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Abstrakt 

 

Offentlig skulptur är en viktig del av ett samhälles/en stads offentliga miljö. Tillsammans med arkitekturen blir 

det samhället/stadens ansikte. 1960-talet var en brytningstid, konstdebatten tog fart i Sverige en ny generation 

konstnärer var på väg. De var gränsöverskridande både i fråga om uttrycksmedel och tekniker. Konsten fick en 

ny funktion, den skulle förmedla ett budskap den skulle ta ställning i samhällsdebatten. En annan funktion som 

offentlig skulptur ofta haft är att stå som monument, i uppsatsen diskuteras om den funktionen har förändrats till 

att vara mer universell. Syftet med uppsatsen är att försöka se hur en mellanstor svensk stad, Borlänge, 

påverkades under 1960- och 70talet samt vad dessa decennier har satt för spår i den senare offentliga miljön.  
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Inledning 

 

Varför har en stor röd skulptur av en paprika placerats på en av de centralaste platserna i en 

stad? 

  Denna fråga gjorde mig så nyfiken att den resulterade i en studie. 

 

Att leva i en stad under en längre tid, låta den finnas där som en följeslagare efter vägen gör 

att relationen till den förändras med tidens gång. En stads karaktär påverkar dem som lever i 

den, men hur formas då denna karaktär? 

  Om vi antar att människorna som lever i en stad är dess själ så är stadens form, arkitektur 

och offentliga miljö dess ansikte, mot de bofasta likväl som mot de mer tillfälligt besökande.  

För att få en uppfattning om vad som formar en stads "ansikte" väljer jag att studera den ur ett 

estetiskt perspektiv. Eftersom jag tror att den offentliga konsten har en stor betydelse för 

karaktären.  

  Den stad jag väljer att studera lite närmare är Borlänge, en relativt ung industristad i Dalarna. 

Min relation till staden har över tid förändrats från att jag har tagit dess karaktär förgiven till 

att idag stå lite frågande till varför den ser ut som den gör. Stadens karaktär påverkas enligt 

min mening starkt av dess offentliga skulptur. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Mitt syfte med detta arbete är att försöka se vad som påverkat valet av den offentliga 

skulpturen som står placerad i stadskärnan. På grund av att stadskärnans utseende förändrades 

kraftigt under 1960- och 1970 talet koncentrerar jag min studie runt dessa decennier. En viktig 

orsak till mitt val av tidsperiod är att under dessa årtionden köptes merparten av de skulpturer 

som är placerade där än i dag in. Eftersom Borlänges skulptur enligt min mening är lite 

speciell i sitt utförande anser jag att det är intressant att försöka se om den har en monumental 

eller en mer universell karaktär. 

 

Min frågeställning är således: Vad påverkade valet av Borlänge centrums offentliga skulptur 

och hur har den i sin tur påverkat stadens miljö samt har skulpturen en monumental eller en 

mer universell karaktär? 

 

 



 6 

Teori och metod 

 

För att få svar på min frågeställning har jag genom litteraturstudier sökt mig bakåt i Borlänges 

historia. För att få förståelse för samtiden har jag gjort en kortare tillbakablick till 1960- och 

70-talens Sverige. I undersökningen finns beskrivningar av sju offentliga skulpturer centralt 

placerade i staden. * För att få svar på skulpturens betydelser har jag studerat och resonerat 

kring teorier i The Art of Art History: A Critical Anthology,
1
 kapitel sex av Rosalind Krauss 

samt Jessica Sjöholm Skrubbes
2
 avhandling Skulptur i folkhemmet. 

Tidigare forskning 

 

Den offentliga skulpturen i Borlänge har jag inte funnit så mycket litteratur om utan jag har 

till största delen använt mig av broschyrer utgivna av Borlänge kommuns Kulturnämnd, 

Konst på gatan 
3
samt Skulptursommar.

4
  

 

1. Borlänge 

  
 

Eftersom jag kommer att studera offentlig skulptur i centrala Borlänge koncentrerar jag 

beskrivningen av staden till att gälla stadskärnan. 

 

1:1 Stadens historia 

 

Borlänge är en ung stad som starkt förenklat kan sägas ha sitt ursprung i Domnarvets 

järnverk. Tidigare fanns här Borlänge by, senare bruket och köpingen, som kan ses som 

produkter av 1870-talet. Borlänge by hade ingen större betydelse för dessa samhällens 

uppkomst utan bruket var en produkt av järnverket och köpingen ett svar på behovet av varor 

och tjänster från bruket. Dessa samhällen var en reaktion på 1800-talets brukssamhälle där 

den fria marknadens spel bildade servicesamhällen utanför brukssamhällets patriarkiska 

organisation. Begreppet komplementsamhälle har lanserats för att täcka denna typ av 

                                                           
 
 Ett speciellt tack riktar jag till Katarina Tegen-Höckerlind kulturassistent på Borlänge Kulturnämnd, som gjort 

det möjligt för mig att få ta del av för uppsatsen viktiga utställningsbroschyrer. 
1
 Rosalind Krauss, Donald Preziosi, The art of Art History: A Critical Anthology, Hong Kong 1998 

2
 Jessica Sjöholm Skrubbe, Skulptur i folkhemmet den offentliga skulpturens institutionalisering, referentialitet och rumsliga 

situationer 1940 – 1975. Riga 2007.sid. 275. 
3
 Konst på gatan, Borlänge kommun Kulturnämnden, 1968 – 1977. 

4
 Skulptursommar i Borlänge 14/6-24/8 1986, Borlänge kommun Kulturnämnden Skulpturförbundet.
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servicesamhällen. Snart fanns här allehanda handelsmän och hantverkare, folkrörelsen fick 

fäste och köpingen utvecklades från ett komplementsamhälle för bruket till en centralort för 

en större region.
5
 

 

Köpingen expanderade under 1900-talets första hälft. Detta berodde främst på den snabbt 

växande industrin som medverkade till att utveckla köpingen till ett vitalt handelscentrum 

samt en utveckling av dess gamla ställning som landsvägsknut, vilket gjort att den nu också 

blivit en mötesplats för flera viktiga järnvägslinjer. En annan viktig orsak var att de 

omkringliggande områdena var de rikaste och tätast befolkade i hela landskapet, vilket 

resulterade i att nyetablerade företagare gjorde lysande affärer. 

Mot andra världskrigets slut stod Sverige starkt med sin oskadade produktionsapparat till 

skillnad från ett annars så till stora delar härjat Europa. Stora anläggningar som till exempel 

Borlänge kunde se fram emot en ljus framtid.
6
 

 

I takt med köpingens expanderande ökade också behovet av mark, järnverket Domnarvet ägde 

tillgång till betydande markområden inom kommunen. En sammanslagning av Borlänge 

köping och Domnarvets municipalsamhälle blev därför en gynnsam lösning.
7
 

" När Borlänge blev stad på nyårsnatten 1944 skedde det i en anda av förtröstan och 

framtidstro.".
8
 

 

Under 1940-talet fanns en utpräglad brist på arbetskraft och många nyinflyttningar gjorde att 

staden snabbt måste expandera.
9
 Vid slutet av 1950-talet nådde inflyttningen sin kulmen , 

främst invandrade man från Finland men också från Danmark och Norge
10

 

Stålindustrins djupa kris med början 1976 fick djupgående konsekvenser för staden, 

järnverket, samhällets ekonomiska hörnpelare vacklade. Även Kvarnsvedens pappersbruk 

som varit en betydande del av industristaden fick skära ned på personal. Staden fick lov att se 

sig om efter andra näringar att bygga vidare på. När staten utlokaliserade Vägverket, 

Trafiksäkerhetsverket liksom Banverket till Borlänge blev dessa verk, viktiga för det lokala 

                                                           
5
 Mats Hellspong, Borlänge studie av ett brukssamhälle, Dalarnas fornminnes och hembygdsförbund, Dalarnas 

museum, Falun 1973. 
6
 Sven Rydberg m.fl. Eftertankar om Borlängebygden under 600 år, Borlänge Kommun, Borlänge 1995, sid. 9.  

7
 Borlänge kommun, Stadsbyggnadskontoret September2000, Rapport 10 Kulturprogrammet Industrialismen 

exempel från Tunabygdens omvandling från jordbruksbyar till industrisamhälle. sid. 132. 
8
 Sven Rydberg m.fl. 1995, sid. 9. 

9
 Sven Rydberg m.fl. 1995, sid. 16.  

10
  Sven Rydberg m.fl. 1995, sid. 106.
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näringslivet och är så än i dag. Högskolan och dess verksamhet i Teknikdalen blev och är 

viktiga liksom intresset för miljövården.
11

 

 

På cirka två mils avstånd från Borlänge ligger Falun. Falun är betydligt äldre än Borlänge, 

1641 respektive 1944. Dessa städer kompletterar och i viss mån konkurerar med varandra. I 

sin bok Den svenska staden skriver Christer Ahlberger att många städer i Sverige är placerade 

parvis, han kallar dem syskonstäder. Ett exempel på syskonstäder som han håller fram är 

Falun-Borlänge. Ofta är den ena staden en äldre stadsbildning från medeltiden eller 

stormaktstiden och den yngre har kommit till under 1900-talet. Den yngre stadens näringsliv 

har främst industrin som bas och den äldre mer specialiserad på offentlig verksamhet. Faluns 

bas har varit bland annat sjukvård och administration. Funktionsuppdelningen mellan städerna 

gjorde att de stod i ett komplementärt förhållande till varandra. Närheten dem emellan gör att 

människor lätt kan pendla och därmed välja att arbeta i någon av dem. Städernas olikheter i 

verksamheter och därmed ekonomi har gjort att det även blivit skillnader i den sociala 

sammansättningen av befolkningen. Åtminstone tidigare har invandringen främst varit 

kopplad till brist på arbetskraft inom industrin, som till exempelvis Borlänge. Det finns ingen 

direkt koppling mellan industrialiseringen och stadsomvandling, men mycket talar för att den 

förda politiken ligger bakom att den äldre stadens stadskärna ofta är välbevarad. Den yngre 

staden har ofta varit utsatt för tämligen brutala ingrepp, då främst under 1960-talet.
12

 

  

1:2 Den yttre miljön 

 

Borlänge centrum var vid förra sekelskiftet till största delen en trästad, längs husen löpte 

trätrottoarer. Vid en stor brand i centrala Borlänge 1900 lades ett dussin fastigheter i aska. 

Händelsen gav upphov till att ett flertal fastigheter uppfördes i sten.
13

 

  1916 publicerar professorn i geografi Erik Granlund i facktidskriften Ymer en artikel med 

titeln" Borlänge. En egenartad stadstyp". Han skriver att köpingen utgjorde centrum i en 

vidsträckt enhet, denna enhet hade en i geografisk mening egendomlig form genom att den 

bestod i en rad sammanvuxna byar, där man såg mönstret från de äldre bondbyarna i 

stadsplanen.
 
 

                                                           
11   

Mats Hellspong 1973, sid. 110-112. 
12

  Christer Ahlberger.Den svenska staden – vinnare och förlorare, Stockholm 2001, sid. 108-111. 
13

  Mats Hellspong. 1973, sid. 82-83. 
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  Under 1920- och 1930-talen ökade bebyggelsen i de direkt angränsande områdena kring den 

centrala delen av staden och det uppfördes både flerfamiljshus och villor.
 14

 

 

Kritiken var hård mot det stora torget i staden, Sveatorget. Torgets stilblandning anfördes av 

arkitekten John Åkerlund 1913 som ett typexempel på dålig miljö. Åkerlund "jämförde i en 

uppsats från 1913 med bild en torgfasad från Hjo vid Vättern med en fasad från Sveatorget i 

Borlänge. Torgsidan från Hjo fick utgöra ett exempel på traditionell och traditionsmedveten 

byggnadskonst, som var förebildig, medan fasaden mot Sveatorget med dess stilblandning" 

anfördes som motsatsen.
15

 

  Funktionalismen gjorde under 1930-talet sitt intåg i staden i och med det nya affärshuset 

Konsum på just Sveatorget ritat av KF:s arkitektkontor.
16

 

  Den nya staden följdes under senare delen av 1940- och 1950-talet av en 

bebyggelseexpansion i de yttre områdena av stadskärnan. 

  Svåra ingrepp gjordes under1960- och 70-talet i stadskärnan. Behovet av radikala lösningar 

på trafikproblem och expansionen av varuhus och institutioner var faktorer som låg bakom, i 

Borlänge likväl som i många andra svenska tätorter. Under främst 1970-talet gjordes stora 

ingrepp längs de gamla affärsgatorna. Några av gatorna blev gågator, bebyggelsen 

förändrades efter tidens behov av hotell, varuhus m.m. i sådan omfattning att den äldre 

bebyggelsen  nästan utplånades.
17

 

 

Under åren har flera profilskapande byggnader tillkommit så som biblioteket, 1972 som 

ersatte det funktionalistiska Domushuset vid Sveatorget. Andra exempel är Folkets hus, 1985 

i nära anslutning till centrum. Ett annat signifikativt tillskott är Kupolen, ett köpcentrum som 

byggdes på gångavstånd från stadskärnan. Önskemål från stadsbyggarna i Borlänge är att fler 

representativa objekt uppförs i centrum ss. kyrka, konserthus, ett mer markerat torg. I grunden 

är och förblir problematiken kring samhällets centrum att den saknar en tillräckligt tydlig 

identitet.
18

  

 Hans Dahlqvist skriver i sin bok Borlänge – stad i 2000-talet
19

 att under 90-talet blossade en 

intensiv debatt upp om hur att få Borlänge centrum levande, en dragkamp pågick om 

kunderna mellan köpcentrat Kupolen och centrum. Centrum är på 1990-talet inte större än det 

                                                           
14

  Mats Hellspong. 1973,  sid. 141. 
15

 Sven Rydberg m. fl.1995, sid. 103 
16

 Sven Rydberg m.fl. 1995, sid. 105. 
17

 Sven Rydberg m.fl. 1995, sid. 142-143.
  

18
 Sven Rydberg m.fl. 1995, sid. 112-113. 

19
 Hans Dalhqvist, Borlänge – stad i 2000-talet,Malung, 1999.  
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som fanns när Borlänge var Köping. Staden karta blir också annorlunda än äldre städer då de 

ofta har ett klart nav ss. ett rådhus, en kyrka att växa kring. Tiden ger Borlänge en andra 

chans, i framtiden kanske framtida stadsplanerare skyndar lite långsammare och en 

stadsförnyelse kan få växa fram och på så vis gynna stadens centrum.
20

 

 

 

1:3 Den offentliga konsten 

 

På grund av att stadskärnans offentliga konst till största delen är beställd eller inköpt under 

1960- och 1970-talen och framåt kommer jag här att koncentrera min studie på tiden från 

1960 och framåt. För studien nedan har jag främst använt mig av broschyrer utgivna i 

samband med arrangemanget "Konst på gatan", som arrangerades mellan åren 1968 och 1977. 

 

Borlänge stads kulturnämnd gjorde 1968 ett försök att med en öppen konstutställning bjuda 

på något annorlunda, i försök att låta konst och konstyttringar få en större del av folkets 

hjärtan. För att göra detta möjligt skulle innevånarna få tillfälle att möta alla sorters 

konstyttringar överallt i sin vardag.  Arrangemanget kallades "Konst på gatan", konstnärer 

från olika delar av landet fick under cirka en månads tid ställa ut sina verk på gågatorna i 

stadens centrum. De konstverk som inte tålde att stå utomhus, som till exempel målningar, 

fick placeras i affärslokalerna utefter gatorna. "Konst på gatan" blev ett uppskattat 

arrangemang och fortsatte att hållas varje sommar fram till 1977.
21

  

Staden var inte först med tillfälliga konstutställningar vare sig i Europa eller i Sverige, dock 

var iden att göra det till ett återkommande årligt inslag nytt även i Europa.
22

 

 

  Innehållet varierades från att till exempel 1974 innehålla konstverk som rymmer ett klart 

markerat socialt och allmänmänskligt innehåll, till mycket stora skulpturer 1977 som 

fungerade som "miljöskapare". Ett annat exempel på variation i stilar och material är att vissa 

år fanns emaljarbeten, andra träskulptur och åter andra lekskulptur osv. med, detta för att inte 

få en slentrian i arrangemanget. Längden har också varierats från cirka en månad till tre.  Ett 

exempel på antal skulpturer är 1977 då arton skulptörer deltog med femtioåtta verk. 

                                                           
20

 Hans Dalhqvist, 1999, sid. 8- 33. 
21

 Sammanställning av inköp från "konst på gatan", Borlänge Kulturnämnd.
 

22 Jessica Sjöholm Skrubbe, 2007.sid. 275. 
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  I 1972 års broschyr reflekterar man över arrangemangen som varit. Man skriver att i denna 

typ av utställning låter man konsten besöka människan och inte traditionellt tvärt om. 

Reaktionerna har varit många både positiva och negativa, men aldrig likgiltiga. 
23

  

Under åren som "Konst på gatan" arrangerades inköptes ett flertal skulpturer som placerats i 

centrum.
24

 

  1986 kom arrangemanget tillbaka i en något annan skepnad, "Skulptursommar". Nu lämnas 

gatumiljön för att i stället låta skulpturer stå i den grönskande Liljekvistska parken i centrala 

Borlänge samt att lite mindre verk ställs ut i Folkets hus. Förhoppningen var att den lite 

lugnare placeringen skulle vinna allmänhetens gillande, samtidigt blir arrangemanget mer 

överskådligt och lättillgängligt.
25

 

 

 

. 

2. Sverige under 1960- och 1970-talet 

 

Eftersom jag har för avsikt att studera konsten betydelse, och då främst skulpturen, kommer 

jag här att se på dessa decennier främst ur ett estetiskt perspektiv. I texten nedan har jag 

använt mig av Bengt Olvångs bok Våga se
26

!, samt utställningskatalogen Hjärtat sitter till 

vänster som är sammanställd av Bo A. Karlsson m.fl.
27

 Eftersom Olvång var mycket delaktig 

i samtidens händelser samt personligt engagerad får jag ha i minnet att det är hans syn på 

saken, men finner den ändå relevant att ta upp i min studie. 

2:1  Konsten övergripande 

  

Bengt Olvång skriver i sin bok Våga se! från 1983 att kriget var över, konfetti regnade över 

Kungsgatan. Alla kysste alla och ur Europas ruinhögar grävdes de idéer fram som legat i 

dvala under de fasansfulla åren fram. 

  Vidare skriver Olvång att "modernismens" skulle inhämtas dess klassiker så som Picasso, 

Klee, Kandinsky osv. studerades. Folkbildarböcker som till exempel Brännsegel, Att förstå 

                                                           
23   

Borlänge Kulturnämnd, utställningsbroschyr, Konst på gatan, 27 skuptörer 54 verk, 27/5-20/8 1972. 
24

  Borlänge Kulturnämnd, utställningsbroschyr, Skulptursommar i Borlänge 14/6 – 24/8 1986. Skulpturförbundet.
 

25
  Sammanställning av inköp från "konst på gatan", Borlänge Kulturnämnd.

  

26
  Bengt Olvång, Våga se svensk konst 1945 – 1980, Udevalla 1983 

27 Bo A. Karlsson m.fl. Hjärtat sitter till vänster ,Göteborgs konstmuseum i samband med utställningen Hjärttat sitter till       

vänster 7/3 – 1/6 1998, Trelleborg 1998. sid. 6. 
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konst och Bildkomposition gavs ut. Folket var trögt men lät sig eldas upp, skriver Olvång, och 

1954 var det dags för konkretistiska draperier i hemmen, Karl Axel Pehrsons omarbetade 

oljemålning "Strömningar" såldes som tygtrycket "Delfinsk rörelse" på metervara.
28

 

  Modern konst var ännu vid 1960-talets inbrott exklusiv, för eliten. "Med viss överdrift kan 

sägas att modern konst var något abstrakt."
29

 Men 1960-talet var en brytningstid, 

klassamhället började brytas upp, politiskt engagemang bland de unga, du-reformen m.m. var 

faktorer som spelade in. En ny generation konstnärer var på väg, gränsöverskridande både i 

fråga om uttrycksmedel och tekniker. Konstdebatten tog fart i och med Svenska 

Konstakademins högtidssammanträde våren 1962. Frågor som ställdes var bl.a: - är allting 

konst?, - är konstnärer utan framtid? En stor inspirationskälla blev den engelska och 

amerikanska pop-konsten, den visade vägen för många unga och blev paradoxalt nog en 

svenskare konst för dem. Moderna museet i Stockholm blev ett av världens aktivaste i fråga 

om att föra fram den aktuellaste konsten. Konsten uppmärksammades i tidningar och 

tidskrifter och i det relativt nya mediet TV.
30

  

 

. 

Den nya generationens konstnärer kom att arbeta på ett nytt sätt. Man tog hjälp av media och 

samspelade med reklamvärlden, politiska organisationer och gruppbildningar.
31

  

  På 1960-talet avlivades tanken på att konst var en inomestetisk angelägenhet, utan man insåg 

att konst och politik hängde ihop. Att använda motivet som förevändning för färg- och 

formövningar blev en suspekt tanke. Det blev omöjligt att måla abstrakt, konstnären 

kommunicerade genom konsten och vilket budskap han förmedlad -för eller emot 

imperialismen, för eller emot socialismen osv. Nu när konsten gjordes för att övertyga 

betraktaren fick konsten ett ärende, att söka upp publiken. Främst sökte den upp arbetarna 

som var de som skulle välta kapitalismen över ända.
32

 

 Olvång menar vidare att grovt sett finner man två konstriktningar i samtidens tidskrifter ss. 

Konstrevy och Paletten; expressionism och popkonst. Popestetiken innebär framförallt ett sätt 

att leva i det "postindustriella" samhället, ett samhälle där den mekaniska utvecklingsfasen är 

förbi och där man istället börjat att införa komplicerade, elektroniskt styrda processer. 

Konsten var full av detaljer och sensuella beskrivningar där symtom och reaktion kunde 

iakttas men inte sambandet eller "meningen". 

                                                           
28

  Bengt Olvång, 1983, sid. 11.
  

29  
 Bo A. Karlsson m.fl. 1998. sid. 6. 

30   
Bo A. Karlsson m.fl., 1998,  sid. 6-16. 

31   
Bo A. Karlsson m.fl. 1998. sid. 6. 

32   
Bengt Olvång 1983, sid.7. 
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 Konstnärerna jagade tingen skriver Olvång det maskinproducerade ansågs vackrare och 

bättre än hantverksskapade, det var det färdiggjorda som blev målet för konstnärernas 

sökande. De serieproducerade anonyma tingen förlorade sin verklighetskaraktär och måste 

erövras tillbaka till det levande livet. Det faktiska saknades i den till synes materiella kulturen, 

tingen var lika, det blev svårt att få ett personligt förhållande till dem, våra liv blev mer och 

mer abstrakt. 

 Förbindelsen mellan sinnesupplevelserna och det levande, tolkande subjektet var borta, 

begreppet asketism kan här användas även inom bildkonsten. Främlingskapet inför de blanka, 

perfekt formgivna industriprodukterna i vår omgivning, alienationen i varusamhället.
33

 

Någonstans borde bildkonsten ändå visa verkligheten, istället för " ämnets betydelselöshet", 

var kanske de argument som fått gro sig allt starkare inom den abstrakta modernistiska 

bildspråket.
34

 Välståndsfasaden hade trots allt sina sprickor, "vietnamkriget och FNL-

demonstrationerna satte strålkastarljuset på några av de sämst maskerade sprickorna"
35

. Men 

var det nog att upptäcka alienationen, inom konsten skulle man handla och ta ställning, 

"bildaktivist" blev ordet för dagen. Den nya form av konst tågade in, happenings, allkonstverk 

och publikdeltagande.
36

 

  Deformering av kroppar på dramatiskt och illusoriskt inplacerade i rum med hisnande 

perspektiv, där utmärglade kroppar bildade eget kugghjul skriver Olvång om Ulf Rahmbergs 

Målning nr 18, 1996. Abstrakta begrepp omsattes i fysiologiska förhållanden på ett 

provokativt sätt och allegoriska omskrivningar för olika typer av socialt förtryck.
37

 Konsten 

flyttade ut på gatan ett exempel är Grupp 16 som med portabla gatuskulpturer, "Julgranarna", 

i en aktion mot julhandeln.
38

 

 

 

2:2  Skulpturen 
 

Bengt Olvång menar att skulpturen har speciella villkor, en skulptör arbetar inte för dagen 

utan för morgondagen. Formerna ska stå sig i generationer, inte bara som slitstarkt material 

utan också som evigt liv, som en pust av en ande. Särkilt gäller detta för offentliga skulpturen, 

monumentalskulptur. "Drömmen om monumentet är ohjälpligt förknippat med drömmen om 

                                                           
33

  Bengt Olvång 1983, sid. 23-27. 
34

, Bengt Olvång 1983, sid 42. 
35

  Bengt Olvång 1983, sid. 66. 
36

  Bengt Olvång 1983, sid. 66. 
37

  Bengt Olvång 1983, sid 76. 
38

  Bengt Olvång 1983, sid. 96. 

 



 14 

evighet. Monumentets ide` är en protest mot tiden. En utmaning mot död och förintelse. 

Monumentet är upphöjt över tiden." 

  En politiskt aktiv socialrealistisk skulptur borde då vara en anomali, dock gjorde bl.a. Grupp 

16 aktioner med portala torgskulpturer. Att offentlig skulptur inte bör vara ett politiskt 

uttalande skriver Claes Hake i Paletten 1972, apropå en egen erfarenhet där hans skulpturer ej 

blivit accepterade utan anklagade för att stå för ett visst politiskt budskap. Han skriver vidare 

att tydligen bör (eller rent av ska) skulpturer vara helt nollställda, så att det inte går att tolka 

dem åt något håll. 

  1970-talets skulpturer hade fortfarande främst monumental karaktär och tolkningarna skulle 

hålla sig inom bestämda, formbundna gränser. Om de speglar händelser för tiden så är det i en 

mycket abstrakt, överförd mening. Å andra sidan har skulpturala former haft betydelse för 

utformningen av de politiska budskapen. Under 1970-talet har skulptur och scenografi haft 

betydelse för utformningen av debatt- och informationsutställningar. I demonstrationer 

använde man sig ofta av tredimensionella konstverk, symboler i form av skulptur.
39

 

  Materialprimitivism till exempelvis i valet av trä som material kunde uppfattas som radikalt 

och ibland socialistiskt i förhållande till popkonstens ytestetik. 

Skulpturerna visade i vissa fall på behovet av att göra allegoriska sammanfattningar av läget, 

läget i en omöjlig värld drivet till sin spets.
40

 

 Jessica Sjöholm Skrubbe sriver i sin avhandling Skulptur i folkhemmet om begreppet 

miljökonst. Konsten skulle nu inte bara placeras och göras tillgänglig i den offentliga miljön 

den skulle också bidra till gestaltning av denna. Konstnärens verk blev mer och mer aktiva 

skapare av den offentliga miljön under 1960 – och 70 talet istället för att deras verk var konst 

i offentlig miljö. Miljön skulle om möjligt göras mänskligt trivsam med konst, rabatter, 

lekplatser m.m.
41

 

 

3.  Teorier om skulptur 
 

I det här kapitlet har jag dels använt Donald Preziosis bok The Art of Art History: A Critical 

Anthology. Jag har valt att använda mig av den del av kapitel sex som är skriven 1979 av 

Rosalind Krauss, Sculpture in the Expanded Field.
42

  Jag har också använt mig av Jessica 

Sjöholm Skrubbes avhandling Skulptur i folkhemmet.
43

 

                                                           
39

  Bengt Olvång 1983, sid. 157-158. 
40

  Bengt Olvång 1983, sid. 170-174. 
41

  Jessica Sjöholm Skrubbe, 2007. sid. 46-47. 
42

  Donald Preziosi, 1998 
43

  Jessica Sjöholm Skrubbe, 2007 
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Som Rosalind Krauss påpekar, har under de senaste tio åren ganska överraskande saker 

kommit att kallas skulptur. Smala korridorer med TV-monitorer placerade vid slutet av dem, 

stora fotodokumentationer, speglar placerade i ovanliga vinklar i vanliga rum osv. Inget av 

dessa föremål kan sägas tillhöra kategorin skulpturer om inte denna kategori kan göras 

oändligt följsam. Krauss skriver vidare att begreppet modernism har tänjts ut hur långt som 

helst samt kommit att inkludera vad som helst. Modernismen har tänjts ut och blivit att kallas 

postmodernism. Hon menar att modernismens skulptur hade en traditionell tanke om rymd, 

betraktande subjekt och monumentalitet till skillnad mot postmodernismens "expanderande 

fält". Hon skriver vidare att skulpturen är icke-universiell men är historiskt bunden. Genom 

att se sambanden med mellan samtidens skulptur/konst och primitiv konst får den en 

förklaring.
44

  

 J. S. Skrubbe skriver att enligt Rosalind Krauss fungerade skulpturen före modernismen 

enligt monumentens logig, den var platsspecifik, symbolisk och representerade händelser 

m.m. utanför sig själv. Modernismens skulptur åt det motsatta, självrefererande och platslös.
45

 

  Med piedestalens/fundamentets försvinnande har också själva skulpturens "kropp" 

försvunnit. En skulptur som vilar "på sig själv" på en "hemlös" plats är inte längre ett 

monument, den befinner sig i ingenmansland. Den har blivit något abstrakt som man gått in i 

när man är på väg till tavlan.
46

 Eller som J.S.Skrubbe skriver att det i efterhand blivit att kallas 

drop (eller plop) sculpture, skulpturen är likt en främmande fågel som råkat slagit sig ner på 

en plats.
47

 

 J. S. Skugge skriver om den offentliga skulpturens placering, där receptionssituationen skiljer 

sig beroende på omgivningen runt den. Hon menar att en skulptur som står intill en trappa, en 

byggnad inte ger betraktaren tillfälle att se den från alla håll, den förlorar en del av sin 

tredimensionella verkan. Detta i sin tur behöver inte vara negativt men den blir inte fristående 

utan en del av arkitekturen. Den adresserar betraktaren mer som en tvådimensionell bild. Här 

tar hon som exempel bl.a. Allan Runefelts skulptur Främling från 1957 i Lund.
48

 

 

                                                           
44

. Rosalind Krauss, 1998, sid.277-298. 
45

  Jessica Sjöholm Skrubbe, 2007 sid. 227. 
46

  Rosalind Krauss, 1998, sid. 277-298. 
47

  Jessica Sjöholm Skrubbe, 2007 sid. 227. 
48

  Jessica Sjöholm Skrubbe, 2007 sid. 217-227. 
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4. Beskrivning av skulptur  

 

På grund av uppsatsens koncentration på 1960 och 70-tal har jag gjort ett urval dels beroende 

av att dessa skulpturer är inköpta under dessa år, dels att de enligt min mening är 

representativa för tiden. Då jag också koncentrerar min studie till Borlänge centrum har jag 

valt skulpturer placerade där. Eftersom jag vill begränsa min studie något har jag valt att 

beskriva sju skulpturer. Dessa har förutom ovanstående orsaker blivit valda på grund av att 

jag funnit dem tidstypiska i sin utformning. Då skulpturerna enligt min mening är tidstypiska 

finner jag dem intressanta att studera i frågan om dess eventuella universala och/eller 

monumentala karaktär.  

  Pga. att stora delar av handeln under senare år har flyttats från stadskärnan till köpcentrumet 

Kupolen har jag valt att beskriva tre rondellskulpturer placerade på det avsnitt av riksväg 70 

som löper mellan stadskärnan och Kupolen. Dessa tre skulpturer från 1990 och framåt är dels 

pga. sin placering, dels pga. sin utformning enligt min mening representativa för stadens 

nutida offentliga utsmyckning. Riksväg 70 är en starkt trafikerad väg och genomfartsled. Det 

är också den väg som trafikanter som endast ska besöka köpcentrat Kupolen och inte 

stadskärnans centrum ser. Det är också en av anledningarna till att jag valde att ta dem med i 

min studie. Jag menar att genom att studera dessa skulpturer kan jag få en uppfattning om hur 

1960- och 70talets skulptur påverkat senare skulptur. 
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4.1 Paprika: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Axel Nordell. Paprika , inköpt 1971, Glasfiberarmerad plast. 

 

Paprika av Axel Nordell är en lekskulptur i röd glasfiberarmerad plast. Den är ett par meter hög och ca 

tre meter i diameter. Den har en mjuk och klättervänlig utformning, i form av en stiliserad halv paprika 

som visar sitt fröhus. Paprika vilar så att säga på sin ena långsida där fröhuset pekar uppåt. Denna 

utformning ger en rad möjligheter för lek. Man kan klättra upp för en trappa längst fröhuset och åka 

rutschbana ner för nästa sida. Kanten är lågt formad på två av skulpturens sidor, här kan barn kliva in i 

den. På den ena kortsidan finns ett hål ca en meter i diameter som också kan användas till in- och 

utgång. Skulpturen har direkt anknytning till marken och vilar i en stor "sandlåda". Paprika är 

placerad mitt på stadens stora torg Sveatorget. Den har varit placerad där sen den köptes in, dock har 

den flyttats runt på torget. Den köptes in av Borlänge Kommun 1971 från konstutställningen "Konst på 

gatan". 

 Lekskulpturerna fick en dubbel funktion, lekredskap och konstpedagogiskt verktyg. Med sin 

tydliga funktionalitet och ofta dekorativa estetiska verkan bryter de mot föreställningar om 

renlärig modernistisk skulptur.
49

 

 Paprikan är menar jag den skulptur i Borlänge som är den man ser tydligast och den som 

används flitigast ganska naturligt då det är en lekskulptur men just därför blir den också sedd 

av barnen. Det är tror jag den skulptur som alla i staden känner till, den har blivit en mycket 

betydande del av Sveatorget. 

  

                                                           
49

 Jessica Sjöholm Skrubbe, 2007, sid. 202-203. 

Fotografi av skulpturen Paprika. 
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4.2 Främling: 

 

                                                            

 

 

 
 

   Bild 2. Allan Runefeldt, Främling, inköpt 1969, lättmetall. 

 

Främling av Allan Runefeldt är en ca en och en halv meter hög skulptur i lättmetall. Dess 

utformning påminner om ett djur. Den liknar enligt min mening mest en känguru (även så 

kallad i folkmun). Att ytan inte är slät utan lätt buktig ger en känsla av päls och förstärker 

därmed intrycket av ett djur. Den är bredare nedtill och smalnar av uppåt. Figuren har inga 

ben utan vilar på sin rundnätta "underkropp", på ett fundament av sten. Främling har armar, 

översta delen av armarna är upplyfta i ca nittio graders vinkel. Underarmarna och "tassarna" 

är upplyfta och redo som inför ett slagsmål. Skulpturens huvud "stolt" upprätt men "nosen" 

lite på sned, detta val av vinklar tycker jag ger figuren ett uttryck av en kombination av orädd 

stolthet men också nyfiken, vänlig försiktighet. Främling är placerad på ett av stadens 

centralaste platser där stadens huvudgata samt den ena gågatan korsar varandra. Den står fritt 

på gångstråket som då innebär att betraktaren cirkulerar runt den. Den är inköpt av Borlänge 

Kommun från utställningen "Konst på gatan" 1969. 

 Ett till exemplar av skulpturen Främling (1957) finns placerad utanför Fysiologiska 

institutionen vid Lunds universitet, där den är placerad nära en vägg.
50

  

                                                           

 

50
 Jessica Sjöholm Skrubbe, 2007, sid. 226-227. 

Fotografi av skulpturen 

Främling. 
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4.3 Alienation: 

                                                                

 

 
 

Bild 3. Rolf Denman, Alienation, inköpt 1974, rostfritt stål. 

 

Skulpturen Alienation av Rolf Denman är gjord av lättmetall. Den har formen av en 

människogestalt. Gestalten har ben men inga fötter, konturerna av an buk och ett bröst men 

inga armar. Halsen och huvudet har endast konturer och likt mellangärdet inget innehåll (det 

är populärt att försöka träffa hålen med snöboll på vintern). Skulpturen har inte de från sidan 

runda former som en kropp har utan formerna är tillplattade. 

  Stålet har tillfogats sneda osymmetriska ränder på fram och baksidan, den har annars släta 

ytor. Alienation står på ett fundament av sten, själva skulpturen är ca en meter hög. Den är 

placerad på Wallintorget som är ett relativt litet torg som inte inbjuder till att sätta sig ner utan 

som man för det mesta bara passerar genom. Skulpturen är inköpt från "Konst på gatan" 1974. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

Fotografi av skulpturen 

Alienation.. 
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4.4 Kuli: 

 

 
 

 
Bild 4. Olof Hellström, Kuli, inköpt 1975, brons och järn. 

 

Olof  Hellströms skulptur Kuli är gjord i brons och järn. Den vilar på ett fundament av sten, 

skulpturen är ca en meter hög. Kuli består av ett hjul, likt en cykels. Hjulet dras av ett par 

framåtsträvande ben i två järnstänger fastsatta i navet. Uppe på hjulet vilar en arm, i brons. 

Armen är i proportion till benparet mycket stor. Handen på armen håller om hjulet, liksom för 

att stanna hjulets framfart. Skulpturen är placerad i Liljeqvistska parken, stadens gröna oas, 

där den står lite undanskymd bland all grönska (dock ingen grönska runt på denna bild). Den 

är placerad så att man ej naturligt cirkulerar runt den utan betraktar den främst från ett håll. 

Den är inköpt 1975 av Borlänge Kommun från "Konst på gatan". 

 

Fotografi av skulpturen  Kuli.. 
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4.5 Plymen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Jörg Jeschke, Plymen, inköpt 1990, rostfritt blästrat stål. 

 

 

Skulpturen Plymen är placerad i en av de många rondeller som ingår i riksvägs 70 sträcka 

som löper genom centrala Borlänge. Skulpturen är en fontänskulptur. Tre breda "band" av 

blästrat stål reser sig ur vattnet. De sträcker sig uppåt utåt för att avslutas i en gemensam 

oregelbunden ringformation. Helheten påminner mig om en kantarell. Fontänen är placerad i 

mitten och vattnet sprutar uppåt i skulpturens mitt. Plymen står i mitten av en vattenfylld 

bassäng runt denna finns sommartid låga planteringar av blommor. Plymen av Jörg Jeschke 

var med som ett av bidragen i en tävling i Umeå, den kom på andra plats. Den visades och 

köptes in av Borlänge Kommun och SIAB 1990. 

Fotografi av rondellskulpturen Plymen. 
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4:6 Svisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 6. Jörg Jeschke, Svisch,inköpt 2000, kortenstål. 

 

 

Svich av Jörg Jeschke var det vinnande bidraget i en tävling beställd av Borlänge kommun. 

Den är placerad i en rondell efter samma sträcka som Plymen. I denna rondell går en av 

vägarna mot Framtidsdalen, en dal belägen strax intill Högskolan Dalarnas byggnad i 

Borlänge samt köpcentrat Kupolen. Den är tillverkad av kortenstål som till färgen påminner 

om rostigt stål. Den är uppbyggd av fem runda skivor som vilar något ovanpå varandra. 

Tillsammans bildar dessa en diagonalt pekande i riktning mot Framtidsdalen. På skivorna 

finns smala band av färgerna; rött, blått, gult och grönt. Färgerna följer och förhöjer 

skulpturens övriga riktning. Den kringliggande planteringen av uppbyggda gräskullar är en 

del av skulpturen. Hela rondellen är menad att ge uttryck av att ge sig iväg in mot 

Framtidsdalen. Skulpturen är inköpt av Borlänge kommun 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografi av rondellskulpturen Svisch. 
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4.6 " Fotbollen" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7. "Fotbollen",  Tunnplåt, 1998-99. 

 

 

Den så kallade Fotbollen, den har inget bestämt namn, är utformad med hjälp av Jörg Jeschke 

från en ide` av idrottsföreningarna i Borlänge. Iden tillkom under planeringen för 

orienteringstävlingen O-ringen och den samtida upprustningen av Sportfältet där tävlingen 

hade sin bas. Sporfältet ligger bredvid denna rondell som likt Plymen och Svisch ligger efter 

riksväg 70. Fotbollen har formen av en mycket stor fotboll, den har färgerna vitt och grönt. 

Färgvalet var ett gemensamt beslut från föreningarna, färgerna är de färger som stadens 

fotbollsföreningen IK Brage (bildades 1925) använder. Skulpturen är inköpt av Gatukontoret 

1999. 

 Idrottsrörelsen kan kallas den mest levande folkrörelsen i Borlänge skriver Mats Hellspong. 

Med folkrörelse menar han att syften och aktiviteter upprätthålls samt intresserar en stor 

mängd människor av olika befolkningsgrupper.
51

 Dock är Hellspongs text inte ny men jag vill 

mena att det gäller än idag. 
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 Mats Hellspong, 1973, sid. 148-152. 
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5. Diskussion 

 

Mitt syfte var att försöka se vad som påverkat valet av den offentliga skulpturen i Borlänges 

stadskärna. På grund av att stadskärnans utseende förändrades kraftigt under 1960- och 1970-

talet koncentrerade jag min studie till dessa årtionden. En annan viktig orsak till mitt val av 

tid är att under dessa decennier köptes merparten av de skulpturer som är placerade där än 

idag in. Eftersom Borlänges skulptur enligt min mening är lite speciell i sitt utformande anser 

jag att det var intressant att försöka se om den har en monumental eller en mer universell 

karaktär. 

 

Min frågeställning var: Vad påverkade valet av Borlänge centrums offentliga skulptur och hur 

har den i sin tur påverkat stadens miljö samt har skulpturen en monumental eller en mer 

universell karaktär? 

 

Att Borlänge är en ung industristad med invandring som följd har påverkat stadens miljö på 

många vis. Den har inte så många äldre byggnader att ta hänsyn till. Det kan vara en 

anledning till att man kunnat/vågat ta initiativ till ett nytänkande av planering och arkitektur.  

I en äldre bevarad stadskärna finns så mycket som man måste ta hänsyn till, miljöer och 

byggnader av kulturellt värde. Kanske ger det så kallade syskonstäder den yngre staden en 

öppenhet för nya influenser på ett sätt som den äldre får lov att vara försiktig inför. I och med 

den stora brand som härjade i stadens centrum 1900 fanns än mindre bebyggelse att bevara. 

Om inflyttning påverkat stadens karaktär är svårt att se. Jag kan dock tänka mig att den kan 

bidra till ett lite mer mångkulturellt perspektiv på miljön. Funktionalismen påverkade stadens 

miljön under 1930-talet. Flera av husen som uppkom då finns ännu kvar. Under 1960- och 70-

talet gjordes stora ingrepp på stadskärnan. 

 

Samtidigt som centrum förnyades arkitektoniskt förnyades den också genom att nya 

konstverk köptes in. På grund av eller kanske tack vare det samt att staden följde tidens anda 

med dess nytänkande i både samhälle och konst kom centrum att prydas med skulpturer ifrån 

denna era. Borlänge stads kulturnämnd startade 1968 ett årligen återkommande arrangemang 

som fram till dess sista år 1977 fick betydelse för staden. Genom dess påverkan för inköp av 

"ny" konst samt genom att bidra till nytänkande för främst stadens innevånare. 

Arrangemanget var kanske den främsta orsaken till att så många nya skulpturer köptes in. Min 

fråga om vad som påverkade valet av stadens offentliga skulptur har jag inte kunnat svara på 

men jag menar att ovan nämnda är en del av svaret. 
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Paprika är inköpt från ”Konst på gatan” där en del av temat var lekskulptur. Den saknar 

fundament och ger intryck av att vara hemlös/platslös liksom bara ditplacerad eller som    

J.S. Skrubbe utrycker det som en främmande fågel som landat. Men dess klara funktion som 

lekskulptur gör att den ändå känns rätt. Den var inte ett monument för staden när den var ny 

men att för mig som Borlängebo är det svårt att tänka mig att den skulle placeras någon annan 

stans i staden eller tas bort helt, det gör menar jag att den blivit en viktig del av stadens 

offentliga miljö och kanske då främst för just Sveatorget. Kanske har den på grund av sin 

placering, dess utseende samt dess funktion blivit den skulptur av dem som jag valt att 

diskutera kring som till största delen kommit att bli ett monument.  

 Främling går de allra flesta människor som rör sig i staden förbi, i dagens centrum kanske 

fler än som passerar förbi Paprika. På så sätt blir den välkänd och en viktig del av miljön trots 

att den inte är lika påfallande i sitt utseende som den klart röda Paprika är. Den finns också i 

Lund intressant är att den där är placerad så att den betraktas mer tvådimensionellt än som i 

Borlänge där den blir sedd från alla håll. Också Främling är inköpt från ”Konst på gatan” och 

finns i fler exemplar, det är inget monument, men har kanske likt Paprika kommit att få en 

sådan funktion, kanske pga. sin placering.  

 Skulpturerna Alienation samt Kuli är placerade så att de inte blir en lika självklar del av den 

offentliga miljön. Alienation på ett ej så välbesökt torg där den enligt mig inte kommer till sin 

rätt, man lägger nästan inte märke till den. Samma sak gäller menar jag för Kuli som är 

placerad i stadens gröna oas men på ett undanskymt ställe, den blir något som knappt syns 

bland all växtlighet. Dessa två skulpturer också inköpta från arrangemanget ”Konst på gatan” 

1974 respektive 1975, historiskt har de ungefär lika lång tid funnits i staden men fyller inte 

samma funktion för den offentliga miljön som de två ovan nämnda. Jag anser att det beror till 

stor del på dess placering men dels också beroende på dess utseende, de är svårare att ta till 

sig. Som B. Olvång skriver konstnären kommunicerade via konsten, konsten hade ett ärende 

och den sökte upp publiken då främst arbetarna. Som jag upplever det finns i dessa två 

skulpturer starka budskap. Kuli för mig blir ett uttryck för att stoppa det mekaniska onaturliga 

framfarten i samhället där fler och fler kände sig främmande, känslan av alienation visas i 

skulpturen med samma namn. Dock kommer väl skulpturen Främling enligt mig in i samma 

kategori men den har ett ”vänligt” utseende som är tror jag enklare att relatera till. Alienation 

och Kuli  kan jag inte se som monument för just Borlänge, utan mer för hela Sverige i dess 

samtid. 

 Den nyare skulpturen har den då påverkats av den äldre? Ja, jag anser det. Två av dem 

Plymen och Svisch, är abstrakta. Svisch är enligt mitt tycke relativt svårbegriplig, jag kan inte 

finna något speciellt budskap med den. Om jag jämför den med Plymen så är den enligt min 
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mening estetiskt tilldragande och fyller sin funktion som fontän väl. Det finns inget direkt 

monumentalt över dessa två de är universella, hur det blir över tid återstår att se. Fotbollen har 

en annan karaktär, dess utformning går inte att ta miste på. Den skulpturen har för mig en 

klart monumental betydelse, både i sitt utformande och på den plats den står. Intressant då 

iden för den kommer från befolkningen, dock representanter för idrotten. 

 Vad som däremot slagit mig under arbetets gång är att flera av dessa skulpturer har över tid 

blivit monument för just Borlänge. Befolkningen i staden har en relation till dess mer 

abstrakta lite svårtolkade utformande. Jag likväl som många andra har växt upp med dem, 

deras betydelse har för mig som individ förändrats genom åren. Kanske är det så att skulpturer 

får en monumental funktion över tid, de får betydelse för innevånarna och de blir en viktig del 

av stadens miljö. 

 

 Är Borlänges offentliga skulptur speciell för just staden eller uppfattar jag den så för att jag 

omedvetet jämför den med syskonstaden Faluns skulptur? Ja, kanske påverkar det min syn på 

skulpturen i Borlänge. Stadens skulptur har en helt annan utstrålning än en äldre mer bevarad 

stads skulptur får. Att stadens karaktär för övrigt är så ny, annorlunda och nyfiken i jämförelse 

med andra äldre städer påverkar säkert skulpturens utstrålning. 

 Eftersom miljön runt en skulptur är så betydelsefull för betraktarens upplevelse så är kanske 

Borlänges skulptur mer monumental än jag från början ansåg. Monumentens logik har kanske 

inte fallit utan bara fått en annan form. 

 

  Stadens skulpturala förnyelse syns fortsätta i liknande mönster som tidigare och kanske 

påverkar den tidigare skulpturen den senare. Jag hoppas och tror att man i valet av nya 

konstverk tar hänsyn till dem som redan finns, annars ser jag det som mycket svårt att få en 

helhet i stadsbilden. 
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Sammanfattning 

 

Min fråga syns delvis besvarad. Stadens historia har påverkat valet av skulptur. Skulpturen i 

sin tur påverkar stadens miljö genom att "bli monument". Monument i den bemärkelsen att de 

över tid blir att fylla en viktig funktion för stadens innevånare samt i viss mån speglar stadens 

historia. Den äldre skulpturen syns påverka valet av den nyare skulpturen. Om skulpturen har 

universell eller mer monumental karaktär tycks inte finnas något svar på. Det enda svar jag 

kan ge är att skulptur kan som "ny" vara universell pga. att den inte har någon direkt 

anknytning till platsen. Men att den över tid påverkar miljön och människorna i en stad på 

sådant sätt att den får en mer monumental betydelse. 
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