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 Innehåll: 
Uppsatsen innehåller en studie av fyra skulpturer som är utplacerade längs en längre promenadväg, 
Lilla å – promenaden i Örebro. Studien har haft två utgångspunkter. En har varit om verken har 
skapats och placerats så att det vid betraktandet av dem många sinnen tas i anspråk. Om de är 
integrerade i den gåendes väg eller om det har skapats speciella platser för dem. Jag har också 
undersökt om den sinnliga varseblivningen i sig själv kan spela huvudrollen i perceptionen av de 
enskilda verken. Detta med tanke på den viktiga roll som filosofen Maurice Merleau-Ponty ger 
varseblivningen. Den gående betraktaren har varit mig själv. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Utgångspunkter 

I The Aesthetics of Environment lyfter bokens författare Arnold Berleant fram och 

kritiserar en konstsyn, som enligt honom emanerar från Immanuel Kant och Lord 

Anthony Shaftesbury.1 Enligt Berleant ansåg båda att konstbetraktaren borde ha ett 

opartiskt, oegennyttigt förhållande till ett konstverk, vilket Kant utvecklar i sin Kritik av 

omdömeskraften.2 Det är en betraktare som inte får vara alltför engagerad i sin 

känsloupplevelse av det betraktade. ”Man får inte vara det minsta upptagen av sakens 

existens, utan i detta avseende helt likgiltig, för att kunna vara domare i smakfrågor”, 

var en tes som Kant förfäktade.3 

 

För att inta en sådan hållning till ett konstverk behövs, enligt Shaftesbury, avskildhet, 

lugn och ro. Det ledde till, påpekar Berleant, att konsten skulle ses inramad (målning), 

upphöjd (skulptur), avskild (scen – salong), helst i en lugn, avskild miljö (museet)4. Det 

egentliga ursprunget till detta betraktelsesätt härleder Berleant från Descartes filosofi 

med särskiljandet av objekt – subjekt.5 Där den tänkande människan har huvudrollen, 

den som drar slutsatser av sina erfarenheter givna genom sinnena. Det kognitiva arbetet 

prioriteras. 

 

Arnold Berleant är professor i filosofi (emeritus) på Long Island University, där han 

undervisade från 1962-1992. Han är författare till böcker och artiklar i filosofi men han 

                                            
1 Berleant, Arnold, The Aesthetics of Environment, Temple University Press, Philadelphia 1992 Sid 161-
162 
2 Kant, Immanuel, Kritik av omdömeskraften, Stiftelsen Bokförlaget Thales 2003. Sven-Olof Wallensteins 
förord sid 11. Han har även gjort översättningen. (Orig.Critik der Urtheilskraft år 1790) 
3 Ibid. sid 59. 
4 Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, (1671–1713), moralfilosof och estetiker. Hans idéer har i hög 
grad påverkat franska och tyska estetiska teorier från  det 18: e århundradet. Kant till exempel lutade sig 
starkt  på Shaftesburys begrepp om "oegennyttig glädje", en term som betecknar det lugn och 
reflekterande som är viktigt för själen vid igenkännandet och kontemplation av skönhet. Skrivet av Achim 
Timmermann  i en sammanfattning av Shaftesburys betydelse, på Oxford Art on line. 
5 Descartes, René, (1596 – 1650), fransk filosof och matematiker. The Aesthetics of Environment sid 44, 
144,168 
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har i synnerhet behandlat frågor inom estetik, miljöestetik och etik. Berleant är också 

verksam som pianist och kompositör.6 

Hans mest betydande skrifter är The Aesthetic Field: A Phenomenology of Aesthetic 

Experience, Art and Engagement och den ovan nämnda The Aesthetics of Environment.7 

 

Berleant kritiserar den dualism som finns i vårt kunskapande och som enligt honom 

ligger djupt i vårt sätt att betrakta vår omgivning. I vardagen ser vi på vår omgivning 

som något utanför oss liggande, ett objekt och vi som betraktare är subjektet. Men för 

Berleant finns det ingen ”Utanförvärld”. Han ser denna vår syn som den sista resten av 

tesen om dualismen mellan kropp och själ. Det är enligt Berleant kontrasten mellan ett 

lockeanskt synsätt8, naturen som något skilt från människan, och ett spinozianskt9, 

människa och natur är ett.  

Detta betraktelsesätt gäller för honom på alla livets områden och naturligtvis enligt 

Berleant också på alla konstområden. Det är en filosofisk kunskapsteoretisk fråga. I sin 

bok Art and Engagement skriver han om så vitt skilda områden som måleri, dans, 

litteratur, arkitektur, musik och film.  Ett sätt bland många, att öva sig i att komma över 

det distanserande tänkandet, är att låta sig bjudas in i bra landskapsmåleri, enligt 

Berleant målningar av bl a Hobbema och Constable.10 Inte bara vara en betraktare utan 

en medgående in på tavlans stigar. Engagemang i sin perception av det betraktade är 

Berleants huvudtes. 

Berleant ger sig själv in i detta övande genom att litterärt gestalta miljöskildringar. I The 

Aesthetics of Environment finns några litterära texter där han försöker ta med läsaren in 

i ett landskap, gående eller bilkörandes.   

 

Kant hade dessutom uppfattningen att den estetiska upplevelsen var av subjektiv art 

men han menade också att det fanns något allmängiltigt i upplevelsen av det sköna, ett 

gemensamt omdöme. Detta omdöme måste ha sitt säte någonstans och det kunde inte 

vara i sinnena emedan det då skulle vara bundet av kroppen och enligt honom kunde 

                                            
6 Källa www. Autograff 
7 Berleant, Arnold, The Aesthetic Field: A Phenomenology of Aesthetic Experience (Springfield, Ill.: C. C. 
Thomas, 1970), Art and Engagement, (Philadelphia: Temple University Press, 1991), Paperback edition, 
1993 
8 Locke, John, (1632 – 1704), engelsk filosof och politisk tänkare. 
9 Spinoza (1632–77), nederländsk filosof 
10 Hobbema, Meinert, (1638-1709), nederländsk landskapsmålare 
Constable, John (1776-1837), brittisk landskapsmålare 
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den inte hysa upplevelsen av det angenäma inför ett konstverk.11 Eftersom upplevelsen 

även måste vara intresselös uppstod den kontemplativa innerliga betraktaren. 

 

Berleant å sin sida tar stöd för sitt betraktelsesätt av Maurice Merleau-Ponty.12 Denne 

förfäktar i Phénoménologie de la perception att kunskap inte enbart baseras på 

kognitiva processer, utan han betonar sinnenas, kroppens del i denna kunskapsprocess.13 

Sinnena ger oss inte enbart varseblivningar som vi sedan benar upp i vårt tänkande utan 

de är i sig själva kunskapsbärande. Att vara en betraktare är då, enligt Berleant, att vara 

aktivt engagerad i sin perception av det betraktade. Inte bara bearbeta sina intryck, sina 

föreställningar och minnen utan framförallt vara aktiv i varseblivningen och då inte 

enbart i sina synintryck utan även i andra sinnesintryck som t ex, sin rörelse i rummet, 

uppfattning av massa, tyngd. En betraktare ska vara en deltagare i rummets 

uppenbarelser, inte en person blickande in i rummet utifrån. 

 

Berleants åsikt får här två ben att stå på, dels den engagerade betraktaren dels tesen att 

den sinnliga uppenbarelsen i sig själv kan förmedla information utan att ett kognitivt 

arbete behöver äga rum. Ett konstverk har ju skapats genom en perceptionsakt och som 

betraktare måste vi återskapa densamma och för det behövs det ett engagemang med 

alla sinnen öppna och aktivt verksamma. Sinnena är också i sig själva kunskapsbärande 

inte bara förmedlare av varseblivningar som sedan måste ombildas i en tankeprocess. 

Genom det här synsättet får vårt betraktande av konstverk en annan utgångspunkt. Vi är 

inte ett subjekt som går tittande på ett objekt utan vi rör oss som ett objekt bland andra 

objekt och i perceptionsakten är sinnena i hög grad medskapande. Med dessa tankar blir 

varseblivandet av konstverk något annat än Kants och Shaftesburys svala, opartiska 

iakttagande av det inramade eller det upphöjda. 

 

Berleants tankar, som stödjer sig i mångt och mycket på Maurice Merleau-Pontys 

                                            
11 Kant, Immanuel, Kritik av omdömeskraften, sid 147-148 
12 Merleau-Ponty, Maurice, (1908–61), fransk filosof, professor i barnpsykologi och pedagogik vid 
Sorbonne 1949–52, i filosofi vid Collège de France från 1952 till sin död 
13 Merleau-Ponty, Maurice, Phénoménologie de la perception, Editions Gallimard 1945. Utifrån ett 
fenomenologiskt betraktelsesätt har M. genomfört innehålls- och konsekvensrika undersökningar inom en 
rad olika områden. I Phénoménologie de la perception (1945) utvecklade han grunderna för sin filosofi. 
Hans utgångspunkt är livsvärlden, en konkret grund av oreducerbara flertydigheter och sammanflätade 
konfigurationer. Det ställe där värld och subjekt möts är i levd erfarenhet och handling, och det subjekt 
som erfar och handlar är den egna levda kroppen. Världen kommer således att gestalta sig utifrån den 
egna kroppens interaktion och kommunikation med det som den möter. NE 
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arbeten, kan betraktas som min teoretiska utgångspunkt i föreliggande arbete. 

 

Om studiet av Berleant har givit mig impulsen till min studie så har Rosalind Krauss 

och hennes Passages in Modern Sculpture varit en följeslagare på vägen.14 Hennes teser 

om att filosofers arbete med att förstå vårt sätt att kunskapa på ligger som ett gitter 

under konstnärers gestaltningar har varit inspirerande. Detta beskriver hon i sin text med 

noggranna studier av olika skulpturala verk från sena 1800-talet till sena 1900-talet. 

Dessa tankegångar ger också Arnold Berleant uttryck för i sin The Aesthetics of 

Environment.15 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Eftersom jag i föreliggande uppsats diskuterar ett 4 km långt cykel- och promenadstråk 

gestaltat med skulpturer längs sin väg intill en mindre å, Lillån, i utkanten av det 

centrala Örebro, kallad ”Lilla Å - promenaden”, anser jag att Berleants tankar om ett 

aktivt, engagerat varseblivande är en adekvat utgångspunkt. Det som 

Stadsbyggnadskontoret i Örebro skriver på kommunens hemsida ”Att tanken med Lilla 

Å-promenaden är att integrera konst i icke traditionell miljö, där människor upplever 

såväl stad som natur”, ser jag som ett ytterligare belägg för att min utgångspunkt kan 

vara intresseväckande.16 

 

Min frågeställning blir då tvådelad. Jag vill undersöka om skulpturerna har skapats och 

fått en plats så att många sinnen tas i anspråk, framförallt om de med gåendet i en 

central roll är placerade så att de är integrerade i de promenerandes väg. Alltså att det 

                                            
14 Krauss, Rosalind, Passages in Modern Sculpture MIT Press paperback edition 1981, (orig. The Viking 
Press 1977) 
Krauss, Rosalind född 1941,(1941-11-3.      amerikansk konstkritiker, professor vid Colombia University, 
New York. Hon har varit kurator för många konstutställningar på ledande museer, bland annat 
utställningar om Joan Miró på Guggenheim Museum (1970-73), om surrealism och fotografi vid 
Corcoran Museum of Art (1982-85), Richard Serra på Museum of Modern Art (1985-86), och Robert 
Morris på Guggenheim (1992-94). Som kritiker och teoretiker har hon publicerat sig regelbundet sedan 
1965 i Artforum, Art International och Art in America. Hon var biträdande redaktör på Artforum från 
1971 till 1974 och har varit redaktör för Oktober, en tidskrift för samtida konstkritik och teori, som hon 
dessutom var med att grunda 1976. Krauss försök att förstå fenomenet modernistisk konst, historiskt, 
teoretiskt och ur formella aspekter, har lett henne i olika riktningar. Hon har till exempel skrivit om 
fotografins utveckling, skulptur och måleri. (wikipedia) 
15 The Aesthetics of Environment, sid 166 
16 orebro.se/lilla å-promenaden, 20100429 
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inte har skapats en speciell plats för de utplacerade konstverken. En plats där verken kan 

ses inramade eller upphöjda, avskilda från den omgivande miljön. Om platsen är röjd, 

tillrättalagd så att förhållandet subjekt – objekt blir betonat. 

 

Jag vill också se om ett aktivt promenerande med vakna sinnen kan vara ett sätt för 

betraktaren att närma sig de här verken. Kan de tala till mig genom mina sinnen eller 

behövs ett kontemplativt lugn med betoning på kognitivt arbete för att de ska få någon 

betydelse för mig som betraktare? 

 

 

1.3 Geografisk avgränsning 

Lilla Å- promenaden har sin utgångspunkt i ett relativt centralt liggande industriområde 

vid den stora genomfartsleden genom Örebro, E 18 och E 20. På andra sidan av 

genomfartsleden ligger stora bostadsområden. Efter någon kilometer går 

promenadstråket genom två tunnlar. Över den ena löper järnvägen och över den andra 

ytterligare en stor genomfartsled för bilar. Här ändrar stråket karaktär, från att tidigare 

mest ha varit en cykelväg för boende i ytterområdena till centrum, dess naturliga 

fortsättning är inte genom tunnlarna utan går mer rakt mot centrum, till en promenad i 

en äldre stadsmiljö. Delvis på mindre gator men mestadels på en gångväg som följer ån. 

Efter ytterligare någon kilometer ändrar stråket igen karaktär och går nu på gator genom 

ett äldre villaområde för att till slut gå in i ett naturområde som är en del av ett stort 

naturreservat som sträcker sig ända till Hjälmaren men hela tiden slingrar sig 

promenadvägen längs med den lilla ån.  

 

Längs stråket finns det tio skulpturer placerade på ganska jämna avstånd, ett litet hus för 

konstutställningar, Luxpaviljongen, och ett permanent ljusverk längs ån vid den delen 

som går genom den mer genuina stadsmiljön. 

Eftersom tunnlarna egentligen delar stråket i två separata delar med tanke på de som 

använder det i sin vardag tänker jag göra likadant och undersöka två skulpturer på 

vardera sidan. Två som ligger i anslutning till industriområdet, en i stadsmiljön och en i 

naturområdet. 
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1.4 Metod 

Jag tänker närma mig skulpturerna från de håll som är möjliga för en gående, beskriva 

vilka intryck de gör på mig, samt ställa beskrivningarna i relation till varandra och ha i 

åtanke den fördjupade roll som Merleau – Ponty ger varseblivningen. ”Varseblivningen 

måste förstås som ett möte mellan den egna, levande kroppen och världen, som i detta 

möte först får mening. Betydelsen är inneboende i tingen”17. ”Det är kroppen och endast 

den som kan föra oss till tingen själva. De är otillgängliga för ett subjekt som försöker 

flyga över dem och fatta dem på avstånd”18. Dessa citat anser jag kan vara vägledande i 

arbetet. 

 

 

1.5 Tidigare forskning 

Jag har inte funnit någon forskning om skulpturerna längs Lilla å-promenaden. På 

Örebro kommuns hemsida kan man läsa helt kortfattat om skulpturerna och 

konstnärerna. Forskning och beskrivning av offentlig skulptur är annars ett stort ämne. 

En sökning på ”Offentlig skulptur” på Libris ger 2010-08-21 113 träffar. Mer riktat mot 

min studie, varseblivning och skulptur eller sinnen och skulptur ger inga träffar. Sinnen 

och konst ger 10 stycken. Varseblivning som ett mer allmänt fenomen ger däremot 

väldigt många gensvar. Den forskning som ligger närmast min studie och som jag delvis 

stödjer mig på är den som beskrivs i Passages in Modern Sculpture och är gjord av 

Rosalind Krauss.19 Den genomgripande tanken i hennes arbete är, att filosofers arbeten 

med kunskapsteori och konstnärers sökande efter ett uttryck går hand i hand och hon 

beskriver utförligt hur detta kommer till synes i olika skulpturala verk från det sena 

1800 - talet till vår tid. 

Ett ämne som tangerar mitt, det aktiva sinnliga deltagandet, diskuteras ingående av 

Malcolm Miles i Art, Space and the City.20 Han betonar i sin text integrationen av konst 

                                            
17 Merleau-Ponty, Maurice Lovtal till filosofin, essäer, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2004. 
Inledning och översättning Fredlund Anna Petronella. Citat inledningen sid 30. 
18  Merleau-Ponty, Maurice, ”Sammanflätning – kiasmen” i Lovtal till filosofin, sid 259.  
19 Krauss, Rosalind, Passages in Modern Sculpture MIT Press paperback edition 1981, (orig. The Viking 
Press 1977) 
20 Miles, Malcolm,  Art, Space and the City Routledge, Taylor & Francis Ltd 1997 
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och hantverk i den offentliga miljön och framförallt hur det bör ske tillsammans med 

dem som benyttjar densamma. Miles lyfter också fram den positiva kraft som den 

offentliga konsten kan ha på samhällsutvecklingen. 

En studie som har ett helt annat perspektiv än mitt bör nämnas anser jag för sin tydliga 

metod och fina beskrivningar av sitt material. Det är Den offentliga konsten och 

ideologierna, studier över verk från 1800- och 1900-talen av Allan Ellenius.21 Ellenius 

bygger sin studie på vad som har drivit fram skulpturerna, framförallt stora monument. 

Han beskriver vilka initiativtagarnas motiv var, vad de ville uppnå, hur finansieringen 

gick till och framförallt vilka symbolvärden upphovsmännen ville lyfta fram. 

                                            
21 Ellenius, Allan, Den offentliga konsten och ideologierna, studier över verk från 1800- och 1900-talen, 
Almqvist & Wiksells förlag 1971 
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2. Presentation, beskrivning och 

    analys av verken 
 

När jag beskriver mitt gående kommer jag att utgå från åns vattenriktning, uppåt = mot 

industriområdet – motorvägen, neråt = mot åns slutmål, naturreservatet och Hjälmaren. 

 

Backdoor (bild 1 - 6)22 

Jag vandrar uppåt mot industriområdet till den egentliga början av Lilla å-promenaden. 

På ömse sidor finns gräsytor. Till höger sluttar det lite ner mot ån, till vänster är det ett 

högt staket med några rader taggtråd överst. Innanför staketet är det en hög 

plåtbyggnad. En typisk baksida som är fönsterlös. Väggen är full med graffiti. Jag 

närmar mig en korsande väg, till höger reser sig några höga träd. En sittbänk står under 

träden. Bredvid finns en delvis raserad järnvägsbro över ån, lite längre bort en nybyggd 

gångbro. Mina ögon tar in något brunt till vänster. Det är en helt ny färgnyans bland det 

gröna och grå. En stor tegelvägg står diagonalt mellan de två korsande 

promenadstråken. Den ger ett stort och massivt intryck. Står jag kvar på vägarna har 

väggen en stor rymd åt alla håll. Något mindre om jag ser neråt. Där står den stora 

industribyggnaden av plåt som en stor vägg bakom den fristående tegelväggen. Längs 

industribyggnaden är det fullt med skräp, snår och delar av en gammal järnvägsräls. 

 

Det första intrycket är det massiva jordfärgade teglet. Inget annat är av tegel i närheten. 

Luckorna av järn till öppningarna i väggen är rostiga. Det förstärker det jordaktiga tunga 

intrycket. Väggen är också lite förnäm. Öppningarna är helt symmetriskt placerade, som 

en klassiskt gestaltad husfasad. Sidorna och ovansidan är även de försedda med mycket 

rostig plåt. Sedan ser jag det förfallna. Det delvis sotsvarta teglet är fullt med vita 

avlagringar, den dåliga murningen, tegelstenarnas olika storlekar, stående stenar är 

blandade med liggande. Ibland är kortsidan utåt och ibland långsidan. En del fogar 

ligger över varandra. Teglet har börjat erodera och skärvor har ramlat bort. En sida där 

fogarna ligger över varandra har satt sig. Luckorna däremot ser gedigna ut om ändock 

                                            
22 Backdoor av James Bates. James Bates är en engelsk skulptör och målare som har vuxit upp i 
Birmingham England men nu boende i Örebro. 
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rostiga. De står öppna, vinklade olika mycket och de går inte att leda. Ingen är helt 

öppen. Jag går runt och upptäcker att jag kan se igenom alla öppningarna men bara en 

skarpt beskuren del, en fragmentarisk del av den omgivande miljön. 

 

När jag står där, det har jag gjort många gånger och scenariot är likartat, passerar 

cyklister på tvärvägen, några svänger ner på Å – promenaden. Ingen kommer uppifrån, 

troligtvis för att där är vägen inte asfalterad. Det är en plats som passeras. Väggen är en 

del av den icke sedda baksidan, förfallet. Verkets mer aktiva sida, öppningarna, visar 

inte heller de på något speciellt. Vad som ses genom dem är de omgivande trädens 

grenar, himmel, plåtbyggnadens fasad med illa gestaltad grafitti och de två korsande 

cykel- och gångstråken. 

 

Väggen behärskar sitt rum med sin storlek. Uppifrån, från långt håll kan man ta den för 

en fasad till en byggnad. Den lite sjaskiga omkringliggande miljön gör att man undrar 

om den har blivit kvar från ett för länge sedan rivet hus. Den myckna rosten, den lite 

stabbiga tegelväggen förstärker intrycket av platsen som en baksida. 

 

”Backdoor” är helt integrerad i sin miljö. Den står där som en av flera baksidor men det 

kan om några år vara annorlunda, en ny fabrik, och då skulle ”Backdoor” vara ett 

minne, en påminnelse om en tid som varit istället för att vara en deltagare i nutiden. 

 

Men verket bjuder in en till att gå runt det och ta del av det som bjuds genom 

öppningarna. Visserligen en begränsad del av omgivningen och jag kan också själv 

bestämma vad jag vill se genom att ändra min position. Väggen ett fragment av en 

byggnad ger ifrån sig fragment av den omgivande miljön. Det är jag som betraktare som 

får sätta samman delarna till en helhet. Verket blir inte bara en del av det allmänna 

förfallet utan blir till en uppmaning till ett aktivt deltagande. Det blir genom dess 

öppningar något mycket större. ”Backdoor” växer och är inte enbart integrerad i sin 

omgivning utan omgivningen ingår rent fysiskt i verket. Jag, den promenerande och 

verk bildar en enhet och jag är den som måste sätta samman de många bitarna av 

”Omgivning” till en helhet. 

”Backdoor” blir på så sätt en uppmaning och en påminnelse till betraktaren att vara 

medveten om sin perceptionsakt, att det är betraktaren som i alla varseblivningar sätter 
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samman intrycken till en helhet. Jag blir påmind om Arnold Berleants ständiga 

uppmaning att man måste vara engagerad i perceptionen av konstverk och miljön i stort. 

 

Lilla regnet (bild 7 - 9)23 

Efter det att jag har lämnat ”Backdoor” och gått nedöver ungefär hundra meter, med ån 

på min vänstra sida och industribyggnaden på min högra, tar en bred gata vid på min 

högra sida. En stor gräsmatta breder ut sig mellan promenadstråket och gatan. Efter 

ytterligare hundra meter korsar gatan promenadvägen. Stråket ändrar lite karaktär och 

flera höga träd och höga buskar kommer till synes till höger och vänster. Något blått 

skymtar till höger, lite högre än ögonhöjd. Tre gestalter kommer in i mitt synfält. Två 

blå och en ockragrå, som bulliknande hattar på spretiga ben mitt på en ganska stor 

gräsyta. Benen som håller upp bullarna är kraftiga och böjda åt lite olika håll, utåt och 

inåt. De går rätt ner i marken. Jag går fram och känner och bankar på benen och det 

ovanliggande. Benen är massiva, enligt informationsplattan av brons. De är randigt 

ockra och gråsvarta, även bullarna är massiva. Konstruktionen ger ett 

överdimensionerat intryck. De många kraftiga benen bär upp något förhållandevis litet 

och lätt. 

 

Från vilket håll jag än kommer skyms verket delvis av träd och buskar. Det är det 

svävande blå som är det första intrycket. De blå molnen (jag har nu läst verkets namn), 

den blåa himmel och det blåa taket på den stora fabriken med det blåa emblemet. På 

taket finns mer blått nämligen en skylt med en blåklädd man som håller en gjutskopa. 

Fabriken heter Johnson metall och är ett stort gjuteri med specialitet av bronsgjutningar 

och färgen och materialet på ben och moln får sin förklaring. 

 

Det första som dyker upp är överraskning. Det blå liksom svävande i luften, på vintern 

mer synligt bland grågröna trädgrenar, på sommaren bara anandes bland allt det gröna 

när jag kommer uppifrån. Nerifrån syns de på ett lite längre avstånd. Det finns gott om 

plats omkring de tre men ändock bildar de en egen värld omgärdade av träd och buskar, 

gata – fabrik och promenadstråk. Verket ger intrycket att vara naturligt avskärmat utan 

att vara tillrättalagt. Det har ingen märkbar fram- eller baksida. Jag kan stå var som helst 

                                            
23 Lilla regnet av Johan Ledung. Johan Ledung är bosatt Örebro och sysslar i huvudsak med måleri. Han 
var också projektansvarig under något år för Lilla Å – promenaden. 
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i verkets rum och få detsamma intryck. Jag kan också ställa mig mellan de tre 

regnmolnen. 

Upptill är det som små klumpar, nertill kraftiga långa metallstänger. De metalliska 

regnstrålarna är solida och orubbliga, fast de enbart är nedstuckna i jorden. Verket är en 

del av landskapet och finns till på samma villkor som träd och buskar, väl rotat i jorden. 

 

Åkullens väktare (bild 10 - 12)24 

Jag vandrar vidare neröver Lilla å-promenaden. Jag har gått genom de två tunnlarna och 

går nu på en mindre gata. På min högra sida rinner ån, på min vänstra finns större 

tvåvåningsvillor. På andra sidan ån finns ett inhägnat fabriksområde. Gatan lutar lite lätt 

uppåt. Lite längre fram kommer en tvärgata och jag svänger åt höger och går därmed 

över ån. På min vänstra sida finns nu stora kraftiga träd. Lite längre bort står en mycket 

stor och kraftig ek. Den är helt fristående och har en enorm krona. Mellan ån och eken 

ligger en kulligt rundad bergknalle. Från min sida liknar den kulliga knallen böljande 

vågor. Det är ett minne från inlandsisens påverkan. Promenadstråket går sedan vid foten 

av kullen, vrider sig runt den längs med ån. 

 

Alldeles i hörnet mellan berget och ån reser sig en stenstod av rödlätt granit på en liten 

upphöjning. Den har böljande vågor i seriktningen mot bergets vågor en rak sida i 

riktning mot de vågräta husfasaderna. Det finns ett runt hål ungefär på mitten. Runt 

stoden är det en halv rundel med grus och med tre låga stenbänkar, likaså i granit, i 

rundelns periferi. Det vågiga markeras ytterligare med två granitblock liggande efter 

varandra intill den uppresta vägvisaren även de svagt vågiga. Ett stiliserat djur i samma 

granit står i linje med blocken och stoden i nederkanten av upphöjningen mellan den 

uppresta stoden och promenadvägen, blickande mot kullen. 

Inne i rundeln en plats att sitta på och begrunda årtusendens långa arbete på det rundade 

berget och stenstoden hjälper till att leda blicken mot ett naturfenomen väl värt att 

betrakta och begrunda. Några ganska stora marmorstenar ligger nedgrävda i gruset 

bearbetade även de som vågor. Tidens gång får även en annan dimension emedan i 

seriktningen mot berget och vidare över hustak reser sig Olaus Petrikyrkans mäktiga 

nygotiska torn. 

 

                                            
24Åkullens väktare av Uta Jacobs. Uta Jacobs är skulptör och bosatt i Flen.  
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Om nu djuret är centralgestalten, den egentliga väktaren i den gestaltade gruppen ligger 

det en spänning i att det är riktat med sitt ansikte mot det som är format av naturen. Det 

som i första anblicken syntes vara en symbios rymmer en motsättning. En vakt finns åt 

det av människohand skapat mot den vilda naturens framfart. Vi kan då tryggt sitta inne 

i skulpturgruppen och vara betraktare av tidens gång och dess åverkan. 

 

Mellan slump och nödvändighet (bild 13 - 17)25 

Gåendet har nu fört mig genom en äldre stadsmiljö med hyreshus och ett par mindre 

parker samt ett äldre villaområde. Jag har under en längre tid, ca en kilometers 

promenad, haft ån på min högra sida. Jag svänger nu höger och går över en bro enbart 

för gående och cyklister. Jag kommer i och med det in i det stora naturområdet vid 

Hjälmaren och jag lämnar därmed också asfalten för grus. Man kan också säga att nu 

blir verkligen Å - promenaden en åpromenad. De man möter eller passerar är ute på en 

vandring, tidigare har det mest varit medtrafikanter på väg till eller från ett ställe. Ofta 

har jag tänkt att jag är den enda Lilla – å - promeneraren. De första hundra metrarna är 

vägen mycket frekvent använd. Den leder också till ett litet bad, ett stort 

kolonilottområde och till den stora Svartån. 

 

För de som har något av de målen svänger det åt höger medan Å – promenaden går rakt 

fram fortfarande längs med Lillån. Jag kommer nu till ett typiskt sankt område. Det är 

buskar, snår och mindre träd på båda sidor av vägen, vilken följer åns svaga 

svängningar. Efter en av dessa svängningar skymtar något kolsvart långt fram till höger 

om vägen, något ganska stort. Det kan inte vara en fågel, kaja eller korp. Stort kolsvart i 

naturen är inte en vanlig syn. När jag kommer närmare ser jag att det är en manlig 

människogestalt i naturlig storlek sedd bakifrån. Han sitter på huk och stödjer sig med 

vänster hand. Den högra handen är kupad och vänd uppåt. Det svarta är så malplacerat 

bland det gröna, bruna och grå men ändå så rätt. En rofylld tystnad omger gestalten, 

som tankfullt ser ner i sin kupade hand. Ofta har någon lagt en kvist eller dylikt i den. 

Jag är en betraktare som åser en betraktare och även hos mig infinner sig en rofylld 

stillhet. 

 

                                            
25 Mellan slump och nödvändighet av Stefan Rydéen. Stefan Rydéen är målare och skulptör, bosatt i 
Örebro. Han är också initiativtagare till och har varit projektansvarig för Lilla Å – promenaden 
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3. Diskussion 

 

Min studie har berört två aspekter dels om det vid skulpturernas placering har beaktats 

att betraktaren möter verken gående dels om verken betonar ett kognitivt förstående och 

därigenom ställer krav på avskildhet, på kontemplativt lugn, eller om sinnesintrycket 

kan bära huvudrollen i den gåendes möte med verken. 

 

Med tanke på gåendet passeras alla fyra när jag promenerar längs Lillån. Från vilket håll 

jag än kommer finns de i min väg och jag kan lätt träda in i skulpturernas rum. Jag kan 

gå runt dem, vid ”Lilla regnet” kan jag till och med gå in mellan de tre regnmolnen. Jag 

kan sätta mig ner på marken bredvid dem om jag vill och med Arnold Berleants 

terminologi kan betraktaren vara ett objekt bland andra objekt. 

 

För en av skulpturerna är omgivningen inte på något sätt iordningställd, ”Lilla regnet”. 

”Backdoor” och ”Mellan slump och nödvändighet” är avskilda från sin omgivning med 

en betongplatta men eftersom det är en upphöjning med endast ett par centimeter är det 

inget som distanserar utan de är fortfarande i betraktarens nivå. ”Mellan slump och 

nödvändighet” är till och med av ett inre intresse på väg att lämna sin lilla upphöjning. 

Fötterna står på plattan men han tar stöd med ena handen mot gruset och man förstår av 

hållningen att det intressanta som finns i högerhanden har plockats upp från det som 

finns utanför betongplattan. Det intressanta finns utanför verket, i omgivningen, i det 

rum som det har gemensamt med betraktaren, den gående. Jag skulle vilja säga att alla 

dessa tre verk bjuder in betraktaren som en jämställd. 

 

Med ”Åkullens väktare” är det lite annorlunda även med hur man kommer i kontakt 

med den. Jag kan gå längs gatan istället för att svänga in i den lilla parken, då ser jag 

den visserligen men jag kommer inte i närkontakt med den. Cyklar jag, kommer jag 

definitivt på fel sida av ån. 

 

”Åkullens väktare” avviker även genom att den har en speciell plats, en iordningställd 

rundel med en förhöjning för den uppresta delen och att den har ett särskilt hörn i ett 
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parkliknande område. Den bildar också i sig själv ett eget rum men ingår med sin 

gestaltning i naturens större panorama. Namnet indikerar också på att hela verket har en 

funktion, att vara ett komplement till eller snarare att den uppfyller ett behov som finns 

hos platsen, att det behövs ett motrum gentemot omgivningens naturfenomen från forna 

tider. 

 

”Lilla regnet” står på en öppen gräsyta och skulle nog kunna flyttas några meter åt 

vilket håll som helst utan att intrycket skulle förändras alltför mycket. Den är inte heller 

förankrad på något speciellt sätt. Regnbenen är bara nedstuckna i gräsmattan. ”Lilla 

regnet” är det verk som minst pockar på min uppmärksamhet när jag vandrar förbi det. 

Jag passerar snabbt förbi. Verket har som två sidor, å ena sidan är det det verk som har 

minst massa, är minst materiellt, men å andra sidan tar det med hela omgivningen i sin 

gestalt. Uppåt, de blå molnen – himlen - det blåa fabrikstaket. Ögonhöjd, det tredje 

ockraaktiga molnet – träden. Nedåt, benen – marken. I sin anspråkslöshet är det ”Lilla 

regnet” som sätter min fantasi i rörelse. 

 

”Lilla regnet” är det verk som verkar vara minst platsberoende men när man skärskådar 

regnbenen av brons förstår man att ett samarbete har skett mellan konstverk och 

företaget Johnsson metall, det stora bronsgjuteriet. Så platsvalet är kanske inte så fritt 

men det har för den sinnliga upplevelsen inte så stor betydelse. 

 

”Mellan slump och nödvändighet” nås endast genom att man går den sista delen av 

promenadvägen. Detta vägavsnitt är avskilt men det kan nås från olika håll inom det 

stora naturreservatet. Den finns ungefär på mitten av det vägavsnittet. De andra verken 

kan nås från många olika håll man behöver inte gå själva Lilla å - promenaden. 

”Mellan slump och nödvändighet” skulle kunna flyttas längs den lilla promenadvägen 

om än att det är en fin plats den har. Det öppnar sig lite med de omkringstående träden. 

En liten glänta gentemot den mer träskliknande miljön åt höger om jag kommer 

uppifrån. En plats full av ljus. 

 

Gåendet är helt med i dess placering. Man ser det på ett stort avstånd men inte anandes 

som ”Lilla regnet” utan efter en sväng av vägen finns det där en liten bit bort. Först 

överraskning, den totalt svarta blanka kroppen bland allt det växtartade, sedan 

begrundan. Den ger ett intryck av hårdhet. Fast gestalten är så fint gjuten, så 
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individualiserat människolik, är den inte inbjudande. Det är som om man som iakttagare 

stör den iakttagande. Det här verket är det som påkallar en viss stillhet, en möjlighet till 

begrundan och det får man också genom att platsen är tillräckligt stor, man kan väl gå 

runt verket. Det är också fullt möjligt att ställa sig lite åt sidan och försöka få kontakt 

med gestalten som är helt innesluten i sig själv i sitt betraktande. Det svarta förstärker 

det inbundna och det onåbara. Även jag blir innesluten i mig själv och begrundar 

verkets titel ”Mellan slump och nödvändighet”. 

 

Det är det verk som jag oftast har träffat på andra vandrare vid. Ofta har någon lagt en 

kvist eller en sten i gestaltens hand. En liten parentes är att det här är den enda skulptur 

som min hund har reagerat på fast gestalten är människolik är den främmande. 

 

De här fyra skulpturerna står i fyra specifika omgivningar och sammanhang och de är 

trots sina olikheter väl tillgängliga för en gående betraktare. Det finns inga hinder för en 

engagerad och aktiv perception av verken där många sinnen är verksamma, såsom 

Arnold Berleant förordar. Det finns inga hinder att fysiskt komma i kontakt med verken. 

En betraktare kan cirkulera runt dem. Fast de är väl integrerade i sin närmiljö kan man 

se dem både närgående och från långt håll. 

 

Den andra aspekten i min frågeställning var om sinnesintrycket, 

varseblivningen, kunde bära huvudrollen i mötet med dessa verk. 

 

Med ”Åkullens väktare” och ”Backdoor” anser jag att den omedelbara varseblivningen 

sätter in verken i deras omgivning. Samverkan av intrycken från verk och dess 

omgivning gör att en symbios uppstår. Åkullens uppresta stods gestaltning får mig att 

rikta blicken å ena sidan mot de raka husfasaderna och å andra sidan mot den vågiga 

bergssidan och det sistnämnda är huvudsyftet. Grupperingen av de olika delarna, stod, 

block och djur gör att jag vill stanna kvar inne i verkets halvrundel och blicka ut mot 

den kraftfulla naturformationen. 

Mitt intryck är att även ”Backdoor” lever i samverkan med sin omgivning. Förfallet är 

ömsesidigt och blir tydliggjort med ”Backdoors” placering. Den tydliggör ett tillstånd 

och reser därigenom en fråga om det berättigade i att låta ett förfall fortgå i en offentlig 

miljö, vilket det ändock är även om den ligger lite avsides. 
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Varseblivningen av ”Lilla regnet” och vad konstnären har gett för ledtråd vid 

namngivandet klingar för mig och mitt seende inte i samklang. Däremot inbjuder verket 

till ett stort deltagande genom att man både kan och vill röra sig runt och mellan de tre 

regnen. Det finns inget att akta bara dessa förbryllande, spretiga formationer. Kanske 

bjuder de in till en regndans och plats finns på den stora gräsytan. Där finns ingången 

till verket anser jag att min undersökning ger underlag för, det fantasifulla, lekfulla och 

ogripbara och konstnären ger själv en ledtråd i att han fick inspirationen till verket i sina 

barns teckningar av regnmoln.26 

 

Varseblivningen av ”Mellan slump och nödvändighet” ger mig inget svar. Där kan ett 

igenkännande av ett sinnestillstånd uppstå men då måste det finnas ett minne hos den 

gående av ett stilla betraktande och ur den aspekten behövs kontemplativ ro för att ett 

igenkännande ska uppstå. 

Med hänseende på djurgestalten anser jag att detsamma gäller för ”Åkullens väktare”. 

Både ”Åkullens väktare” och ”Mellan slump och nödvändighet” har en tydlig gest, som 

om ett igenkännande uppstår hos betraktaren, går utöver den sinnliga varseblivningen. 

Djuret som väktare och den betraktande människan. 

 

Det kan vara av intresse att ställa dessa två skulpturer och ”Backdoor” mot varandra för 

att tydliggöra svårigheten med så kallad ren varseblivning och att försöka förstå vad 

Merleau-Ponty menar med att sinnena kan vara kunskapsbärande. 

De första uttrycker en gest som betraktaren måste känna igen för att en upplevelse ska 

äga rum. Det måste finnas ett minne hos betraktaren av en liknande gest, en upplevd 

iakttagelse av denna gest hos någon annan eller hos sig själv. Vi måste ha ett 

förvetande, ett minne av gesten. För att upplevelsen ska infinna sig måste man kanske 

till och med ha övat sig i att känna igen, uppleva olika åtbörder genom ett inre arbete. 

Den andra, och nu ser vi på dess aktiva sida, öppningarna i muren och seendet genom 

dessa, ger betraktaren en ren varseblivning och denne måste sätta ihop dem till en 

helhet. Vi ser vyer genom de vinklade öppningarna, synintryck, som återskapas och 

sätts ihop av en iakttagare. 

 

                                            
26 Örebro kommuns hemsida, Å-promenaden/skulpturer, 20100429 
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Vi kan genom dessa skulpturer göra en vandring i tiden i sällskap med Rosalind Krauss. 

Med hjälp av hennes Passages in Modern Sculpture där hon gör en beskrivning av hur 

konstnärer har brottats med tanken om hur framförallt skulptur upplevs och hur de 

under senare delen av 1800-talet började få insikten i det svåra i att ha en gemensam 

upplevelse av något. Vi kan då se de två första skulpturerna, i linje med Krauss 

resonemang, med sina tydliga gester som något förflutet, där det yttre uttrycket har en 

intention att vara allmängiltigt. Krauss beskriver hur en brytning med denna uppfattning 

inträffar under den senare hälften av 1800-talet och hon tar Rodins arbete som ett 

exempel på detta.27 

Detta med ett gemensamt minne är en passerad hållning enligt Krauss och den 

subjektiva upplevelsen i nuet har trätt i dess ställe. Vilken hållning man intar som 

betraktare av ett uttryck, som en ”Väktare” eller en ”Betraktare”, blir då en berättigad 

fråga. 

 

Enligt Krauss kan man se hur nutida skulptörer igen försöker finna ett allmängiltigt 

språk men nu baserat på vad sinnena kan ge och hon ger många exempel på detta i sin 

bok. Men ren varseblivning är svår att nå utan att vi blandar in minnen, föreställningar 

och det som kommer ifrån vårt sociala sammanhang. Krauss ger exempel på svårigheten 

i detta med, bland andra, Robert Morris olika verk med kolonner av samma storlek, 

material och färg men i olika positioner.28 Robert Morris förevisade dessa kolonner på 

många olika sätt. Det kunde vara i en bestående installation där de ställdes i olika 

positioner, liggande och stående. Det kunde också vara i små föreställningar där den ena 

kolonnen förevisades stående i några minuter och sedan upprepades det hela med 

kolonnen liggandes. Fast vi i vår föreställning vet att det är en likartad kolonn eller till 

och med densamma blir den liggande och stående två helt olika uppenbarelser. Där 

intrycket av massa, tyngd och storlek syns bli olika. 

 

Detta visar på svårigheten men Rosalind Krauss påpekar (det gör även Berleant) och 

visar med många exempel att en förgrundsgestalt i att ta sig ur detta dilemma är 

Merleau-Ponty. Hon påpekar som han, att det gäller att komma förbi attityden subjekt – 

                                            
27 Rodin, Auguste, 1840–1917, fransk skulptör, Passages in Modern Sculpture sid 23 - 29. 
28 Morris, Robert 1931 -, amerikansk skulptör och målare, Passages in Modern Sculpture sid 201-2, 238-9 
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objekt. Med tanke på hur olika vi ser Robert Morris kolonner citerar hon Merleau-

Pontys beskrivning av hur vi ser en väg som ligger framför oss. Vi måste inte säga att 

den är antingen perspektiviskt konvergerande eller parallell, utan hellre säga att jag är 

upptagen i vägen och jag håller fast vid den genom dess bildliga förvrängning och säger 

att intrycket varken är en perspektivisk projektion eller en verklig väg.29 

 

Med det föregående vill jag tydliggöra svårigheten med att i Merleau-Pontys anda, som 

jag nämnde i kap 1.4, ”Låta tingen (verken) tala till mig genom mina sinnen, emedan 

betydelsen ligger däri”.30 Svårigheten ligger, som jag har beskrivit, både hos de 

undersökta skulpturerna och hos betraktaren. Betraktaren som i sin perception också är 

bärare av minnen, föreställningar och intryck av all den sociala kontext som omger 

honom eller henne. När det gäller skulpturerna ligger de största svårigheterna i 

”Åkullens väktare” och ”Mellan slump och nödvändighet”, för i dessa verk finns en 

intention till en åtbörd, till en berättelse som kan vara svårtydd beroende på betraktarens 

förhistoria. 

 

Lilla regnet och ”Backdoor” är mer tillgängliga ur min undersöknings synpunkt. Det 

lekfulla i Lilla regnets uppenbarelse gör att jag kan låta mig uppslukas av det sinnliga 

uttrycket. ”Backdoor” är tydlig i sitt uttryck och får stöd för det av sin omgivning. 

”Backdoor” visar dessutom med sina öppningar med vinklade luckor gentemot 

omvärlden hän mot samma problematik som Rosalind Krauss beskriver och utvecklar i 

sin bok. Öppningarna bjuder in betraktaren till att bli medveten om varseblivningens 

betydelse i perceptionen och därigenom en påminnelse om själva kunskapsakten. För att 

börja lita på det som sinnena ger oss måste vi öva och det kan vi göra hos verk som 

”Backdoor”. Här har vi då ett annat exempel på hur vi kan öva vårt aktiva engagemang 

som Arnold Berleant så ofta poängterar i sina böcker The Aesthetics of Environment och 

Art and Engagement. Öppningarna ger oss synintryck som är lättbegripliga men 

situationen gör klart för oss hur perceptionen går till. 

 

 

                                            
29 Krauss, Rosalind Passages in Modern Sculpture, MIT Press paperback edition 1981, sid 239-240 

30 Se not 17 
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4. SAMMANFATTNING 

 

Jag har undersökt om fyra (fyra av tio) verk, som står längs ett promenadstråk, Lilla å – 

promenaden i Örebro, har skapats och placerats så att det vid betraktandet av dem 

många sinnen tas i anspråk. Om de är integrerade i den gåendes väg eller om det har 

skapats speciella platser för dem. Jag har också undersökt om den sinnliga 

varseblivningen i sig själv kan spela huvudrollen i perceptionen av de enskilda verken. 

Detta med tanke på den viktiga roll som filosofen Maurice Merleau-Ponty ger 

varseblivningen. Den gående betraktaren har varit mig själv. 

Jag har funnit att de fyra skulpturerna är väl integrerade i den gåendes väg. De är 

placerade så att de väcker intresse och är tillgängliga för ett mer närsynt handgripligt 

betraktande. En av de fyra, ”Mellan slump och nödvändighet” är också föremål för ett 

interaktivt spel då vandrare ofta har lagt något i skulpturens hand. ”Lilla regnet” och 

”Mellan slump och nödvändighet” finns som ett eget rum i den befintliga omgivningen 

medan ”Åkullens väktare” och ”Backdoor” är mer delaktiga i den redan befintliga 

miljön. Den första i naturmiljö, den andra som en del i en bebyggelse. 

 

Undersökningen visar att de här fyra skulpturerna väl bjuder in den gående till olika och 

intresseväckande erfarenheter. Rofyllt begrundande vid ”Mellan slump och 

nödvändighet” och stilla betraktelse över former från nutid och forntid vid ”Åkullens 

väktare”. Fantasifylld lek hos ”Lilla regnet” och vid ”Backdoor” en reflektion över 

tidens gång med sönderfall men också en påminnelse om vad en betraktare är, genom 

seendet genom murens öppningar. 

Om varseblivningens betydelse vid en konstbetraktelse har undersökningen visat att det 

ligger en stor svårighet i att överhuvudtaget komma till en ren varseblivning. Det är ju 

också i linje med vad Merleau-Ponty menade, att här måste vi komma till ett stort 

övande. ”Backdoor” hjälper oss i all sin enkelhet med detta genom att visa på hur 

iakttagelser, öppningarna i muren och deras vyer, måste sättas samman av en aktiv 

iakttagare. 
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Bilderna är fotograferade av författaren 

 

Bild framsida, ”Mellan slump och nödvändighet” av Stefan Rydéen (bild 16) 

  

Backdoor av James Bates (bild 1 – 6) 
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Bild 3 
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Bild 6 
 

 
 

 

Lilla regnet av Johan Ledung (bild 7 – 9) 

Bild 7 
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Bild 9 
 

 
 

 

Åkullens väktare av Uta Jacobs (bild 10 – 12) 
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Bild 12 
 

 
 

 

Mellan slump och nödvändighet – Stefan Rydéen (bild 13 – 17) 

Bild 13 
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