Konsten

DEN OFFENTLIGA
KONSTEN
I VÄSTMANLAND UNDER MODERNISMEN

Temaberättelsen gör nedslag i vår moderna historia med
exempel från länets olika kommuner. Tematiskt följer vi
intressanta företeelser, byggnadstyper och bebyggelsemiljöer
i kommunerna som berättar om välfärdssamhällets framväxt
i Västmanlands län. Med temaberättelsen vill vi väcka
nyfikenhet och inspirera till vidare upptäcktsfärder i vår
moderna historia runt om i kommunerna och länet.

KONST BESTÄLLDES AV STAT
OCH KOMMUN DÅ DET FANNS
EN SÄRSKILD ANLEDNING

Konsten

Den offentliga konsten finns runt om oss på allmänna platser
som vi alla har tillträde till. Den offentliga konsten är i de allra
flesta fall skapad för en specifik miljö och har traditionellt ofta
utgjorts av skulptur och väggmåleri. Under efterkrigstiden
började många konstnärer att experimentera med material
som betong och plast och konsten fick då nya uttryck. Senare
under 1900-talet integrerades också konsten och arkitekturen
allt mer.
I slutet av 1930-talet blev det möjligt att förse offentliga
byggnader med konst finansierad med statliga lån motsvarande
en procent av byggnadsvärdet. Denna regel anpassades 1962
till att även gälla bostäder. Därmed kunde bostadsgårdar och
bostadsentréer i stor omfattning utsmyckas med konstverk.
Konsten kom på så sätt närmare hyresgästerna.
DONATIONER OCH INSAMLINGAR

Traditionellt har beställare av konst varit privatpersoner.
Konstinköp har också bekostats av donationer och insamlingar.
Konst beställdes av stat och kommun då det fanns en särskild
anledning och då hade man oftast en donation eller insamlade
medel att använda.

Fontänen i Vilhelminaparken tillverkades i Fagersta till Stockholmsutställningen 1930. Den ritades av
reklamchefen på Fagersta Bruk för att företaget ville visa att rostfri plåt var ett material som kunde användas
i konsten. Fontänen överlämnades som gåva till staden 1944. Foto i Västmanlands läns museums arkiv.

EN PROCENT TILL DEN OFFENTLIGA KONSTEN

Skulpturen Ingalill vid Medborgarhuset i Arboga är skapad av Carl Eldh. Den inköptes av Arboga
konstförening 1953. Eldh var under 1900-talets första hälft en av de mest anlitade skulptörerna i landet.

I slutet av 1930-talet blev det möjligt att med hjälp av subventionerade statliga lån bekosta den offentliga konsten. Den så
kallade enprocentsregeln infördes efter ett riksdagsbeslut 1937.
Det var en rekommendation att en procent av den totala byggkostnaden skulle gå till konstnärlig utsmyckning när nya offentliga byggnader skulle uppföras.
Det var dåvarande ecklesiastikministern Arthur Engberg
som såg till att enprocentsregeln infördes för att stödja
konstnärerna, som befann sig i en svår situation efter 30-talets
ekonomiska kris. Förebilderna hämtades bland annat från USA
och Tyskland som tillämpade liknande regler.
Riksdagsbeslutet om enprocentregeln lade också grunden för
bildandet av Statens Konstråd som fungerade som beställare av
konst till statliga byggnader. 1937 bildades också Konstnärernas
Riksorganisation (KRO).

DET TIDIGA 1900-TALETS MONUMENT

Den offentliga konsten dominerades under 1900-talets första
tre decennier av porträttbyster, idealiserade kvinnogestalter och
historiska monument. Det var inte ovanligt att skulpturerna
redan utförts långt innan de beställdes och var således inte
alltid anpassade för en specifik plats.
MELLANKRIGSTIDENS ÖKADE INTRESSE FÖR KONST

Under mellankrigstiden ökade intresset för konst och i många
städer byggdes konstmuseer och konsthallar. Ett aktivt arbete
med att sprida konstintresset över landet vidtog. Genom olika
åtgärder skulle konsten bli tillgänglig för det stora flertalet
människor. På 1930-talet började man utsmycka vissa rum och
entréhallar i större offentliga byggnader med konst som bibliotek och större sjukhus. HSB i Stockholm var tidigt ute när det
gällde konst i bostadsmiljöer. Från 1930-talet och framåt försåg
man sina bostadsområden med offentliga skulpturer.

Skulpturen Smeden av Mikael Katz står i
bostadsområdet Kolarby i norra delen av
Fagersta. Skulpturen av sten sattes upp
när området Kolarby byggdes 1947–51 och
var en gåva av Byggnadsfirman Anders
Diös, som byggde området efter stadsarkitekten Nils Myrbergs ritningar. Smeden
representerade arbetarna från Bergslagen
som bidrog till att göra Fagersta till en av
landets viktigaste stålstäder.

I Folkets park i Hallstahammar uppsattes
1953 en granitbyst av Hjalmar Branting,
utförd av Georg Ganmar, skulptör från
orten. Ganmar har bland annat gjort björngrupper som står i Västerås och Kungsör.
Hans verk återfinns också i Kolbäck.

KONST I OFFENTLIGA BYGGNADER

Kommunalhuset i Norberg stod färdigt 1958. Byggnaden försågs med sju fasadmosaiker med motiv ur Norbergs historia. Konstverken utfördes 1957–58 av Västeråskonstnären Teddy Sempinski.

BYGGNADSVERKSAMHETEN var den första tiden efter enprocents-

SKULPTURER PÅ TORG OCH I PARKER

regelns införande och under Statens konstråds första decennium inte särskilt stor. Införandet av enprocentsregeln medförde
ändå ett uppsving för konsten och kanske framför allt för skulptur. 1937 års beslut hann inte verka särskilt länge innan andra
världskriget utbröt och ett kärvare ekonomiskt klimat följde.

Den offentliga skulpturen på 1940- och det tidiga 50-talet återfinns ofta på torg och i parker där de fyllde en traditionell funktion i stadsbilden. Det handlade då om föreställande skulptur
gärna med förankring i historien. På 1950-talet blev väggmålningar allt vanligare i offentliga miljöer.

KAROLINSKA SJUKHUSET – KONSTRÅDETS FÖRSTA BESTÄLLNING

KOMMUNERNAS ÖKANDE ANSVAR

Statens konstråds första uppgift blev att ta fram konst till
Karolinska sjukhuset i Solna. Här satsades stort både på väggmåleri och skulptur. Det första byggnadsanknutna konstverket
som färdigställdes för Karolinska var Alf Munthes Ljusbrytning
1940 i sjukhusets doprum.

Med kommunernas ansvar för att omsätta efterkrigstidens välfärdspolitik i praktiken kom också ett ökat ansvar för offentlig
konstnärlig utsmyckning. Med byggandet av offentliga institutioner som kommunalhus, skolor, sjukhus och bostäder följde
också konst i dessa miljöer.

FÖRETAG SATSAR PÅ KONST
UNDER EFTERKRIGSTIDEN GJORDES STORA KONSTSATSNINGAR

inte enbart i kommunala anläggningar utan också inom företagsvärlden. Större företag betalade för avsevärda konstnärliga
insatser när det gällde de egna kontorshusen. Detta märks
bland annat hos banker, försäkringsbolag, tidningshus och
inom stora delar av industrin.
FASADMÅLNINGAR I ÅRSTA VÄCKER KÄNSLOR

I bostadsområdet Åkra i Sala placerades på 1960-talet lekskulpturen Hästarna av Salakonstnären
Lennart H. Lindberg.

När Årsta centrum byggdes i Stockholm på 1940-talet valde
arkitekterna Erik och Tore Ahlsén att dekorera fasaderna med
abstrakta målningar. Det var arkitekterna själva och deras medhjälpare som målade fasaderna och deras avsikt var att väcka
de boendes engagemang. Målningarna orsakade stor debatt
och hård kritik kom från ledande konstkritiker. Men fortfarande idag ger de målade husfasaderna vid Årsta torg området en
stark identitet och en egen karaktär.
DEN FÖRSTA LEKSKULPTUREN

Entrépartiet på Sala tingshus inramas av ett konstverk i järnsmide
av den holländsk-svenske konstnären Folke Heybroek. De fjorton
djurfigurerna symboliserar olika mänskliga egenskaper, dygder
och laster.

Detalj av väggmålning i stora
bibliotekssalen. Målad al secco
1955 av Birger Halling i Västerås
stadsbibliotek.

På 1940-talet började konsten integreras i lekplatsernas utformning. Den första lekskulpturen i Sverige skapades 1949
i Stockholm av arkitekten och skulptören Egon Möller-Nielsen
tillsammans med stadsträdgårdsmästaren i Stockholm Holger
Blom. De skapade lekskulpturen Tufsen i Humlegården i
Stockholm. I många städer dök det sedan upp repliker på
denna lekskulptur.

Konstverk i förgylld brons på stadshusets västfasad av Lennart Källström 1962–66.

VÄSTERÅS KULTURFOND BEKOSTAR KONST

En av de större kommunala satsningarna på offentlig konst
i Sverige under efterkrigstiden gjordes i Västerås. Det var
försäljningen av järnvägar till staten som möjliggjorde detta.
1944 bildades Västerås kulturfond genom att medel frigjordes
vid försäljningen av Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg.
Tack vare dessa fondmedel har staden kunnat förses med
offentlig konst i betydande omfattning, vilket inte minst
gynnat skulpturen.
KONST TILL VÄSTERÅS STADSHUS

Den stora satsningen på offentlig konst i Västerås märktes
bland annat på det betydande antal konstverk som beställdes
i samband med att Västerås stadshus byggdes. Stadshuset uppfördes i fyra etapper mellan åren 1953 och 1964 efter ritningar
av stadsarkitekten Sven Ahlbom och ett stort antal konstverk
placerades interiört i huset och exteriört på eller i anslutning
till byggnaden.
STÖRSTA SATSNINGEN I TUNNELBANAN

En av de allra största satsningarna på offentlig konst i efterkrigstidens Sverige var Stockholms tunnelbana. En ny typ av
offentliga rum skapades när Stockholms tunnelbanesystem
började byggas på 1950-talet och dessa skulle förses med
konst. Resultatet av denna satsning visade i mitten av 70-talet
att närmare 30 tunnelbanestationer dittills försetts med konstnärlig utsmyckning av totalt 58 konstnärer.

Vindarnas grotta i brons och granit av Eric Grate framför stadshuset i Västerås. Skulpturen beställdes i
samband med att stadshuset byggdes och invigdes 1969. Grate var då en av landets mest namnkunniga
skulptörer och Vindarnas grotta kom att bli hans mest monumentala offentliga verk.

LANDSTINGEN SATSAR PÅ 1960-TALET

I slutet av 1960-talet började landstingen arbeta på ett mer
medvetet sätt med konstnärlig utsmyckning. Med några
undantag satsade man framför allt på interiör konst.
EN PROCENT TILL BOSTADSMILJÖERNA

Det blev genom ett riksdagsbeslut 1962 möjligt att finansiera
offentlig konst i bostadsområden genom statligt subventionerade lån motsvarande en procent av byggnadskostnaderna.
Bostadslåneregeln innebar en stor möjlighet för konsten att
komma in i offentlig miljö.
Försök att utsmycka hela bostadsområden hade redan gjorts
på 1950-talet. Enstaka skulpturer uppställda som parkskulptur var inte ovanliga i dessa bostadsmiljöer. Byggnadsföretag
skänkte ofta skulpturer i samband med att man deltog i olika
byggnadsprojekt.
GARANTIER OM KONSTNÄRLIG KVALITET
Kungsörs Konditori flyttade 1946 till den då nybyggda fastigheten Drottninggatan 19. I samband med att
serveringslokalen skulle inredas fick glaskonstnären Ulla Skogh-Fågelklou i uppdrag att göra tre stora
konstverk i slipat glas med historiska motiv från Kungsör. Hon döpte de tre konstverken till Gustav Wasa
mottager gåvor, Drottning Kristina rider ut till Ulvesund samt Karl den XII jagar björn med allmogen.

KONST I NYA MATERIAL

Under efterkrigsdecennierna började man inom konstvärlden
att experimentera med nya tekniker och material.
Ett exempel är emalj som först prövades för väggkonstverk
av Endre Nemes. Han ingick då i en krets av konstnärer som
vid 1940-talets slut experimenterade med material på Gustavsbergs fabriker i Stockholm.
Andra material och tekniker som användes inom den offentliga konsten under 1960-talet var bland annat glasmålning,
blästring, mosaik, stucco lustro, keramiska plattor, textil,
stenintarsia, metall och plast. Under denna period blev den
icke-föreställande konsten också allt vanligare.

I samband med ansökan av sedvanliga bostadslån hos Kungl.
Bostadsstyrelsen skulle även ansökan om konstnärlig utsmyckning inlämnas. Förutom en kostnadskalkyl skulle det också
ingå en skiss av konstverket samt ett utlåtande av sakkunniga.
Länsarkitekten och en konstnär utsedd av Konstrådet granskade ärendena. Det krävdes både en viss kvalitet på konstverket
och att det skulle passa in i den arkitektoniska miljön.
BYGGHERRENS OCH ARKITEKTENS ANSVAR

Det var byggherrens eller arkitektens ansvar att engagera
lämplig konstnär. Lån beviljades till t ex skulpturer, vattenspel
utomhus eller konstverk till fasader, portar, trappuppgångar
och gemensamhetslokaler.
Olika former av konsthantverk eller annan utsmyckning som
låg inom arkitektens eget kompetensområde medförde däremot inte möjlighet till ökad belåning.

PÅ 1960- OCH 70-TALEN
GJORDES SATSNINGAR PÅ DE
NYBYGGDA HUSENS NÄRMILJÖ

HALLSTAHAMMAR SOM EXEMPEL

För att informera om bostadslåneregeln gav Kungl. Bostadsstyrelsen 1965 ut skriften Konst i bostadsområden. Där presenterades samtidigt en mängd olika material och tekniker
inom den offentliga konsten, vart och ett representerat av
ett konstverk ute i landet. Materialet plast illustrerades av
Kjartan Slettemarks fönster till kommunalhuset i Hallstahammar, utfört i polyester och glas.
SVENSKA BOSTÄDER STÖRSTA KONSTKÖPAREN

Sveriges största allmännyttiga bostadsföretag, Svenska
Bostäder i Stockholm, beställde före 1962 endast enstaka
större konstverk till allmänna byggnader eller allmänna
platser. Efter bostadslåneregelns införande rekryterade
företaget en konstkonsult och blev tidvis en av de största
konstköparna i landet.
Andra bostadsbolag som förutom Svenska Bostäder gjort
stora satsningar på offentlig konst är HSB och Malmö kommunala bostadsbolag. De kommunala bostadsbolagen utanför
storstadsområdena satsade också på offentlig konst, men
i mindre omfattning.

Georg Ganmars björngrupp i Kungsör avtäcktes i juli 1962 och står nedanför Kung Karls kyrka.

KONST I MILJONPROGRAMMET

På 1960- och 70-talen gjordes satsningar på de nybyggda husens närmiljö. Konsten gavs stort utrymme på lekplatser med
omsorgsfullt och konstnärligt utformade lekredskap. I miljonprogrammets storskaliga bostadsområden använde Svenska
Bostäder konsten för att föra in omtanke och variation i bostadsmiljöerna. Man kopplade in många konstnärer och ibland
gjordes konsten i dessa områden mera experimentell
än tidigare.
Mosaik som fasadbeklädnad blev vanligt under 1950-talet. Exempel från Sala centrum.

KONSTNÄRLIG FÄRGSÄTTNING

Ett annat sätt att föra in konsten i byggda miljöer har varit
genom fasadernas färgsättning. Konstnärer har arbetat som
konsulter när det gällt färgsättning av byggnader och miljöer.
En av de mest anlitade konstnärerna i detta sammanhang var
Pierre Olofsson som bland annat arbetade för LKAB i Kiruna
med färgsättning av bolagets industribyggnader och bostäder.

Detalj av fasadutsmyckning i hårdbränd lera från 1960 av Per Lindecrantz på Folkets hus i Västerås,
fasad mot Smedjegatan.

Formtegel av skulptören K. G. Lindholm i fasaden på Västerås stadsbibliotek.
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Konstnärligt utformat trappräcke från den tidiga modernismen i Sala.

FÖRSLAG PÅ FÖRDJUPNINGAR

•A
 tt öka kunskapen om den offentliga konsten under
modernismen i länet. Detta kan ske genom fördjupande
studier som inventeringar och analyser.
• En strategi eller ett program för vård och förvaltning
av den offentliga konsten i länets alla kommuner.
• Att förmedla kunskapen om den offentliga konsten under
modernismen till länets medborgare.
• Kartläggning av konsten i modernismens bostadsområden.

Björk, Carl (red). Anders Diös bygger i Sala. Gävle 1966.
Bostadskonst. Stockholm: Svenska Bostäder 1998.
Engström-Johansson, Bill S. ”Enprocentregeln – en orientering”. Arkitektur 1966:9.
”Georg Ganmar får eget museum?” Västmanlands Folkblad. 1989–09–21.
Görts, Maria. ”Konstlivet”. Signums svenska konsthistoria.
Konsten 1915–1950. Lund 2002.
Hammarlund, Sven. Offentlig konst i Västerås. Västerås 1985.
Konst i bostadsområden. Stockholm: Kungliga Bostadsstyrelsen 1965.
Kulturvandra i Sala. Sala 2008.
Lidén, Elisabeth & Sven Sandström. Konsten i Sverige.
1900-talets bildkonst. Stockholm 1975.
”Hallströmmonumentet”. Västmanlands Folkblad. 1957–08–20.
Lyberg, Louise. ”1880-1980”. Svensk konsthistoria. Stockholm 1986 (1993).
Offentlig konst Köping 25 mars. Köpings kommun och Västmanlands läns museum
Olvång, Bengt. ”Statens konstråd”. Arkitektur 1966:9.
Roos, Britta & Hanna Gelotte (red). Hej bostad. Om bostadsbyggande i Storstockholm
1961–75. Stockholm 2004.
Rudberg, Eva. ”Folkhemmets välfärdsbygge 1940–60”. Att bygga ett land.
1900-talets svenska arkitektur. Stockholm 1998.
Sjöholm Skrubbe, Jessica. Skulpturen i folkhemmet. Den offentliga konstens
institutionalisering, referentialitet och rumsliga situationer 1940–1975. Göteborg 2007.
Stensmyr, Gunhild. Enprocentregeln. En undersökning av hur den används
i 25 kommuner. 2009.
Tengbom, Anders. ”Fagersta lasarett”. Byggmästaren 1951:12.
Widén, Bruno, ”Goda frestelser på Kungsörs Konditori”. Bärgslagsbladet 1996–07–25.
Vikström, Eva. Bruksandan och modernismen. Brukssamhälle och folkhemsbygge
i Bergslagen 1935–1975. Stockholm 1998.
Åström, Per-Ola. Parklek – ingen barnlek. Karlstad 2006.
Wahlström, Klara (red). Beställd konst. Fastighetsägarnas vård och underhåll
av byggnadsanknuten konst. Stockholm: Statens konstråd 2008.

TEXT

Maria Mellgren. Västmanlands läns museum.
FOTO

Anders Forsell. Västmanlands läns museum.
GRAFISK DESIGN

Emelie Söderlund.
OMSLAGSBILD

Några av de fjorton djurfigurer som inramar tingshusentrén i Sala.
BAKSIDESBILD

Mosaik i Riddarhyttans skola från 1964.

Med projektet Modernismen i Västmanland vill Länsstyrelsen i Västmanlands län och
Västmanlands läns museum lyfta fram länets moderna historia och bebyggelsemiljöer.
Tidsperioden är av stor vikt för länets framväxt och har satt avtryck i den fysiska miljön
som är både omfattande och komplexa. Inom projektet uppmärksammar vi länets
moderna kulturarv så att modernismens kulturhistoriska värden och kvaliteter inte
går förlorade. Läs mer på projektets hemsida: www.modernismen.se

