap. 7). Det senare 
verket betonar mannen som självständig individ med distans till kvinna och 
barn. Kvinnan verkar vara i symbios med barnet, enligt vår analys. 
 De inköp som GDJ-fonden gjort har ofta varit abstrakt konst eller har av-
bildat annat än människor. Förutom ”Staden vid havet” – se Bild 8 s. 25 – finns 
”Tredelad vilande figur, draperad” (1976), ”Rymden”, ”Klumpen”, ”Vårläng-
tan” (alla 1990) och ”Auroras seger” (1994). Men när det gäller den män-
niskoavbildande konsten finns det inte några exempel på sådant som utmanar 
traditionella teman i den konst som fonden bekostat. 

Statens konstråd
Statens konstråd är ett statligt verk som ansvarar för konstnärlig utsmyck-
ning av statliga byggnader och lokaler. Rådet inrättades 1937 för att förvalta 
de medel som ställdes till förfogande genom det samtidiga införandet av den 
s.k. enprocentsregeln, det vill säga att ett belopp motsvarande en procent av 
byggkostnaderna skulle gå till konstnärlig utsmyckning. Rådet utses av reger-
ingen och ordföranden är också konstrådets kanslichef. Konstnärsrepresentan-
ter fungerar som projektledare för fast utsmyckning och som inköpare av s.k. 
löskonst. 
 Enligt Jessica Sjöholm Skrubbes undersökning Skulptur i folkhemmet: den 
offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer 
1940–1975 beställde rådet under perioden 1937–75 ungefär 80 fristående 
skulpturer som placerades i den offentliga utomhusmiljön. Knappt 20 procent 
av uppdragen under denna tid gick till kvinnor. Fram till 1969 bestod rådets 
samtliga ledamöter av män och det var först efter 1965 som andelen uppdrag 
till kvinnliga konstnärer ökade (Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 54, s. 87).
 I vår studie har Statens konstråd svarat för fem konstverk, varav tre fram-
ställer människor.    
 “Hoppets gudinna” från 1970-talet finns på Skattemyndighetens hus i Gäv-
le. Konstnären, Roland Haeberlein, har format en halvnaken passiv kvinna med 
yppiga bröst vid en pelare nära husets entré. “Bordet” visar mannen som sitter 
vid ett skrivbord framför Skattemyndighetens lokaler i Bollnäs. “Catania”, från 
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1995, av Bianca Maria Barmen, vid högskolan i Gävle, visar två pojkar, en som 
halvligger bredvid en kaktusliknande växt och en annan pojke som står på knä. 
Förebilder är enligt Skulpturstaden Gävle – en vägledning (1996, s. 20) bilder av 
filosofen Ludvig Wittgenstein som nioåring. Slutsatsen blir att av de tre män-
niskoavbildande verken motsvarar två den tematiska genuspräglingen, naken, 
passiv kvinna respektive arbetande man. 

Landstinget
Såväl kommuner som landsting uppmuntrades av Statens konstråd till att i hö-
gre grad verka för offentlig konst (Sjöholm Skrubbe 2007, s. 55). Landstinget 
i Gävleborg beslöt 1969 att för varje nybyggnad för landstingsändamål avsätta 
en viss andel av byggkostnaderna för konstnärlig utsmyckning, i genomsnitt 
högst en procent. Senare utvidgades beslutet till att även gälla ombyggnader 
från och med 1975 (Kultur i Gävleborg, 1977).
 Landstinget har bekostat sju konstverk, varav två vid Bollnäs sjukhus, ett 
i Söderhamn, ett i Sandviken och tre i Gävle. Två verk föreställer människor. 
“Lekande barn” 1969, av Per Nilsson-Öst, finns vid Gävle sjukhus. De fyra 
barnen, två flickor och två pojkar, är lika stora, lika påklädda och ger ett jäm-
ställt intryck. Vid sjukhuset i Bollnäs finns “Ängelen”, av Peter Linde 1996, en 
manlig ängel som kommer farande genom luften med en stav i handen och ger 
ett aktivt intryck. 

Konstnärerna som aktörer  
De intervjuade konstnärerna anser att de haft fria händer och kunnat gestalta 
sina verk som de velat inom teknikens och ekonomins ramar. Det verkar som 
om konstnärerna har haft den väsentliga och avgörande bestämmanderätten 
över konstverken, inklusive motivvalet, med reservation för de tillfällen då 
beställaren krävt ett verk som föreställer en känd namngiven person eller en 
företrädare för ett visst yrke. I åtskilliga fall har den som finansierat konstver-
ket köpt in ett konstverk som redan funnits eller beställt en replik. Det har 
också förekommit att konstnärer deltagit i grupper som valt ut vilka konstnä-
rer som ska inbjudas att lämna skissförslag eller i den jury som utsett vinnare 
i tävlingar. 
 Intervjuade politiker och tjänstemän har som nämnts uttryckt respekt för 
konstnärerna och har tagit avstånd från påverkan. Beställarna har, enligt den 
information vi har, således sällan påverkat utformningen men ibland beställt 
ett visst motiv. Konstnären har då vanligen gjort en skiss, eller flera, som dis-
kuterats med uppdragsgivaren eller dennes representant(er). De konstnärer vi 
intervjuat har inte ansett att de blivit pressade eller otillbörligt påverkade.
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En typ av konstverk, där motivet bestämts av beställaren, är verk av kända 
personer, där ofta en enskild person, en förening eller stiftelse tagit initiativet 
och stått för kostnaderna eller organiserat en insamling för ändamålet. Bysten 
föreställande Fabian Månsson i Gävle och reliefen i Bollnäs där Snoddas avbil-
das är ett par exempel. 
 Lars Westerman, som gjort fasadmålningen ”I tjäderns rike” åt Stiftelsen 
Hoforshus på 1990-talet, har berättat hur det gick till:

Jag gjorde ju en modell, en modellskiss för arkitekten och för chefen vid Hofors-

hus. Och så diskuterade vi. Och det var ju ganska givet, för det var en husgavel 

som var putsad med en form i, så att det skulle göras där i den formen. … Och det 

var ganska sterilt där då, dom hade rivit en massa hus, och då tänkte jag att jag 

kunde göra någon bild som innehöll ganska mycket, så att det blev ett blickfång. 

(Intervju 15 april 2005) 

Per Nilsson-Öst, som gjort många konstverk i länet, har beskrivit tillkomst-
processen:

I de allra flesta fall har jag kommit in i bilden när beställaren har beslutat vad som 

skall utsmyckas, satt upp de ekonomiska ramarna och har önskemål om motivet. 

Ibland har motivet varit mer eller mindre självklart, t.ex. en porträttbyst,

Hälsingehambon 30 år, en Maria-bild till Mariakyrkan i Sätra. Så har vi börjat

resonera. Ibland har resonemanget varit i flera år. Kolarstatyn i Ljusdal till ex-

empel, den första kontakten togs 1973 när kolaren Gustaf Ångman i Ljusdal 

skänkt 10 000 kronor till en kolarstaty och utsett en kommitté på tre personer 

som skulle se till att hans önskemål förverkligades. 1981 kom Kolaren på plats. 

Då var Ångman för länge sedan död. Jag har inte uppfattat det som att jag fått 

direktiv. Men man har lyssnat på mig när jag har förklarat vad som var tekniskt 

möjligt med tanke på platsen eller ekonomiskt genomförbart med tanke på den 

ekonomiska ramen. (Intervjusvar i brev, daterat 12 februari 2006) 

Beträffande möjligheterna att få offentliga uppdrag har han sagt:

Med offentliga uppdrag tycks det förhålla sig som med den berömda oliven i  

glasburken. Det gäller att få tag i den första. Sedan kommer de andra. Efter  

barngruppen till Bollnäs och träreliefen till Persgården har jag haft förmånen att 

arbeta med många offentliga uppdrag, både i brons och trä. Det har varit både 

inspirerande och utvecklande. (Per Nilsson-Öst i Trönö, 2004)
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Katarina Jönsson har berättat om erfarenheterna från Ljusdalsprojektet, där 
ett antal konstnärer var inbjudna: ” … vi skulle finna Ljusdals själ … Och då 
gjorde vi rätt många förslag var. Och då hade vi rätt lång tid … att bara komma 
med idéer.” (Intervju) 
 Sven Lundqvist ansåg att kontakterna med beställare och politiker var bra 
och att han inte hade några kontroverser att berätta om. ”Jag fick tydligen göra 
precis som jag ville.” (Intervjusvar i brev, daterat 5 december 2005) 
 De intervjuade konstnärerna var också nöjda med sina verk och med place-
ringen av dem.

Hur har konstnärerna kommit fram till motiven?
Som nämnts ovan har beställarna ibland bestämt motivet. Hur valde konstnä-
rerna motiv i andra fall? 
 Per Nilsson-Öst har beskrivit hur han hittat modellerna till sina figurer:

Jag blir fängslad av ett ansikte – eller ett ansiktsutryck – i en folksamling. Det  

sätter min fantasi i rörelse. Plötsligt tycker jag att jag har ett människoöde klart  

för mig. En del bilder går jag och bär på ganska länge innan jag låter dem ta  

form i ett stycke trä. (Nilsson-Öst 1979, s. 23)

Han tar gärna motiv ur musikens och dansens värld, han har skildrat arbets-
livet på landsbygden och då även avbildat kvinnor i arbete med säd och lin 
(något som dock inte förekommer i vårt material). 
 Sven Lundqvist har berättat att ”Hästhandlaren” på Hyttgatan i Sandvi-
ken inspirerades av ett barndomsminne. ”Vi bodde granne med en veterinär i 
Storvik. Där såg jag dessa scener dagligen.” Konstverket ”Folktalaren” på Agö-
torget i Gävle var en efterföljare till en skulptur i Borås med samma motiv i 
brons. (Intervjusvar i brev, 5 december 2005.) Lundqvist har i flera fall använt 
samma tema i flera verk; motivet med folktalaren eller agitatorn refuserades 
i Helsingborg men användes således senare både i Borås och Gävle (Hasselrot 
1988, s. 62-63, s. 174). 
 Katarina Jönsson har beskrivit hur verket ”Felix och Felicia” vid Sandvikens 
sjukhus utkristalliserades i hennes tankar:

… och min första så där arbetskänsla, det var att jag jobbade med två människor 

som satt på en bänk … och det transformerades så småningom till litet stiliserade 

fåglar … det var en nymfparakit jag hade som modell … (Intervju, 6 dec. 2005) 
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 Beträffande ”Sköldpaddornas hemlighet” har hon berättat: 

… där jobbade jag mycket med den tanken att jag ville föra in någonting främ-

mande i den här miljön … någonting levande, som bröt av, i det här tunga bull-

randet… (Intervju, 6 dec. 2005) 

Manne Östlund har gjort flera konstverk som finns med i undersökningen; det 
första är ett balkongräcke från 1940-talet i Gävle, Norra Strandgatan 9-11, på 
ett hus där länsstyrelsen då hade sina lokaler. Framställningen skildrar stadens 
näringsliv, med båtar, fabriksskorstenar m.m. Sammanfattningsvis innehåller 
verket femton personer: tolv män, en kvinna, en liten flicka samt en person 
som är svår att könsbestämma. Alla näringar förknippas enbart med män; det 
finns fiskare, smeder, hamnarbetare m.m. och även ett par soldater. Kvinnan 
och den lilla flickan ser ut att vara mor och barn. Framställningen överens-
stämmer med husmorskontraktet med mannen som försörjare och kvinnan 
som maka och mor. 
 Östlund skapade 1950 också ett trappräcke på en byggnad, dåvarande 
landstingshuset, vid Joe Hillplatsen i Gävle. Där finns ”kärnfamiljens” livscy-
kel avbildad, förälskade par, mamma, pappa, barn och åldrande par. Vidare 
finns några arbetande män, bl.a. bönder, skogsarbetare, fiskare och byggnads-
arbetare men inga kvinnor som arbetar.
 ”Arbetslivet i Bollnäs”, ett räcke i smidesjärn som finns på den byggnad som 
var Bollnäs landskommuns förvaltningshus, kom 1953. Konstnären har själv 
beskrivit verket:

Bågskytten och mannen i båten skall minna om de första inbyggarna och deras  

jakt och fiske, de följande bilderna om skeden i utvecklingen. Mannen, som  

sträcker händerna mot solhjulet över gaveln till templet på Onbacken, markerar  

hedendomen, den bedjande under korset den första kristna tiden. Då började  

kyrkobyggande och sockenbildande – kyrka och sockensigill.

Mittpartiets första avsnitt ägnas järnhanteringen i socknen, där brukens och  

masugnarnas namn och märken skall ritas i till vänster, mittpartiet skogen och  

älvarna med en flottare. Till höger jordbruksnäringen med en plöjande bonde  

och ax.

På tredje avsnittet är den första ”fasta skolan”, folkhögskolan, ångbåtstrafiken  

på leden Bollnäs-Söderhamn och den första järnvägen. Den rykande skorstenen  

och tegelbruksgaveln samt kugghjulet och hammaren påminner om socknens  
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industrier och hantverk. Kraftledningen och dammbyggnaden om de elektriska  

kraftstationerna. (Skulptur i Gävleborg, s. 22)

 
De som framställs som arbetande är män; möjligen kan en lärare i kateder 
också tolkas som en kvinna. Det finns också en skolflicka och ytterligare en 
kvinna med i bilden, men det är helt klart en stark dominans av män. 
 Samma år invigdes ett konstverk av Östlund i Sandviken, ”Vesuvius och 
Neptunus”, en mosaik på en bank. Enligt Skulptur i Gävleborg (s. 84) avbildas 
Vesuvius, järnets gud, med tydlig syftning på järnhanteringen i bygden och 
Neptunus anspelar på Gävle som sjöstad. 
 Östlund har också gjort en relief i målad plåt på kommunhuset i Hofors 
1968, som visar olika stadier i livscykeln, enligt Skulptur i Gävleborg (s. 64):

Det är barndomen då hela livet är en lek. Det är ungdomen här illustrerad med  

en gosse i en segelbåt – fart, spänning och strålande sol. Det är den mogna åldern 

då man och kvinna plockar livets frukter, bildar hem och skaffar barn. Ålderdo-

men slutligen, då man värmer sina frusna lemmar vid brasan.

 
Man och kvinna framställs som jämlika i två av scenerna, båda plockar äpplen 
och värmer sig vid brasan, ingen är mer aktiv än den andre. Om framställ-
ningen av det lilla barnet och seglaren ska tolkas som pojke eller flicka kan 
diskuteras. 
 Sammanfattningsvis kan sägas att Manne Östlund i sina skildringar av ar-
betslivet i ovan nämnda verk huvudsakligen visar män i olika sysselsättningar. 
(Det kan emellertid påpekas att i en väggutsmyckning från 1955 på Mo kyrk-
skola – som inte ingår i undersökningen – har han avbildat en kvinna som 
mjölkar en ko och en kvinna som spinner, tillsammans med bl.a. en plöjande 
och en vävande man.)
 Erik Höglund har två verk som ingår i vårt material, dels ”Cyklister” som 
inköptes av Sandvikens kommun 1953, dels ”Fuga” på Stortorget i Gävle 1973.  
Som ovan nämnts hade konstnären god kontakt med stadsarkivarien och ord-
föranden i konstnämnden Ture Karlström, som kunde förmedla material om 
Gävles historia. Men Höglund var enligt Karlström också intresserad av indisk 
mytologi och andlighet, och en anknytning till detta är bl.a. evighetshjulet 
som finns på en av pelarna. Evigheten illustreras också av regnet, växligheten 
som gror och säden som växer. Obduktionsscenen anknyter till Gustavianum i 
Uppsala, enligt Karlström. Bilden av en flottare är gjord efter ett frimärke med 
samma motiv, utgivet år 1973; mannen som avbildas på frimärket var en av de 
sista flottarna i Lule älv (AB 20 mars 2006). 
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 Knut-Erik Lindberg har två verk med i vårt material; det ena är verket 
”Harlekin och Pierrot”, som finns i Hudiksvall. Det skapades för att stå inom-
hus, i en lokal med en scen, och det var Lindberg som föreslog motivet, som 
ju har anknytning till skådespeleri. Verket flyttades senare ut på en gågata 
utanför fastigheten i samband med omdispositioner av lokalerna. Lindberg har 
också gjort en byst, ”Bondflicka”, som står utanför Ljusdalsbygdens museum. 
Det är ingen insmickrande framställning, utan snarare en litet trulig flicka, 
som kisar mot solen. 

Jämförelse mellan kvinnliga och manliga konstnärer
Kvinnor utgör en minoritet av de konstnärer som förekommer i vårt material. 
Särskilt i början av perioden är de mycket få; det är först från 1980-talet som 
de blir vanligare. Av konstverken i vår studie har endast ca 12 procent gjorts 
av kvinnor; det finns också ett par verk som gjorts av manliga och kvinnliga 
konstnärer gemensamt. 
 Den tematiska genuspräglingen är inte lika framträdande i de kvinnliga 
konstnärernas verk. Kvinnlighetens teman – den nakna passiva kvinnan och 
den vårdande kvinnan – finns inte alls i deras alster. Deras kvinnoavbildning-
ar gäller aktiva kvinnor; Ida Mattons byst föreställande Karolina Själander, 
Astrid Rietz skulpturer ”Lekande flickor” och ”Ad astra” är några exempel. 
Katarina Jönsson har i verket ”Hildur och Helmer” skapat kvinnor som utför 
hårt kroppsarbete. 
 Kvinnliga konstnärer har också avbildat män; Ida Matton har t.ex. gjort 
en staty föreställande Gustav Vasa och en med guden Loke från den nord-
iska mytologin. Katarina Jönsson har gjort ett verk föreställande flygpionjären 
Otto Lilienthal, en beställning från Skottes Musikteater. Både Gustav Vasa 
och Lilienthal hör givetvis hemma i kategorin kända män. 
Ett par manliga konstnärer har framställt arbetande kvinnor. I ”Tidsspegel” 
har Nilsson-Öst avbildat kvinnor som säljer fisk och i Höglunds ”Fuga” finns 
ett par bilder av kvinnor i arbete – ett mycket marginellt inslag i verket som 
helhet.  

Allmänhetens reaktioner och inflytande
Vanligt är att allmänheten kommer in i bilden, när konstverket är uppställt 
och invigt. Möjligheterna till påverkan är då naturligtvis mycket små, om man 
bortser från vandalisering av konstverk eller utsmyckning med blommor eller 
annat. Runefelts ”Getgubben” i Gävle har ibland försetts med en cigarettfimp, 
en tidning under armen eller blommor. 
 Det finns emellertid exempel på att allmänheten haft synpunkter på för-
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slag till konstverk och påverkat vilka som ska förverkligas och ställas upp. I 
konstprojektet i Ljusdal på 1990-talet bjöds allmänheten in och fick påverka 
vilka konstverk som skulle utföras. I andra fall förekom konflikter mellan (de-
lar av) allmänheten och de styrande. 
 Snoddasreliefen orsakade en livlig diskussion i Bollnäs, som återges av Jo-
nas Sima i hans bok Sagan Snoddas (1996). Ett år efter Snoddas död väcktes 
tanken på ett minnesmärke över Snoddas i Bollnäs centrum. Gösta Snoddas 
Nordgrens minnesfond bildades. Mannen bakom projektet var Lars-Holger 
Röstlund, som vigt många år åt att bevara Snoddas minne och som skapat 
”Snoddas-museet”, som tidvis funnits i Kämpens hembygdsgård. Uppdraget 
att utforma minnesmärket gick till Per Nilsson-Öst; hans förslag blev en stor 
relief, att placeras på Brotorget. 
 Mycket snabbt förklarade kulturnämnden att den, i motsats till byggnads-
nämnden, inte ville ha en staty över Snoddas på torget. Nämndens ordförande 
Karl Lindmark var missnöjd med förslaget och det blåste upp en folkstorm, 
som delade folkopinionen i Bollnäs i tre läger. Där fanns de som gärna vill ha ett 
monument på torget och där fanns en falang som hellre såg en staty placerad på 
idrottsplatsen på Långnäs, och så framträdde en liten men talför kulturgrupp 
som inte vill ha något minnesmärke alls över sångaren. Kulturengagerade boll-
näsbor, med kulturnämnden i täten, tyckte inte att reliefen passade in i stadens 
nya centrum. ”Snoddas är inte precis en Ferlin eller Taube!” Ärendet överkla-
gades i Kammarrätten och sedan hos regeringen. Besvären avslogs och till slut 
fick minnesfonden tillstånd att placera reliefen där den står idag, på Brotorget. 
Invigningen den 31 augusti 1984 blev en folkfest (Sima 1996, s. 367–370). 
 Ett annat fall där allmänhetens/idrottsrörelsens åsikter fick genomslag gäll-
de hanteringen av idrottsmonumentet i Gävle som tidigare beskrivits, där Eric 
Grates ”Sommar” ersattes av Olof Ahlbergs ”Löparen”.
 Det finns också exempel på att synpunkter från allmänheten eller fören-
ingsfolk inte gått igenom. Hembygdsföreningen i Gävle ville ha en utsmyck-
ning bestående av bl.a. pump och brunnskar på Islandstorget som påminnelse 
om den källa som funnits i närheten. Stadsarkitekt Sven Wranér hade gjort 
ett skissförslag till en sådan lösning. Konstnämnden satsade emellertid på en 
annan lösning, ett verk av Christian Berg, en slags brunn i norsk granit. Konst-
nämnden hade stadsfullmäktiges uppdrag att själv besluta om konstverk; full-
mäktige anslog endast pengar till förvärvet. ”En av anledningarna till att man 
inte längre beslutar om konstinköp är att det blivit så mycket tyckande om 
sådana saker att det varit svårt att enas.” (GD 28 mars 1969.) Grundplåten 
till kostnaden för konstverket hade staden fått genom en tidigare donation av 
Byggnadsaktiebolaget Konstruktör. (GD 11 december 1967.)
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Vilka har påverkat konstverkens motiv och genuspräglingen?
Initiativtagare, beställare, finansiär, konstnär, kommunal granskare, motta-
gare/allmänhet var de idealtypiska roller som nämnts. Initiativtagare tycks 
rätt sällan ha förekommit fristående; ofta är den rollen sammankopplad med 
rollerna som beställare och finansiär. Det kan också konstateras att samma 
personer ibland finns i flera led i ett konstverks tillkomstprocess; det gäller 
t.ex. i Gävle stadsarkitekt Wranér och museichefen Humbla. Förutom att vara 
med i processen i kraft av sina tjänsteställningar, ingick de i det kommunala 
hembygdsrådet och i den kommitté som skulle ta fram ett förslag till idrotts-
monument. Kommunen har genom tjänstemän och politiker ibland haft stort 
inflytande genom initiativ, beställningar och kontakter med konstnärer. 
 Beställarnas påverkan på den offentliga konsten tycks i hög grad ha skett 
genom valet av konstnärer och i många fall genom inköp av redan befintliga 
konstverk. I viss utsträckning har konstnären fått beställning på ett speciellt 
motiv men har då i regel haft stor frihet att utforma detta. I några fall har en 
tävling utlysts eller några konstnärer har bjudits in att lämna skisser och be-
ställaren har sedan valt ett av de inlämnade förslagen.
 Konstnärerna har varit de som huvudsakligen har stått för konstverkens 
motiv och är också  huvudansvariga för den genusprägling som finns. Enligt 
vår analys finns det en viss skillnad mellan kvinnliga och manliga konstnärer; 
kvinnorna har inte skapat verk som överensstämmer med temat naken passiv 
kvinna. Allmänheten har i vissa fall kunnat påverka valet av konstverk och 
valet av uppställningsplats; det är mer osäkert om denna påverkan inverkat på 
genuspräglingen. Det har emellertid varit omöjligt att följa alla tillkomstpro-
cesser och variationerna är stora.
 Män har dominerat i tillkomstprocesserna under en stor del av perioden 
1920–2000; det gäller politiker och tjänstemän i kommunerna, det gäller 
konstnärer och donatorer. Det är tankeväckande att bysten föreställande Ka-
rolina Själander – det enda exemplet på en känd kvinna – också gjorts av en 
kvinna och finansierats främst av kvinnor. En insamling gjordes bland vänner 
och f.d. elever som gått i den flickskola där Karolina Själander var rektor. 
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Avslutande reflektioner

Studien har visat att den offentliga konst som avbildar människor och som 
tillkommit i regionen från 1920 till 2000 har en tydlig genusprägling. Man-
nen synliggörs i mycket högre grad än kvinnan, en tendens som inte avtar med 
tiden. I konstruktionen av kvinnlighet dominerar den nakna, passiva kvinnan 
samt den moderliga och vårdande kvinnan, i konstruktionen av manlighet den 
arbetande, den kände och den idrottande mannen. Bilden av mannen varierar 
i viss mån över tid, medan bilden av kvinnan är mer statisk.      
 De förändringar i könsrelationer och genustänkande som samhället genom-
gått under 1900-talet har inte gett några påtagliga avtryck. I stället reprodu-
ceras traditionella bilder. Den människoavbildande offentliga konsten är också 
i hög grad tillbakablickande, i viss mån samtidsspeglande men sällan en spjut-
spets mot framtiden. Det finns flera aktörer med varierande grad av inflytande 
i tillkomstprocessen men främst är det konstnärerna som stått för motiv och 
som kan ses som huvudansvariga för genuspräglingen. 
 Är resultatet främst karaktäristiskt för den studerade regionen, Gävleborgs 
län, eller stämmer det mer allmänt med svenska förhållanden? 
 Den frågan kan belysas med hjälp av Jessica Sjöholm Skrubbes avhand-
ling Skulptur i folkhemmet. Den syftar till att teckna en representativ bild av 
den offentliga skulpturen i Sverige under åren 1940-1975. Offentlig skulptur 
definieras här som ”fristående skulpturer och skulpturalt utformade brunnar 
och fontäner, som företrädesvis är permanent placerade på för allmänheten 
tillgängliga platser i utomhusmiljö” (Sjöholm Skrubbe, 2007, s. 18). Sjöholm 
Skrubbe påpekar att ”den kvinnliga nakenakten är den vanligaste typen av 
konstnärlig representation av kvinnor i det offentliga rummet under 1900-
talet” (s. 146). 1940-, 50- och 60-talen tycks vara den period då flest sådana 
verk placerades i det offentliga rummet (s. 146). Vidare påpekar hon att en 
avsevärd del av den offentliga skulptur som uppförts fram till mitten av 1900-
talet har utgjorts av monument eller minnesmärken, de flesta tillägnade män 
(s. 114). Hon tillägger att det i Sverige under efterkrigstiden uppförts förhål-
landevis få monumentala eller nationella minnesmärken och monument. Att 
vi i vår studie funnit flera minnesmärken även från senare tid kan bero på att 
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vi även behandlar tiden från 1975 till 2000 och att det skett en ökning av min-
nesmärken efter 1970-talet. I likhet med vår studie visar Sjöholm Skrubbes 
studie att endast en liten del av konstverken gjorts av kvinnor; i Malmö hade 
t.ex. 97 av 110 konstverk i staden en manlig konstnär som upphovsman under 
perioden 1940–1975 (s. 89).
 Sammanfattningsvis kan sägas att det inte finns något i denna avhandling 
som tyder på att förhållandena på de studerade orterna i Gävleborgs län skulle 
nämnvärt avvika från Sverige i övrigt. Då vi själva besökt andra orter har vi 
noterat förekomsten av offentliga utsmyckningar och inte funnit några påfal-
lande avvikelser från de tendenser som visas i vår undersökning. 

Vad har hänt efter 2000? 
Vad har hänt efter den undersökta perioden? Har det tillkommit några offent-
liga konstverk med nya tendenser i de studerade orterna? Eller är genuspräg-
lingen ungefär densamma och gravstensmodellen fortfarande dominerande?  
 I Bollnäs har det inte ställts upp något nytt konstverk, inte heller i Hofors 
och i Sandviken. Ljusdal har fått ett par nya konstverk men inget som avbildar 
människor. I Hudiksvall har ett rondellkonstverk, ”Hyllning till Håstabäcken” 
av Diana Andersson, avbildande fiskar i ett vattenflöde, placerats vid södra 
infarten. 
 Söderhamn har fått några tillskott. Ett av dem är ”Jazzparken”, till minne av 
musikern Jan Johansson, ett abstrakt verk av konstnären Ebba Matz och land-
skapsarkitekt Anders Mårsén. Projektet bekostades av Söderhamns kommun 
m.fl. En skulptur till minne av Nathan Söderblom, gjord av Thomas Qvarsebo, 
har ställts upp i Rådhusparken. Detta konstverk, som visar ärkebiskopen stå-
ende vid en öppen dörr, finansierades av kommunen i samarbete med Svenska 
kyrkan och ortens banker. En bandyspelare, Göran ”Dallas” Sedvall, avbildas i 
en skulptur, som är gjord av Sven-Erik Forsgren och placerad på Hällåsens ban-
dyplan. Det är välbekanta teman för manlighet, den kände mannen och den 
idrottande mannen, som framträder och perspektivet är tillbakablickande.
 Vid Konstnärernas riksmöte den 4-5 maj 2001 utsågs Gävle till årets konst-
kommun, ”för en framsynt konstpolitik med goda villkor för bildkonstnärer. 
Som exempel kan nämnas höjd utställningsersättning, kollektivverkstad, atel-
jéstöd och fler offentliga utsmyckningar.” 
 Ja, visst har det tillkommit flera offentliga konstverk i Gävle. Hur är ten-
denserna i dessa verk? 
 Bland annat har en byst föreställande John Forsgren, en förgrundsfigur 
bland de svenska mormonerna, placerats på Söder. Bysten bekostades av mor-
monerna och anknyter till temat känd man. En utsmyckning föreställande en 
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innebandyboll pryder den nya innebandyhallen och ett migrationsmonument, 
bestående av två inifrån belysta glaskapslar, invigdes 2001. 
 En skulptur av Carin Ellberg, ”Det femte elementet”, har placerats i en 
rondell i slutet av Esplanaden och invigdes 2002. Den rosafärgade betong-
skulpturen visar ett kvinnohuvud med en hårvirvel, innehållande en länstol, 
en läslampa och två barnhuvuden. Det är inte den nakna, passiva kvinnan som 
visas. Kombinationen kvinna och barn finns där, men kanske är det en yrkes-
arbetande kvinna som längtar hem, längtar efter att sitta i länstolen med sina 
barn? 
 Att döma av flera insändare i lokalpressen, väckte konstverket blandade 
känslor, mest negativa. ”Kan verkligen någon normal människa tycka om detta 
grisskära monster i rondellen på Kungsgatan? Bortkastade pengar” (AB 3 juli 
2002). En moderat politiker föreslog i en insändare (GD 11 april 2003) att 
den skulle tas bort:

Min första tanke var att plocka bort den rosa staty som i en av Gävles rondeller  

gör många upprörda och ersätta denna med en staty av den hjälte som gjorde  

Iraks befrielse möjlig, nämligen en staty av president George Bush.

Detta förslag föll inte i god jord; flera negativa reaktioner kom. Kända män kan 
visserligen avbildas – det är som framgått inte ovanligt på 2000-talet – men 
George Bush accepterades inte. 
 Gävle har också fått två nya träskulpturer i Boulognerskogen; det är ”Näck-
en” och ”Tango”, båda av Torbjörn Lindgren. ”Näcken” spelar fiol och i ”Tango” 
vänder sig den dansande mannen och kvinnan mot varandra, till synes jäm-
spelta. 
 Den kände mannen och den idrottande mannen har således fortsatt att 
representeras i de nya konstverk som tillkommit. Ellbergs skulptur avviker 
från temat naken passiv kvinna men kan ha en anknytning till temat vårdande 
kvinna. (Ett exempel på känd kvinna har emellertid tillkommit i länet, dock 
inte på någon av de sju orterna. Det är Delsbostintan – Ida Gawell-Blumenthal 
– som avbildas i en skulptur i Delsbo, en donation av en man.) 

Spjutspetsar – varför så få? 
Den människoavbildande konsten verkar inte på väg bort på 2000-talet. Synlig-
görandet av mannen tycks förstärkas och förra seklets teman för manligheten 
upprepas. Gravstenshypotesen får ytterligare stöd. Det är svårt att upptäcka 
några nya tendenser, något verk som bryter mot kända teman för kvinnlighet 
eller manlighet eller som ifrågasätter den heterosexuella normen. 
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 Vi hade inte förväntat oss att resultatet skulle bli så entydigt. Visst har det 
inträffat en del förändringar – den nakna, passiva kvinnan verkar på väg ut och 
män har framställts i fler och mer varierande sysselsättningar. Men kvinnan 
som yrkesarbetande och mannen som vårdande saknas i stort sett – ett par 
undantag finns i Ljusdal. 
 Vad händer i framtiden? Finns det något intresse hos aktörerna för en för-
ändring? Kommer kvinnliga konstnärer att gå i spetsen? Vill allmänheten 
gärna ha statyer föreställande idrottshjältar – eller hjältinnor? Kommer några 
kommuner att ordna framtidsinriktade konstprojekt eller tävlingar? Skulle ett 
jämlikhetsavtal underlätta? Några institutioner – bl.a. Riksutställningar och 
Hälsinglands Museum – undertecknade 2005 ett avtal med lydelsen: ”Insti-
tutionerna förbinder sig att iaktta jämställdhet och etnisk jämlikhet i utställ-
ningsverksamheten, vid inköp och vid personaltillsättningar”. Finns det inspi-
ration att hämta från graffitin? 

Bild 23

 

          

 

Bild 23. Graffiti vid Dammbron, Gävle
Foto: Gärd Folkesdotter 
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Noter 

Kapitel 1 Inledning 
1 Beträffande utvecklingen mot mer jämställdhet finns lättillgänglig information i 

SCB:s lathund om jämställdhet På tal om kvinnor och män, som utges regelbundet 

sedan 1984. Utvecklingen av könsrelationer och könstänkande har analyserats av 

många forskare. Se Yvonne Hirdmans publikationer, t.ex. ”Genussystemet – re-

flexioner kring kvinnors sociala underordning”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988:3, 

”Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning”, De-

mokrati och makt i Sverige, SOU 1990:44, Genus – om det stabilas föränderliga former, 

Liber 2001. Andra verk som behandlar utvecklingen är Kvinnohistoria. Om kvin-

nors villkor från antiken till våra dagar, red. Yvonne Hirdman och Christina Florin, 

Utbildningsradion 1992, Kvinnor på gränsen till medborgarskap. Genus, politik och 

offentlighet 1800-1950, red. Christina Florin och Lars Kvarnström, Atlas 2001, samt 

Det evigt kvinnliga. En historia om förändring, red. Ulla Wikander och Ulla Manns, 

Studentlitteratur 2001. En kort sammanfattning ges av Ann-Sofie Ohlander och Ulla 

Britt Strömberg i ”Kvinnan blir fullvärdig samhällsmedborgare och mannen får en ny 

föräldraroll”, Tusen svenska kvinnoår. Svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid, 

Rabén Prisma 1996. 

 Forskning om manlighetens förändrade former presenteras till exempel i Rädd att 

falla. Studier i manlighet, red. Claes Ekenstam m.fl., Gidlunds 1998, R.W. Connell, 

Maskuliniteter, Daidalos 1995, Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, red. 

Anne Marie Berggren, Forskningsrådsnämnden, Uppsala 1999. 

2 Förändringsperioden under 1960-talet skildras till exempel av Christina Florin och 

Bengt Nilsson i ”Något som liknar en oblodig revolution …” Jämställdhetens politisering 

under 1960- och 70-talen, Umeå universitet 2000. För begreppet ”husmorskontrakt” 

se ovan nämnda verk av Hirdman och samma författares ”Om genuskontrakt”, Häften 

för kritiska studier, 2: 2000, samt Gro Hageman och Klas Åmark, ”Från ’husmorskon-

trakt’ till ’jämställdhetskontrakt’. Yvonne Hirdmans genusteori”, Häften för kritiska 

studier 2: 2000.

3 Lokala och regionala skillnader i könsrelationer och könstänkande har diskuterats 

och undersökts av samhällsgeografer. Se t.ex. Gunnel Forsbergs arbeten Industri-

omvandling och könsstruktur. Fallstudier på fyra lokala arbetsmarknader, Geografiska 

regionstudier nr 20, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet 1989, 
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samt ”Rulltrappregioner och social infrastruktur”, Makt och kön i spåren av offentliga 

organisationers omvandling, red. Elisabeth Sundin, SOU 1997:83. Se även Susanne 

Johansson, Genusstrukturer och lokala välfärdsmodeller, Geografiska regionstudier nr 

40, Uppsala universitet 2000. På grundval av data rörande samhällsliv, arbetsliv och 

familjeliv, vilka tas som indikatorer på olika regionala könskontrakt, har forskare skilt 

mellan ”traditionella”, otraditionella” och ”modernistiska” könskontrakt. 

Kapitel 4 Kvinnlighet och manlighet 
1 ”Gender” började användas i internationell kvinnoforskning på 1970-talet för att 

beteckna det socialt bestämda könet, det kön som inte bestämdes av biologin, medan 

”sex” fick beteckna det biologiska könet. I Sverige introducerades beteckningarna 

”genus” och ”kön”. Förståelsen av begreppen har varierat och en del forskare använder 

distinktionen i någon form, medan andra avvisar den. ”Genus” har fått en ganska 

vid tillämpning; det används på individnivå för att beteckna vissa egenskaper, som 

gör att individen räknas som manlig eller kvinnlig, på strukturell nivå, i talet om 

genussystem till exempel beträffande arbetets organisering, samt på symbolnivå, 

d.v.s. föreställningar i kulturen, ideologin eller vetenskapen, till exempel dualistiskt 

tänkande där aktiv – passiv, kultur – natur, förnuft – känsla, medvetande – kropp 

kopplas till manligt – kvinnligt. För en systematisk analys och fördjupad diskussion se 

Åsa Carlsson, Kön, kropp och konstruktion, En undersökning av den filosofiska grunden 

för distinktionen mellan kön och genus, Symposion 2001.

  
2 En diskussion som påminner om vårt resonemang om grader av genusprägling finns 

i Britt-Marie Thuréns ”Om styrka, räckvidd och hierarki, samt andra genusteoretiska 

begrepp”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1966, nr 3-4, s. 69–85.   

3 För forskning om konst i ett könsmaktperspektiv se till exempel Griselda Pollock, 

“Killing Men and Dying Women: Gesture and Sexual Difference” i Bal, Mieke (ed.) 

The Practice of Cultural Analysis, Exposing Interdisciplinary Interpretation, Stanford 

University Press, Stanford, California, 1999, Whitney Chadwick, Women, Art and 

Society, Thames and Hudson, London 1996, Linda Nochlin, Representing Women, 

Thames and Hudson, London 1999 samt Pam Meecham & Julie Sheldon, Modern 

Art, London 2000. På svenska finns Anna Lena Lindberg (red.), Konst, kön och blick 

Feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, Norstedts, Stockholm 

1995.

 
4 Beträffande blickteorin se filmforskaren Laura Mulveys tidiga artikel ”Visual 

Pleasure and Narrative Cinema” i Screen, 16,3 (Autumn 1975) s. 6–18. 
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Kapitel 9 Konstens genusprägling – lokal nivå 
1 För detta kapitel har vi hämtat uppgifter från flera källor. Allmänna uppgifter om 

orternas historia, utveckling och näringsliv har tagits från Nationalencyklopedin. 

Data om länets näringar, sysselsättning och könsfördelning har studerats i John Ling-

man och Erik Larsson, Gävleborgs län. 1961. Där finns t.ex. statistik för ”I länet yr-

kesverksamma inom olika näringar – undantaget ”husligt arbete”. Siffror från 1950.” 

Dessa data är uppdelade på jordbruk, skogsbruk, industri och service. Likaså finns 

siffror för 1960 för hela länet och för olika arbetslivsområden. Beträffande industri-

sysselsatta låg då metall- och verkstadsindustri i topp, sedan kom massa och papper, 

trä, livsmedel, textil och sömnad samt sist jord och sten. Männen dominerade i de 

förstnämnda, textil- och sömnadsindustrin var starkt kvinnodominerad och livs-

medelsindustrin var nästan jämställd. Beträffande vårdområdet konstateras att länet 

1960 hade sex lasarett, ett sanatorium, ett antal sjukhem samt en sjuksköterskeskola 

i Gävle. Totalt fanns 109 läkare, 357 examinerade sköterskor, 107 sköterskor, 755 

biträden, 193 övrig personal samt 378 personer i förvaltning. I läkaryrket dominerade 

männen starkt, i övrig vårdpersonal dominerade kvinnorna starkt. Dessutom fanns 

det 99 distriktssköterskor och 20 distriktsbarnmorskor i länet. 

 Data har givetvis också hämtats från SCB:s databas. Vi har studerat statistik för 

arbetsmarknaden (ÅRSYS) för år 1993 beträffande förvärvsarbetande kvinnor och 

män på de sju orterna. Vi har också använt SCB:s könsuppdelade statistik ”Jämin-

dex”. Kapitlets inledande beskrivning av könstrukturen på de sju orterna baseras på 

Jämindex 1999 och 2001. Här har vi begränsat oss till siffrorna för förvärvsarbetande 

20-64 år, 1999, föräldrapenning, andel dagar, 2001, tillfällig föräldrapenning, andel 

dagar, 2001, kommunfullmäktigeledamöter, val 1998, andel, samt kommunstyrel-

seledamöter, andel, 1999. Slutligen har vi använt SCB:s På tal om kvinnor och män, 

lathund om jämställdhet. 

2 Beträffande utvecklingen inom politiken se Gärd Folkesdotter, Kommunal politik 

i kvinnohänder. Gävle i jämförelsens ljus, Institutet för bostads- och urbanforskning, 

Uppsala universitet, Forskningsrapport 2002:3, Gävle 2002. 
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Bild- och diagramförteckning
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Bild 1. ”Bordet”, bronsskulptur utanför skattemyndighetens lokaler, Bollnäs (8).   

 Willy Gordon. Foto: Gärd Folkesdotter.

Bild 2. ”Kolaren”, utanför Ljusdalsbygdens museum, Ljusdal (4). Per Nilsson-Öst.  

 Foto: Gärd Folkesdotter. 

Bild 3. ”Karolina Själander”, Esplanaden, Gävle (5). Ida Matton. 

 Foto: Gärd Folkesdotter.

Bild 4. ”Anadyomene”, Rådhusparken, Hudiksvall (7). Eric Grate. 

 Foto: Gärd Folkesdotter.

Bild 5. ”Flottaren”, Karlslundsbadet, Bollnäs (5). Per Nilsson-Öst. 

 Foto: Roger Tjernström

Bild 6. ”Hoforsbygden”, Centrumhusets fasad, Hofors (3). Yngve Svedlund. 

 Foto: Gärd Folkesdotter 

Bild 7. ”Skänk”, Centrumtorget, Hofors (6). Foto: Gärd Folkesdotter.

Bild 8. ”Staden vid havet”, Drottninggatan, Gävle (65). Marjatta Weckström. 

 Foto: Gärd Folkesdotter.

Bild 9.  ”Återföreningen”, Boulognerskogen, Gävle (59). Michel Beck. 

 Foto: Gärd Folkesdotter.

Bild 10. ”Cyklister”, vid Seljansborgs kyrka, Sandviken (7). Erik Höglund. 

 Foto: Anna-Karin Malmström-Ehrling.

Bild 11. ”Hildur och Helmer”, vid Järnvägsgatan, Ljusdal (10). Katarina Jönsson.   

 Foto: Gärd Folkesdotter.

Bild 12. ”Sommar”, Stadsträdgården, Gävle (14). Nils Sjögren. 

 Foto: Gärd Folkesdotter.

Bild 13. ”Premiär”, Stadsträdgården, Gävle (61). Torsten Fridh. 

 Foto: Gärd Folkesdotter.

Bild 14.  ”Skenutflykt”, järnvägsstationen, Ljusdal (7). Carl-Eric Billeström. 

 Foto: Gärd Folkesdotter.

Bild 15. ”Helige Staffan”, Kyrkparken, Sandviken (4). Oscar Antonsson. 

 Foto: Anna-Karin Malmström-Ehrling. 

Bild 16. ”Per Murén”, utanför länsmuseet, Gävle (11). Nils Möllerberg. 

 Foto: Gärd Folkesdotter.

Bild 17. ”Vid målet”, Glysisvallen, Hudiksvall (4). Arvid Källström. 

 Foto: Anna-Karin Malmström-Ehrling.
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Bild 18. ”Modern ungdom”, Sundsesplanaden, Hudiksvall (2). Povl Söndergaard.   

 Foto: Gärd Folkesdotter.

Bild 19. ”Nostalgi”, Boulognerskogen, Gävle (52). Bo W Pettersson. 
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Bild 20. ”Fuga”, pelaren ”Vetande och konst”, obduktionsscen, Stortorget, Gävle (38).

 Erik Höglund. Foto: Gärd Folkesdotter.

Bild 21. ”Getgubben”, Drottninggatan, Gävle (62). Allan Runefelt. 

 Foto: Gärd Folkesdotter.
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Diagram 1. Gävleborgs län från 1920 till 2000 

Diagram 2. Gävle från 1920 till 1960

Diagram 3. Gävle från 1960 till 2000

Diagram 4. Sandviken från 1920 till 1960
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Bilaga 1. Förteckning över konstverken 

BOLLNÄS, offentlig konst från 1920 till 2000, 24 verk (1 K, 6 M, 5 K & M, 4 A, 8 

Ö)

(1) 1953. ”Arbetslivet i Bollnäs”, räcke i smidesjärn, på Bollnäs landskommuns f.d. 

kommunhus (senare tingshus). Manne Östlund. K & M 

(2) 1950-talet? Hjulpar, från lok, vid järnvägsstationen. Ö

(3) 1963. ”Kentaur”, Schenströms park, gåva till kommunen av Bollnäs fastighetsä-

garförening. Sigrid Fridman. M

(4) 1967. ”Glädjens blomster”, bronsstaty, Östra Stationsgatan (tidigare placering i 

bostadsområdet Blomkransen), ägare Bollnäs Bostäder AB. Per Nilsson-Öst. K & M 

(5) 1971. ”Flottaren”, bronsstaty, Karlslundsbadet, gåva till Bollnäs kommun av 

Ljusnans flottningsförening, bolagen Bergvik-Ala, Ström-Ljusne, Korsnäs-Marma och 

Iggesund. Per Nilsson-Öst. M 

(6) 1972. ”Former”, väggrelief, Torsbergsgymnasiet, ägare Bollnäs kommun. Karl 

Gustav Bejemark. K

(7) 1984. ”Snoddasreliefen”, bronsrelief, Brotorget, gåva till Bollnäs kommun av Stif-

telsen Gösta ”Snoddas” Nordgrens minnesfond. Per Nilsson-Öst. K & M 

(8) 1985. ”Bordet”, bronsskulptur, utanför skattemyndighetens lokaler, ägare Statens 

konstråd. Willy Gordon. M 

(9) 1985. ”Rockhuvud”, träskulptur, Brotorget, ägare Bollnäs kommun. Jörg Jeschke. 

Numera borttagen från Brotorget. Ö

(10) 1986. ”Guldsmederna”, väggmålning på guldsmed Peterssons hus, ägare Olle 

Petersson. Bengt Johnsson. M 

(11) 1980-talet? Fasadutsmyckning på Odenskolan (G-klav och noter), målning på 

puts. Ö

(12) 1990. ”Den trånga porten”, bronsskulptur i minneslunden vid Bollnäs kyrka, 

ägare Bollnäs församling. Johnny Martinsson. A

(13) 1991. ”Frigörelse”, bronsskulptur på betongpelare,Vänortsparken, utanför 

Scandic Hotel, gåva till Bollnäs kommun av Bollnäsbygdens Kulturstiftelse. Johnny 

Martinsson. A

(14) 1994. ”Dressinfärden”, väggmålning på biblioteket, gåva till Bollnäs kommun av 

Bollnäsbygdens Kulturstiftelse. Bengt Johnsson. K & M

(15) 1995. Keramikrelief, vid huvudingången till Bollnäs sjukhus, ägare Gävleborgs 

läns landsting. Lena Andersson. A

(16) 1995. ”Solens barn”, granitskulptur framför biblioteket, gåva till Bollnäs kom-

mun av Bollnäsbygdens Kulturstiftelse. Jerker Andersson. M
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(17) 1996. Betongbockar, Stadshustorget, Per Nilsson-Öst. Ö

(18) 1996. ”Ängelen”, bronsskulptur, utanför Bollnäs sjukhus, ägare Gävleborgs läns 

landsting. Peter Linde. M

(19) 1996. ”Hoppets blåa blomma”, keramikskulptur, St Lars kyrkogård, ägare Boll-

näs församling. Lena Andersson. A

(20) 1999. ”Blånande berg”, oljemålning på Brotorgets scen, gåva av Cityföretagen. 

Mårten Andersson. K & M

(21) 1999. ”Portalen”, träskulptur, Brotorget, ägare Cityföretagen. Bashir Hajo. Ö

(22) 1999. Bandymonumentet, träskulptur, vid södra infarten, bekostad av köpmän i 

Bollnäs. Bashir Hajo. Ö

(23) 1996. ”Katter”, skulpturer i granit och diabas, vid Västra Stationsgatan och 

Gamla Järnvägsgatan 8, ägare Linnbro Förvaltnings AB. Jerker Andersson. Ö

(24) 1990-talet? Portal av två lyktstolpar med överstycke av järnbalkar, framför 

gamla tingshuset. Ö

Uppgifter har hämtats ur Skulptur i Gävleborg och Titta på konst i Bollnäs, med kom-

pletteringar från annan litteratur, enkät och intervjuer.

GÄVLE, offentlig konst från 1920 till 2000, 83 verk (11 K, 17 M, 11 K & M, 32 A, 

12 Ö)

(1) 1924. ”Gustav Vasa”, bronsskulptur, Kvarnparken, gåva av Emil A Matton. Ida 

Matton. M

(2) 1938. ”Lokes straff”, bronsskulptur, vid länsmuseet, gåva av Emil A Matton. Ida 

Matton. M

(3) 1939. ”Fabian Månsson”, porträttbyst i brons, Rådhusesplanaden, bekostad genom 

en insamling i länet. Gösta Almgrén. M

(4) 1939. ”Snöfrid”, granitrelief, länsmuseet (tidigare Gävle museum, en donation). 

Stig Blomberg. K & M

(5) 1942. ”Karolina Själander”, porträttbyst i järn, Rådhusesplanaden, gåva av f.d. 

elever och vänner. På sockeln står följande inskription: ”Till hugfästandet av fröken 

Karolina Själander, vilken grundade och under åren 1874-1915 ledde Högre Flicksko-

lan i Gävle.” Ida Matton. K

(6) 1943. ”Till arbetets ära”, relief i granit, på gaveln till Arbetarbladets hus, Rud-

dammsgatan. Edvin Öhrström. M

(7) 1947. ”Löparen”, bronsskulptur, Strömvallen, gåva delvis genom insamling. Olof 

Ahlberg. M

(8) 1940-talet. Balkongräcke, N Strandgatan 9-11 (gamla länsstyrelsen). Manne 

Östlund. K & M

(9) 1950. ”Arbetaren”, stengötskulptur, Väpnargatan 6-10, ägare AB Gavlegårdarna. 
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Michail Katz. M

(10) 1950. Trappräcke, hus vid Joe Hillplatsen (f.d. landstingshus). Manne Östlund. 

K & M

(11) 1951. ”Per Murén” bronsskulptur, utanför länsmuseet nära hörnet Södra Cen-

tralgatan – Södra Strandgatan, gåva av Gävle-Dala järnvägsaktiebolag till Gävle kom-

mun. Nils Möllerberg. M

(12) 1955. ”Flicka med boll”, bronsskulptur, Stenebergsparken, inköpt av Gävle kom-

mun 1955. Ansgar Almquist. K

(13) 1955. ”Panter på trädstam”, bronsskulptur, Rådhusesplanaden, inköpt 1955. 

Einar Luterkort. Ö

(14) 1955. ”Sommar”, Stadsträdgården, gåva till Gävle stad av arbetsutskottet till 

Skulpturveckan 1955. Nils Sjögren. K

(15) 1956. ”Gudinna vid hyperboreiskt hav”, granitskulptur, Rådhustorget, gåva av 

GDJ-fonden. Eric Grate. K

(16) 1956. ”Två människor”, marmorkross och betong, Rettigsgatan 2, inköpt av 

Gävle kommun 1956. Johnny Mattsson. A

(17) 1956. ”Cykelmannen”, bronsskulptur, Brunnsparken. Maire Männik. M

(18) 1958. ”Diana på jakt”, bronsskulptur, vid Gävle sjukhus, inköpt av Gävle kom-

mun 1955. Olof Ahlberg. K

(19) 1959-60. Broräcken, på Kungsbron och Rådmansbron, beställda av Gävle kom-

mun. Olle Adrin. Ö

(20) 1961. ”Lekande flickor”, bronsskulptur, Tallåsvägen 12-18, Stigslund, ägare AB 

Svenska Riksbyggen. Astrid Rietz. K

(21) 1965. ”Bollek”, väggrelief i glas, betong och järnsmide, Borgarskolan. Lars Gyn-

ning. A

(22) 1965. ”Hinc robur et securitas, betongrelief, entré till bank, Nygatan 20, ägare 

Svenska Handelsbanken. Folke Truedsson. A

(23) 1966. ”Cirkelpunkt”, kopparrelief, S Kungsgatan 33, gamla ABF-husets södra 

vägg, Stiftelsen Hyresbostäder lät uppföra hus och konstverk. Harry Ceson. A

(24) 1967. ”Havsgrupp 1”, bronsskulptur, Södermalmstorg, uppdrag efter pristävling, 

Gävle kommun. Olof Hellström. K & M

(25) 1967. ”Najad”, bronsskulptur, Slottstorget, gåva av Anders Diös. Carl Milles, 

1916. K

(26) 1967. ”Form och linje”, rostfritt stål, Sätra torg, ägare Stiftelsen Hyresbostäder. 

Sune Overud. A

(27) 1968. ”Stockstaden”, lekskulptur i trä, Sätra torg, ägare Stiftelsen Hyresbostä-

der. Göran Danielsson. A

(28) 1968. ”Lekande barn med drake”, skulptur i järnplåt, vid Hemlingbystugan. Pär 

Lindblad. A
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(29) 1969. ”Islandsfontänen”, brunnskar av svart granit, Källtorget, Gamla Gefle, 

gåva av AB Konstruktör 1967. Christian Berg. A

(30) 1969. ”Lekande barn”, bronsskulptur, vid Gävle sjukhus, ägare Gävleborgs läns 

landsting. Per Nilsson-Öst. K & M

(31) 1969. ”Par”, bronsskulptur, kvarteret Ölet, S Köpmangatan 27-37, ägare Stiftel-

sen Hyresbostäder. Tord Olsson. A

(32) 1969. Stål och järnrelief, Gävle Lokaltrafik, Industrigatan 18, ägare Gävle kom-

mun. Juho Suni. A

(33) 1969. ”Talande stenar”, natursten, atriumgården vid Björkegrenska gården. Juho 

Suni. A

(34) 1970. ”Hund och katt”, polyester, glasfiber, lekskulptur, Sätra torg, ägare AB 

Svenska Riksbyggen. Pär Lindblad. A

(35) 1970. ”Konvulsiv form”, Norrbågen 47, Sätra, ägare Stiftelsen Hyresbostäder. 

Roland Haeberlein. A

(36) 1971. ”Tre bockar”, polyester, glasfiber, lekskulptur, Eriksbergsparken. Pär 

Lindblad. A

(37) 1972. ”Energi”, kopparrelief, Gävle sjukhus värmecentral, Västra Vägen, ägare 

Gävleborgs läns landsting. Harry Ceson. A

(38) 1973. ”Fuga”, fyra betongpelare med reliefer, Stortorget, ägare Gävle kommun, 

som anordnade tävling om Stortorget och finansierade konstverket. Erik Höglund. 

K & M

(39) ”Tanken är såsom fågeln fri”, skulptur i rostfritt stål, Polhemsskolans gård. Per 

Nilsson-Öst. A

(40) 1973. ”Sjöfartsmonument”, Centralbron, bekostat av Gävle kommun efter täv-

ling, idé från Gävle konstnämnd. Juho Suni. Ö

(41) 1974. ”Kungen och drottningen”, kopparrelief, på väggen vid storköket i Sätra, 

ägare Gävle kommun. Harry Ceson. A

(42) 1976. ”Festis”, Regnbågsgatan 8 C, Andersberg, ägare Stiftelsen Hyresbostäder. 

Bengt Eklund. A

(43) 1976. ”Då och nu”, skulpturgrupp i gotländsk kalksten, Agötorget, Brynäs, efter 

tävling med tema Människa och arbete, bekostad av donationsmedel. Sven Lund-

qvist. 

K & M

(44) 1976. ”Tredelad vilande figur, draperad”, bronsskulptur, Slottstorget, gåva av 

GDJ-fonden. Henry Moore. A

(45) 1977. ”Skogsdunge”, corteenbehandlad järnplåt, Vinddraget 9 A, Andersberg, 

ägare Stiftelsen Hyresbostäder. Carl Emil Berglin. Ö

(46) 1977. ”Anhalten”, polyester och glasfiber, lekskulptur, tåg med lok och vagnar, 

Vinddraget 1 C, Andersberg, ägare Stiftelsen Hyresbostäder. Pär Lindblad. Ö
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(47) 1977. ”Armillarsfär”, Lantmäteriverket, hörnet Bergsgatan-Parkvägen, bekostad 

av Statens konstråd och Gävle kommun. Agge Sahlberg. A

(48) 1978. ”Fågel Fenix”, Stadshusgården, gåva av Wlajko Mihoc samt medel ur 

Flensburgs och Selggrens fonder. Torsten Renqvist. Ö

(49) 1970-talet. ”Hoppets gudinna”, tegelskulptur, skattemyndighetens hus, Skoma-

kargatan 1, uppdrag från Statens Konstråd. Roland Haeberlein. K

(50) 1983. ”Fem musicerande genier”, bronsskulpturer på pelare, Stadsträdgården, 

gåva av GDJ-fonden. Carl Milles 1948. M

(51) 1983. Bronsport, Nygatan 18, Gävle-Dala Hypoteksförening, ägare HSB. Per 

Nilsson-Öst. K & M

(52) 1984. ”Nostalgi”, lekskulptur i lackerat trä och smide, Boulognerskogen, gåva av 

GDJ-fonden. Bo W Pettersson. K & M

(53) 1984. ”Spelare”, relief i järnplåt, Nynäsplans idrottsanläggning. Peter Kautzky. A

(54) 1986. ”Segel”, bronsplåt, Engeltofta. Jordi Bota. Ö

(55) 1986. ”Solglitter”, bronsskulptur, vid entré till Gävle sjukhus, gåva av GDJ-

fonden. Carl Milles 1918. K

(56) 1986. ”Stenar”, Stigs gård, Strömsbro, ägare AB Gavlegårdarna. Hans Tjörneryd. 

Ö

(57) 1987. ”Tankfull man”, bronsskulptur vid stadsbibliotekets entré, Slottsgatan 3, 

gåva av GDJ-fonden. Sandro Chia. M

(58) 1988. Lekskulptur i fem delar, betong, kvarteret Natt och Dag, N Skeppsgatan 

28, ägare AB Svenska Riksbyggen. Gunilla Bandolin. A

(59) 1988. ”Återföreningen”, Boulognerskogen, gåva av GDJ-fonden. Michel Beck. 

K & M

(60) 1988. ”Decoration Blues”, målad glasfiberarmerad polyester, lekskulptur, Stads-

trädgården, gåva av GDJ-fonden. Lotte Forsfält. Ö

(61) 1988. ”Premiär”, bronsskulptur, Stadsträdgården, gåva av GDJ-fonden. Torsten 

Fridh. K

(62) 1988. ”Getgubben”, bronsskulptur, Drottninggatan, gåva av GDJ-fonden. Allan 

Runefelt. M

(63) 1988. ”Kasper”, bronsskulptur, Rådhusesplanaden, gåva av GDJ-fonden. Göran 

Strååt. M

(64) 1988. ”Trygg 88”, järn och stål, tillkom i samband med Bomässan i Gävle 1988. 

Hans Tjörneryd. A

(65) 1989. ”Staden vid havet”, mörkpatinerad brons, Drottninggatan, gåva av GDJ-

fonden. Marjatta Weckström. A

(66) 1980-talet. Joe Hill-monumentet, utanför Folkets Hus, beställning från Gävle 

kommun efter tävling. Thord Tamming. M

(67) 1990. ”Rymden”, järnskulptur, vid kommunens förvaltningshus, gåva av GDJ-
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fonden. Robert Jacobsen. A

(68) 1990. ”Vallpojken”, grönpatinerad brons, Stortorget/Drottninggatan, gåva av 

GDJ-fonden. Peré Pujol. M

(69) 1990. ”Klumpen”, granit och gnejs, Boulognerskogen, gåva av GDJ-fonden. John 

Rud. A

(70) 1990. ”Vårlängtan”, bronsskulptur, Kvarnparken, gåva av GDJ-fonden. Yetty 

Sutjihati Mikkelsen. A

(71) 1990. Muralmålning på f.d. stadshypotekets hus, Drottninggatan. Hans Lind-

ström, Jerry Becker, Ola Rosling, Per Åström och Anna Adamsson, Alsén och 

Lindström. M

(72) 1993. Betongskulptur i fyra delar, kvarteret Nederland, Nedre Arbetshusgatan 

80, ägare AB Svenska Riksbyggen. Hans-Erik Persson. A

(73) 1994. ”Najad”, bronsskulptur vid Islandsbrons fäste mot Norra Skeppsbron, gåva 

av GDJ-fonden 1994. Peter Mandl. K

(74) 1994. ”Auroras seger”, granitskulptur, Kvarnparken, gåva av GDJ-fonden 1994. 

Staffan Nihlén. A

(75) 1995. ”Catania”, bronsskulptur i fyra delar, Högskolan i Gävle, uppdrag av Sta-

tens konstråd. Bianca Maria Barmen. M

(76) 1996. ”Flerhalsad cello”, patinerad brons, utanför Konserthuset (tidigare i kom-

munens förvaltningshus), ägare Gävle kommun. Arman. Ö

(77) 1996. Jubileumssigill, Rådhusesplanaden, ”Till minne av Gävle stads 550-årsju-

bileum 19 maj 1996”. Peter Mandl. Ö

(78) 1996. Betongbockar, Konserthusets parkeringsplats, beställning från Markbyg-

garna, Gävle, i samband med Gävles 550-årsjubileum. Per Nilsson-Öst. Ö 

(79) 1996. Plåtskulptur, svartmålad, föreställande flygpionjären Otto Lilienthal, 

Skottes musikteater, N Köpmangatan 11, beställning av Skottes musikteater. Kata-

rina Jönsson. M

(80) 1999. ”Landmärke”, Spängersrondellen. Åsa Herrgård. A

(81) 1999. ”Sköldpaddornas hemlighet”, Sörby Urfjäll, uppdrag från Gävle kommun, 

Tekniska kontoret. Katarina Jönsson. A

(82) 1990-talet. ”Dansande ungdomar”, skulptur i rostfritt stål, Engeltofta (1964 i 

Valandhuset, ägare försäkringsbolaget Valand). Nandor Wagner. K & M

(83) 1990-talet. Skivor, i blått och vitt, glas/plast, Gävle sjukhus, ägare Gävleborgs 

läns landsting. A

Huvuddelen av uppgifterna har hämtats ur Skulpturstaden Gävle – en vägledning 

(1996) och Skulptur i Gävleborg (1979), med kompletteringar från enkät, intervjuer 

och annan litteratur. Stiftelsen Hyresbostäder har numera gått samman med AB 

Gavlegårdarna.
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HOFORS, offentlig konst från 1920 till 2000, 11 verk (0 K, 0 M, 5 K & M, 4 A, 2 Ö)

(1) 1967. ”Ad Astra”, bronsskulptur, vid idrottsanläggningen Hoforshallen. Ägare 

Hofors kommun. Astrid Rietz. K & M 

(2) 1960-talet. Fasadmönster på hus, Västerhöjden. A

(3) 1968. ”Hoforsbygden”, emaljmålning på stålplåt, Centrumhusets fasad, Central-

gatan 19. Ägare Stiftelsen Hoforshus. Yngve Svedlund. K & M 

(4) 1968. Relief i målad plåt, entrén till Kommunalhuset, Hantverkargatan 30. 

Manne Östlund. K & M

(5) 1970-talet. ”Familjen”, två träreliefer, Hälsocentralen, Centralgatan. Beställda av 

kommunen. Carl-Emil Berglin. K & M 

(6) 1979. Skänk, från järnverket, på Centrumtorget. Ö

(7) 1980-talet. Stålringar, två stålringar på fundament av slaggsten, Bruksparken. Ö

(8) 1992. Kompassros av sten, bostadsområdet Rönningen. Åsa Herrgård. A

(9) 1992. Stålatomer, utsmyckning på bostadshus, Rönningen. Riita Tjörneryd. A

(10) 1992. Pelare/stoder av röd granit, Rönningen. Leena Forslund. A

(11) 1997. ”I tjäderns rike”, fasadmålning på bostadshus, Granvägen 12. Lars Wester-

man. K & M

Uppgifter har hämtats ur Skulptur i Gävleborg och broschyren Goda grannar, Vi i 

Hoforshus, Stiftelsen Hoforshus, med kompletteringar från annan litteratur, enkät 

och intervjuer. 

HUDIKSVALL, offentlig konst från 1920 till 2000, 14 verk (4 K, 5 M, 2 K & M, 0 

A, 3 Ö)

(1) 1922. Olof Broman, byst på granitsockel, Kyrkvallen. På sockeln står följande 

inskription: ”Prosten Olof Broman, * 29.11.1676, + 9.4.1750. Hälsinglands store kul-

turfrämjare och skildrare.” Carl Fagerberg. M 

(2) 1935. ”Modern ungdom”, bronsskulptur, Sundsesplanaden, donation av makarna 

Axel och Freja Lehman. Povl Söndergaard. K & M

(3) 1935. ”Pojke på svan”, bronsskulptur vid Lillfjärden. Povl Söndergaard. M

(4) 1943. ”Vid målet”, skulptur på sockel av granit, Glysisvallen. Initiativtagare till 

förvärvet var konstnären Bertel Nordström, som gjorde en insamling, varefter kom-

munen tillsköt resten. Arvid Källström. M

(5) 1952. ”Flickan från havet”, bronsskulptur, Rådhusparken, donation av makarna 

Axel och Freja Lehman. Ivar Johnsson. K

(6) 1952. ”Fiskarflickan”, skulptur i röd granit, Rådhusparken, donation av makarna 

Axel och Freja Lehman. Stig Blomberg. K & M

(7) 1953. ”Anadyomene”, skulptur i blankpolerad brons, Rådhusparken, donation av 

makarna Axel och Freja Lehman. Eric Grate. K
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(8) 1965. ”Snus-Frisken”, järnrelief med insprängt glas, Östra Tullgatan 9, kvarteret 

Frisk, ägare Svenska Riksbyggen. Rudolf Abrahamsson. K

(9) 1970. Staket i smidesjärn, S:t Jacobsgården (församlingsgård), Olof Bromans gata 

8. Gösta Bohm. Ö

(10) 1977. Portal, röd granit, vid HIAB-FOCO:s nya huvudkontor, V Tullgatan 47, 

ägare Stiftelsen Hudiksvallsbostäder, kostnaden delades mellan HIAB-FOCO och 

Hudiksvallsbostäder och skulpturen avtäcktes den 15 november 1977 vid invigningen 

av det nya huvudkontoret. Karl Gustav Bejemark. K

(11) 1982. ”Strömmingsfiskaren”, skulptur vid Sundskanalen/Magasingatan. Per Nils-

son Öst. M

(12) 1995. ”Kråkan och gäddan”, fontänskulptur vid Hamngatan. Margot Öjemark, 

Gölin Folkesson och Sune Wiik. Ö

(13) 1995. ”Kärran”, skulptur vid Hamngatan. Ola Granath och Staffan Thelin. Ö

(14) ? ”Harlekin och Pierrot”, tillhör fastighetsbolaget Glysis. Knut-Erik Linde. M

Uppgifter har hämtats ur Skulptur i Gävleborg med kompletteringar från bl.a. enkät 

och intervjuer.

LJUSDAL, offentlig konst från 1920 till 2000, 13 verk (2 K, 3 M, 2 K & M, 1 A, 5 

Ö)

(1) 1930. Minnessten, utanför Ljusdals hembygdsgård, rest av hembygdsföreningen, 

med inskription: ”Till minne av våra fäder och deras ädla gärningar restes denna 

sten år 1930. Vårda det goda, fäderna grundlade. I fädrens spår till framtids segrar – 

Hembygdsföreningen.” Ö

(2) 1952. Räcke i smidesjärn, stadshotellet, bekostat av SARA-bolaget i samband 

med stadshotellets färdigställande. Karl-Erik Karlsson. M

(3) 1954. ”Våren”, fontänskulptur i brons, placerad utanför stadshotellet, inköpt för 

10 000 kr ur Hjalmar Wikanders fond (som förvaltas av Konstakademin). Gustaf 

Sandberg. K & M

(4) 1989. ”Bondflicka”, byst vid entrén utanför Ljusdalsbygdens museum, gåva av 

Hälsinglands Konstgille. Knut-Erik Lindberg. K

(5) 1990-talet. ”Kolaren”, framför Ljusdalsbygdens museum, donation från Gustaf 

Ångman, f.d. kolare. Per Nilsson-Öst. M

(6)  1994. Stenkross, ingick i utställningen ”Gamla färdvägar” 1994 och målades då 

upp av Martin Oreblad. Ö

(7) 1994. ”Skenutflykt”, vid järnvägsstationen, utförd inom konstprojektet ”Ge ut-

tryck åt Ljusdal”. Carl-Eric Billeström. K & M

(8) 1994. ”Spiralformer”, vid infarten till Ljusdal i Stavsäter, utförd inom konstpro-

jektet ”Ge uttryck åt Ljusdal”. Sture Collin. A
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(9) 1994. ”Arenan”, rink och portal i granit med figurer i brons, framför kommunför-

valtningens hus, Riotorget, utförd inom konstprojektet ”Ge uttryck åt Ljusdal”. Sture 

Collin. M

(10) 1994. ”Hildur och Helmer”, skulptur i gjuten, färgad betong (två grupper), vid 

Järnvägsgatan, utförd inom konstprojektet ”Ge uttryck åt Ljusdal”. Katarina Jönsson. K

(11) 1994. ”Klara Mors”, modell i trä av Klara Mors-kvarteret (revs 1959) vid järnvä-

gen, utförd inom konstprojektet ”Ge uttryck åt Ljusdal”. Kjerstin Stjernlöf. Ö

(12) 1994. ”Eldgalt”, oljebränt järnsmide, Riotorget, utförd inom konstprojektet ”Ge 

uttryck åt Ljusdal”. Leif Andersson. Ö 

(13) 1998. ”Kam, sax och lur”, skulptur i granit, Postplan, Leo Pettersson. Ö

Uppgifter ur Skulptur i Gävleborg med kompletteringar från bl.a. enkäter och inter-

vjuer.

Konstprojekt Ljusdal ”Ge uttryck åt Ljusdal” uppstod efter en önskan hos både poli-

tiker och tjänstemän i Ljusdals kommun att försköna Ljusdals centrum, ge konstnä-

rerna ett annorlunda arbetssätt och engagera förtroendevalda, företagare, föreningar, 

kommuninvånare m.fl. i diskussionen om Ljusdals centrum. Gunnar von Gegerfelt 

anlitades som projektledare och utsåg tillsammans med Arbetsförmedlingen Kul-

tur i Umeå, sju konstnärer och en arkitekt att delta. Under två veckor hösten 1993 

fick dessa delta i seminarier, ha träffar med företagare, föreningar m.fl. och därefter 

arbetade de fram förslag och skisser till utomhuskonst som visades för allmänheten i 

oktober 1993. En genomförandegrupp tillsattes och tog fram en genomförandeplan 

som antogs av Fritids- och Kulturnämnden samt kommunstyrelsen.  (Se broschyren 

Konstprojekt Ljusdal, utgiven av Ljusdals kommun 1995)

SANDVIKEN, offentlig konst från 1920 till 2000, 21 verk (2 K, 6 M, 2 K & M, 5 A, 

6 Ö) 

(1) 1920. Disponent G. F. Göransson, bronsstaty med granitsockel, i kontorspar-

ken vid Sandviks huvudkontor. Beställd av Sandvik. Inskription på sockeln: ”Göran 

Fredrik Göransson 1819-1900 Genomförde Bessemermetoden Grundade Sandviken 

”. Theodor Lundberg. M

(2) 1933. Hammare, i kontorsparken vid Sandviks huvudkontor. Uppställd av Sand-

vik. Nödhjälpsarbete under depressionstiden. Ö

(3) 1946. ”Fågelbadet”, fontänskulptur i brons, Odenplan (replik i Rottneros och 

Norrköping), kommunens inköp för donationsmedel från See Fabriks Aktiebolag. 

Tore Strindberg. K 

(4) 1946-48. ”Helige Staffan”, granitstaty i Kyrkparken. På sockeln finns en relief 

visande Staffan med sina hästar. Donation från Sigrid Göransson, sondotter till Sand-

viks grundare. Oscar Antonsson. M
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(5) 1950. ”Fruktbarheten”, fasadrelief i stengöt, Hyttgatan 25. Beställd av fastighetsä-

garen. Henrik Roxström. K

(6) 1951. Fasadutsmyckning, NTO-huset, Storgatan. Huset ritades av Dahléns 

arkitektkontor, som även fick uppdraget att göra en utsmyckning kring en klocka på 

fasaden över temat ”Fred, nykterhet och folkuppfostran”. K & M

(7) 1953. ”Cyklister”, skulptur i brons, vid Seljansborgs kyrka (replik i Trelleborg och 

Borås). Inköpt av kommunen. Erik Höglund. K & M 

(8) 1953. ”Vesuvius och Neptunus”, fasadmosaik, Odengatan 38 (då Gävleborgs spar-

bank). Manne Östlund. M

(9) 1954. ”Rörelse”, fris i smaltomosaik (slaggsten och glas), Hammargymnasiet. 

Inköpt  av kommunen. Pierre Olofsson. A

(10) 1962. ”Från fall till fall”, fontänskulptur i brons, i Bruksparken (replik i Katrine-

holm och Stockholm). Gåva från Atlas Copco till Sandvikens Jernverk vid företagets 

100-årsjubileum. Arne Jones. A

(11) 1962. Bessemerkonverter, vid Sandviks huvudkontor. Uppställd med anledning 

av företagets 100-årsjubileum. Ö                                                                                                                     

(12) 1964. ”Kopparblomma” eller ”Plus-minus-rum”, skulptur i koppar, placerades 

vid Malmgården (konsthallens tidigare lokal) men finns nu vid järnvägstationen. 

Inköpt av kommunen. Arne Jones. A

(13) 1965. Reliefer i järn och plastfärg, Jernvallskolans entréer. Kommunens inköp. 

Sture Wickström. A

(14) 1974. ”Klotet”, skulpturgrupp i koppar, järn och betong, Jerntorget. Inköpt 

av kommunen, som även förfogade över donationsmedel från Sandvik avsedda för 

utsmyckning av Järntorget. Carl-Emil Berglin. Ö

(15) 1978. ”Kasper i landskap”, målad plåtskulptur, skulpturgården vid Sandvikens 

konsthall. Kommunens inköp. Björn Selder. M

(16) 1978. ”Naturen och vi”, reliefer och skulpturer, Björksätraskolan. Kommunens 

inköp. Barbro Bäckström. Ö

(17) 1984. Skulpturgrupp, fem skulpturer i brons på pelare, Hyttgatan. Inköpt av 

kommunen. Karl Gustav Bejemark. M 

(18) 1984. ”Hästhandlaren”, skulptur i brons med granitsockel, Hyttgatan. Inköpt av 

kommunen. Sven Lundqvist. M 

(19) 1987. Stålrör, vid Jernvallens idrottsanläggning. Konstruktionen uppställd av 

Sandvik i samband med jubileumsutställningen. Ö 

(20) 1991. ”Bellphegor”, skulptur i stål och brons, först placerad på Knutentorget, nu-

mera på Köpmangatan. Inköpt av fastighetsägaren Sölve Ågren, som sedan donerade 

den till staden. Vivienne Roche. A 

(21) 1995. ”Felix och Felicia”, skulptur i brons, vid Sandvikens sjukhus. Katarina 

Jönsson. Ö
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Uppgifter har hämtats ur Skulptur i Gävleborg, kommunens arkiv, Sandviks arkiv, 

från samtal med Elvert Eriksson, Sandvik AB, med kompletteringar från annan lit-

teratur, enkät och intervjuer.                                                                                                                           

                                                       

SÖDERHAMN, offentlig konst från 1920 till 2000, 9 verk (1 K, 1 M, 1 K & M, 3 A, 

3 Ö)

(1) 1951. Väggrelief i röd sandsten ovanför entrén till Skandinaviska banken, Köp-

mangatan 1. Gustaf Nordahl. M

(2) 1952. ”Maj”, bronsskulptur med granitsockel i parken mellan Köpmangatan och 

N Hamngatan (replik i Varberg, Landskrona, Vilhelmina), överlämnades till kommu-

nen vid Bergvik-Alas 100-årsjubileum. Emil Näsvall. K

(3) 1970. ”Kommunikation”, fasadrelief i koppar, Centrala Yrkesskolan, ägare Gävle-

borgs läns landsting. Harry Ceson. A

(4) 1971. Friskulptur, tre former i kopparplåt svetsad med Agabrons, i en grässlänt 

omgivna av björkar vid f.d. flygflottiljen F 15, bekostad av Statens konstråd (80 000 

kr). Ulf Suchsdorff. A

(5) 1971. ”Tidsspegel”, bronsräcke utformat som ett åttkantigt gallerverk runt en 

brunn med vattenkonst i Stadsparken, bekostat av kommunen (120 000 kr). Per 

Nilsson-Öst. 

K & M

(6) 1990-talet. ”Neptunus”, modell av planeten, parken vid Köpmangatan. Ö

(7) 1990-talet. ”Masker”, målade masker, placerade på höga pelare, Stadsparken. Ö

(8) 1990-talet. Sten, placerad på gågata, omgiven av björkar. Ö

(9) 1995. ”Vågrörelse”, skulptur av sten (syenit), Köpmangatan, inköpt av kommu-

nen vid Söderhamns 375-årsjubileum. Björn Selder. A 

Uppgifter har hämtats ur Skulptur i Gävleborg och Konst i Söderhamns kommun med 

kompletteringar från annan litteratur, enkät och intervjuer. 
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Bilaga 2. Enkät

För att samla in data om tillkomstprocessen skickade vi 2004 ut en enkät till 
de sju berörda kommunerna. Enkäten skickades per brev och besvarades av 
en tjänsteman/kvinna med ansvar för konstfrågor i respektive kommun. Svar 
inkom till 100 procent. Genom enkäten fick vi en första kontakt med kommu-
nerna, innan vi genomförde intervjuer. Enkäten bestod av ett introduktions-
brev och ett kort frågeformulär. 

Enkätfrågor 
Har kommunen någon policy beträffande anskaffning av konst? Vilken?

 Hur arbetar kommunen med konstnärlig utsmyckning utomhus? 

 Vilket organ hanterar sådana frågor? 

Finns det någon förening eller organisation som kommunen samarbetar eller 
samråder med?

Vilka konstverk har kommunen anskaffat (fått) under de senaste tio åren?

 Hur gick det till?

 Vem/vilka tog initiativet?

 Hur finansierades konsten?

 Hur togs konstverken emot? 

Kommentarer och synpunkter: 

Uppgiftslämnare: 
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Bilaga 3. Intervjuer

Intervjufrågor till politiker
Fråga 1. Hur länge har du haft politiska uppdrag i kommunen? Vilka? Erfarenheter 

från andra kommuner?

Fråga 2. Vilken roll spelar konsten i kommunens verksamhet? Vilken roll tycker du 

den ska spela?

Fråga 3. Hur uppfattar du politikernas inställning till satsningar på konst? Ser du 

några skillnader mellan politiker från olika partier? På vilka sätt visar sig i så fall 

skillnaderna?

Fråga 4. Hur ser du på tjänstemännens inställning?

Fråga 5. Vilka har tagit initiativ till nya konstverk? Har du själv föreslagit något?

Fråga 6. Hur har processen gått vidare? Vilka konstverk har kommit till under den 

tid du varit politiskt verksam i kommunen?

Fråga 7. Hur löstes finansieringsfrågan? 

Fråga 8. Hur var reaktionerna från allmänheten?

Fråga 9. Vad tycker du själv om den konst som finns på offentliga platser i kommu-

nen?

Fråga 10. Genusfrågor. Det sägs att jämställdhet skall genomsyra alla politikområden. 

Hur ser du på det när det gäller offentlig konst? Diskuterades motivval vid anskaff-

ning av konst? På vilket sätt i så fall? Exempel? Diskuterades betraktarens möjlighet 

till identifikation?

Fråga 11. Har du några egna synpunkter eller reflektioner?

Intervjufrågor till tjänstemän
Fråga 1. Hur länge har du arbetat i kommunen? Med vad? Tidigare erfarenheter i 

annan kommun?

Fråga 2. Vilken roll spelar konsten i kommunens verksamhet? Vilken roll tycker du 

den ska spela?

Fråga 3. Hur uppfattar du politikernas inställning till satsningar på konst? Ser du 

några skillnader mellan politiker från olika partier? På vilket sätt visar sig i så fall 

skillnaderna?

Fråga 4. Vem eller vilka tar initiativ till nya konstverk?

Fråga 5. Hur går processen vidare?

Fråga 6. Hur löses finansieringsfrågan?
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Fråga 7. Hur har reaktionerna från allmänheten varit?

Fråga 8. Vad tycker du själv om den konst som finns på offentliga platser i kommunen?

Fråga 9. Genusfrågor. Hur ser du på att jämställdhet ska genomsyra alla politikområ-

den och offentliga institutioners verksamhet, när det gäller konst? Diskuteras motiv-

val vid anskaffning av konst? På vad sätt i så fall? Kan du ge exempel? Diskuteras 

betraktarens möjlighet till identifikation? Kontaktas alltid konstnärer av båda könen 

vid anskaffning av ny konst?

Intervjufrågor till konstnärer
Fråga 1. Hur var kontakterna med beställaren? 

Fråga 2. Diskuterades utformning och placering? Var det synpunkter på motivet eller 

kunde du bestämma det själv?

Fråga 3. Upplevde du att kontakterna var konfliktfria eller fanns det motsättningar?

Fråga 4. Kan du säga något om varför du valde dessa motiv?

Fråga 5. Känner du dig nöjd med konstverken och deras placering?

Fråga 6. Var det några reaktioner från allmänheten? Någon diskussion i pressen?

Fråga 7. Har du några synpunkter på konstens funktion på offentliga platser? Vilken 

roll tycker du den ska spela?

Intervjuade politiker/nämndledamöter
2005-12-06 Anders Hammar, ledamot i kulturnämnden 1985–1999, kultur- och 

fritidsnämnden 1999–2002, även kommunfullmäktigeledamot, Gävle

2006-03-27 Olof Lundgren, bl.a. ordförande i konstnämndens konst- och miljöut-

skott från starten 1955, senare ledamot i andra nämnder i Gävle, sekreterare i Gävle-

borgs läns konstförening 1949–1964

2005-04-19 Pia Möller-Andersen, sammankallande i konstutskottet, Hofors

Intervjuade tjänstemän
2005-05-09 Johan Kock, kulturintendent, Bollnäs

2005-07-27 Pia Kristoffersson, intendent på Konstcentrum, Gävle

2005-04-19 Marika Näslund, sekreterare i konstutskottet, Hofors

2005-05-31 Barbro Sjöblom, stadsrumsgruppen, Hudiksvall

2004-09-27 Kerstin Hassner, kulturchef, Ljusdal

2005-04-15 Lars Westerman, intendent på Konsthallen, Sandviken

2005-04-14 Anna Lindqvist, kultursekreterare, Söderhamn
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Intervjuade konstnärer
2005-12-06 Katarina Jönsson

2005-12-05 Sven Lundqvist (brev) 

2006-02-12 Per Nilsson-Öst (brev) 

2005-04-15 Lars Westerman

Intervjuerna genomfördes utifrån de frågelistor som ställts upp. Intervjuerna tog 1–2 

timmar.  De spelades in med hjälp av bandspelare, skrevs ut och analyserades. Ett par 

genomfördes i form av brevintervjuer. 

Förutom ovan nämnda intervjupersoner har andra bidragit med upplysningar, i syn-

nerhet länskonstchef Jörgen Dahl och dåvarande kultur- och utbildningsdirektör 

Christina Öster-Rangrost, Landstinget Gävleborg, f.d. stadsarkivarie Ture Karlström, 

Gävle, Sverker Jonsson, Hudiksvall, ingenjör Elvert Eriksson, f.d. ansvarig för Sand-

vik AB:s historiska arkiv. 
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