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clippings were chosen as primary source material together 
with the works of art. The questions addressed in the study 
are: what is written in the local daily press about public art? 
Who writes in or makes statements to the local dailies about 
public art? Textual analysis is the predominant method 
employed while hermeneutics is the underlying theory. At a 
preliminary glance at the material it became evident that 
only three works of art in Borås: Knallen, Folktalaren and 
Två Vindar in the last fifty years had attracted enough 
attention to warrant a debate. Firstly, as regards Folktalaren, 
little information in the press was given about the general 
public’s opinion of it; the reports were devoted to a factual 
description of it. The second sculpture, Två Vindar was 
shattered to pieces by unknown vandals but this event did 
not give much resonance in the debate columns. The debate 
concerning the third sculpture, Knallen, has surpassed the 
other debates in intensity and number of press clippings. The 
Knallen debate has centred on the appropriate placement of 
the sculpture. By contrast to the luke-warm debate in Borås 
is contrasted to the debate climate in Holstebro, Denmark.   
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1. Inledning 
De flesta människor kommer varje dag i kontakt med konst som de inte själva valt. 
Detta är den offentliga konsten som kan väcka reaktioner; alltifrån avsky och anstöt till 
tillgivenhet och där konsten blir en symbol för staden och landet. Allmänhetens 
engagemang för den offentliga konsten är därför större än för många andra konstformer 
i vårt samhälle. Sven Sandströms citat nedan illustrerar betydelsen av en genomtänkt 
hållning till offentlig konst. 

Ingenting säger att en skulptur har större möjligheter att bli beaktad 
därför att den placeras på ett ställe med stor prestige – allra minst om 
det är ett ställe där människor brukar skynda förbi på väg till 
angelägnare mål. (Sandström, Sven, 1982, Konstverkens liv i offentlig 
miljö s. 22) 

Denna uppsats behandlar den offentliga konstens betydelse och sammanhang genom att 
studera den offentliga konsten och texter som presenterats om denna i dagspressen i 
Borås. 

1.1 Bakgrund och tankar kring offentlig konst 
Det finns en mängd offentliga konstverk i Borås. Det är alltifrån statyer, kyrkokonst, 
installationer1 och tavlor i offentliga byggnader. I lokalpressen förekommer tidvis 
artiklar om den offentliga konsten, de handlar om allt ifrån konstnären och konstverken 
till de platser där de har placerats eller ska placeras. I samband med dessa artiklar brukar 
det även dyka upp en flora av insändare som skrivs av konstvänner, konstnärer, politiker 
och andra medborgare. Dessa insändare antingen kritiserar eller hyllar den offentliga 
konsten. 

Precis som andra medborgare är undertecknade intresserade av den offentliga konsten i 
vår hemstad. Vi uppskattar att staden förskönas genom vackra tillskott i stadsbilden, och 
i de fall där de nya konstverken är mindre vackra ger de upphov till ett självklart 
samtalsämne ortsbor emellan. Offentlig konst ska väcka åsikter och finnas till för alla 
människor och uppskattas för det den är. 

Människor har alltid reagerat på konsten, både positivt och negativt, vilket ju är 
konstnärens syfte. Dessa reaktioner är av stort intresse för oss, särskilt då den offentliga 
konsten är till för alla medborgare. Allmänhetens reaktioner på konsten har även varit 
synlig i dagspressen, i form av insändare och debattinlägg och detta undersöks i 
föreliggande uppsats. 

1.2 Disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande sätt: I första kapitlets första del behandlas så som 
ni sett ovan bakgrunden till uppsatsen. Återstående delar av första kapitlet ägnas åt 
syfte, frågeställningar, förklarande begreppsdefinitioner samt tillämpliga avgränsningar. 

                                                 
1 Konstart där konstnären medvetet inkluderar rummet eller platsen och betraktaren i konstverket.  
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I kapitel två presenteras den bakomliggande teoriska plattformen vilken är en jämförelse 
av debatten om den offentliga konsten i Borås samt debatten i Holstebro med hjälp av 
en hermeneutisk ansats. Den metod vi använder oss av är dokumentanalys. Kapitlet 
behandlar vidare urvalsprocessen för våra konstverk. Det tredje kapitlet utgörs av en 
internationell utblick i form av en litteraturgenomgång där historien kring den offentliga 
konsten redogörs samt även ett avsnitt om Borås konsthistoria. Kapitel fyra behandlar 
konstverken ur en objektiv synvinkel och innehåller även en kort presentation av 
konstnärerna. Nästföljande kapitel, nummer fem, beskriver hur sökprocessen 
genomfördes. Materialet i form av tidningsartiklar presenteras i kapitel sex och analysen 
sker i kapitel sju. Diskussionen sker i kapitel åtta och uppsatsen avslutas med en 
sammanfattning i det nionde och sista kapitlet.   

1.3 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur boråsarna bemöter den offentliga konsten 
i den lokala dagspressen i Borås.  

 

I dagspressen har det förekommit debatt kring den offentliga konsten i närområdet, dels 
via redaktionsmaterial men även genom olika insändare från läsekretsen. Genom att 
studera detta material vill vi ta reda på hur den offentliga konsten tagits emot av 
allmänheten och vilka reaktioner den väcker. Vi tror att allmänhetens åsikter om den 
offentliga konsten återspeglas väl i lokalpressen. Att följa hela den kulturella 
diskussionen i Borås är en långt större uppgift än vad som lämpar sig för en 
magisteruppsats och man riskerar vid ett sådant projekt att tappa i vetenskaplig 
fördjupning. Vi har istället valt att fokusera på texterna kring tre specifika konstverk. 
För att inte tappa omvärldsperspektivet har vi valt att kontrastera Borås kulturliv mot en 
annan småstad med ett långt vitalare konstliv och kulturdebatt, nämligen den danska 
staden Holstebro: där just bemötandet blev avgörande för stadens fortsatta expansion, 
inte enbart kulturellt. Det vi framförallt vill undersöka med uppsatsen är hur 
medborgarna tar emot den offentliga konsten i sin närmiljö. 

 

För att kunna uppnå vårt syfte har vi följande frågeställningar: 

• Vad skrivs i den lokala dagspressen om den offentliga konsten?  

• Vem eller vilka uttalar sig i den lokala dagspressen? 

 

Ämnet är begränsat till att innefatta den kategori av den offentliga konsten som är 
skulptural. Vidare har vi valt att endast följa diskussionen om skulpturer som står 
utomhus därför att den är mer tillgänglig för allmänheten och lättare att lägga märke till. 
Denna syn märks också i den vetenskapliga litteraturen. 

Bag de mange udsmykninger lå implicit en karismatisk  holdning til 
kunstformidlingen, dvs. en tro på, at når befolkningen fik den ”gode” 
kunst tillgængelig i sin hverdag, ville det medføre en kvalificering af 
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kunstoplevelsen i og med, at denne kunst taler direkte til betrageren 
uanset uddannelse og social baggrund (Dorte Skot-Hansen, Holstebro 
i verden – verden i Holstebro, 1998, s. 38) 

Kyrkokonsten och kyrkogårdskonst kan räknas till den offentliga konsten men vi har i 
arbetet valt att bortse från dessa då de inte finns med i Nationalencyklopedins definition 
av offentlig konst.  

 

Ytterligare avgränsning av området kommer att ske på det sätt att vi inte avser att beröra 
ämnet kulturpolitik och därmed inte heller den kulturpolitiska utvecklingen som 
eventuellt har skett. Anledningen till att vi helt har utelämnat detta är att eftersom vi 
velat se det hela ur befolkningens vinkel, känns det fel att blanda in den politiska 
synvinkeln. För att enkelt beskriva skillnaden mellan dessa synvinklar kan man se det 
som att politiken och politikerna ser den offentliga konsten ovanifrån, medan 
befolkningen ser den underifrån. Man har alltså två helt olika perspektiv på den 
offentliga konsten, som inte påverkar varandra.  

 

Geografiskt sett har vi valt att avgränsa oss genom att endast undersöka konst i Borås. 
Vi kommer dock inte använda oss av någon geografisk urskiljning inom själva staden i 
valet av konstverken utan vi har valt de konstverk inom vårt upptagningsområde som vi 
har uppfattat som mest kontroversiella och intresseväckande. Tidsaspekten bestäms av 
skulpturerna och därför sträcker den sig från 1952 till 2004. Detta val gjorde vi efter att 
ha undersökt ett specialarbete om offentlig konst där offentliga konstverk radas upp. 
Nästintill alla konstverk i Borås är uppförda efter 1950 vilket ledde till att vi valde 
offentlig konst under den perioden. (Adlercreutz-Carlsson, Charlotte, 1974, Offentlig 
konst i utemiljö: Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi vid 
Bibliotekshögskolan, Borås).  

 

Tidpunkten när den offentliga konsten placerats ut är en faktor som kan ha kommit att 
påverka de åsikter som framförts, vilket vi kommer att undersöka. Tidsmässigt har vi 
därför haft vissa begränsningar. Detta framför allt för att perspektivet på Borås något så 
när ska passa ihop med händelserna i Danmark. Förändringarna i Holstebro började 
1965, och därför ville vi börja studera Borås något tidigare för att inte missa något som 
skett strax innan. Vårt val av tid har helt naturligt bestämts av skulpturerna och då 
skulpturen Knallen placerades ut 1952 tyckte vi att det kunde vara ett passande 
konstverk att börja med. Alltså blev arbetets tidsram från 1952 till 2004.  

 

 I Borås har det tidigare funnits två andra dagstidningar förutom Borås Tidning. Dessa 
var: Sjuhäradsbygdens Tidning och tidningen Västgötademokraten som senare bytte 
namn till Borås Nyheter. Dessa två tidningar har haft så små upplagor att vi därför valt 
att bortse från dessa i den här undersökningen. Vi gjorde en testundersökning i 
Västgötademokraten i december 1975, då Två Vindar restes, men man nämnde inget om 
händelsen.   
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1.4 Begreppsdefinitioner 

Offentlig konst 
Nationalencyklopedin definierar offentlig konst enligt följande: 

… konstverk avsedda för och ofta utförda direkt i miljöer där 
allmänheten regelmässigt har tillträde. Offentlig konst är ofta 
monumentalkonst, och kan ibland karakteriseras som miljökonst, men 
även enstaka tavlor på väggen i ett tjänsterum kan vara offentlig konst. 
Däremot omtalas vanligen inte kyrkorummens konst som offentlig 
konst. Skulptur har traditionellt i stor utsträckning varit avsedd som 
offentlig konst, och detsamma gälle r för väggmåleri. 
(Nationalencyklopedin, band 14, 1994) 

Denna definition är den som används i det fortsatta arbetet.  

Kulturnämnden 
Kulturnämnden är underställd kommunfullmäktige och består av ett antal ledamöter och 
suppleanter, dessa väljs av kommunfullmäktige på tre år. Kulturnämnden leds av dess 
ordförande. Några av Kulturnämndens huvuduppgifter är att bevara, främja och 
utveckla olika kulturella företeelser och institutioner i Borås Stad. Detta innebär bl.a. 
ansvar för Borås stadsbibliotek, museer, stadsteatern, bildnings- och 
studieverksamheten samt ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av 
offentliga platser och byggnader. En av de arbetsuppgifter som kulturnämnden har är 
även att bereda beslut om samt verkställa inköp av offentlig konst. (Reglemente för 
Borås Stads kulturnämnd 660:2, Kommunal författningssamling för Borås 2002.) 

Borås konstkommitté 
Kulturnämnden ger konstkommittén (som funnits sedan 1960-talet) i uppdrag att 
undersöka, utreda och besluta i frågor som berör utsmyckning av offentliga platser och 
byggnader. De fem ledamöterna i konstkommittén är folkvalda kommunpolitiker från 
Kulturnämnden. Då alla ledamöterna är politiskt tillsatta, speglar fördelningen bland 
dessa hur det har gått i kommunvalet. Det vill säga att, vid en borgerlig majoritet i 
kommunen är tre av ledamöter borgerliga och två oppositionsledamöter. Vid en 
socialistisk majoritet är förhållandena omvända. Utöver dessa ledamöter sitter det även 
med tre sakkunniga, dessa tre har dock ingen rösträtt. (Westerlund, Anna, 2002, 
Beslutsprocessen kring offentlig konst: En undersökning av Borås Kommun s. 17-19, 
43, 50) 

 

På konstkommitténs möten närvarar inte bara ledamöterna och de sakkunniga, utan även 
ett antal övriga människor som har intresse av kommitténs beslut. De brukar vara 
museichefen, stadsarkitekten, samt personer som verkar i det område där konstverken 
ska placeras ut. De här personerna, som naturligtvis saknar rösträtt, har en rådgivande 
funktion. Deras åsikter brukar dock väga tungt när det gäller konstverkens utformning, 
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förutsatt att de är inom de ekonomiska ramar som kommittén har satt upp. (Offentlig 
konst i Borås, 1984, s.4) 

 

Ledamöterna i konstkommittén är ansvariga för den konst som man väljer att köpa in 
och är skyldiga att svara inför Kulturnämnden. Trots detta är konstkommittén mycket 
självständig och fungerar som både beredande och beslutande organ i frågor angående 
konstinköp. Ledamöterna har även rätt att kalla in ytterligare experter och sakkunniga 
för att underlätta kommitténs arbete. Det är alltså Konstkommittén som beslutar om 
inköp av offentlig konst men Kulturnämnden måste godkänna de besluten. Det är också 
Kulturnämnden som bestämmer storleken på konstkommitténs totala budget. I 
anslutning till detta ska man ha lagt en årlig behovsbedömning med 
kostnadsberäkningar. Inköpsbesluten fattas av konstkommittén men måste godkännas 
av Kulturnämnden. (Reglemente för Borås Stads kulturnämnd 660:2) 

Byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden ligger under kommunfullmäktige och består av nio ordinarie 
ledamöter samt nio ersättare. Dessa väljs av kommunfullmäktige på tre år. Nämnden har 
ansvaret för att byggnadsverksamheten i kommunen sker enligt plan- och bygglagen. 
De har även ansvaret för Stadsbyggnadskontoret. (Reglemente för Borås Stads 
byggnadsnämnd 300:1, Kommunal författningssamling för Borås 2002)  

1.5 Relevans för Biblioteks- & Informationsvetenskap 
Ämnet för uppsatsen är debatten kring den offentliga konsten och därför valde vi att 
skriva uppsatsen inom kollegium 1, ”Bibliotek, kultur och information i ett 
samhällsperspektiv”. Detta var passande då den offentliga konsten i hög grad är kultur 
ur ett samhällsperspektiv. Likaväl kan man se invånarnas och lokalpolitikernas åsikter 
om den offentliga konsten som samhällets perspektiv på konsten. Uppsatsen har alltså 
en inriktning mot användarna, allmänheten som möter konsten i sin vardag. Det sker ett 
möte mellan konsten och användarna och det är just detta möte mellan användare och 
offentlig konst som vi har undersökt i dagspressen. Genom att följa debatten som förs 
av användarna kan vi se hur de tolkar informationsmaterialet som presenteras i 
tidningarna, det vill säga de andra insändarna och artiklarna. 

 

Till en början hade vi även planer på att göra någon form av cociteringsanalys av det 
insamlade materialet, för att kunna koppla samman de olika inläggen och debattörerna 
och därmed få en tydligare bild av hur debatterna spred sig och delade upp sig inom 
olika områden. Anledningen till att vi fick välja bort denna metod är att det insamlade 
materialet inte blev så omfattande som vi hoppats på, samt att vi i slutändan enbart 
använde oss av en dagstidning för att söka efter insändare. Eftersom cocitering är en 
kvantitativ metod kräver det att man har en viss mängd material för att analysen ska bli 
lyckad, och då artiklarna inte var så kvantitativt omfattande beslutade vi oss för att inte 
använda oss av denna metod. 
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Uppsatsen innehåller också ett avsnitt informationssökning där vi aktivt har sökt efter 
information kring de olika konstverken. Sökningen har skett i mikrofilm, på arkiv och i 
intervjuform. Vi har pratat med människor om den offentliga konsten och själva aktivt 
sökt upp informationen om de utvalda konstverken. 
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2. Teori och metod 
Den teoretiska plattform som används i uppsatsen består av en jämförelse av debatten 
om den offentliga konsten i Borås och den i Holstebro samt med en hermeneutisk 
ansats. Metoden vi använder oss av är dokumentanalys samt tidningsanalys. 

2.1 Hermeneutik 
Med hjälp av en hermeneutisk ansats kommer vi att försöka besvara de frågeställningar 
som har formulerats i syftet. Hermeneutiken är en lämplig metod för denna typ av 
arbete som kräver en ständig återkoppling mellan enskilda konstverk, samhällets 
utveckling samt konsthistorien. 

 

Begreppet hermeneutik har sitt ursprung i det grekiska ordet hermeneuin, vilket betyder 
att tolka. Som vetenskaplig metod har den utvecklats ända sedan 1500-talet då det sattes 
upp regler för hur man skulle tolka teologiska, bibliska och klassiskt humanistiska 
texter. Dessa regler sattes upp i syfte att försöka nå den sanna meningen i innehållet. 
Senare kom den att utvidgas till att omfatta även andra typer av texter. (Hansson, 
Joakim, Klassifikation, bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av 
”Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1999, s. 65). Beteckningen hermeneutik är 
långt ifrån entydig. Inom själva vetenskapen erkänner man att det finns flera sätt att 
tolka sin omvärld på, vi ser allting utifrån olika aspekter. Företrädare för hermeneutiken 
anser att vi aldrig helt kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten. Vi 
bör läsa mycket, ta del av andras arbeten och verk, samla in material, iakttagelser och 
data. Vi kan trots detta inte försätta oss i en position utanför våra liv, föreställningar och 
bedömanden. Vår tolkning och förståelse kommer alltid att bygga på våra egna 
erfarenheter eftersom vi är människor med ett förflutet. (Ödman, Per-Johan, 1994, 
Tolkning förståelse vetande: Hermeneutik i teori och praktik  s. 7-17) 

 

Att tolka innebär att man tyder tecken eller ger betydelse åt en viss företeelse. Vi har 
själva en förförståelse för saker vi möter dagligen och behöver inte lägga ner någon 
möda på tolkningen. Förförståelsen innebär att vi har tidigare lagrade sinnesintryck som 
fungerar som genvägar och verktyg till att förstå nya saker i vår omvärld. 
Sinnesintrycken, tolkningen, förförståelsen och språket går samman i en blixtsnabb takt 
och det är omöjligt att urskilja några faser i den. Vi kan dock ibland behöva tolka 
medvetet, vilket sker när vår egen förståelse inte räcker till. Tolkningen sker medvetet 
för att vi vill förstå en händelse. Tolkningen är en subjektiv handling som alltid görs 
utifrån vissa aspekter. Ibland kan detta leda till att vi godtyckligt sätter en etikett på 
verkligheten allt efter tycke och smak. Detta är något som självklart bör undvikas och 
tolkandet bör därför grundas på kunskap och tidigare erfarenheter av det vi tolkar. Här 
upptäcker man att det som tolkas kan ses från olika aspekter. Det gäller att vara 
medveten om detta för att vårt tolkande ska bli mer fördomsfritt. Vi har själva en 
förförståelse för saker vi möter dagligen och vi behöver inte lägga ner någon möda på 
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själva tolkningen. Tolkandet bör grundas på kunskap och tidigare erfarenheter, det som 
tolkas kan ses utifrån olika perspektiv. (Ödman, 1994, s. 45 - 56) 

2.1.1 En bild av tolkningsprocessen 
Ödman skildrar med hjälp av följande metafor själva tolkningsförfarandet. Vi använder 
oss av denna metafor för att förstå själva tolkningsprocessen och för att visa ett exempel 
på ett analysförfarande.   

 

Till en början så ligger högen med pusselbitar där och ter sig stor och kaotisk, pusslaren 
ser på högen och känner sig handlingsförlamad. Han undrar var han ska börja 
någonstans och plockar med bitarna. Det visar sig att ett stort antal bitar har ungefär 
samma utseende och han experimenterar med bitarna och försöker passa ihop dem. Till 
en början misslyckas han, men när väl två bitar passar ihop så känner han att han nått ett 
mål. Det kanske går att få ordning på pusslet och plötsligt passar fler och fler bitar ihop 
och stora stycken ligger färdiga. Under tiden som han håller på att pussla händer något 
märkligt, han får allt svårare att lämna pusslet. Det är något i hela situationen som 
kräver gestaltning, sammanhang och fullbordan. Under tiden som han lägger pusslet så 
tolkar han, förstår, omtolkar och förstår på så sätt ännu mer. En del av pusslet verkar 
bilda en helhet, som t.ex. en skog, medan en annan del föreställer något annat. Dessa 
helheter består dock av små obetydliga bitar som antingen kan eller inte kan passas in i 
varandra. Han måste hela tiden fundera var olika pusselbitar kan passas in i helheten.  

 

Utan dessa tankerörelser mellan del och helhet så skulle pusslet aldrig bli färdigt. Till 
slut är det bara en bit kvar att lägga och trots att pusslaren nu vet vad bildens olika delar 
föreställer så är förväntan stor. Det är fortfarande ett pussel han har framför sig och den 
sista biten kommer att förvandla pusslet till något annat. Den sista biten kommer på 
plats och bilden är där. Till slut hänger allt samman och de svåraste och mest 
förbryllande bitarna ingår nu i ett självklart mönster. Pusslet upplöses och förvandlas till 
en bild, något entydigt. (Ödman, 1994, s.78) 

2.1.2 Den hermeneutiska cirkeln 
Detta exempel om pusslet kan lära oss något om vårt sätt att tolka. Ofta så startar vi 
ganska planlöst eftersom vi oftast inte har tillgång till en helhetsbild. I sådana 
situationer försöker vi bilda oss en uppfattning om små helheter som tillsammans kan 
bygga en större helhet. När vi pusslar ger oss t.ex. de olika bitarnas utseende och form 
föreställningar om begränsade delar av pusslet och med utgångspunkt utifrån det 
försöker vi komma fram till hur de enskilda pusselbitarna ska passa ihop, dvs. deras 
betydelse i sammanhanget. Vi går alltså från delar till helhet och från helhet till del. 
Utan förförståelse om helheten så skulle vi i pusslandet endast ha bitarnas form att gå 
efter med resultatet att pusslet aldrig skulle bli färdigt. Delarna är också nödvändiga för 
att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om helheten, det finns ett ömsesidigt 
beroendeförhållande mellan del och helhet. 
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Vårt beteende när vi pusslar är ganska underligt. Hur kan vi förstå en pusselbits 
egentliga innebörd utan att verkligen känna till helheten. Ett annat sätt att se på saken är 
att fråga sig hur vi kan förstå helheten utan att riktigt känna till innebörden hos de olika 
bitarna? Ännu märkligare blir det om vi noterar att vi i de flesta tolknings- och 
förståelseprocesser inte har något facit. Det finns ingen helhet som kan motsvara 
pusslets slutliga utseende.  

 

Även en mening kan ha samma innebörd. Det gäller att dels förstå enstaka ord, men 
även förstå meningen som orden befinner sig i och vi måste även förstå det 
sammanhang som meningen befinner sig i. Ifall vi inte förstår ett enstaka ord i en 
mening så kan det hända att hela meningen som ordet förekommer i blir obegriplig för 
oss. Detta gäller i synnerhet om det är ett för meningen och hela framställningen 
väsentligt ord som vi inte förstår. Om boken är viktig för oss så startar vi en process, vi 
börjar med att slå upp bokens sakregister för att hitta en definition av begreppet. Om 
denna definition inte säger oss något så tvingas vi leta vidare. Vi fortsätter genom att slå 
upp ordet i lexikon eller ordböcker men då visar det sig att författaren använder sig av 
begreppet på ett helt annat sätt. Vi ger då upp vår ambition att försöka förstå ordet men 
ger inte upp helt utan fortsätter att läsa vidare, nu med en viss otillfredsställelse. När 
man nästan läst klart boken börjar dess huvudteser bli tydliga och vi får en klar 
helhetsbild. Ifall vi då går tillbaka till det svårförklarliga ordet igen så förstår vi det 
eftersom vi nu kan relatera ordet till den numera kända helheten. (Ödman, 1994, s. 78-
79) 

 

Detta omedelbara växlande mellan del och helhet, som utmärker förståelsen har fått ett 
eget begrepp inom hermeneutiken. Ödman skriver såhär: 

Det är den hermeneutiska cirkeln, som bör uppfattas som en bild för 
hur tänkande, förståelse och tolkning fungerar. /…/. Två sidor hos 
begreppet har särskilt starkt betonats: kunskapsbildningen som 
dialektisk rörelse mellan del och helhet och förförståelsens 
oundgänglighet i förståelseprocessen … (1994, s.79-80) 

Traditionellt sett så har den hermeneutiska arbetsgången, tolkningen, beskrivits med 
hjälp av cirkeln eller en spiral som övergripande metafor. Joakim Hansson beskriver 
detta i sin bok såhär: 

Innebörden i den hermeneutiska cirkeln är att gestalta den 
grundläggande uppfattningen att meningen i en text bara kan förstås 
genom en dialektisk process mellan dess helhet och dess olika delar. 
Delarna kan bara förstås i ljuset av den helhet i vilken de ingår och 
helheten kan bara förstås genom en förståelse för dess olika delar. Hur 
sedan helheten respektive delarna definieras måste skifta från studie 
till studie. (1999, s.65) 

Förståelsen kan följaktligen sägas ske på två olika nivåer där helhetsnivån går före 
delnivån. Av pusselexemplet kan man se att samspelet mellan hel- och delnivå är starkt 
hopkopplat. Detta samtidigt som helhetsbegreppet är synnerligen relativt och därför 
måste tesen om helhetens prioritet tolkas på ett nyanserat sätt. Förförståelsen är den 
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förståelse och kunskap som vi redan har och grundas på den historiskt givna 
förförståelsen, eller som det ofta formuleras, ”vi kan inte förstå utan att redan ha 
förstått” (Ödman, 1994, sid. 81). En outvecklad förförståelse räcker ofta för att sätta 
igång en process eftersom vi då har en möjlighet att börja någonstans. Vår förförståelse 
är dock inte endast ett inbyggt minne som vi har till vårt förfogande när vi behöver den. 
Förförståelsen kan ge oss riktning i vårt sökande och det är den som avgör vilken 
synpunkt som vi kommer att lägga på de företeelser som vi studerar. Man kan alltså 
säga att utan förförståelse så har vi inget problem och inget som heller kan ge oss 
vägledning, förförståelsen är således central i det vetenskapliga arbetet. 

2.1.3 Cirkeln blir spiral 
Nu kan man fundera på om bilden av den slutna cirkeln är en lämplig symbol för 
tolknings- och förståelseprocessen. I vissa avseenden så sker tolkning inom en viss 
förståelsehorisont och då kan cirkeln vara användbar. Vi har dock sett att denna 
förståelsehorisont kan utvidgas och förändras, bl.a. genom den egna 
tolkningsverksamheten. Bilden av en cirkel blir ganska statisk, detta för att 
tolkningsprocessen i sig innefattar tolkningar och förändringar i sin samverkan mellan 
del och helhet. Pusslandet är en öppen process som kan utmärkas av att den tolkande 
rörelsen svänger mellan olika ytterligheter. Bilden av den hermeneutiska cirkeln återger 
i själva verket varken förståelsens process, dimension eller de vilda svängningarna 
mellan olika del- och helhetsstrukturer. Det finns dock enstaka exempel på enkla 
tolkningsprocesser som är klart avgränsade i tiden, och till dessa kan cirkeln passa. 
Oftast är dock själva förståelse- och tolkningsprocessen mer lik en spiral än en cirkel. 
Detta för att de enklaste företeelser genom ständiga omtolkningar kan passas in i större 
helheter, samtidigt som vår kunskap om dem blir mer grundlig. Bilden av förståelsen 
som en spiral går att använda på tolknings- och förståelseprocesser av olika sorter och 
omfång. Den kan även användas för att illustrera den vetenskapliga förståelsens 
utveckling eller en enskild individs förståelseutveckling över en längre eller kortare tid. 
Trots spiralens fördelar bör vi dock inte helt förkasta cirkelbegreppet. (Ödman, 1994, 
s.82 - 84) 

2.2 Teorier om Holstebro 
I början av 60-talet bestämde sig Holstebros politiker för att satsa på kulturen. 
Giacomettis skulptur kom att bli en symbol för en ny dimension i staden som nu trädde 
in i en modern epok präglad av kvalitet och humanitet. Det var ingen tillfällighet att 
Giacomettis skulptur kom till Holstebro utan ett medvetet val som gjordes med stöd från 
Statens kunstfond. Det finns tre viktiga faktorer som måste finnas med för att ett 
samhälle ska kunna leva. Holstebro valde att satsa först på den kulturella utvecklingen 
för att låta ekonomin och utbildningen komma senare. Tanken bakom detta var att inga 
människor ville leva i en stad utan kulturutbud och därför satsade man först på kulturen. 
Under ett antal år kom Holstebro att bli en levande kulturstad med flera 
kulturinstitutioner. Det skrevs även om Holstebros utveckling i pressen det sändes TV-
program från staden. Skriverierna var både positiva och negativa, men som man brukar 
säga så är all publicitet bra även om det som skrivs inte alltid är positivt.  
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1961 ställde Jean Tinguely ut på Lousiana. Utställningen bestod av en självförstörande 
skulptur som inom loppet av några minuter förstörde sig själv. I samband med denna 
skulptur dog en duva och dessa två händelser kom att skapa en omfattande 
tidningsdebatt. Att konstverket egentligen handlade om mänsklighetens överlevnad och 
inte en duvas död försvann i debatten. Det råder inget tvivel om att 1960-talets 
modernism retade sin publik och att det, enligt Lousianas chef, rådde krigstillstånd 
mellan publiken och den nya konsten. Detta skedde inte enbart på konstmuseerna, utan 
även på teatern där man visade kontroversiella verk av Beckett, Genet och Ionesco. 
Även litteraturen kom att provocera sina läsare med författare som Rifbjerg och 
Malinowskis. 1960-talet kom alltså att bli en vändpunkt för konstdebatten. 
Konstnärerna kom att söka sin publik med hjälp av nya medel som t.ex. happenings och 
pop-art. Tiden talade om kulturklyftor, en barriär mot finkulturen. Arbetarklassen var 
underrepresenterade som publik. Finkulturens motsättning kom att bli 
masskulturen/kulturindustrin. Den statliga kulturpolitiken kom att bli starkt präglad av 
den förändrade konstdebatten. En ny statsminister i Danmark under denna period kom 
att bli vändpunkten för den danska kulturpolitiken. Den första kulturministern utsågs, 
Julius Bomholt och han kom att skapa en rad nya lagar som t.ex. teaterlagen och 
bibliotekslagen. Det var även Bomholt som lade grunden till Statens Kunstfond. Statens 
Kunstfond byggde på principen att staten skulle stötta konsten, men inte styra den. 
(Dorte Skot-Hansen, Holstebro i verden – verden i Holstebro, 1998, s17-22) 

 

Den teori som ligger bakom utvecklingen i Holstebro var tanken på att använda kulturen 
som en investering. Stadsplanering och kulturutveckling skulle gå hand i hand. Idén att 
använda kulturen som utvecklingsfaktor var inte del i någon hemlig plan, utan kom att 
användas som en legitimering av ökande investeringar i kulturområdet under 1960-talet 
och framåt. Holstebro kom således att föregripa den instrumentalisering av kulturen 
som skedde senare i Norden samt i resten av Europa. (Skot-Hansen, 1998, s. 253-255). 
Skot-Hansen beskriver hur kulturpolitikens tyngdpunkt har förskjutits från upplysning 
till upplevelse, från eget skapande och aktivt deltagande till globalt marknadsförda 
evenemang. Detta sker dock inte genom att man överger en teori för en annan, utan 
snarare att de överlappar varandra. Meningen är att alla ska få del av konsten. (Nilsson, 
Sven Kulturens nya vägar – kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, 2003, 
s.447-448) 

2.3 Metod 
Hermeneutiken kommer att ligga som en grund för våra tankar och det är den ansats vi 
använder oss av i analysdelen. För att kunna bearbeta materialet krävs även en metod 
som verktyg för grovarbetet. Vi har valt att använda oss av dokumentanalys som metod 
därför att det huvudsakliga källmaterialet består av skriven text. I metodavsnittet tar vi 
även upp interaktionen med den offentliga konsten samt vår urvalsprocess. 
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2.3.1 Dokument- och tidningsanalys 
Dokumentanalys kan användas som ett vitt begrepp, och då innefattar det i princip allt 
tryckt bakgrundsmaterial som man använder sig av i arbetet. Om man snävar in 
begreppet kan man säga att dokumentanalys är en metod där man ger vissa texter status 
som källor för själva undersökningen. Detta på samma sätt som intervjuutskrifter, 
fältanteckningar och liknande kan användas som källor.(Repstad, Pål, 1999, Närhet och 
distans, s. 87) 

 

Eftersom vårt analysmaterial främst består av tidningstext kommer vi även att använda 
oss av tidningsanalys för att kunna tränga djupare in i tidningsartiklar och insändare. 
Den analysmodell som används för att analysera tidningsartiklar ger oss en översiktlig 
bild av tidningstexten där vi använder de frågor som ställs för att kunna tränga in i 
texten.  

 

Enligt Nyheter – att läsa tidningstext (1999) ska man börja med att bestämma var texten 
kommer ifrån, alltså var, när och hur den är publicerad. Sedan går man vidare med att ta 
reda på i vilken tidning som texten är publicerad samt i vilken del av tidningen som 
texten hör hemma. Det gäller även att ta reda på om det är en ledare, debattartikel, 
nyhetsartikel eller en krönika. Sedan kan man studera rubriker, ingress och hur 
brödtexten är disponerad. Vad säger de olika delarna av texten och hur samspelar de 
olika delarna med varandra? Hur är delarna grafiskt framställda och kan man se något 
samspel med de andra texterna på samma sida, handlar de om liknande händelser. Om 
det finns bilder kan man se hur de stämmer överens. Till sist ska man ta reda på varifrån 
materialet i texten kommer och om det är skrivet av tidningens egna journalister eller 
om det kommer från en nyhetsbyrå. (Lundgren, 1999, s. 54) 

 

Efter att ha bestämt var texten hör hemma gör man en textanalys. För att göra detta kan 
man använda sig av de klassiska knep som retoriken använder sig av. Dessa knep talar 
om hur en text ska vara uppbyggd för att den på ett övertygande sätt och med relevanta 
argument kan framföra sitt budskap Till sin hjälp har man sex grundläggande frågor 
som är: Vad har hänt? Vem har gjort det? Var hände det? När inträffade det? Hur gick 
det till? och Varför hände det? Det gäller också att ta reda på vad det är artikeln handlar 
om, vad den vill säga och vilket faktaurval som har gjorts i syfte för att få fram detta 
budskap. Man bör också ta reda på vilka källor som har använts till texten. (Lundgren, 
1999, s. 55) 

2.3.2 Bedömning av källor 
Enligt Lundgren är det första steget i det källkritiska arbetet att ta reda på varifrån 
nyheten kommer. Är det tidningen själv som har skrivit artikeln eller har de fått 
informationen från en nyhetsbyrå. Om artikeln anges vara skriven av tidningen bör man 
ta reda på var journalisten fått sina uppgifter ifrån. Därefter bör man undersöka 
dokumentets äkthet. Är källan korrekt eller kan det handla om en förfalskning av 
informationen, detta är inte vanligt men det kan hända. Efter att man tagit reda på 
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källans äkthet kommer vi in på tidsaspekten. Om skribenten berättar utförligt om en 
händelse som hänt för flera månader sedan bör man ifrågasätta det. Vårt minne är inte 
alltid så bra som vi tror och för skribenten gäller det att alltid vara noggrann och föra 
direkta anteckningar, särskilt vid en intervju.  (Lundgren, 1999, s 50) 

 

Man bör inte heller tro på något som inte bekräftats av minst två av varandra oberoende 
källor. Om två tidningar ger samma version av en händelse ökar trovärdigheten om 
journalisterna inte varit i kontakt med varandra. Har flera tidningar samma version av en 
händelse kan det hända att de bygger sin information på samma källa, t.ex. ett 
pressmeddelande eller en presskonferens. Det är också stor skillnad mellan det som 
journalisten upplevt själv och det som han fått berättat för sig. Det kan vara svårt för en 
tidningsläsare att kontrollera detta, men i vissa fall kan man förstå att journalisten inte 
har haft förstahandskunskap om ämnet. (Lundgren, 1999, s 51) 

 

Även Pål Repstad skriver att det bästa sättet att bestämma en källas trovärdighet är att 
försöka hitta andra källor om samma ämne och kontrollera dem. Det kan man göra 
genom att jämföra olika beskrivningar av samma händelse. Genom att hitta många olika 
källor ökar sannolikheten att lyckas med en högre grad av objektivitet i det 
vetenskapliga arbetet. (Repstad, 1999, s. 88) 

 

Enligt Nyheter – att läsa tidningstext bör man vara särskilt vaksam mot källor som på 
ett eller annat sätt är partiska. Politiska partier, regeringen, företag m.fl. har alla ett 
intresse i att framställa verkligheten på sitt sätt. De kanske inte direkt ljuger, men kan 
förvränga sanningen så det passar deras syften. Ett av de allra vanligaste sätten att ge 
partisk information på är att undanhålla den del av sanningen som inte gynnar en själv 
samt förtiga obehagliga fakta. Eftersom det ofta är på det här sättet så finns en regel 
inom nyhetsjournalistiken att alltid höra båda parter i kontroversiella frågor. (Lundgren, 
199, s 52) 

 

I denna uppsats kommer dokumentanalys samt tidningsanalys att användas för att kunna 
tolka, analysera och utläsa meningen i de tidningsartiklar vi läser om de olika 
konstverken.  

2.3.3 Interaktion med den offentliga konsten 
När man ska placera ut ett offentligt konstverk så måste man känna till de s.k. 
”psykologiska spelregler” som gäller. Konstnären och de som placerar ut konstverket 
kan inte bara räkna med att alla har samma åsikter och känslor som de själva. Då 
konstverket blir offentligt, anser många att det är deras rätt som människor att fritt få 
uttrycka sina åsikter om konstverket. Det vill säga att om jag ogillar ett offentligt 
konstverk, så har jag min fulla rätt att kämpa för att få det borttaget. Ett exempel på 
detta är det nya Wallenbergmonumentet i Stockholm, som blev kraftigt nedklottrat efter 
bara en natt. (Ersgård, Stefan, Konst i det offentliga rummet provocerar s. 39-40).  Det 
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är dock inte bara klotter och så vidare som kan räknas som vandalisering av den 
offentliga konsten. Engman skriver i sin artikel om när den offentliga konsten inte 
längre respekteras/behandlas som konst. Till denna kategori hör framförallt offentlig 
konst som är integrerad i byggnadsverk. Bland annat har väggmålningar av Lennarth 
Rodhe (Paket i långa banor, 1952, Posten i Östersund) och Karl Axel Pehrson 
(Strandens håvor, posthall i Örebro) förstörts vid ombyggnationer. Denna konst, som 
räknades som mycket utmanande när den var ny, förstördes till stor del av klumpiga 
olyckshändelser, men vad händer idag när lagar allt oftare kringgås och allmän insyn 
saknas? frågar sig Engman (Engman, Anders, ”Rävspel kring off- (?)konsten”, 
Konstperspektiv  nr. 4, 1999, s. 38-39). Denna form av interaktion ligger till grund för 
vår urvalsprocess. 

2.3.4 Urvalsprocessen 
Konstverken som vi valde ut i denna process är tre till antalet: Två Vindar, Folktalaren 
och Knallen. Fyra andra konstverk: Häst som reser sig, ”Konstverken vid 
Fjärdingskolan”, Borås Surround och Octopus övervägdes också men av skäl som 
anges nedan valdes de bort. Skulpturen Knallen fanns inte med bland de ursprungliga 
förslagen, utan det tillkom till uppsatsen under arbetets gång. Här följer en kort 
presentation om hur och varför vi valde ut konstverken. 

 

Två Vindar: Genom ett tips från vår handledare Torgil Persson kom vi i kontakt med 
konstverket. Han berättade för oss om konstverkets spännande historia vilket fick oss att 
vilja forska vidare. Vi har själva inte sett konstverket eftersom det inte finns kvar i 
Borås. Då konstverket hade förstörts borde det i samband med detta ha funnits 
debattinlägg i lokalpressen.  

 

Folktalaren: Vi trodde oss ha hört att den har varit utsatt för ett studentupptåg där 
studenter byggt ett utedass runt talaren och folkmassan ser ut att stå i kö till dasset. 
Detta gjorde att vi ansåg att den vid åtminstone ett tillfälle borde ha skapat 
uppmärksamhet och debatt och det väckte vårt intresse för att fortsätta studera debatten 
kring verket.  

 

Knallen: Under sommaren 2004 föreslogs det i en insändare att konstverket borde 
flyttas till en ny plats. Därefter följde sommarens mest intensiva insändarstorm i Borås 
tidning varför vi inte kunde bortse från den debatten. Det föll sig därför naturligt att 
undersöka om den debatten även förekommit redan vid invigningen av konstverket på 
50-talet. 

 

Borås Surround: Konstverket egentligen var planerat som en tillfällig installation, men 
när installationen sedan skulle plockas bort kom det en önskan från stadens innevånare 
att låta stenstolarna stå kvar. Beslutsfattarna valde att följa folkviljan och köpte stolarna 
och lät dem stå kvar på torget. Detta gjorde att vi blev nyfikna på debatten som hållits.  
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Octopus: I samband med uppsatsens början talades det en del om att ta med denna 
skulptur i uppsatsen. Vi har även en gemensam uppfattning om att Octopus är ett ganska 
kontroversiellt konstverk och därför har kanske åsiktsskillnaderna varit stora. 

 

Häst som reser sig: Många menar att skulpturer av hästar företrädesvis brukar och bör 
vara starka, ståtliga och kraftiga. Inte ett vekt föl, som försöker resa sig upp, som detta 
konstverk är utformat som. Detta är en anledning/orsak till att en debatt rimligtvis bör 
ha väckts. 

 

”Konstverken vid Fjärdingskolan”: Dessa är tre relativt nya konstverk, som skapats i 
samarbete mellan elever vid Fjärdingskolan och studenter vid HDK (Högskolan för 
Design och Konst). Alltså kan man säga att konstverken redan var integrerade med 
omgivningen och allmänheten, när det sattes ut. Har det då inte varit några 
åsiktsskillnader kring dessa konstverk? 

 

På grund av bl.a. tids- och utrymmesbrist kortade vi ner listan med utvalda konstverk 
till två. Dessa konstverk valdes ut bland de ursprungliga sex, av bl.a. anledningarna att 
det var de som vi tyckte var mest intressanta, de speglade olika tidsepoker under 
efterkrigstiden, de var två olika typer av skulpturer, samt att det var de två konstverk 
som vi redan börjat leta information kring. Vi anser även att de är verk representativa 
för den offentliga konsten och då även utifrån våra avgränsningar. 

 

Konstverken som vi valde ut i denna urvalsprocess är Två vindar och Folktalaren. Efter 
denna urvalsprocess har folk i vår omgivning kommenterat att de konstverk vi valt ut 
har varit sådana de är bekanta med, och vissa kommer även ihåg delar av händelserna 
kring Två Vindar. Urvalskriteriet är alltså att vi i vår omgivning mött reaktioner och 
uppfattningar om konstverken i samband med att vår uppsats kommit på tal. När vi hade 
kommit ytterligare en bra bit in i informationssökningsprocessen, när det gällde 
textläsningen om konstverken, så insåg vi att det i princip inte hade varit någon som 
helst diskussion om konstverken i dagspressen. Vi valde därför att enbart fokusera på 
två konstverk och därefter analysera varför det inte var något meningsutbyte kring den 
offentliga konsten. När vi beslutat att arbeta utifrån vår nya frågeställning om den 
ickeexisterande diskussionen dök helt plötsligt en lavinartad mängd insändare och 
artiklar upp. Dessa handlade om ett konstverk som vi överhuvudtaget inte hade 
reflekterat över, Knallen. Vi tyckte därför att det kunde vara passande och roligt att 
undersöka en aktuell händelse.  
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3. Litteraturgenomgång  
Nedan följer en presentation som inte på något sätt påstås vara fullständig av tidigare 
genomförd forskning av relevans för ämnet. Först följer en kort historik kring den 
offentliga konsten i allmänhet och sedan en redogörelse för Borås kulturhistoria.  

3.1 Historik 
Traditionen med att försköna sin omgivning med till exempel bilder är mycket gammal. 
Konsten användes länge av makthavare för att markera sitt inflytande, detta har man 
tydligt kunnat se i forna Sovjetunionen där makthavare som Lenin och Stalin lät resa ett 
otal statyer över sig själva och andra så kallade nationshjältar. Bilden användes inte bara 
till dessa ”styrkeprov”, utan det var även ett sätt att kommunicera. I perioden kring 
sekelskiftet 1800- och 1900-talet användes konsten mer och mer i andra dekorativa 
syften än enbart bild- och monumentalkonst. Detta gjordes genom att, med japansk 
inspiration, finna en ny syntes mellan arkitektur, bild och form. Det är i denna syntes 
som en av grunderna till vår egen tids offentliga konst finns. Här grundläggs tanken om 
hur konsten skulle kunna integrera med arkitekturen och det är i de offentliga 
byggnaderna som denna nya konst finner sin plats. Den skulle även, enligt idéerna, 
integreras i parker. Denna offentliga konst är fortfarande ett mer monumentalt behov än 
ett socialt. Från och med slutet av 1910-talet kan det skönjas en målsättning hos de 
styrande att den offentliga konsten ska vara tillgänglig för alla (Sandström, 1982, 
Konstverkens liv i offentlig miljö, s. 5-6). 

 

I pressdebatten i tidningarna kan det ibland bli oväsen om något anses vara ”fel” med 
den offentliga konsten. Till exempel konstnär, svåra och obegripliga konstverk eller 
alldeles för dyr konst (Sandström, 1982, s. 12). 

 

På 1930-talet sade ecklesiastikminister2, Artur Engberg följande i en offentlig utredning:  

Den tid ligger redan långt tillbaka, då intresset för … konst ansågs 
vara privilegiet för ett fåtal. I våra dagar äro både intresset och 
förståelsen för konst i god växt. Konsten är på väg att bliva allas 
egendom. Såväl i offentliga byggnader och i samlingslokaler som på 
arbetsplatserna, i fabrikerna och på kontoren, har ett konstnärligt 
inslag vunnit allt högre uppskattning. Denna utveckling bör på alla 
sätt understödjas. (Sandström, Konstverkens liv i offentlig miljö, 1982 
s. 129) 

I Sverige blev det egentligen inte populärt med offentlig utsmyckning förrän efter andra 
världskriget. En av de första skulpturerna som staten beställde för offentlig utsmyckning 
var Bror Marklunds ”Mor och barn” (1947-56). Den placerades på Kanslihusgården i 
Stockholm. Då många ansåg att konstverket var alltför modernt i sin utformning, väckte 
skulpturen stort uppseende. Det var inte förrän Ingmar Bergman sade i en intervju att 

                                                 
2 Statsråd inom ecklesiastikdepartementet, med ansvar för kyrka, undervisning, forskning och kultur. NE 
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”hon är ju rätt snygg”, som debatten lugnade ner sig. Tidigare hade respekten för 
konstverk varit stor och den var ännu djupt grundad. Tidigare hade man inte ifrågasatt 
konstverk i särskilt stor utsträckning, utan man förlitade sig på konstnärens estetiska 
kunnande. Men när detta, så annorlunda konstverk, ställdes ut i offentligheten blev man 
mycket upprörda. Det ledde till att dagspressens debatter blev mycket livliga. (Engman, 
Anders, ”Rävspel kring off-(?)konsten”, Konstperspektiv nr. 4, 1999, s. 38) 

3.2 Borås kulturhistoria 
Borås var, under åren efter andra världskriget, en växande stad. Textilindustrin 
expanderade och postordern som kom att följa i knallarnas spår utvecklades. Borås är en 
stad som alltid har präglats av textilindustri och handel. Staden intog en dominerande 
ställning inom teko-industrin på 1950-talet i Borås. Borås Wäfveri var välkänt över hela 
landet och sysselsatte en stor del av de arbetsverksamma Boråsarna. Västgötaknallarnas 
roll kom att tas över av de nya postorderföretagen. Staden kom att övergå från att ha 
varit en textilstad till att bli en konfektionsstad. Invånarantalet i staden ökade främst 
genom inflyttning och de flesta som flyttade in var unga och arbetsdugliga. En tredjedel 
av alla arbetstillfällen som fanns i Borås var inom tekoindustrin. Det var först mot slutet 
av 1950-talet som Borås fick känna av konkurrensen från omvärlden. Idag ser Borås 
centrum inte ut som det gjorde förr. Under 1960- och 70-talen skedde en kraftig 
omvandling av området runt Stora torget. Denna rivningshysteri inleddes redan på 
1950-talet och det fanns en stor oro för att allt det gamla skulle försvinna. Ett av de 
stora byggen som skedde i Borås under den här tiden var det nya stadshuset som stod 
klart på hösten 1956 och invigdes 1957. 

 

Kulturutbudet i Borås under 1950- och 60 talet var stort. I staden fanns ett omfattande 
musikliv och tillställningarna på stadsteatern och i konstmuseet var många. (Borås – 
handelscentrum i kulturbygd, 1991) Under 1950 talet fanns det inte mindre än nio 
musikkårer, fem instrumentalensembler av annat slag, nio körer och tio skol- och 
ungdomsensembler. (Persson, 2001, Den kommunala musikskolans framväxt och 
turbulenta 90-tal, sid. 385-386) 

 

Som nämnts tidigare har Borås haft sin stadsteater sedan 1964 och den har idag en fast 
ensemble med 16 skådespelare. Stadsteatern huserar idag i kulturhuset, där även 
biblioteket och konstmuseet finns. Anmärkningsvärt med stadsteatern i Borås är att den 
har en kommunal nämnd som huvudman, vilket innebär att kulturnämnden beslutar om 
teaterns anslag och har yttersta ansvaret. Kulturhuset invigdes 1975 och har kommit att 
betyda mycket för kulturlivet i Borås. I Borås konstmuseum finns berömda 
miniatyrmålningar av den Boråsbördige Peter Adolf Hall. Den äldsta kulturinstitutionen 
i Borås är Borås Orkesterförening som bildades redan 1912. Borås museum som ligger i 
Ramnaparken startades 1914 och omfattar 13 äldre byggnader från sjuhäradsbygden. 
(Borås – handelscentrum i kulturbygd, 1991) 
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Det var främst två personer som dominerade den lätta underhållningen i Borås, Lars 
Helander och Curt Peterson. Helander gjorde revyer till Folkets park och fick de allra 
största stjärnorna till sina föreställningar. Under denna period kom Folkets park att bli 
just folkets park. Till Folkets park gick man för att se artister eller gå ut och dansa. Det 
var alltid mycket folk där på olika evenemang. (Danielsson, Leif och Engström, Anne, 
2002 Femtiotalets Borås) 

 

I Borås var 60-talet till största delen ett optimistiskt årtionde och framtidstron i Borås 
visade sig bl.a. genom flera nybyggnationer. Borås djurpark invigdes 1962 under 
namnet ”Djur i natur”. Att detta kom till stånd berodde till viss del på att Sigvard 
Berggren tog med sig lejonet Simba hem från en av sina resor. Det byggdes också en 
trestjärnig camping och en utomhusbassäng i Alideberg. Kretsteatern som funnits i 
Borås sedan 1954 ombildades till stadsteater i början av 60-talet. Stadsteatern flyttade in 
i Borås Teater i stadsparken och höll till där ända tills det nya kulturhuset invigdes 
1975. Den 4 december 1983 jämnades den gamla stadsteatern med marken, ett beslut 
som upprörde Boråsarna. (Danielsson, Leif och Engström, Anne, 2002 Sextiotalets 
Borås, http://www.boras.se/kultur/stadsteatern/omteatern/historik ) 

3.3 Fallet Holstebro 
I detta avsnitt beskriver vi fallet Holstebro och hur kulturen utvecklats i Holstebro samt 
den debatt som förts där för att sedan kunna jämföra förhållandena i Holstebro med hur 
debatten förs i Borås. Det som hände kring den offentliga konsten och kulturen i 
Holstebro tillhör vår teoretiska plattform. Företeelserna i Holstebro ställs mot hur den 
offentliga konsten bemöttes och bemöts i Borås. I Danmark, och särskilt i staden 
Holstebro, har det förekommit debatt kring den offentliga konsten. Här redogör vi 
kortfattat för fallet Holstebro samt den bakomliggande teorin kring fallet Holstebro. 

 
Befolkningsmässigt hade Holstebro en relativt stor inflyttning från kringliggande 
landsbygd. De som flyttade dit var bönder och lantarbetare i relativt hög ålder och detta 
motsvarades av en utflyttning av utbildad arbetskraft och av personer i produktiv ålder 
från Holstebro till andra städer. Holstebro var på väg att bli en pensionärsstad i ett 
landskap av nedlagda jordbruk och stängda fabriker. Vid sextiotalets början lyckades 
Holstebro vända den negativa trenden och från att ha varit en ganska dyr och olustig ort 
att bosätta sig i, började staden visa tendenser till att bli en aktiv och levande miljö. Det 
var en kombination av ekonomiska konjunkturer och medveten politik som hade 
förvandlat Holstebros utgångsläge. (Holm, Ingvar, Kultur modell Holstebro, 1976, s. 
11-13) 
 

Bakgrunden till hur Holstebro förändrade sin kulturpolitik under 1965 kan ses som en 
blandning av ekonomiska, politiska och inte minst personella faktorer. Dessa faktorer 
var orsaken till den kommande utvecklingen.  Holstebro kommun hade en god ekonomi, 
det var lugnt i byrådet3 och det fanns kulturpolitiska visioner. Dessa faktorer är 
                                                 
3 Vi översätter det till kommunfullmäktige 
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sammanvävda i ett mönster där ingen av faktorerna kan stå själva. Förändringen i 
kommunen skedde inte helt utan statens inblandning. Satsningen på kulturen syftade 
inte till att göra kulturen tillgänglig för alla, dvs. demokratisera kulturen utan syftet var i 
stället att marknadsföra kommunen som bostads- och arbetsort. Avsikten var heller inte 
att överbrygga de kulturklyftor som många ansåg fanns. Kulturen var ett av flera 
områden som skulle göra Holstebro till en bra stad att bo i. Investeringen i kulturen 
handlade först och främst om att utveckla verksamheter och se till att det blev 
inflyttning till en stad under utveckling. Holstebro skulle bli en annorlunda stad. (Skot-
Hansen, 1998, s. 28-29) 

 

Ekonomi, utbildning och kulturell utveckling är tre led för att ett samhälle ska kunna 
leva vidare. Medan många kommuner ofta satsar på ekonomi och utbildning och 
glömmer bort vikten av den kulturella utvecklingen, valde man i Holstebro att lägga 
tyngdpunkten på just den kulturella utvecklingen. För att en hotad stad ska kunna 
överleva måste man lägga de tre leden i samspel. Alla led är lika nödvändiga för 
samhällets fortlevnad och samma brådskande aktivitet krävs inom alla tre leden vid 
utbyggandet av ett konkurrenskraftigt samhälle. Problemen i Holstebro berodde på flera 
faktorer. Dit hörde en arbetslös och outbildad befolkning, familjer som inte ville vara 
kvar i en stad utan skolgång eller sjukvård, läkare som inte ville flytta med sina familjer 
till en stad utan teater, musik och konst, en ungdom som saknade diskotek, 
diskoteksägare som inte tyckte det var lönt att driva den sortens etablissemang just här. 
Problemen var sammanlänkade och mot den bakgrunden är ett tänkande med först 
ekonomi, sedan utbildning och sist andra kulturaktiviteter orealistiskt. Det var därför de 
valde att ta kulturen först i tron att de övriga stegen skulle komma senare. (Holm, 1976, 
s. 18) 
 

Eftersom Holstebro hade rykte om sig att vara staden utan konst skulle det nu ske en 
förändring. Kommunen hade under några år samlat in pengar till en konstinköpsfond 
och det togs även beslut om att avsätta ett antal miljoner till byggande och utsmyckande 
av ett bibliotek och ett nytt rådhus. 1965 söktes pengar hos det nybildade Statens 
Kunstfond, och det blev början på ett tre år långt samarbete mellan Holstebro kommun 
och Kunstfonden. I början av 1965 beslöt Statens Kunstfond att deras tillvägagångssätt 
vid tilldelningen av konst skulle bli att satsa på de geografiska områden som saknade 
offentlig konst. Statens Kunstfond ville använda sig av Holstebro som en slags modell, 
för att visa vilka resultaten blev när man gav sitt underorgan Utsmyckningsrådet fria 
händer.(Skot- Hansen, 1998, s. 31-33) 

 
Ett tydligt tecken på att Utsmyckningsrådets självständighet var att man 1965 valde att 
köpa in Alberto Giacomettis staty Kvinna på kärra till kommunen. Statyn placerade 
man framför stadens kyrka. Då många tyckte att priset var för högt så startade en häftig 
debatt. Som ringar på vattnet spreds sig debatten över resten av landet. Det är få danska 
kulturfrågor som har väckt så mycket debatt som Holstebros konsthandel gjorde 1965. 
(Holm 1976, s. 19) 
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Statens Kunstfond tyckte att Holstebro behövde en konstkonsulent. Utsmyckningsrådet 
fick i uppdrag att hitta någon, och deras förslag var konsthistorikern och författaren 
Poul Vad. Han blev inbjuden till ett möte med kommunen där han blev tillfrågad om 
han ville bli konstkonsulent och om han dessutom var intresserad av stå för 
uppbyggandet av ett konstmuseum. Poul Vad tackade ja till erbjudandet. (Skot-Hansen, 
1998, s. 17-33) 

3.3.1 Kvinna på kärra 
Historien om hur Holstebro kom att bli en kommun med stort konstutbud startade med 
inköpet av den schweiziske konstnären Giacomettis Kvinna på kärra. Alberto 
Giacometti (1901- 1966) var en schweizisk konstnär och räknas som en av 
efterkrigstidens mest inflytelserika skulptörer. Redan tidigt under sin utbildningstid i 
Paris bröt han med den traditionella figurstilen och utvecklade en egen kubistisk4 stil, 
ofta med inslag av surrealism5. Från 1935 hade han hittat sin egen stil: bilder av 
människor där detaljerna och formvolymerna radikalt skalats av. Kvar av kroppen finns 
en ytterst tunn droppstensbildning, eroderad likt ett rostigt redskap där huvudet nästan 
är borta. (Nationalencyklopedin 1992, band 7) 

 

Statens Kunstfonds utsmyckningsråd hade från början föreslagit att kommunen skulle 
köpa ett känt verk av någon internationell konstnär. Kunstfonden kunde dock inte själva 
stå för kostnaden då deras övergripande mål var att de enbart skulle stödja den danska 
konsten. Det var dock ett alldeles för snävt mål och det kom att utvecklas till att stödja 
konst som kunde vara till glädje för den danska befolkningen. Även om Statens 
Kunstfond hade ett finger med i spelet när beslutet togs, så var det konstkonsulenten 
Poul Vad som föreslog köpet av Giacomettis Kvinna på kärra. Konstverket valdes inte 
enbart ut för att konstnären var känd och utländsk, utan även för att staden skulle få 
något som de kunde glädja sig åt på lång sikt. Vid denna tidpunkt var konstverket med 
på en stor Giacomettiutställning i Louisiana6 och de åkte över för att titta på den. De 
blev genast mycket intresserade av att köpa konstverket. Det ansågs dock för dyrt, men 
Poul Vad vände sig till Ny Carlsbergsfondet som erbjöds sig att delfinansiera inköpet 
och stadsfullmäktige sköt till resten. Även om det rådde enighet i Byrådet så dök det 
ändå upp protester i tidningarna kring beslutet om köpet av konstverket.  

 

När Kvinna på kärra först kom till staden blev hon undanställd på lager. Det skulle vara 
kommunalval snart och man ville undvika den uppståndelse som kunde uppstå innan 
valet. Trots detta kom ändå historien att uppdagas i Holstebro Dagblad. I mars 1966 så 
skulle konstverket äntligen visas upp för de väntande ortsborna i Holstebro. Trots ett 
strilande regn så var det 3-400 medborgare som var med vid avtäckandet av 

                                                 
4 Utmärkande för kubismen är dess strängt formella uppbyggnad, där den avbildade verkligheten bryts ner 
till delar i en ny struktur. (Nationalencyklopedin, band 11) 
5 Surrealismen är inte i första hand någon direkt konstinriktning utan snarare en ideologi och livshållning 
som inom sig har samlat olika konstnärliga uttryck. Den eftersträvar ett direkt och ocensurerat uttryck av 
människans undermedvetna. (Nationalencyklopedin, band 17) 
6 Ett konstmuseum utanför Köpenhamn  
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konstverket. Detta skedde under en stor officiell tillställning med deltagare både från Ny 
Carlsbergsfondet och från Statens Kunstfond. (Skot-Hansen, 1998, s. 33-35) 

 

Både före och efter själva avtäckningen uppstod det en debatt kring köpet, det var de 
kritiska rösterna som dominerade i debatten. De allra flesta kommentarerna handlade 
om den orimliga kostnad som konstverket hade kostat skattebetalarna. Detta framställs i 
ett läsarbrev.  

”…købe såkaldt kunst til tårnhøje priser, når det er borgernes penge, 
man bruger. /…/  Det kan ikke være rigtigt, at borgernes penge smides 
ud på denne måde for att skabe reklame for byen – dårlig reklame – 
fordi der ikke samtidig søges skabt goodwill for byen. Det tror jeg, 
man nåede hurtigere, bedre og billigere ved att gøre noget for byens 
ungdom.( Skot-Hansen, 1998, s. 35-36) 

Det fanns flera inlägg med liknande åsikter, att konstinköpet var onödigt och dyrt och 
att pengarna kunde ha investerats bättre. Andra tyckte att konstverket var fult och 
anskrämligt. De flesta vill gärna ha konst till staden men det ska vara pittoresk konst 
som inte kostar någont ing.  

3.3.2 Fortsatt utsmyckning av Holstebro 
Efter Kvinna på kärra följde flera utsmyckningar där Statens Kunstfond sköt till pengar. 
Under åren 1965-67 fick staden omkring 400 000 kronor som dels användes till inköp 
av konstverk och dels till starten av utsmyckning. Under samma period avsatte 
kommunen pengar till konstinköp och tillsammans med Ny Carlsbergsfondets tillskott 
blev det över en miljon kronor avsatta till offentlig konst i Holstebro under denna 
period. Synergieffekten av samarbetet mellan staten och kommunen utnyttjades till att 
skapa en ny samarbetsform för de konstnärliga utsmyckningarna i staden. I valet av 
konstnärer valde staden att satsa på att få till ett samspel mellan den konst som fanns 
representerad på konstmuseet och utsmyckningarna i staden. Tanken bakom det var att 
den konstintresserade kunde ledas från ett konstverk i staden till konstmuseet för att få 
en fördjupad upplevelse, eller omvänt.   

 

En tanke bakom utplacerandet av utsmyckningarna var en tro på att när medborgarna 
fick konsten tillgänglig i sin vardag så skulle konsten tala direkt till betraktaren oavsett 
dennes utbildning eller sociala bakgrund. Detta kan kallas för en kvalificering av 
konstupplevelsen. Samtidigt så fanns det en tanke att det är en demokratisk uppgift att 
ställa konsten till allmänhetens förfogande. Skot- Hansen citerar en krönika skriven av 
Poul Vad där denna synpunkt framkommer. Vad skriver att konsten när den är som bäst 
är ett universellt språk som kan förstås av alla människor.  

 

Att valet av utsmyckningar skulle ske med kommunens kunstudvalg i samråd med Poul 
Vad var inte helt fritt från konflikter. Det fanns tvister mellan medlemmarna i gruppen 
om att allt inte gick rätt till när konstverken till det nya rådhuset valdes ut. Bland annat 
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var medlemmarna oense om huruvida det var viktigt att kunstudvalget skulle se de verk 
som skulle köpas in, innan besluten skulle tas. (Skot- Hansen, 1998, s. 37-38) 

3.3.3 Skapandet av konstmuseet 
Liksom många andra större städer skulle Holstebro nu få ett konstmuseum. En del av 
konstverken var redan köpta och platsen för museet skulle bli i förre tobaksfabrikantens 
villa med en park på tio tunnland. Denna stämningsfyllda byggnad skulle på ett enkelt 
sätt kunna förvandlas från privatbostad till konstmuseum. Konstmuseet invigdes i maj 
1967 och blev snabbt en självständig institution med en styrelse på fem medlemmar. 
Museet innehöll redan då en del av de verk som Poul Vad ansåg nödvändiga. Han hade 
fått ekonomisk hjälp av kommunen och bidrag från Statens Kunstfond samt andra 
fonder för att kunna genomföra en del av de planer som han hade för museet. 
Samlingarna i Konstmuseet bestod, till att börja med, av tre delar: en samling nyare 
dansk konst, en samling utländsk grafik av internationellt erkända konstnärer samt en 
samling afrikansk konst. Med andra ord en konstsamling med nationella, internationella 
och globala rötter som avspeglade modernismen i all sin bredd.  

 

Konstmuseets samling kom alltså till från en överordnad plan, ett personligt 
engagemang, en rad tillfälligheter och med stöd från olika fonder, privatpersoner och 
kommunalbestyrelse. Poul Vad valde själv ut konstverken till museet, eftersom ett 
museum i hans mening varken ska vara vare sig neutralt eller anonymt. Dock ska inte 
urvalet ske utan att vara underbyggt med kvalificerad kunskap om konsten, för den 
subjektivt utvalda samlingen ska inte förväxlas med en privat samling. Genom att 
Holstebro valde att överlåta uppbyggandet av museet till en expert så fick de ett 
museum med en klar profil, som stack ut i förhållande till andra regionala museer. 
(Skot-Hansen, 1998, s. 40-43) 

 

I denna process så fick Poul Vad ovanligt fria händer, och om samarbetet med 
kommunen i uppbyggnadsfasen av museet så berättar han: 

- Jeg fremlagde mine planer skriftligt, og de blev godkendt i byrådet. I 
alle de år, jeg var konsulent, var mit samarbejde med kunstudvalget og 
senere det, der blev til bestyrelsen af kunstmuseet, fuldstændigt 
gnidningsfrit. Jeg var aldrig ude for, de kom og sagde: Synes du ikke, 
at vi skal havde den eller den kunstner, eller at vi skal gøre sådan og 
sådan. De respekterede min faglige rådgivning. Til gengæld fortalte 
og forklarede jeg altid, hvorfor jeg foreslog, vi skulle købe det eller 
det kunstværk, og jeg tog dem med rundt på udstillinger, på besøg hos 
kunstnerne … På den måde var det et fint samarbejde, og jeg kom til 
at saette stor pris på dem gennem de år. ( Skot-Hansen, 1998,  s.43- 
44) 

Kommunaldirektören Jens Johansen framhäver det goda samarbetet och kommunens 
tilltro till sin konstkonsulent. Han betonar att Poul Vad hade fria händer till att finna 
konstverken, men inte till inköpen av dem. De trodde på hans arbete, och framhäver den 
betydelse som han haft för skapandet av konstsamlingen.  
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Dock var inte alla medborgare eniga om att konstvalet skulle vila på en enda person. 
Konstföreningens styrelse kände sig åsidosatt i samband med beslutet om museet och 
tyckte att fler kunde ha fått vara med i beslutsprocessen kring detta. Allmänheten tog 
dock emot det nya museet på ett bra sätt, under öppningsåret 1967 kom det 20 000 
besökande till museet. Poul Vads idéer om val av konst har visat sig vara hållbar än 
idag. (Skot-Hansen, 1998, s. 44-45.) 

3.3.4 Utvecklingen av andra kulturinstitutioner 
I Holstebro hände det under 60-talet mycket inom kultursfären. Vi har därför valt att 
beskriva även andra kulturinstitutioner för att belysa den kulturella förändringen i 
Holstebro. 

 

Planerna på att bygga någon form av kulturhus i Holstebro hade funnits länge. Redan 
1952 så tillsattes en kommitté med representanter från närings livet och 1956 så 
grundades Holstebro-Hallen A/S vars syfte var att få fram kapital till byggandet av en 
hall. Det skulle dock dröja ända till 1964 innan bygget satte igång. Kommunen ansökte 
om lån och bidrag från olika håll och när bygget väl stod klart hade Holstebro fått en 
hall med en storlek på 3100 m2. Hallen kunde användas till alltifrån teaterföreställningar 
och musikuppföranden till sportarrangemang. Holstebro-Hallens verksamhet bedrevs i 
aktiebolagsform med kommunen som den dominerande ägaren. Som styrelseordförande 
satt borgmästaren och de övriga sex medlemmarna var fördelade med tre representanter 
vardera från stadsfullmäktige och tre från stadens näringsliv. (Skot-Hansen, 1998, s. 49-
51) 

 

I december 1965 tillsattes Ernst Trillingsgaard, endast 25 år gammal, som direktör för 
Holstebro-Hallen. Under de närmaste 20 åren kom han att leda verksamheten i huset 
med ett osvikligt engagemang. Han förstod att fylla det stora huset med aktiviteter i alla 
genrer för alla åldrar. Världen kom nu på allvar till Holstebro och Holstebro-Hallen blev 
på många sätt ett levande exempel på de lokala kulturcenter som nästan blev standard i 
städer vid denna tidpunkt. Det var dock svårt att få ekonomin att gå runt och det var ofta 
som styrelsen var tvungna att vända sig till stadsfullmäktige för att ansöka om mer 
pengar. (Skot-Hansen, 1998, s. 52-55) 

 

Under 60-talet skedde det alltså en kulturutveckling i Holstebro. Under denna period 
kom fler kulturinstitutioner att bildas, förutom Holstebro-Hallen och konstmuseet kom 
Odin Teatret och staden fick även en egen kompositör, Jörgen Plaetner, under denna 
period. Det var inte en traditionell teater med en skiftande repertoar som slog sig ner i 
staden utan en främmande fågel, något nytt, en experimentell teater som lyckades göra 
Holstebro till en del av världen. Odin Teatret var den kulturinstitution som mer än 
någon annan har tecknat Holstebros kulturprofil.  För teaterkonsten var 60-talet en 
brytningstid där nya teaterformer uppstod överallt i världen. På flera håll kunde man 
finna experimentella teaterformer, som t.ex. Théâtre du Soleil i Frankrike. Alla dessa 
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nya former rörde om i de inrotade traditionerna och visade att teater kan ta sig an många 
olika former och uttryck. (Skot-Hansen, 1998, s.57-59) 

 

Den dåvarande borgmästaren berättar att medborgarna till en början var glada över att 
man fått en teater i Holstebro trots att varken medborgarna eller byrådet ännu hade sett 
teaterns arbete. Den 16 april 1967 så sände dansk TV ett 20 minuter långt inslag från 
teatern, denna sändning kom att ändra invånarnas åsikter om teatern och en stormig 
diskussion bröt ut. De förväntansfulla medborgarna bänkade sig framför TV-
apparaterna för att se på vad man trodde skulle vara en klassisk teaterföreställning. Det 
som de fick se visade sig inte vara någon ordinär föreställning utan en rad 
improvisationsövningar, där aktörerna sprang fram och tillbaka och ropade och skrek. 
Detta var inte alls det som Holstebroborna ansåg vara teater och efter detta följde en 
debatt som flyttade fokus från Giacometti- diskussionen till Odin Teatret. Läsarbreven 
började fylla spalterna i ”Holstebro Dagblad” och medborgarna ville återigen ha svar på 
hur kommunen använde deras pengar. (Skot-Hansen, 1998, s. 59-61) 

 

Holstebro fick 1967, som den första och hittills enda staden i Danmark, en 
stadskompositör. Precis som att medborgarna ansåg Odin Teatret som en utgift som 
borde motiveras ansåg man även att stadens nya kompositör inte var en helt genomtänkt 
investering. Liksom köpet av Giacometti och samarbetet med Odin Teatret så var det ett 
erbjudande som man inte kunde tacka nej till, en del av en mer övergripande plan från 
kommunens sida. Den dåvarande borgmästaren hade ett möte med Jörgen Plaetner och 
det ledde till att han anställdes som stadskompositör. I avtalet med Plaetner så ingick att 
han skulle arbeta som kompositör, d.v.s. göra musik till stadens befolkning, bygga upp 
en elektronisk musikstudio samt att bygga och administrera en musikskola. Plaetner 
började med att bygga upp musikskolan, vid den här tidpunkten fanns det främst 
musikskolor i huvudstaden och endast i några få kommuner runtom i landet. Den 
startade som en kommunal skola men fick efter kort tid status som en egen institution. 
Musikskolan blev en enorm succé och problemet var inte att få elever utan snarare att 
ordna fram tillräckligt med kvalificerade lärare till undervisningen. Nästa projekt var att 
bygga vidare på den elektronikstudio som Plaetner haft med sig till Holstebro. Det var 
här som kommunens invånare skulle få lära sig att använda bandspelare till annat än det 
vardagliga.  (Skot-Hansen, 1998, s. 73ff) 

3.3.5 Pressens respons på händelserna i Holstebro 
Under loppet av några få år lyckades Holstebro bli av med sin profil som Danmarks, 
eller kanske världens, tråkigaste stad. Holstebro blev omskrivet både i pressen och i 
andra massmedier. I samband med avtäckningen av Kvinna på kärra kunde man i en 
tidning läsa att Holstebro var staden där stadsfullmäktige var väldigt driftigt och några 
dagar senare kunde man i samma tidning läsa att världskonsten var på väg till 
Holstebro. Detta skapade respekt för Holstebro världen över.  
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I början av 1967 så var fyra ledamöter från stadsfullmäktige med i ett radioprogram som 
skulle vara en diskussion mellan Fredrikshavn och Holstebro, men som till lyssnarna i 
Holstebros förtret främst kom att handla om sexprogram i TV och inte kulturkampen 
mellan städerna. I gengäld för detta så fick representanter från staden TV-tid i en 
programserie om kommunalkunskap. Det var kommunaldirektören Jens Johansen, 
chefsbibliotekarien och stadskompositören som deltog i programmet. Denna fokusering 
på Holstebro kom att leda till att kulturministern tyckte att det även fanns andra städer 
som lyckats på samma sätt och att Holstebro fick för mycket uppmärksamhet.  

 

När konstmuseet invigdes i maj 1967 så fick historien om Holstebros satsningar på 
kulturen ett uppsving. I stort sett alla stora tidningar skrev om denna historia och det var 
stora och samstämmiga lovord om konstmuseet. Skot-Hansen har ett citat från en artikel 
i Berglingske Tidende som slutar med orden: 

”Kan man holde trykket ved lige og fortsætte, som man er begyndt, vil 
Holstebro i løbet of en årrække være som forvandlet og have et 
kunstens særpræg, som ingen andre provinsbyer har” (Skot-Hansen s. 
85) 

Utöver dessa stora artiklar fanns det ett antal mindre artiklar och notiser om staden 
under dessa år.  Det fanns en hel del skrivet om skapandet av Odin Teatret och 
tillsättandet av stadskompositören. Skot-Hansen citerar en artikel i det norske 
Arbejderbladet  

… under overskriften Miraklet i Holstebro…: ”Det kan synes som et 
mirakel, det som skjer i Holstebro, men det er et mirakel, som er vel 
gjennomtenkt og forberedt av politiske myndigheter med en moderne 
oppfatning av skriftstedet: Mennesket lever ikke av brød alene. (Skot-
Hansen s. 85) 

Holstebro blev ett Nordens Mekka för kulturintresserade dit en ström av gäster 
vallfärdade, såväl politiker, stadsplanerare som kulturjournalister.  

 

Inom loppet av tre till fyra år hade Holstebro lyckats placera sig på den kulturella 
Danmarkskartan. Staden blev i stort sett synonym med en aktiv och visionär 
kulturpolitik. De pengar som Giacomettifiguren hade kostat visade sig vara väl 
investerade pengar och bollen var i rullning. Borgmästaren har visat att strategin med att 
använda kulturen som markeringsområde har lyckats. Utan någon egentlig statistik eller 
ekonomiska belägg har det visat sig att myten om att kultur kan betala sig har 
bekräftats. (Skot-Hansen, 1998, s. 83-87) 

3.3.6 Sammanfattning av Holstebro 
I början av 60-talet hade Holstebro identitetsproblem. Staden visste inte vart den var på 
väg och ingen var direkt intresserad av att satsa på den. För att vända den trenden så 
bestämde sig stadens politiker för att satsa på kulturen. Giacomettis skulptur kom att bli 
en symbol för en ny dimension i staden som nu trädde in i en modern epok präglad av 
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kvalitet och humanitet. Det var ingen tillfällighet att Giacomettis skulptur kom till 
Holstebro utan ett medvetet val som gjordes med stöd från Statens kunstfond. 

 

Det finns tre viktiga faktorer som måste finnas med för att ett samhälle ska kunna leva. 
Holstebro valde att satsa först på den kulturella utvecklingen för att låta ekonomin och 
utbildningen komma senare. Detta visade sig vara ett klokt drag eftersom satsningen på 
kulturen lät betala sig direkt när människor valde att flytta till Holstebro. Holstebro 
kunde alltså med hjälp av kulturen vända den negativa utflyttningstrenden. Tanken var 
att inga människor ville leva i en död stad utan kulturutbud, och för att få folk att flytta 
till staden måste man börja med kulturen. Utvecklingen som startade med inköpet av 
Giacomettis skulptur Kvinna på kärra och ett samarbete med Statens kunstfond kom att 
leda till ett ökat kulturutbud i staden. Under loppet av några år kom Holstebro att bli en 
levande kulturstad med flera kulturinstitutioner. Staden fick en teater, ett konstmuseum, 
stadskompositör, musikskola och ett kulturhus. Visst var vissa av valen kontroversiella 
och stadsborna var inte alltid överens med politikerna om att pengarna satsades på rätt 
saker. Som tidigare nämnts ansåg de till en början att Kvinna på kärra var för dyr, att 
Odin teatret var för kontroversiell och så vidare. Staden växte dock i samband med 
kultursatsningarna och utflyttningstrenden vände. Holstebro kom att bli en viktig stad 
att räkna med. 

 

Det skrevs mycket i pressen om utvecklingen i Holstebro och det sändes program på TV 
om staden. Skriverierna var både positiva och negativa, men som man brukar säga så är 
all publicitet bra även om det som skrivs inte alltid är positivt. Staden kom att synas i 
Danmark och det behövdes. 
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4. Konstverken 
Här nedan kommer vi att presentera en lista över de konstverk/konstverksgrupper som 
vi har valt att studera. Vi presenterar verken med namn, upphovsman, 
objektsbeskrivning och placering samt tillkomstår. Vidare finns det en mer utförlig 
presentation av konstnärerna i anslutning till varje specifikt konstverk. 

4.1 Knallen 
Knallen är en skulptur skapad av Arvid Knöppel. Den är tillverkad i brons och står på 
en sockel av vad som förefaller vara granit. Skulpturen föreställer en knalle tillsammans 
med sin säck, han är praktfullt klädd men barfota. Han håller ansiktet riktat upp mot 
himlen som om han var medveten om att han förde knallarnas historia vidare. 
Skulpturen bekostades av postorderföreningen i Borås. Skulpturen placerades utanför 
stadens dåvarande postkontor enligt postorderföreningens önskemål. Året som 
skulpturen avtäcktes var 1952. Skulpturen kan av vissa kännas stor och klumpig. (Borås 
Tidning, 26 september, 1952) 

4.1.1 Arvid Knöppel 
Skulptören och tecknaren Arvid Knöppel levde mellan 1892 och 1970. Han är mycket 
känd för att skapa skulpturer som kännetecknas av den blixtsnabba rörelsen. Den 
framkommer framförallt i Knöppels många mästerliga skulpturer och teckningar som 
föreställer antingen vilda eller tama djur ur den nordiska faunan. Mest kända är kanske 
hans skulpturer av rådjur, lodjur och björnar återfinns på många håll i Sverige. 
(Nationalencyklopedin band 11, 1993) Knöppel finns även representerad i Borås med 
skulpturerna Björnen (1954) och lodjuret (1952). (Adlercreutz-Carlsson, 1974) 

4.2 Folktalaren 
Folktalaren är en skulpturgrupp tillverkad i brons skapad av konstnären Sven Lundqvist 
(född 1918). Skulpturgruppen var egentligen tänkt som en del av Helsingsborgsbrunnen 
i Helsingborg och har även ett annat namn, Rösta på mej. Helsingborg ansåg dock att 
det skulle bli för mycket med även Folktalaren. I samband med publiciteten kring 
Helsingborgsbrunnen hörde Borås av sig till Sven Lundqvist och frågade om han hade 
något lämpligt verk som kunde passa framför stadens nya stadshus. Folktalaren skulle 
passa bra till det och 1957 placerades den ut på terrassen mot Kungsgatan utanför 
Stadshuset i Borås. Den föreställer en talare som står på en stol med lyft näve, ropande 
över en grupp mer eller mindre uppmärksamma människor. Dessa människor består av 
man med barn, en äldre herre som röker pipa, några damer samt en man med en cykel. 
(Hasselrot, Pehr, 1988, Sven Lundqvist bildhuggare) 

4.2.1 Sven Lundqvist 
Sven Lundqvist som föddes 1918 är skulptör och tecknare. Han studerade vid 
Konsthögskolan i Stockholm mellan 1941 och 1946. Lundqvists konstform är märkbart 
inspirerad av både medeltida och modern italiensk konst, detta märks framförallt genom 
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att hans stil förenar en stram form med livfull berättelse. Hans offentliga konstverk 
finns representerade i ett flertal svenska städer. Hans torgfontän Fiskafänget står i 
Helsingborg och han har även fler skulpturer utplacerade i Borås, där ibland brunnen St. 
Göran och draken på Hötorget (Nationalencyklopedin, 1993 band 12). 

4.3 Två vindar 
Två Vindar är uthuggen i ett enormt, vitt grekiskt marmorblock. Höjden på skulpturen 
är omkring en och en halvmeter och till det var det en pelare i norsk granit. Den 
skapades av Christian Berg i Grekland och fraktades sedan till Sverige och Borås. 
Eftersom det är en abstrakt skulptur är det svårt att beskriva den.  

I Borås Tidning 9 december, 1975 står det så här om skulpturen: 

Någon vill kanske tro, att skulpturen föreställer en stenblomma med 
skaftet av norsk granit, fodret som en kvarnsten och den vita kalkens 
mjuka hela form som skapad för kulturhusbyggnadens horisontaler 
och vertikaler. Andra kanske vill se en snäcka eller ett öra för 
avlyssnande av stämningar i tiden. (Sid. 4) 

Eftersom vi själva inte har sett skulpturen annat än på bild eftersom skulpturen av 
anledningar som förklaras nedan inte längre finns kvar i Borås, har vi haft svårt att 
skaffa oss en egen uppfattning om hur konstverket ser ut. 

4.3.1 Christian Berg 
Konstnären Christian Berg levde mellan åren 1893 och 1976. Under sina studier vid 
Konsthögskolan i Stockholm (1916-1919) så koncentrerade sig Berg främst på 
realistiska naturmålningar. I samband med sina resor i Europa under 1920-talet så kom 
han i kontakt med både modernistisk konst och egyptiska skulpturer. Dessa 
inspirationskällor ledde till att han under sin Parisvistelse blev en av Sveriges första 
abstrakta skulpturkonstnärer. Flera av hans verk visades på Stockholmsutställningen 
1930. Ett av Christian Bergs kännetecken är samspelet i skulpturernas olika ytor, det 
kan t.ex. vara kombinationer av blankputsad metall och mörkpatinerade ytor. Hans verk 
finns bland annat representerat på Riddarholmsparterren i Stockholm Solbåten, Torso 
utanför Helsingborgs Konserthus och i en stor samling tillhörande Malmö konstmuseum 
(Nationalencyklopedin, 1990, band 2) 



 

29 

5. Sökprocessen 
Då Borås Tidnings eget arkiv bara sträcker sig två år bakåt i tiden, har vi varit tvungna 
att läsa tidningen via mikrofilm på Stadsbiblioteket i Borås. Förutom Borås Tidning har 
det funnits två andra tidningar i Sjuhäradsbygden, Västgötademokraten (senare Borås 
Nyheter) och Sjuhäradsbygdens Tidning (som fortfarande finns kvar). Båda dessa 
tidningar har vi valt bort av olika anledningar. Västgötademokraten valde vi bort efter 
att ha tittat i ett par nummer och insett att de inte innehöll någonting om Borås 
offentliga konst alls. Stickprov gjordes genom att vi undersökte de utgåvor från samma 
datum som det varit artiklar i Borås Tidning angående Två Vindar. Till exempel 
nämnde de inte alls konstverket Två Vindar i december 1975, den månad som 
Kulturhuset invigdes. Sjuhäradsbygdens Tidning valdes bort på grund av att upplagan 
var mycket liten och den mest handlade om orterna utanför Borås. Anledningen till att 
vi valt att gå igenom årgångarna av Borås Tidning baklänges är den att om det visar sig 
att ett konstverk förstördes i oktober kan inte tidningen gärna ha skrivit något om 
förstörelsen flera månader dessförinnan. När vi har undersökt tidningar efter ett visst 
konstverk, har vi naturligtvis hållit ögonen öppna efter de två andra konstverken med 
förhoppningen att hitta något även om dem. 

 

Våra sökningar i Borås Tidning har främst kretsat kring de datum som har haft med 
invigningar av skulpturerna eller förstörandet av dem att göra. Sökningarna har också 
gjorts utifrån hänvisningar från andra texter. Kring dessa datum som vi fått fram har vi 
sökt både framåt och bakåt i tiden beroende på händelsens art. För att se en kortfattad 
sammanfattning av vilka nummer av Borås Tidning som vi har sökt igenom hänvisar vi 
till bilaga 1. 

  

I uppsatsen undersöks alla årtionden efter andra världskriget. Sökningen börjar på 1950-
talet och avslutas med 2000-talet. 1960-talet finns dock inte representerat i vår uppsats 
vilket främst beror på att vi inte har hittat några klara kopplingar till detta årtionde i 
någon av de andra artiklarna eller insändarna. Inget av konstverken har heller placerats 
ut under detta decennium, de närmaste åren för utplacerade konstverk var 1952 samt 
1975.  Därför antar vi, styrkta av att det varit så liten övrig debatt, att det inte heller har 
förts någon debatt under 1960-talet. 

 

Under vårt idoga sökande fick vi reda på att det fanns ytterligare en källa till 
händelserna kring Två Vindar. Det ska ha sänts ett radioprogram om händelsen samma 
kväll som konstverket förstördes. Tyvärr har vi har inte kunnat få tag i det programmet, 
enda sättet var att köpa det från radioarkivet och vi ansåg att den kostnaden var för hög 
för oss.  
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5.1 Artikelsökning angående Knallen 
Man kan se artikelsökningen angående Knallen som en ren slump. Vi hade egentligen 
inte för avsikt att använda oss av detta konstverk, utan insändarstormen blossade helt 
enkelt upp under tiden som vi skrev uppsatsen. I en av de inledande artiklarna nämner 
man att Knallen invigdes 1953, vilket gjorde att vi beslutade att söka igenom Borås 
Tidning under detta år för att kunna läsa eventuella reaktioner när konstverket 
uppfördes. Denna sökning gav oss dock inte några träffar trots att vi sökte från januari 
och fram till oktober. Vid ett senare tillfälle kom det i Borås Tidning en ny insändare 
som nu hänvisade till att den 25 september 1952 skulle var invigningsdatumet för 
statyn. Vid närmare efterforskningar visade sig denna information vara korrekt och vi 
hittade artiklar om själva invigningen den 26 september. Vi sökte vidare under resten av 
året för att se om det fanns fler artiklar men vi fann inga av intresse för oss. 

5.2 Artikelsökning angående Folktalaren 
I en artikel om Två vindar från den 27 juli 1981 hittade vi en liten referens till att 
skulpturgruppen Folktalaren är från 1957 men vi visste inte mer exakt än så. Detta 
innebar att vi skulle bli tvungna att söka igenom mikrofilm för hela 1957 och därför 
valde vi att följa ett annat spår som vi hade. Vi visste nämligen även att konstgruppen 
Folktalaren blivit förstörd någon gång under 1980, då vi hade läst detta i en av 
artiklarna om förstörandet av Två Vindar. Vi bestämde oss därför att det skulle ge mer 
att söka igenom Borås Tidning under hela 1980 än hela 1957, då detta förhoppningsvis 
skulle kunna ge oss ledtrådar till när konstverket invigdes, samt eventuella 
omnämnanden före 1980. Vi har sökt hela 1980, men inte funnit något av intresse. 
Senare beslutade vi oss för att titta igenom hela 1979, vilket inte heller gav oss några 
artiklar eller insändare. 

 

Genom att läsa boken ”Sven Lindqvist skulptör och bildhuggare” (Hasselrot, Pehr 
1988) fick vi reda på att Folktalaren avtäcktes 1956, alltså året innan Stadshuset 
invigdes. Då rullarna med mikrofilm från 1956 inte är uppdelade efter månader gör 
detta dokumentationen lite annorlunda. Vi har sökt igenom rullarna från den 9 oktober 
vilket var det tidigast möjliga datumet enligt boken, fram till slutet av året. Vi hade även 
en uppgift från en mångårig boråsbo att det skett studenthyss med skulpturen på 
valborgsmässoaftonen 1958. Vid närmare efterforskning visade det sig att hysset skett 
året dessförinnan. Vi sökte därför åter igenom det första halvåret av 1957 men utan 
något resultat. Det material vi funnit om Folktalaren har endast varit ett fåtal artiklar 
skrivna under 1957 samt en artikel från 1958. 

5.3 Artikelsökning angående Två Vindar 
Då vi redan från början visste att skulpturen Två Vindar hade varit uppställd utanför 
Kulturhuset i Borås, och att Borås Stadsbibliotek ligger i Kulturhuset, bestämde vi oss 
till en början för att rådfråga en bibliotekarie om när Kulturhuset invigdes. Detta gjorde 
vi för att underlätta sökprocessen. Vi fick reda på att Kulturhuset invigdes den tionde 
december 1975.  



 

31 

Arbetet inledde vi därför med att leta igenom Borås Tidning i december 1975 och 
januari 1976, då vi antog att det skulle skrivas något om Två Vindar i anslutning till 
invigningen. I december hittade vi två stycken artiklar som nämnde konstverket men 
inte någon artikel i januari. Då man i artiklarna från december talar om konstverket som 
att man har nämnt det tidigare, samt att vi hittar artiklar där det verkar som att 
Stadsbiblioteket varit verksamt tidigare än själva invigningen, så undersöker vi även de 
månader som förflutit före invigningen. Detta resulterar i två artiklar i november, men 
ingenting i augusti, september eller oktober. Artiklarna i november behandlar ämnet, 
men man får uppfattningen att skulpturen inte var uppställd ännu, därför gick vi inte 
längre tillbaka än augusti. Efter detta valde vi att söka även i februari 1976, vilket 
resulterade i att vi fick två sökresultat. Därefter tittade vi igenom tidningarna från mars 
1976, men då detta inte heller gav något ansåg vi att vi var färdiga med 1976. 

 

Vår handledare tipsade oss om att, vad han trodde sig komma ihåg, resterna av det 
raserade konstverket hade skänkts till Skissernas Museum i Lund. Vi kontaktade dem 
och fick kontakt med dess chef Jan-Torsten Ahlstrand. Ahlstrand kommer ursprungligen 
från Borås och är son till Torsten Ahlstrand, känd Boråspräst och konstkritiker som 
sedermera blev chef för Borås Konstmuseum. Tipset visade sig vara riktigt och Jan-
Torsten Ahlstrand skickade en mängd broschyrer om museet samt ett par 
tidningsurklipp från Borås Tidning 1990, angående Två Vindar. Efter en genomläsning 
av dessa artiklar så fann vi ett datum för när konstverket förstördes, vi valde att kolla 
upp detta innan vi tittade i tidningar runt de artiklar som vi fått från Ahlstrand. 
Konstverket förstördes i slutet av juli 1981, och vi bestämde oss för att söka i Borås 
Tidning från juli till september 1981. Detta resulterade endast i två artiklar i juli detta år.  

 

För att få lite distans till artiklarna om Två Vindar, bestämde vi oss för att leta efter 
artiklar om ett annat konstverk. I och med att vi bad om hjälp av en bibliotekarie, för att 
ta reda på när detta konstverk avtäckts, så kom vi i kontakt med klipparkivet7 på 
Stadsbiblioteket. Vi hade inte hört talas om detta arkiv tidigare. I klipparkivet bevarar 
man mappar med olika urklipp från dagstidningar i Borås, där det skrivits om 
företeelser med lokal förankring såsom personer, konstverk, händelser mm. Här hittade 
vi inte artiklar om det tänkta konstverket, utan i stället ett flertal artiklar från april och 
maj 1983 angående Två Vindar, som vi inte hade hittat i vår sökning. Detta gav oss nytt 
intresse för Två Vindar och vi gjorde en ny sökning i Borås Tidning kring denna 
information. Vår sökning denna gång var från april till juni 1983 men vi fann inget av 
intresse utöver artiklarna från klipparkivet.  

 

                                                 
7 Vi är medvetna om att den person som sköter om klipparkivet och gör ett urval, av vilka artiklar som 
skall sparas och arkiveras, försöker vara objektiv. Men för att arkivet inte ska bli för omfattande och stort, 
kanske personen i fråga ibland måste vara subjektiv. Arkivmaterialet kan ändå räknas som en 
fingervisning av vad som har ansetts viktigt. 
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När vi hade genomfört dessa undersökningar bestämde vi oss för att gå vidare med 
artiklarna från 1990 som vi fått från Skissernas museum. Då artikelkopiorna inte hade 
datum utan publiceringsdatumen var skrivna för hand efteråt så ville vi kolla upp 
äktheten av dessa datum. Datumen visade sig vara riktiga, och då sökte vi även i Borås 
Tidning under månaderna runt dessa artiklar. Det vill säga juni, juli, november och 
december 1990. Detta gav oss dock inget nytt material, utöver det som vi redan hade.  
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6. Insamlat material kring konstverken 
Det insamlade materialet är uppdelat kronologiskt för att underlätta för läsaren. Med 
andra ord blir det lättare för läsaren att skapa sig en bild av vad som har hänt med de 
olika konstverken och hur debatten kring dem har varit. Med kronologin försöker vi 
alltså inte beskriva någon kulturpolitisk utveckling, utan vi gör det helt enkelt lättare att 
hitta enskilda händelser som inträffat och uppmärksammats i dagspressen i Borås. 

6.1 Knallen 

6.1.1 Invigningen 1952 
I Borås tidning kan man den 26 september läsa om invigningen av Knallen. Vid 
invigningen var representanter från de sju postorderfirmorna närvarande, företrädare 
från Borås stad samt konstnären själv, Arvid Knöppel. Invigningen av statyn inleddes 
med ett tal av drätselkammarens 8 ordförande Robert Nilsson, som berättade att det var 
1948 som drätselkammaren fick ett donationsbrev på 34000 kronor från sju 
postorderfirmor i staden. Syftet med gåvan var att bevara minnet av ”västgötaknallen” 
genom att sätta upp en staty på en passande plats. Robert Nilsson talade om att Borås 
hittills inte haft så många offentliga konstverk och att orsaken till detta berodde på att 
stadens förvandling från obetydlig småstad till en stor handels- och industristad skedde 
först nu. Tidigare fanns inte de ekonomiska förutsättningarna för att konstnärligt 
utsmycka den lilla staden Borås och det var först under första halvan av 1900-talet, och 
särskilt under 1940-talet som förändringen skett. Staden hade under 1940-talet fått 
många konstgåvor och enligt Robert Nilsson var Knallen en av de viktigaste 
konstgåvorna. Efter detta tal vände han sig till stadsfullmäktiges ordförande och bad att 
få överlämna konstverket till staden och lät täckelsen falla. Efter detta tal trädde 
stadsfullmäktiges ordförande Yngve Gullberg fram och tackade donatorerna för 
skulpturen samt framförde sitt tack till skaparen av konstverket. Även folkskolläraren 
Gustaf Boger höll ett föredrag som handlade om knallarnas historia, liv och 
knalleväsen. Efter själva invigningen hölls en middag för de inblandade i stadshusets 
festlokal.  

 

I en angränsande artikel samma dag kan man läsa ett omdöme av konstverket. 
Konstkritikern ”G. H-d.” (Gunnar Hedeland 9) tycker att postorderfirmorna har gjort en 
bra sak när de valt att hedra sin handelshistoriske pionjär med ett offentligt konstverk. 
Han anser vidare att Knöppel är ett ypperligt val som konstnär då denne är framstående 
som både djurskulptör och porträttör. Hedeland menar dock att det är överraskande att 
Knöppel har valt att gestalta Knallen barfota vilket torde vara ovanligt bland knallar, 
men att detta inte alls bör påverka skulpturens värde som konstverk. Samma dag finns 
även en dikt kallad ”Ode till Knallen”, skriven av Nils Svensson. Dikten, som består av 

                                                 
8 Drätselkammaren är en äldre motsvarighet till Kommunstyrelsen. 
9 Efter förfrågan till Borås Tidning fick vi reda på signaturens riktiga namn, att han var folkskollärare i 
Borås samt konstkritiker i tidningen under 25 år. 
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17 verser, handlar i positiva och glada ordalag blandat om Knallen som skulptur, 
knallen som fenomen, knallens varor och om knallens liv.  

 

6.1.2 Placeringsdebatten 
I en artikel av Håkan Rosenqvist i Borås Tidning från måndagen den 17 maj 2004 
(alltså 52 år senare) uttalar sig företagaren Reimar Westerlind om Knallestatyn. 
Westerlind menar på att då Knallen fungerar som symbol för både Borås och 
Sjuhäradsbygden, så borde statyn få en mer framträdande plats i staden. Han föreslår att 
den bör placeras på det nyrenoverade Knalletorget, invid Viskan. Men Borås Stad och 
Konstkommittén genom Konstmuseets chef tillika sekreterare i Konstkommittén, 
Elisabet Haglund, tycker att statyn står bra där den är placerad nu. Knallestatyn är 
placerad utanför Borås före detta huvudpostkontor. Vidare skriver Rosenqvist att 
konstkommittén och gatukontoret, vilka har ansvar för utformningen av torget, redan 
tidigare diskuterat en flyttning trots att detta egentligen aldrig varit aktuellt. Vidare 
motiverar konstkommittén sitt beslut med att man kommer att placera ett annat 
konstverk i anslutning till torget, och man vill inte att konstverken skall konkurrera med 
varandra. Westerlind håller inte med om att konstverken skulle konkurrera med 
varandra, utan vidhåller att Knallen borde flyttas. En av orsakerna till Westerlinds 
engagemang är att han i ett samtal med Christina Lindberg, som är dotter till en av de 
ursprungliga donatorerna till statyn. Lindberg tycker även hon att placeringen känns fel, 
då postkontoret inte längre ligger kvar där. 

 
Redan två dagar senare, den 19 maj, finns det två insändare angående Knallen. Den 
första insändaren, av Christer Wikner, beskriver skulpturer som ting som alltid har 
placerats på väl synliga platser, och därför är Knallens självklara placering Knalletorget. 
Han gör en jämförelse med självklarheten att statyn över Gustav II Adolf i Göteborg 
naturligtvis står på Gustav Adolfs torg. Skribenten tycker även att konstkommittén 
borde genomföra någon form av undersökning för att se hur befolkningen ställer sig i 
frågan. Den andra insändaren, med signaturen ”Torgknallen”, börjar med att personen i 
fråga tycker att Knallestatyn borde ha en hedersplats. Vidare menar personen bakom 
insändaren att statyn alltid stått ensam och avsides, och nu när posten lagt ner används 
den bara som urinoar. Signaturen ”Torgknallen” skriver att Borås befolkning blivit 
överkörda så många gånger i olika beslut, att vi bör säga vår åsikt i frågan och stärka vår 
ståndpunkt. 

 
En vecka efter den första artikeln, måndagen den 24 maj, syns tre olika insändare på 
Borås Tidnings insändarsida. Den första insändaren är skriven av Bengt Wennerlund. I 
denna insändare får man reda på att initiativtagare och donatorer till statyn var de olika 
postorderföretagen som fanns i Borås 1953. Vidare står det att konstnären som skapade 
skulpturen, Arvid Knöppel, mest var känd för sina skulpturer av olika djur. Det 
nybyggda posthuset, kallar Posten Borås 1, var viktigt för staden och framförallt var den 
viktig för stadens postorderföretag. Posten var viktig på det sätt att de hjälpte 
postorderföretagen med effektivisering och förenkling av hanteringen med paket. Detta 
var bakgrunden, enligt Wennerlund, att statyn hamnade just där den nu är placerad. 
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Wennerlund skriver vidare att det inte är utan sorg i hjärtat som han tänker på hur 
undanskymt statyn nu har hamnat, och att den förtjänar att hjälpas fram i solen till en 
plats där han får synas. Bengt Wennerlund föreslår därför att statyn skall låtas förflyttas 
till Knalletorget. I insändare nummer två skriver Inga Bolander helt kort att hon aldrig 
gillat statyns nuvarande placering och att hon helst skulle vilja att den placerades i 
Stadsparken. Hon tillägger även att Knalletorget skulle vara en acceptabel plats för 
konstverket. Signaturen ”Stolt boråsare” uttrycker sitt stöd för både Reimar Westerlings 
artikel och de två insändarna från den 19 maj. Skribenten tycker även att vi borde vara 
stolta över symbolen för våra rötter och vår historia, och att Knallen naturligtvis borde 
stå på Knalletorget där både vi och stadens besökare skulle kunna se den. Insändaren 
avslutas med kommentaren att Elisabet Haglund och Konstkommittén kan ha sin 
lekstuga någon annanstans. 

 

Nästa gång som Knallen nämns i Borås Tidning är i en insändare några dagar senare 
(torsdagen 27 maj). Den nämns då enbart i en insändare om ett önskemål om en 
glasskiosk på Stora torget. Insändaren ”Marco” menar att lika självklart som att Knallen 
skall stå på Knalletorget, lika självklart vore det med en glasskiosk på Stora torget. Den 
28 maj var det invigning av det nya Knalletorget och dagen efter, den 29 maj, var det en 
artikel skriven av Anders Wasén angående begivenheten. I denna artikel nämns enbart 
debatten som blossat upp kring Knallen och dess placering. 

 

Endast fyra dagar senare är det dags för nästa artikel om Knallen, skriven av Gösta 
Löfström. Nu är det dags för Svenska Postorderföreningen att säga sin mening. De 
menar att eftersom det är postorderföretagen som både initierade idén och skänkte 
pengarna till statyn, så borde de få vara med och påverka dess framtid. 
Postorderföreningens Lennart Helgesson säger att anledningen till att statyn hamnade 
där den står beror på den nära kontakten man hade med postkontoret som låg där, men 
när posten inte längre finns kvar i dessa lokaler så finns det heller inte någon egentlig 
anledning till att statyn måste stå kvar där. Han menar istället att en placering på 
Knalletorget vore naturligare för att den bättre representerar Borås och 
postorderbranschen där. Elisabet Haglund meddelar i samma artikel att konstkommittén 
är öppen för diskussioner, men hon tilläger att den är lite sent att komma med argument 
nu då man planerat torgets utformning i två års tid. Vidare säger hon att den blivande 
utsmyckningen är planerad att placeras i Viskan och att ytterligare ett konstverk kan 
leda till att det blir för mycket. På baksidan av sockeln till statyn står namnen på de 
företag som skänkte statyn till staden. 

 
Dagen efter, torsdagen den 3 juni, meddelas det i en artikel av Håkan Rosenqvist att 
Knallen kanske kommer att flyttas ändå. Det är konstkommitténs ordförande Bengt 
Wahlgren, som trots sin tidigare åsikt om att inte flytta statyn, har lyssnat till 
folkopinionen. Han har till och med låtit stadsarkitekten Tomas Rossing se över om det 
är möjligt att placera Knallen på Knalletorget. Därmed är det dock inte beslutat att 
statyn ska flyttas. Rossing tycker även att den nyombyggda stationen vore ett bra ställe 
att placera statyn på. Denna dag skriver man även om Knallen i tidningens ledarspalt. 
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Här skriver man en kort text om vad som möter en resenär som stiger av tåget vid 
stationen och vandrar in mot centrum. Ledarskribenten ger sedan även en kort resumé 
av debatten kring skulpturen Knallen och fenomenet knalle. Ledaren avlutas med att 
skribenten tycker att Knallen bör placeras på Knalletorget. 

 
Nästa inlägg kommer redan dagen efter, den 4 juni. Insändarsidan innehåller hela fem 
insändare som behandlar Knallen. Den första insändaren är skriven av Christina 
Linderoth (dotter till en av initiativtagarna, Hans Pedersen). Hon skriver i sin insändare, 
historien bakom Knallens tillkomst. Vilka som låg bakom statyn, hur de genomförde 
arbetet, när skulpturen avtäcktes och så vidare. Hon tycker även att Knallen borde få 
den plats och status den förtjänar genom att ges en hedersplats på Knalletorget. Nästa 
skribent, designern Björn Schollin, som tillsammans med sin hustru menar på att en 
placering i anslutning till Krokshallsberget, vid stationen, där man bygger ett nytt 
resecentrum borde vara skulpturens nya plats. Här skulle Knallen kunna visas upp för 
alla som kommer till Borås, men som inte åker bil, menar Schollin. Aini Svärd (mp) vill 
med sin insändare värna om Knallens nuvarande plats. Aini menar att Knallen på sin 
nuvarande placering kan visa på hur samhället av idag ser ut. Den påminner oss om alla 
landets stängda postkontor, de arbetslösa och mindre lyckligt lottade i samhället (som 
besöker Frälsningsarméns café). Vidare tycker hon att även smågator förtjänar att 
smyckas med offentlig konst. 

 
Den fjärde insändaren är skriven av Sten Flyckt, tidigare kulturpolitiker. Han menar att 
skulpturen bör flyttas till en synligare plats, av både kulturella och konstnärliga skäl. 
Han skriver även att i många andra städer i Europa har innevånarna möjligheter att se 
och njuta av den offentliga konsten. Han menar att Borås ligger i botten både när det 
gäller offentlig konst och museer. Han tycker även att det borde byggas ett ”Knallens 
torg” i Borås. Den sista insändaren denna dag är en kort limerick, av signaturen ”S-O”, 
på temat Knallen. Limericken antyder att något saknas på det nya torget och att Knallen 
står alldeles ensam utanför posten. 

 
Vidare samma dag finns det även en artikel. Denna artikel handlar om att 
konstkommittén har haft ett extra möte om Knallestatyns placering. Man menar att man 
lyssnat på folkets röst, och beslutet säger ”Knallen får flyttas till Knalletorget”. Det 
betyder dock inte att den ska flyttas till torget, utan den kan flyttas nästan vart som helst 
i staden. Bland annat har idéer framförts om att flytta den till stationen eller någonstans 
utmed Allégatan, men det är troligast att den hamnar på Knalletorget. Konstkommittén 
skall tillsammans med stadsbyggnadskontoret diskutera vilken som är den lämpligaste 
platsen för konstverket. I anslutning till denna artikel står det en kortare artikel om det 
”hemliga” konstverk (som senare presenterades som Bodhy) som skall placeras i Viskan 
vid Knalletorget, och konstnären Fredrik Wretman.  

 

På kultursidorna denna dag finns det en kortare text skriven av Borås Tidnings 
kulturchef Stefan Eklund. Den bär titeln ”Skona oss från knallestatyn”. Här skriver han 
att han promenerat förbi statyn och tittat på den. Han säger att han mest tycker att 
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skulpturen är ful och borde sänkas i en sjö. Han tycker även att Knallen inte är riktig 
konst, och om man skulle placera den på Knalletorget skulle den skänka löje åt Borås. 
Han tycker dock att det är roligt att den konstnärliga utsmyckningen engagerar många. 
Han talar även varmt om den nya, ännu för allmänheten okända, konstverket som ska 
placeras ut i Viskan. Detta ska enligt Eklund kunna bli en bra symbol som visar att 
Borås inte längre är en liten stad som är rädd för allting nytt. 

 
Nästa dag, lördagen den 5 juni, gör museichefen Elisabet Haglund ett uttalande i en 
artikel av Anne Bengtsson. Haglund anser att hon blivit överkörd av konstkommittén då 
Knalletorget varit färdigplanerat sedan länge. Hon tycker även att Knallen står bra där 
den står och att hennes professionalitet har negligerats. Vidare menar Haglund att ett 
konstverk och dess placering bör fungera väl ihop, det är inte bara att flytta på ett 
konstverk. Även Elisabet Haglund välkomnar en debatt om den offentliga konsten. 
Haglund säger att det finns ju inte bara ett Knalletorg, utan även ett Knalleland… 

 
Under artikeln om Elisabet Haglund finns en artikel även denna av Anne Bengtsson, där 
man frågat ut konstkommitténs ledamöter om vad de tycker om Knallen, debatten och 
ändringen av deras beslut. Till exempel tycker Barbro Andersson (s) att det var mesigt 
av kommittén att ändra sitt beslut, men hon säger samtidigt att det var opinionen som de 
följde. Själv tycker hon inte att statyn passar in på Knalletorget och dessutom tycker 
hon att Knallen inte är vacker. Inte heller Kjerstin Jonsson (s) tycker att Knallen är 
vacker, men hon anser att man gjorde rätt att ändra beslutet eftersom invånarna reagerat 
så starkt på det. Bengt Wahlgren (fp) säger att han har fått många positiva kommentarer 
på att kommittén har valt att ändra sitt beslut. Han menar även att folkvalda politiker 
måste lyssna på befolkningen, men det får inte leda till att den som ropar högst får 
bestämma. Han påpekar även att en persons eller en liten grupps påtryckningar inte är 
tillräckligt, men finns det en stark folklig opinion så bör man följa den. 

 
I Borås Tidning tisdagen den 8 juni inträder en ny Knalle in på arenan. En kort artikel 
av Anne Bengtsson handlar om en stenstod av konstnären Byson. Denna sten ville 
konstnären skänka till Borås Stad för tio år sedan, men staden vägrade ta emot den. 
Bilhandlaren Lars Skoglund ville slå ett slag mot det som han kallade kultursnobberi 
och köpte därför stenen och placerade den i anslutning till sin verksamhet. När debatten 
om Knallen och Knalletorget blossat upp har Skoglund beslutat att skänka knallestenen 
till Borås Stad om de vill ha den. Han ställer inga krav på att den skall stå på 
Knalletorget, utan vill bara ge Byson upprättelse och ser gärna att knallestenen hamnar 
på en fin offentlig plats. 

 
Onsdagen den 9 juni, ger Reimar Westerlind ytterligare ett bidrag om Knallen och 
Knalletorget. Han börjar med att förklara hur glad och ärad han känner sig över att 
debatten har nått sådana höjder och att han själv har blivit nämnd på kultursidorna. Han 
skriver vidare att skulpturen inte bara är ett konstverk utan även en symbol för den 
överlevnadskraft som vuxit fram i bygden under århundraden. Han lägger även fram 
olika bevis för hur knallar (om än inte av samma konstnär) har givits som utmärkelser 
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och spelat stora roller i Borås handelssfär. Han drar även paralleller till 
Frihetsgudinnans symbolvärde. I anslutning till artikeln finns ett svar på denna av 
Stefan Eklund som accepterar Westerlinds vurm för statyn även om han anser sig inte 
förstå den. Han står fortfarande kvar vid sin åsikt att man inte bör flytta Knallen till 
Knalletorget, då detta skulle skymma Fredrik Wretmans skulptur som ska placeras i 
Viskan. 

 

Torsdagen den 10 juni skriver ordföranden i kulturnämnden, Bengt Wahlgren, en 
debattartikel. Han skriver att Stefan Eklund menar att han (Wahlgren) inte deltagit i 
debatten om han inte skrivit en artikel på debattsidan. Vidare i artikeln kritiserar han 
Eklunds sätt att dela in befolkningen i ett A- och ett B- lag. Han kritiserar även Borås 
Tidnings sätt att bedriva debatten. I tidningens ledare, som borde formulera hela 
tidningens mening, menar man att konstverket bör placeras på Knalletorget. När sedan 
kulturchefen kommer med en åsikt som går stick i stäv med ledaren, så blir resultatet 
konstigt. Tidningen får då två olika åsikter i frågan, och dessa två går inte ihop. 
Kulturchefen för Borås Tidning, Stefan Eklund, skriver i anslutning till denna artikel sitt 
svar. Han menar att Wahlgren har missförstått hans artikel och att han inte alls delar in 
folk i olika lag. Eklund säger att han enbart menar att politikerna är mer eller mindre 
skickliga. Han menar även att Wahlgren verkar tillhöra den senare gruppen. Som svar 
på anklagelserna av att tidningen inte har bara en åsikt, menar han att vill Wahlgren ha 
en tidning med endast en åsikt bör han kontakta ett nordkoreanskt regeringsorgan och 
inte Borås Tidning. 

 

Dagen efter, den 11 juni skrivs det om Knallen i Borås Tidnings ”Gomorron krönika” 
på tidningens framsida. Krönikören Gösta Löfström skriver om Knallestatyn, debatten 
och om Fredrik Wretmans skulptur som ska placeras i Viskan. Han skriver om att 
knallen som symbol ofta får symbolisera sparsamheten, och anser att det kanske hade 
blivit billigare att placera Knallen i Viskan och inte Fredrik Wretmans Buddha-liknande 
skapelse. På kultursidan skriver Christina Linderot en kort artikel. Den tar upp en kritik 
mot Eklund och hans sätt att klassa ner Knallen och folkets konstsmak. Hon skriver 
också att så vitt hon vet skapades inte Knallen för att bli ”stor konst”, utan snarare som 
en symbol för bygden. Hon tycker även att Eklund som kulturchef borde uppskatta det 
intresse som skulpturen har fått. Stefan Eklund skriver ett kort svar på Linderoths 
artikel. Han skriver att han nog håller med Linderoth, och tycker inte han heller att 
Knallen är ett konstverk. Han hävdar även att han på inget ställe hävdar att vacker är ett 
kriterium för god konst. 

 

Måndagen den 14 juni har tre insändare. I sin insändare kritiserar Stellan Wirlind 
serveringen på Knalletorget och tycker att i allt tjatter om Knallen och Knalletorget 
borde någon se till torget och dess utformning, som är en öppen fri plats. Denna 
utformning är helt uppslukad av serveringen. Bo Göran Carlsson skriver i sin insändare 
om det så kallade B-laget som Eklund talar om. Carlsson menar att Eklund, med 
Knalledebatten som bevis, hävdar att Borås kulturpolitiker hör till B-laget bland 
politiker. Carlsson menar vidare att Stefan Eklund har fel i sina antaganden. Carlsson 
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skriver också att de flesta som nu för tiden sysslar med politik, gör det för att de inte 
klarar av något annat. Margit Jansson skriver att man inte bara ska hålla på och 
diskutera om Knallen är konst eller inte. Hon menar att man bör ge den en hedersplats 
på Hötorget, Krokshallstorget eller vid stationen. Hon skriver även att hon var med när 
Knallen avtäcktes och då var boråsarna stolta över sin Knalle. 

 

Torsdagen samma vecka, det vill säga den 17 juni, innehåller tidningen två debattinlägg 
och en insändare. Det första inlägget är skrivet av Gunnar Hedin. Han skriver att vi i 
Borås ska vara stolta över våra knallar och att Knallen därför, likt Kristusstatyn på 
Corcovadoberget i Rio de Janeiro, bör hälsa resanden välkomna till staden. Därför bör 
statyn, enligt Hedin, placeras vid det nya resecentret vid stationen. Han tycker även att 
det är fel att trycka in statyn på Knalletorget. Den andra debattartikeln är skriven av den 
före detta designern och knallen Curt Gustafsson. Hans artikel är en form av mycket 
kort sammanfattning av debatten och han anser att statyn bör placeras på Knalleland. 
Författaren till denna dags insändare, ”kbr”, menar att skulpturen är ganska så ful och 
att den gott kan stå kvar där den står. Om den nödvändigtvis ska flyttas kan den ställas 
där Wretmans skulptur ska placeras, i Viskan. Vidare menar skribenten att skulle nu 
Viskan vara så djup så att huvudet på Knallen inte sticker upp ovanför vattenytan, så är 
ingen skada skedd. 

 
Dagen efter skriver Ingemar Ivarsson att Knallen borde placeras på en sockel i Viskan 
vid Knalletorget. Han undrar även varför ingen kommit med denna idé tidigare. Dagen 
efter kan man läsa en artikel om det nya resecentret i Borås. I artikeln framgår det att 
kommunstyrelsens ordförande Björn Bergquist har talat om bland annat Knallestatyn i 
sitt invigningstal. Han kommer inte med någon egen åsikt om Knallens placering, men 
avslöjar att det varit tal om att placera skulpturen vid det nya resecentret. I en ilsken 
insändare på söndagen skriver Conny Palm att Stefan Eklund i sitt uttalande om att 
Knallestatyn ”skänker löje åt Borås”, snarast själv gör det. Palm är även arg över att 
Eklund nedvärderar det han själv kallar den ”luddiga folkviljan”. 

 

Nästa insändare i Borås Tidning kommer på fredagen den 25 juni. Skribenten ”Jon” 
skriver att han tycker att Knallen vare sig är vacker eller ful. Han menar att den ser ut 
som folk gör mest. Samma dag handlar en insändare av signaturen ”BR” om att i dagens 
samhälle ska man inte bry sig om begriplig konst som till exempel Knallen, utan snarare 
moderna skulpturer. Fyra dagar senare kommer nästa insändare. Där skriver ”Hans V” 
att man borde stoppa in Knallestatyn i stadshusets arkiv, och där skulle förhoppningsvis 
någon beslutsfattare, som är stolt över Borås och dess historia, hitta Knallen och placera 
ut den där den hör hemma. 

 

I en insändare från söndagen den 11 juli nämner signaturen ”Knalletorget” kort 
Knallestatyn i samband med att skribenten diskuterar Knalletorget. Nästa debattartikel 
kommer efter en vecka, söndagen den 18 juli. Den är skriven av Lars-Zoltan Thurman 
på arkitektbyrån SAR/MSA. Han skriver att överallt i hela världen är statyer en 
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organisk del av bebyggelsen. Han skriver utförligt om vad man måste tänka på när man 
ska placera ut en skulptur. Han tycker att det är hög tid att flytta på Knallen, men ser det 
som en risk att placera den på Knalletorget då han tror att Knallen kommer att störa 
intrycket. Thurman skriver vidare att i Knalleland finns en mängd olika bra platser för 
skulpturen, men han anser att det behövs göras ett konstvetenskapligt studium av 
platsförslagen innan man gör ett beslut. Han tror även att Knallestatyn har en stor 
betydelse för boråsarnas identitet, något som kan gå förlorat om man placerar statyn på 
ett ställe där den inte kommer till sin rätt. 

 

Torsdagen den 22 juli skriver Rune Furälv att han under ett ”samtal med” Knallen 
kommit fram till att Knallens högsta önskan är att bli en mobil staty, som kan flyttas 
runt i staden ett par gånger om året. Nästa inlägg kom torsdagen den 29 juli, alltså en 
vecka senare. Signaturen ”Magnhild A. E” skriver sina åsikter om Knallen och sina 
minnen av knallar från när hon var barn. Hon tycker att placeringen av statyn är bra, 
men hon avlutar insändaren med att fråga vem det är som har skadat knallens fot. Dagen 
efter, fredagen den 30 juli, skriver ”LT” om att Borås verkar ha semesterstängt. 
Signaturen skriver även att när hela Knalletorget fylls av en uteservering, så passar inte 
Knallen in där. Den skulle helt enkelt komma bort. Knallen borde istället placeras 
utanför Resecentret. 

 
Nästa inlägg om Knallen skrivs av Kenneth Frisk tre dagar senare, måndagen den 2 
augusti. Han tycker att Knallen bör ha kvar sin gamla plats men att den borde 
kompletteras med en informationstavla om historien kring knallarna. En vecka senare, 
den 9 augusti finns det två insändare i Borås Tidning angående Knallen. Den första är 
skriven av Henry Thorson, som förklarar varför man reser statyer och även om åsikterna 
om Knallens utseende. Thorsons förslag är att man ställer statyn i den rondell som 
skapats i början av Allégatan mitt utanför Högskolan i Borås. Samma dag finns en 
insändare av signaturen ”En idé i tillväxttänkandets tidevarv”. Signaturen menar att 
oavsett vad man har för bakgrund eller kompetens så har Knallen ett underliggande 
symboliskt budskap, nämligen: ”Vi har alla något vi vill säga dig.” Därför tycker 
skribenten att statyn bör placeras på en plats dit alla förr eller senare kommer, boråsare 
eller turister, nämligen Stora Torget. 
 
Det dröjer ända till lördagen den 21 augusti och invigningen av bronsskulpturen Bodhy, 
som placerats i Viskan vid Knalletorget, innan Knallen nämns i Borås Tidning igen. I 
artikeln, av Hanna Grahn Strömbom, om invigningen av ovannämnda konstverk nämner 
man debatten om Knallestatyn och att beslut om denna statys framtid ännu inte tagits. 
 
Den 8 september finns den en sista kort insändare om skulpturen Bodhy. Och i denna 
insändare skriver signaturen ”RAHJ” att Knallen bör stå kvar utanför posten. Man bör 
även hedra Knallen med en blomma menar ”RAHJ”. Debatten om placeringen av 
Knallen har inte av tidningen förklarats som avslutad. Uppenbarligen har den mynnat ut 
i brist av inlägg efter att Bodhy kommit på plats. 
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6.2 Folktalaren 
Den första artikeln i Borås Tidning där Folktalaren nämns är från den 11 oktober 1956. 
Här får man reda på att den så kallade Stadshusplatsen utanför det nybyggda Stadshuset 
i Borås fortfarande står tom, men att man inom kort ska resa konstverket Folktalaren av 
konstnären Sven Lundqvist där.  

 

Skulpturgruppen nämns sedan inte i Borås Tidning förrän den 1 februari nästföljande 
år (1957) och hade då redan kommit på plats. I denna artikel får man intrycket av att 
konstverket inte har något egentligt namn, men man funderar på att kalla den för 
Folktalaren. Vidare i artikeln beskrivs utseendet på skulpturen. Till exempel drar man 
paralleller med skulpturens utseende med aktiviteterna vid Speaker’s Corner i Londons 
Hyde Park. Enligt artikelförfattaren finns även en viss likhet mellan själva talaren (dess 
utsträckta arm, kala huvud och runda mage) och Italiens diktator Benito Mussolini. Det 
framgår även av artikeln att de förbipasserande som skribenten har talat med, har olika 
åsikter om statyn. Vilka åsikterna är framgår tyvärr inte av artikeln.  

 

Drygt två veckor senare, den 17 februari, kommer nästa artikel som är skriven av 
Gunnar Hedeland. Artikeln heter Konsten i Stadshuset, och som man hör på namnet, så 
handlar artikeln om konsten i Stadshuset. När man presenterar Folktalaren, så kallar 
man skulpturen för Medborgare!, vilket verkar lite underligt då den både tidigare och 
senare kallas för Folktalaren. Denna artikel verkar vara skriven av en konstvetare, eller 
någon som är konstintresserad, då språket och beskrivningen av konstverket är 
annorlunda mot vad det är i vanliga tidningsartiklar. Man nämner även att Sven 
Lundqvist redan sedan tidigare finns representerad bland den offentliga konsten i Borås 
utan att ange vilka verk det handlar om. 

 

Redan dagen efter, den 18 februari, är det en ny artikel. Den förklarar att det dagen 
innan varit fritt för allmänheten att besöka och beskåda det nya stadshuset och all dess 
offentliga konst. I artikeln får man även intrycket av att Folktalaren nu blivit ordentligt 
invigd. Artikeln avslutas med att förklara att Medborgare! (skulpturen som annars 
brukar kallas Folktalaren), har blivit omdöpt av konstnären själv till Politiska Knuten. 
Det här är enda gången som vi har sett att skulpturgruppen kallas för Politiska Knuten, 
förutom i en bok som handlar om konstnären själv. 

 

Nästan exakt en vecka senare, den 24 februari, har Tore Stenstedt skrivit en dikt med 
titeln Stadshuset. Dikten är en poetisk beskrivning av stadshuset. I det andra stycket 
omtalas Folktalaren: 

Aldrig ett träd, åtminstone är det svårligen tänkbart, lyft sina skälmska 
grenar med mera effektfull åtbörd. Lyssnar det spänt eller låtsas det 
blott, där det lutar sig över gruppen av bronsfigurer, till folktalarens 
ordlösa svada? Lyssnare finns där ändå, en andaktsfullt gapande 
samling, framställd med spexig humor och utmärkt prydande platsen, 
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icke minst Karlsson med cykeln och demokratisk förankring. Väl är 
skulptören värd en dusör för sin medborgarskara, självklar på 
stenbarriären som sprittande fisken i vattnet. 

 

1958, i en artikel i Borås Tidning från den 2 maj om gymnasieskolornas valborgsspex, 
nämner man att gymnasisterna föregående år utsmyckat Folktalaren vid Valborg. Först 
1981 kommer sen Folktalaren på tal. Nils Hörner har skrivit en artikel om förstörandet 
av Två Vindar från 27 juli. I artikeln nämns även att ungefär ett år tidigare, så förstördes 
Folktalaren. En av åhörarna försvann från skulpturgruppen och en annan höll på att 
stjälas men finns nu i tryggt förvar. 

6.3 Två vindar 

6.3.1 Inköpsdebatten 
I en artikel skriven av Krister Ekman från den 19 november 1975 kan man läsa om 
förfarandet kring konstverket Två Vindar och hur det köptes in och varför. I ingressen 
berättar skribenten att konstverket levererats i skadat skick och att centrala 
byggnadskommittén inte vill godkänna skulpturen. Bakgrunden till situationen är enligt 
artikeln att konstkommittén i Borås fick i uppdrag att köpa in konst till det nya 
kulturhuset och de åkte till Stockholm för att titta på olika objekt. Ett av dessa objekt 
var Två vindar, skapat av Christian Berg. Konstkommittén tog beslut om att köpa 
konstverket och efter det ska ärendet till centrala byggnadskommittén. Denna kommitté 
är ekonomiskt ansvarig och ska godkänna inköpet innan ärendet kan slutföras. 
Ordföranden Bengt Pettersson i byggnadskommittén anser dock att det är ett felaktigt 
förfarande. Han anser att de inte kan ta det ekonomiska ansvaret när de varken varit med 
om att bestämma köpet eller ens sett skulpturen. Petterson tycker att det hade varit mer 
rimligt att konstkommittén själva fick anslag till att köpa in konst och på så sätt ta hela 
ansvaret. Anledningen till att denna diskussion blossat upp beror till stor del på att 
konstverket inte ser ut som politiker och tjänstemän hade tänkt sig. Två Vindar är fullt 
av stora sprickor som ingen vet hur de uppkommit. Konstnären Christian Berg förklarar 
själv skadorna som naturliga förkastningssprickor som finns i all natursten. Centrala 
byggnadsnämnden vill nu komma i kontakt med konstkommittén för att reda ut en del 
frågetecken. Konstnären har fått betalt men nu undrar byggnadskommittén när och av 
vem skadades skulpturen och vem lagade den med fogmassa? 

– Det ser ju hemskt ut, tycker Bengt Petersson [!]. Samma uppfattning 
har Arne Frid, men han är snabb att deklarera. – Vi är inga 
konstexperter, men är oroade för att hela verket kan förstöras. Det 
ansvaret kan man inte ta utan vidare. 

De hoppas nu kunna få tillstånd en utredning om ärendet för att bringa klarhet i 
konstköpet.  
 
Några dagar senare, den 23 november kan man läsa en kritisk insändare om Två 
Vindar. Skribenten, som kallar sig ”A N A” tycker att verket mer är ett exempel på 
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hantverk av en stenhuggare och inte tillräckligt inspirerande att titta på för att kunna 
vara skapat av en konstnär.  

 

Den 5 december kan man återigen läsa om restaureringen av Två Vindar. Borås 
Tidning skriver i en artikel av Krister Ekman att stormen kring konstverket har bedarrat, 
vilket syftar på den diskussion om finansieringen och den felaktiga lagningen som 
fördes i tidningen under november månad. Den här gången kommer skulpturen att lagas 
av sakkunnigt folk och få sin naturliga lyster tillbaka. Borås Tidning berättar återigen 
om hur historien satte igång efter att centrala byggnadskommittén reagerat på att det 
inköpta konstverket Två Vindar hade ett stort krossår som lagats med fogmassa. Enligt 
artikeln vet ingen hur eller när skulpturen skadades och det är det som centrala 
byggnadskommittén fortfarande vill ha svar på. När skulpturen fanns i Aalborg var den 
oskadd och de som lossade skulpturen i Borås säger att den fortfarande var oskadd när 
den anlände hit. Om det ska skapas någon reda i vad som hänt vet inte centrala 
byggnadskommittén än.  

 

Ett par dagar senare, den 9 december, berättas historien bakom konstverket Två Vindar. 
Den är uthuggen i ett stycke ur ett stort och svårhanterligt marmorblock från Grekland. 
För den 80-årige skulptören Christian Berg krävde arbetet många arbetstimmar och stor 
möda. Verket kunde slutligen lastas på ett fartyg och fraktas genom den grekiska 
skärgården till Sverige och slutligen P A Halls terrass framför kulturhuset i Borås.  

Någon vill kanske tro, att skulpturen föreställer en stenblomma med 
skaftet av norsk granit, fodret som en kvarnsten och den vita kalkens 
mjuka hela form som skapad för kulturhusbyggnadens horisontaler 
och vertikaler. Andra kanske vill se en snäcka eller ett öra för 
avlyssnande av stämningar i tiden.  

Christian Berg har bestämt att verket ska heta Två Vindar och det blir hans sista 
monumentalverk. Borås Tidning skriver vidare i artikeln att Berg räknas till en av vår 
tids märkligaste skulptörer, även internationellt sett, med tankar och idéer från Léger 
och Archipenko. Christian Berg har tidigt blivit representerad i Borås och hans verk kan 
återfinnas bl.a. i Gustav Adolfskyrkan.  

 

Nästan två månader senare, den 5 februari 1976, kan man i en insändare läsa om den 
konstnärliga utsmyckningen av det nya kulturhuset. Signaturen ”Amatörtestet” 
ifrågasätter:   

3) Varför statyn Två Vindar i vit marmor? Kommer ju helt bort mot 
den vita marmorbetongen på kulturhusets fasader. Ingen spänning 
eller kontrastverkan här inte. 

Fyra dagar senare, den nionde februari, nämner insändarskribenten ”Om svar anhålles” 
att en konstkritiker recenserat Två Vindar men att konstverket som ser ut som en svart 
bassäng glömts bort. 
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6.3.2 Förstörelsen av Två Vindar 
Det dröjer flera år innan Två Vindar nämns i dagspressen igen. Måndagen den 27 juli 
1981 kan man på sista sidan läsa en artikel av Nils Hörner som handlar om hur Två 
Vindar har fallit ner från sin två meter höga pelare under natten till söndagen och slagits 
i bitar. En väktare upptäckte någon gång efter åtta på morgonen vad som hänt och 
larmade då polisen. Det enda polisen kunde konstatera var att statyn låg i spillror på 
marken. Konstmuseichefen Tomas Lind10 och kulturkanslichefen Göran Stenbäcken 
väcktes av samtal från polisen. De fick sedan arbeta med att samla in skärvorna och 
frakta in dem i museet. Skulpturen är oersättlig och skapad ur ett enda marmorblock och 
skribenten uppskattar att skulpturen är värd runt 130 000 kronor. Polisen tror inte att 
den ramlat ner av sig själv utan att det är någon som har vält ner den men det finns inte 
några vittnen till händelsen. Skribenten är irriterad över brottsligheten och tycker det är 
sorgligt att någon kan förstöra ett konstverk på detta sätt.  

 

Dagen efter är det en kort notis med en fundering kring vad som kan ha hänt. 
Konstverket kan inte ha blåst ner från sin pelare utanför kulturhuset. Skribenten anser 
att de som är skyldiga till illdådet borde göra upp en avbetalningsplan, både ekonomisk 
och moralisk för att ersätta kommunens medborgare med pengar och förändra sitt onda 
samvete till ett gott. Det är enkelt att förstöra, svårare att bygga upp.  

6.3.3 Amatörkonsten gör sitt intåg 
Nästa reaktion på Två Vindar kommer nästan två år senare lördagen den 30 april 1983 
då man skriver att amatörkonstnären Hans Berg på torsdagskvällen satte upp en egen 
skulptur på platsen där Två Vindar en gång stått, som en gåva till boråsarna, och redan 
på fredagsmorgonen togs konstverket bort. Att Hans Berg placerade verket där var 
ingen impulshandling utan snarare resultatet av att han för en tid sedan erbjudit 
teaterchefen en kvinnoskulptur till teaterfoajén som en anonym gåva till boråsarna. Det 
var dock ingen på kulturhuset som var intresserade av att titta på det konstverket. Hans 
Berg fick då idén att placera den nu aktuella gruppen på pelaren utanför kulturhuset. Det 
skulle alltså vara en gåva till boråsarna, inte till kommunen. Han hade räknat med att 
den skulle tas bort, men inte så fort. 

En skrotbil får ju stå i månader innan den flyttas! Jag hade tänkt att 
min skulptur skulle stimulera någon annan att använda sin tid till 
något kreativt skapande, för att göra något som han eller hon tycker 
var bättre och då ta bort min grupp och sätta upp sitt eget verk. 

Artikelförfattaren Göran Glans skriver att Hans Bergs grupp nu står på hans garageplan 
dit den forslades efter att kommunen tagit bort den från pelaren. Frågan som han nu 
ställer sig är om beslutsprocessen gick rätt till när det beslutades att verket skulle tas 
bort. Nu fick inte boråsarna en chans att säga sin åsikt. Kulturchefen Göran Stenbäcken 
anser att konstverket kan jämföras med klotter på väggarna. Han tycker att det var ett 
lyckat upptåg och tar inte avstånd från amatörkonst men anser att det är viktigt att följa 

                                                 
10 Tomas Lind satt som chef för Borås konstmuseum från 1979 fram till sin död 1995 (Borås Tidning 7/2 
-95) 
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den demokratiska beslutsprocessen. Detta kan kanske leda till att kulturnämnden får 
pengar till ett nytt konstverk, och då har Hans Berg lyckats med av sina syften. Berg 
tänker dock inte ge upp sin kamp, i ett öppet brev till kommunstyrelsen för han fram 
sina åsikter om konst och kultur och frågar samtidigt lite ironiskt vem som ska ersätta 
den skada som uppkommit på konstverket när det flyttades. 

 

Tre dagar senare, den 3 maj är en artikel skriven av Carina Janzon införd med en bild 
på den trasiga skulpturen Två Vindar. Förra veckan blev den tomma pelaren utanför 
kulturhuset uppmärksammad då Hans Berg ställde dit sitt konstverk, som kommunen 
direkt tog bort. Den pelaren var ursprungligen tänkt för Två Vindar. Detta konstverk 
fick dock inte stå kvar särskilt länge då det förstördes sommaren 1981. Kulturnämnden 
tog den 7 april ett beslut om att man skulle undersöka möjligheten att skänka spillrorna 
av verket till ”Arkiv för dekorativ konst” i Lund. Alternativet till detta är att bitarna 
mals till mjöl, eller att stenarna säljs. Konstintendenten Tomas Lind citeras i artikeln:  

Tomas Lind säger att Två Vindar går att klistra ihop: - Men det är 
tveksamt om den går att sätta upp någonstans. Den passar knappast in 
i vår samling av hela skulpturer i konstmuseet och att förvara den i 
källaren ger ingen glädje.  

Att laga konstverket kan ge problem med upphovsrätten för efter konstnärens död måste 
konstverkets lagning godkännas av de anhöriga innan det kan ställas ut igen. Den passar 
däremot naturligt in på Arkivet för dekorativ konst i Lund som är ett museum för skisser 
och modeller för konstverk som aldrig blev av, samt förstörda och lagade konstverk. 
Det är dock en nackdel att Två Vindar inte blir kvar i Borås. Tomas Lind tror att den 
tomma pelaren inom ett år kommer att prydas av en ny skulptur och att en skulptur i 
samma klass som Två Vindar skulle kosta 200 000 kronor.  

 

Den 18 maj är det dags för ett nytt konstverk att ockupera den tomma pelaren där Två 
Vindar en gång stått. Anders Wasén skriver att många av de förbipasserande fick sig ett 
gott skratt när de såg vad som hänt uppe på pelaren. Det är ett endast 30 cm högt 
manshuvud i lera med ena ansiktshalvan intryckt, som den här gången har ockuperat 
pelaren11. De förbipasserande ansåg att konstverket var för litet, men de var rörande 
överens om att det var dags att det kom ett nytt konstverk på pelaren.  

– Det är väl inget fel amatörerna ska ha en chans också, tyckte Roy 
Davidsson. Det är bra försök och bättre än inget. Systrarna Rydell på 
kvällspromenad tyckte statyn var för liten. – Amatörkonstnärerna kan 
också få visa vad de kan, tyckte de. 

Tomas Lind anser att han inte kan kommentera konstverket eftersom han inte sett det 
än. Han liksom de andra att amatörerna gärna kan få visa upp sin konst, men att de ska 
välja en annan plats för det. Lind anser att platsen har för högt värde för att kunna vara 
en plats för amatörkonstnärer och att det är ett värde på 200 000 kronor som krävs för 
att kunna fylla platsen. Anledningen till att pelaren fortfarande står tom är att det fattas 
                                                 
11 Eftersom skulpturen var oglaserad har den troligen vittrat sönder och finns inte kvar idag. 
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pengar. Vid 19.30-tiden på kvällen stod skulpturen fortfarande kvar, men det var osäkert 
om den skulle klara av nattens väntade regnskurar. Tomas Lind tyckte inte att det var så 
farligt att den stod kvar, men att den skulle tas ner under morgondagen.  

 

Fortsättningen på diskussionerna kring den tomma pelaren skedde den 31 maj vid en 
kulturdebatt i Kulturhuset anordnad av Borås föreläsningsförening. Debatten återges i 
artikeln av Gösta Löfström som förklarar att debatten var med anledning av historien 
kring Hans Bergs nedplockade amatörskulptur avsedd att ge synpunkter på den 
representativa demokratin. Hans Berg som var en utmanare i debatten höll ett 
halvtimmeslångt inledande tal där han tyckte att den representativa demokratin är en 
hämmande och undertryckande demokrati. Berg tycker att det finns två olika sätt att se 
på demokratin, det första är att arbeta inom själva systemet och det andra är att man ska 
arbeta ”utifrån med hjälp av utomparlamentariska metoder”. Han tycker själv bäst om 
det andra alternativet och förklarar sig själv som anarkist. Ett 70-tal personer hade 
samlats i Vävarsalen för att delta i debatten som dels kom att handla om demokrati mot 
anarki, och dels om konst kontra amatörism. 

6.3.4 Den nya skulpturen på plats 
Under en mycket lång tid är det helt tyst om Två Vindar. Den 26 juni 1990 kan Anna 
Olsson i en artikel berätta att statyn som ska ersätta Två Vindar äntligen har kommit till 
Borås. Konstverket heter Gestalt i storm och är skapat av Bror Marklund. Natten till den 
26 juli 1981 totalförstördes Christian Bergs Två Vindar. Anledningen till att det dröjt 
nästan nio år med att ersätta statyn berodde främst på hur man skulle få fram de 350 000 
kronor som Gestalt i storm skulle kosta.  

 

Fyra månader senare, den 16 oktober slutar striden om den konstnärliga utsmyckningen 
utanför Kulturhuset. Anne Bengtsson skriver då i en artikel att den nya statyn är på plats 
efter nio år av väntan. Diskussionerna som förts efter att Christian Bergs staty förstördes 
har dels handlat om vad som ska hända med den trasiga statyn och dels vad som ska 
ersätta den. Man skänkte den sönderslagna statyn till ”…det museum i Lund som samlar 
på skisser, ofärdiga målningar och hoplappade verk.” Tomas Lind säger att det inte varit 
ett lätt jobb att finna en ersättare till Två Vindar, det gällde att hitta ett verk som stämde 
i tid och hade samma värdighet vilket han anser att de nu lyckats med.  

 

Museichefen på skissernas museum Jan-Torsten Ahlstrand skriver en debattartikel den 
21 november som svar på den ungefär en månad tidigare införda artikeln angående det 
museum i Lund som ”samlar på skisser, ofärdiga målningar och hoplappade verk”. Han 
vill för boråsarna förklara vad det är för museum som fått skulpturen Två Vindar. 
Ahlstrand förklarar i artikeln vad Skissernas museum är och vad de gör. Till artikeln 
finns ett foto som föreställer Christian Bergs skulptur Två Vindar och han skriver att 
den kom i bitar från Borås men nu är hoplappad i Lund och har placerats i ett hörn av 
deras skulpturträdgård. Ungefär en vecka senare, den 8 december införs det ytterligare 
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ett inlägg av Jan-Torsten Ahlstrand. Denna gång skriver han att bilden blivit fel i förra 
insändaren och nu publiceras den rätta bilden.   

6.4 Sammanfattning 
Här nedan följer tre korta sammanfattningar om de olika konstverken. I dessa 
sammanfattningar har vi bara tagit med det viktigaste som vi kommer att använda oss 
av i analysen och diskussionen. Sammanfattningen indelas efter de olika konstverken. 

6.4.1 Knallen 
I en artikel från 1952 presenteras Knallen, en staty som invigdes den 26 september 
samma år. Statyn bekostades med donationer på 34000 kronor från sju postorderfirmor i 
staden, som ville bevara minnet av västgötaknallen. I invigningstalet berättas det att 
Borås tidigare haft få offentliga konstverk och att det berott på att staden först nu 
utvecklats från småstad till handels- och industristad och att staden på senare tid fått 
många konstgåvor men att Knallen var en av de viktigaste. Även stadsfullmäktiges 
ordförande Yngve Gullberg tackade donatorerna för skulpturen och prisade konstnären 
för verket. Konstkritikern Gunnar Hedeland anser att Knöppel är ett mycket bra val som 
konstnär då denne är framstående som både djurskulptör och porträttör. 

 

Ingenting skrivs om statyn förrän under våren och sommaren 2004 då en ny debatt 
blossar upp i Borås Tidning. Den 17 maj uttalar sig företagaren Reimar Westerlind om 
Knallen och menar att då den är symbol för både Borås och Sjuhäradsbygden borde den 
ha en betydande plats. Hans förslag är Knalletorget. Men de ledande i Borås tycker att 
statyn står bra där den är placerad. Skälet till Westerlinds intresse är att han i ett samtal 
med dottern till en av statyns donatorer som tycker att placeringen känns fel. Den 19 
maj finns insändare angående Knallen. Den första berättar om skulpturer som ting som 
alltid har placerats på väl synliga platser, och därför är Knallens självklara placering 
Knalletorget. Skribenten anser även att det borde genomföras en undersökning för att se 
vad stadens innevånare vill. I den andra insändaren menar skribenten att statyn alltid 
stått ensam och avsides. Personen som skrivit insändaren anser att Borås befolkning 
blivit överkörda så många gånger i olika beslut, att man bör säga sin åsikt och stärka 
ståndpunkten. Den 24 maj finns två insändare. I den första får man reda på att det då 
nybyggda posthuset var viktigt för staden och framförallt var den viktig för stadens 
postorderföretag. Detta gjorde att statyn hamnade just där den nu är placerad. 
Författaren skriver att det är med sorg i hjärtat som han tänker på hur undanskymt statyn 
nu har hamnat, och att den förtjänar att hjälpas fram i solen. I en annan insändare tyckes 
det att vi borde vara stolta över symbolen för våra rötter och vår historia, och att 
Knallen naturligtvis ska stå där många kan se den.  

 

Onsdagen den 2 juni skriver Postorderföreningen sin mening. De menar att då de både 
initierade idén och skänkte pengarna, borde de få vara med och påverka statyns framtid. 
De menar att Knalletorget vore bra för att den då bättre företräder Borås och 
postorderbranschen. Elisabet Haglund säger i artikeln att konstkommittén är öppen för 
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diskussioner. 3 juni meddelas det att Knallen kan komma att flyttas. Det är ordförande i 
konstkommittén, som trots tidigare åsikter har lyssnat till folkopinionen. Han har låtit 
stadsarkitekten se om Knalletorget är platsen för Knallen. Därmed är det dock inte 
beslutat att statyn ska flyttas. Ledaren behandlar ämnet och ger en kort resumé av 
debatten kring skulpturen och fenomenet knalle. Ledaren avlutas med åsikten att 
Knallen bör placeras på Knalletorget.  

 

Nästa debattinlägg kommer den 4 juni. En insändare beskriver historien om Knallen 
och är skriven av dottern till en av initiativtagarna. Hon tycker även att Knallen borde få 
en plats på Knalletorget. Aini Svärd värnar om Knallens nuvarande plats. Hon säger att 
Knallen på sin nuvarande placering kan visa på hur samhället av idag ser ut. Den 
påminner oss om alla landets stängda postkontor, arbetslösa och mindre lyckligt lottade 
i samhället. Vidare tycker hon att smågator förtjänar att smyckas med konst. Insändaren 
skriven av Sten Flyckt, menar att skulpturen bör flyttas till en synligare plats, av både 
kulturella och konstnärliga skäl. Samma dag finns det även en artikel som berättar att 
konstkommittén har haft ett extra möte om Knallestatyns placering. Man menar att man 
lyssnat på folkets röst, och beslutet säger ”Knallen får flyttas till Knalletorget”. Det 
betyder inte att den ska flyttas till torget, utan den kan flyttas nästan vart som helst i 
staden. På kultursidorna skriver Stefan Eklund texten att Knallen är ful och bör sänkas i 
en sjö. Han tycker inte heller att det är konst, och om man skulle placera den på 
Knalletorget skulle den skänka löje åt Borås. Han tycker dock att det är roligt att 
konsten engagerar många. 

 

Den 5 juni, gör Elisabet Haglund ett uttalande, hon anser sig överkörd av 
konstkommittén då Knalletorget varit färdigplanerat sedan länge. Hon tycker även att 
Knallen står bra där den står och att hennes professionalitet har negligerats. Efter följer 
en artikel där man frågat ut konstkommitténs ledamöter om vad de tycker om Knallen, 
debatten och ändringen av deras beslut. Man påpekar även att en persons eller en liten 
grupps påtryckningar inte är tillräckligt, men finns det en stark folklig opinion så bör 
man följa den. Onsdagen den 9 juni säger Reimar Westerlind hur glad och ärad han 
känner sig över att debatten har nått sådana höjder och att han själv har blivit nämnd på 
kultursidorna. I anslutning till detta skriver Stefan Eklund ett svar. Han godtar 
Westerlunds vurm för statyn även om han anser sig inte förstå den. Han står fortfarande 
kvar vid sin åsikt. Torsdagen den 10 juni kritiserar ordföranden i kulturnämnden, Bengt 
Wahlgren, Eklunds sätt att dela in befolkningen i ett A- och ett B-lag. Han kritiserar 
även Borås Tidnings sätt att bedriva debatten. I tidningens ledare, som borde formulera 
hela tidningens mening, menar man att konstverket bör placeras på Knalletorge t. När 
sedan kulturchefen kommer med en åsikt som går stick i stäv med ledaren, så blir 
resultatet besynnerligt. Tidningen får då två olika åsikter i frågan, och dessa två går inte 
ihop. Eklund, skriver i anslutning till denna artikel sitt svar. Han menar att Wahlgren 
har missförstått hans artikel och att han inte alls delar in folk i olika lag. Eklund säger 
att han enbart menar att politikerna är mer eller mindre skickliga. Som svar på 
anklagelserna av att tidningen inte har bara en åsikt, menar han att vill Wahlgren ha en 
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tidning med endast en åsikt bör han kontakta ett nordkoreanskt regeringsorgan och inte 
Borås Tidning. 

 

Den 11 juni skriver krönikören om Knallen i ”Gomorron krönikan”. Den handlar om 
Knallestatyn, debatten och att knallar ofta får symbolisera sparsamheten, och anser att 
det kanske hade blivit billigare att placera Knallen i Viskan och inte Wretmans skulptur. 
På kultursidan skriver Christina Linderot en artikel fylld av kritik mot Eklund och hans 
sätt att klassa ner Knallen och folkets kons tsmak. Eklund skriver ett svar på denna 
artikel. Han håller med Linderoth, och tycker inte han heller att Knallen är ett 
konstverk. Måndagen den 14 juni skriver Bo Göran Carlsson om det så kallade B-laget 
som Eklund talar om. Carlsson menar att Eklund, med debatten som bevis, hävdar att 
Borås kulturpolitiker hör till B-laget. Carlsson menar också att Eklund har fel i sina 
antaganden. Carlsson säger vidare att de flesta som nu för tiden sysslar med politik, gör 
det för att de inte klarar av något annat. Margit Jansson skriver att när Knallen avtäcktes 
var boråsarna stolta över den. Den 17 juni, innehåller tidningen både debattinlägg och 
insändare. Det första är skrivet av Gunnar Hedin. Han skriver att vi i Borås ska vara 
stolta över knallarna och att Knallen, likt Kristusstatyn Rio de Janeiro, bör hälsa 
resanden välkomna till staden. Den andra artikeln är skriven av Curt Gustafsson, 
artikeln är en kort sammanfattning av debatten. Författaren till dagens insändare menar 
att skulpturen är ful och att den bör stå kvar där den står. 

 

I en insändare den 20 juni skriver Conny Palm att Eklund i sitt uttalande om att 
Knallestatyn ”skänker löje åt Borås”, snarast själv gör det. Palm är även arg över att 
Eklund nedvärderar det han själv kallar den ”luddiga folkviljan”. I en insändare 25 juni 
skriver ”Jon” att Knallen vare sig är vacker eller ful. Han menar att den ser ut som folk 
gör mest. Samma dag handlar en insändare av signaturen ”BR” om att i dagens samhälle 
ska man inte bry sig om begriplig konst som till exempel Knallen, utan snarare moderna 
skulpturer. Den 29 juni skriver ”Hans V” att man borde stoppa in Knallestatyn i 
stadshusets arkiv, och där skulle förhoppningsvis någon beslutsfattare, som är stolt över 
Borås och dess historia, hitta Knallen och placera ut den där den hör hemma. 

 

I debattartikeln den 18 juli skriver arkitekten Lars-Zoltan Thurman att statyer är en del 
av bebyggelsen. Han skriver om vad man bör tänka på när man ska placera ut en 
skulptur. Han tycker att det är hög tid att flytta på Knallen, men han anser att ett 
konstvetenskapligt studium av platsförslagen behövs innan man gör ett beslut. Han tror 
även att Knallen har stor betydelse för boråsarnas identitet, något som kan gå förlorat 
om man placerar statyn på ett ställe där den inte kommer till sin rätt. Torsdagen den 22 
juli skriver Rune Furälv att Knallen borde bli en mobil staty, som kan flyttas runt i 
staden ett par gånger om året. 

 

Kenneth Frisk skriver om Knallen den 2 augusti. Han tycker att Knallen bör stå kvar 
men att den borde kompletteras med en informationstavla om historien kring knallarna. 
Den 9 augusti skriver Henry Thorson om Knallen och förklarar varför man reser statyer 
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och även om åsikterna om Knallens utseende. Thorsons förslag är att man ställer statyn 
vid Högskolan i Borås. Samma dag menar signaturen ”En idé i tillväxttänkandets 
tidevarv” att oavsett vad man har för bakgrund eller kompetens så har Knallen ett 
underliggande symboliskt budskap, nämligen: ”Vi har alla något vi vill säga dig.” 
Därför bör den placeras på Stora Torget. 

6.4.2 Folktalaren 
Skulpturgruppen Folktalaren, av Sven Lundqvist, ska placeras utanför stadshuset. Under 
1957 anges att skulpturen ännu inte är namngiven men att den troligtvis ska kallas för 
Folktalaren. Utseendet på skulpturen beskrivs och förklaras av Borås Tidnings 
konstkritiker. Senare under samma år har även skulpturen blivit ordentligt invigd, och 
kallas om vartannat för Medborgare! och Politiska Knuten. Under 1958 kallas 
skulpturen återigen för Folktalaren och har blivit utsmyckad av gymnasister vid 
Valborg. Under 1980 stals två av åhörarna i skulpturgruppen, men den ena finns nu i 
säkert förvar. 

6.4.3 Två Vindar 
Valet och inköpet av Två Vindar beskrivs och det berättas även att verket, någon gång 
sedan färdigställandet, har skadats och har en mängd sprickor. Det går dock inte att 
avgöra vem som bär skulden till skadan. Det går inte heller att utreda vem som försökt 
laga sprickorna med fogmassa. Den första kritiken mot konstverket framförs och 
anmälaren anser att det snarare handlar om ett hantverk av en stenhuggare än något 
skapat av en konstnär. Man upplyser i tidningen att Två Vindar äntligen har reparerats 
av en kunnig person och att dess ursprungliga skönhet återställts. Man vet fortfarande 
inte när och hur konstverket skadades, men det ska enligt källor ha varit helt när det 
först anlände till Borås. Två Vindar får en utförligare presentation, med 
bakgrundshistoria och presentation av konstnären Christian Berg. I juli 1981 berättas 
det att skulpturen Två Vindar har fallit ner från sitt två meter höga fundament och att 
skulpturen ligger på marken slagen i bitar. Skärvorna förflyttades in i museet för att 
senare tas om hand. Skulpturen som var skapad i ett enda marmorblock och kostade 
130 000 kronor ansågs oersättligt. Polisen anser inte att skulpturen kan ha fallit ner av 
sig själv, men man har inte några vittnen som kan hjälpa till i utredningen. Dagen efter 
kan vi läsa en kort notis med en fundering kring vad som kan ha hänt.  

 

Amatörkonstnären Hans Berg satte under 1983 upp en egen skulptur på platsen där Två 
Vindar en gång stått. Han menade detta som en gåva till staden och dess innevånare, 
men redan dagen efter var hans konstverk borttransporterat. Berg hade räknat med att 
skulpturen skulle tas bort men inte så fort, utan att befolkningen skulle hinna få en egen 
uppfattning om konstverket. Kulturnämndens ordförande, Göran Stenbäcken jämförde 
konstverket med klotter på väggarna. Han menar även att det är viktigt att man följer 
den demokratiska beslutsprocessen. Berg svarar i sin tur med ett öppet brev till 
kommunstyrelsen, där han framför sina åsikter om konst och kultur. I denna veva förs 
det även upp till diskussion vad som ska hända med marmorblocken som finns kvar 
efter Två Vindar. Tomas Lind förklarar att en reparation av konstverket inte är en 
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lösning då det skulle ge problem med upphovsrätten då konstnären hunnit dö, inte heller 
är det till någon glädje att förvara bitarna i en källare. Därför finns det tre lösningar på 
problemet. Antingen kan de skänkas till ”Arkiv för dekorativ konst” i Lund, eller så kan 
de malas till stenmjöl eller så kan bitarna säljas. Lind önskar även att ett nytt konstverk, 
i prisklassen 200 000 kronor, innan årets slut kommer att pryda den plats där Två 
Vindar en gång stod. 

 

Ytterligare någon tid senare pryder ett nytt amatörverk den tomma pelaren där Två 
Vindar en gång stått. Högt uppe på pelaren står nu ett 30 centimeter högt manshuvud i 
lera. Förbipasserande personer anser att man bör ge amatörkonstnärer en chans att få 
smycka staden och att det snart kommer att finnas ett ordentligt konstverk på platsen. 
Tomas Lind kan inte kommentera det nya amatörkonstverket eftersom han inte sett det 
än. Han låter gärna amatörerna visa upp sin konst, menar han, men att de ska välja en 
annan plats för det. Lind anser att platsen har för högt värde för att vara en plats för 
amatörkonstnärer och att det är ett värde på 200 000 kronor som krävs för att kunna 
fylla platsen. Pengarna är anledningen till att inte något nytt konstverk köpts in. En 
kulturdebatt anordnades, av Borås föreläsningsförening, senare på våren i Kulturhuset. 
Debatten kom till skott med tanke på Hans Bergs skulptur och hans avseende att ge 
synpunkter på den representativa demokratin. Hans Berg tyckte att den representativa 
demokratin är en hämmande och undertryckande demokrati och att det finns två olika 
sätt att se på demokratin, det första är att arbeta inom själva systemet och det andra är 
att man ska arbeta ”utifrån med hjälp av utomparlamentariska metoder”.  

 

Den 26 juni 1990 anlände den nya statyn som ska ersätta ”Två vindar” till Borås. 
Konstverket heter ”Gestalt i storm” och är skapat av Bror Marklund, fyra månader 
senare så slutar striden om den konstnärliga utsmyckningen utanför Kulturhuset. Det är 
då den nya statyn kommer på plats efter nio långa år av väntan. Diskussionerna efter att 
Christian Bergs staty förstördes har dels handlat om vad som ska hända med den trasiga 
statyn och dels vad som ska ersätta den. Den sönderslagna statyn skänktes till 
Skissernas museum i Lund och för att ersätta verket krävdes ett verk som stämde i tid 
och hade samma värdighet vilket han anser att de nu lyckats med. Det allra sista vi kan 
läsa om Två Vindar är två debattartiklar av museichefen på skissernas museum, Jan-
Torsten Ahlstrand, den 21 november. I den första vill han förklara för boråsarna vad det 
är för museum som fått skulpturen och i den andra publiceras en bild på Christian Bergs 
skulptur Två vindar”.  
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7. Analys 
Här följer analysen av texterna om de tre utvalda konstverken. Dokument- samt 
tidningsanalys ligger till grund för analysen och utförs hermeneutiskt vilket innebär att 
vi vandrar fram och tillbaka i tolkningsprocessen. I vårt arbete kan vi säga att vi först 
fokuserade på helheten, alltså texterna som sådana. För att försöka se vad boråsarna 
tycker om sin offentliga konst har vi fått söka oss till delarna och undersöka dem. Vi har 
närläst flera olika tidningsartiklar och fått fram ett mönster som har hjälpt oss att se 
helheten. Den helheten har sedan satt ljus på de olika delarna igen och vi har sett dem i 
ett nytt ljus. Helhetsperspektivet har även använts när vi fogat samman de olika texterna 
kring konstverken till en helhet. Vi har studerat sammanhanget mellan de tre 
konstverken för att se om åsikterna stämmer överens eller om det finns olikheter. I 
analysen har vi fogat samman de olika delarna kring konstverken till en helhet och 
sedan har dessa helheter blivit till delar i den samlade debatten. Varje konstverks debatt 
har blivit till delar i den stora debatten som helhet. Det är alltså den hermeneutiska 
tolkningsprocessen vi har använt oss av, där man vandrar fram och tillbaka mellan olika 
delar för att få fram en helhet och även se delarna i ett nytt perspektiv.  

 

Dokumentanalys samt tidningsanalys använder vi genom att analysera utifrån de 
modellerna. Vi tittar på var i tidningen texterna förts in, om det är en artikel skriven av 
tidningen eller om det är en insändare. Om det är en konstkritiker som beskriver 
konstverket är det lätt att förstå att den personen har sakkunskap och är medveten om 
vad han talar om. Konstkritikerns roll är i första hand beskrivande med en inledande 
objektiv granskning så allmänheten sedan kan förstå vad det är han kritiserar. En 
insändare däremot som en privatperson har skickat in till tidningen framför oftast en 
subjektiv åsikt utan att ge en inledande objektiv bild. Det är där vi i följande 
analyserande avsnitt vill få fram hur allmänheten besvarat insändare, och om de har haft 
andra åsikter och om dessa i så fall framkommit i tidningen.  

 

Fallet med den danska staden Holstebro används för att tydliggöra de skillnader eller 
likheter som kan finnas mellan Holstebro och Borås. Vi applicerar det som hände i 
Holstebro på diskussionen om den offentliga konsten i Borås. Analysen börjar med en 
jämförelse mellan Holstebro och Borås generellt för att sedan gå in på analysen av det 
insamlade materialet som vi redogjorde för i kapitel 6. Frågeställningarna försöker vi att 
besvara i analysen. 

7.1 Holstebro i jämförelse med Borås 
Vår uppsats sträcker sig från början av 1950-talet fram till idag. Vi använder oss av 
texten om staden Holstebro för att undersöka vilka reaktioner som konsten har väckt där 
och jämföra dessa med reaktionerna i Borås. Som vi tidigare har nämnt började 
kulturlivet i Holstebro att ta form först under 1960-talet medan Borås å andra sidan har 
haft ett livligt kulturliv även innan andra världskrigets slut.  
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Borås hade sin blomstringstid under årtiondena efter andra världskriget eftersom 
textilindustrin då expanderade medan Holstebro under 60-talet inte verkade ha någon 
direkt framtid som stad. Holstebro var hårt drabbat av utflyttning och de som stannade 
kvar var främst äldre personer. För att ändra på detta ville Holstebro satsa på kulturen i 
tron att det kunde öka folks vilja att stanna kvar. Hela den satsningen började med köpet 
av Giacomettis skulptur Kvinna på kärra och sedan en utökad satsning på kulturen. 
Under samma period hade Borås redan ett rikt kulturliv med teater, Folkets park, ett 
gediget musikliv samt den blivande djurparken. Ett skäl till att reaktionerna kring den 
offentliga konsten i Borås inte har varit lika livliga som i Holstebro kan vara att Borås 
redan innan hade ett, om än inte så stort, levande kulturliv. Trots att det på 70-talet blev 
ett nytt kulturhus med bibliotek, teater och museum, så fanns dessa institutioner redan 
tidigare i staden, fast i andra lokaler. Nu samlades alla institutionerna under ett tak 
vilket sågs som fördelaktigt. Teatern i Borås var inte heller av ett speciellt 
experimentellt slag, som det faktiskt var i Holstebro, utan det var teater i en mer 
traditionell mening. Kultursatsningarna som skedde i Holstebro var alltså ett sätt att få 
människorna i staden att stanna kvar, ett sätt att hindra utflyttning. Politikerna i 
Holstebro ansåg att en stad utan ett rikt kulturutbud är en död stad. Genom denna 
satsning lyckades staden att vända trenden och människor valde att stanna kvar. Borås 
var redan en stark industristad där i princip alla arbetade inom textilindustrin. Staden 
hade också ledande personligheter som satsade hårt på det kulturella utbudet.  

 

I samband med att alla dessa nya konstformer kom till Holstebro skrevs det om dem i 
tidningarna och till viss del kunde man se delar av det på TV. Folket i staden reagerade 
på att deras pengar användes till något de inte gillade och de reagerade kraftigt. I Borås 
syntes också kulturen i tidningen, men ingen reagerade lika starkt på den. I samband 
med att det nya kulturhuset byggdes i Borås skrevs det artiklar om det, men allmänheten 
responderade inte på det sätt man kanske kunde ha trott. Det verkade snarare som att 
boråsarna i allmänhet var nöjda med sitt nya kulturhus. I Holstebro så förekom det även 
en livlig debatt kring den offentliga konsten och då särskilt kring Kvinna på kärra, som 
när den anlände till Holstebro väckte stor debatt. Invånarna i Holstebro skrev insändare, 
protesterade och talade om vad de tyckte. Kulturmodell Holstebro gick ut på att väcka 
en död stad till liv med hjälp av konsten. Där fanns det nästan ingen konst och när de 
fick dit skulpturen vaknade folket. Detta var dock bara starten på ett långtgående projekt 
med kultur i Holstebro och det har lyckats. Den kulturpolitiken finns fortfarande idag 
och de arbetar alltjämt med ett ökat kulturutbud. I Borås kan man anta att det redan 
innan Två Vindar och Folktalaren kom upp fanns kultur i Borås. Folktalaren tillkom 
förvisso i samband med att det byggdes ett nytt stadshus, men ändå ingen diskussion 
kring konsten. I de artiklar vi läste kring förfarandet kring byggandet av stadshuset 
förekom inga diskussioner alls.  

7.2 De tidiga konstverken 
Skulpturen Knallen invigdes i september 1952. I Borås tidning skrevs det om själva 
invigningen, vilka som talade och historien om hur skulpturen kom på plats. Det nämns 
inte i artikeln hur konstverket ser ut eller vad allmänheten tycker om det. Här saknas 
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information om själva konstverket som sådant och kommentarer om hur det passar in på 
platsen. Det kan dock förklaras med att den artikeln belyser invigningen och inte själva 
konstverket. Vi kan dock samma dag läsa vad Borås Tidnings konstkritiker anser om 
konstverket. Konstkritikern anser att konstverket väl fyller sin plats och att det är ett 
intressant konstverk. Här hade det passat med allmänhetens kommentarer som kontrast 
till konstkritikerns så vi hade fått tillgång till allmänhetens åsikt om den offentliga 
konsten. Som läsare är man nyfiken på allmänhetens åsikter, eftersom staden fått ett helt 
nytt offentligt konstverk på en plats där många passerar. Att bara få tillgång till en 
konstkritikers åsikter ger ju inte direkt möjlighet att komma med åsikter, vilka hade 
varit intressanta om de fått utrymme. Att tidningen inte ger utrymme till detta är kanske 
att de inte finner det intressant att höra allmänhetens åsikter. Detta är dock för oss 
obegripligt då vi själva är mycket intresserade av att läsa om allmänhetens egna åsikter i 
tidningen. Här ges alltså inget utrymme till funderingar kring konstverkets utseende. 
Samma dag är det även infört en dikt till Knallen i tidningen. Där har Nils Svensson på 
17 verser framfört sina hyllningar till konstverket. 

 

Folktalaren nämns första gången i Borås tidningen den 11 oktober 1956. Det enda 
tidningen upplyser oss om då är att konstkommittén planerar att placera 
skulpturgruppen på Stadshusplatsen. Denna artikel har mer karaktär av faktaredovisning 
och ger inte grogrund till en konstdebatt hos läsarna men det är inte så underligt 
eftersom ingen har sett verket ännu. Läsarna fick inte reda på något mer om 
skulpturgruppen förrän den första februari nästföljande år när den redan har kommit på 
plats. Här får vi en beskrivning av konstverket där artikelförfattaren drar paralleller 
mellan skulpturens utseende och aktiviteterna vid Speaker’s Corner i Londons Hyde 
Park. Det finns också, enligt artikelförfattaren, en viss likhet mellan själva talaren och 
Italiens diktator Benito Mussolini. I artikeln får vi också veta att artikelförfattaren har 
talat med de förbipasserande. Han skriver att deras meningar var delade, vilket är 
vanligt när det gäller offentlig konst. Här har skribenten ansträngt sig och skrivit en 
artikel där han inte bara själv har recenserat konstverket utan också talat med 
förbipasserande. Vi får tyvärr inte veta om skribentens åsikter skiljer sig från de 
förbipasserande då han inte redogör för vilka åsikter de har. Här hade man kunnat väcka 
en debatt, om skribenten tydligare redogjort för vilka åsikter som framfördes. Till viss 
del lyckades Borås Tidning här med att låta läsarna få ta del av allmänhetens åsikter 
men inte till fullo då det till exempel endast framgår att de förbipasserande hade åsikter 
om konstverket men tyvärr inte vilka åsikter det var. Som läsare hade det varit intressant 
att veta vad de tyckte om konstverket och huruvida deras åsikter stämde överens med 
artikelförfattarens åsikter om konstverket.  

 

Namnet på skulpturgruppen vid stadshuset är Folktalaren men det fanns det olika 
åsikter om vid tidpunkten för skulpturgruppens utplacerande. I en artikel från den 17 
februari 1957 presenteras skulpturgruppen med namnet Medborgare! Detta är märkligt 
då skulpturgruppen både tidigare och senare kallas för Folktalaren. Vi kan sedan dagen 
efter läsa att skulpturgruppen nu blivit ordentligt invigd. Artikeln avslutas med att 
förklara att Medborgare! har blivit omdöpt av konstnären själv till Politiska Knuten. 
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Skulpturgruppen kallas Folktalaren av medborgarna och det är det namn som verket 
blivit känt för. Att det har olika namn kan bero på att konstnären själv varit tveksam till 
vad han vill döpa verket till och att skulpturgruppen haft olika arbetsnamn. För 
allmänheten kan det dock vara bra med ett enhetligt namn så man förstår vilken skulptur 
man talar om. Flera namn kan förvilla läsaren så att man tror att det är olika konstverk 
det handlar om. Konstverket bör ha ett enhetligt namn så man vet vilket konstverk det är 
man debatterar, annars kan det påverka konstdebatten i såväl positiv som negativ 
riktning. Ett exempel på en negativ riktning skulle vara att allmänheten inte förstår 
vilket konstverk som avses med det nya namnet och därför kvävs debatten. Ett exempel 
på positiv riktning kan vara att allmänheten vill debattera ett eventuellt namnbyte och 
därmed får delta i skapandet av konstverket. 

 

Borås Tidnings konstkritiker Gunnar Hedeland har recenserat konstverket i en artikel 
som handlar om all konst i stadshuset. Det var även Gunnar Hedeland som recenserade 
Knallen i Borås Tidning 1952. Hedeland verkar allmänt vara positiv till den offentliga 
konsten i Borås och skriver tydliga konstrecensioner. Han är inte direkt provocerande i 
sina åsikter och inbjuder därför inte heller läsarna till att skriva insändare. Hedelands 
uppdrag är mer folkbildande än strikt konstkritiskt. 

 

Vi kan den 24 februari 1957 i en insändare av Tore Stenstedt läsa en dikt som han 
skrivit om Stadshuset. I det andra stycket i dikten har han en poetisk beskrivning om 
Folktalaren. Här har en insändare från allmänheten ett omdöme om konstverket. 
Stenstedt beskriver skulpturgruppen i positiva ordalag och utifrån dikten kan vi förstå 
att han uppskattar konstverket. Stenstedt använder sig av diktens form för att på ett 
vackert sätt framföra sina åsikter om det nya stadshuset. Det är en skönmålande poets 
vackra beskrivning av verket. Efter en sådan beskrivning av skulpturgruppen förväntar 
man sig nästan att det ska komma fler insändare som svar på Stenstedts åsikter. Både 
sådana som håller med och de som tycker tvärtom. Inte en enda insändare följer på den 
här vilket kan tolkas som att allmänheten inte vill debattera sin offentliga konst i 
tidningen. Det kan även vara så att versform inte är ett format som tilltalar den vanliga 
läsaren vilket gör att de inte läser dikten. Vår tolkning är att eftersom det är en mycket 
vacker dikt som borde tilltala allmänheten så borde de också vilja respondera, men å 
andra sidan kanske tystnaden betyder att de är nöjda med konstverket och därför inte 
responderar. 

 

Det allra sista vi får läsa om skulpturgruppen Folktalaren är i en artikel från den 2 maj 
1958 som handlar om gymnasieskolornas valborgsspex. Där nämner man att föregående 
år hade gymnasisterna utsmyckat Folktalaren vid Valborg. Efter idogt sökande har vi 
inte funnit någon artikel från 1957 som nämner denna händelse. Som läsare blir man 
nyfiken och vill självklart veta mer om hur de utsmyckade Folktalaren men vi får ingen 
utförligare beskrivning i texten. Här saknas möjligheten till debatt och läsarna får bara 
veta halva sanningen. Detta är det första exemplet som vi stött på där någon 
privatperson förändrar utseende på en skulptur i Borås. Eftersom vi inte fått så mycket 
information kring händelsen är det svårt för oss att veta exakt i vilken utsträckning 



 

56 

statyn förstördes. Samtidigt är frågan om konstverket verkligen förstördes, eller om det 
bara var ett pojkstreck där skulpturgruppen utsmyckades på ett sådant sätt att det var lätt 
att återställa det till sitt ursprungliga utseende. Som tidningsläsare vill man veta mer och 
i det här fallet hade vi önskat oss en referens till tidigare händelse. Det här är ett 
exempel på något som troligen kunde ha väckt en diskussion i tidningen om det skrivits 
om det men återigen får inte allmänheten reda på det som kan diskuteras.  

 

Sammanfattning 

På 1950-talet anlände det två nya konstverk till Borås, skulpturen Knallen samt 
skulpturgruppen Folktalaren. Båda konstverken fick artiklar i Borås Tidning. Det som 
främst förekom om konstverken i tidningen var referat från invigningarna av 
skulpturerna samt Gunnar Hedelands konstrecensioner. Som läsare har vi inte kunnat ta 
del av några insändare eller åsikter som allmänheten fört in i tidningen. Vi får i samband 
med Knallen inte veta någonting alls om allmänhetens åsikter om skulpturen. 
Skillnaden mellan konstverken här är att artikelförfattaren i en artikel om Folktalaren 
har frågat förbipasserande om deras åsikter. Exakt vilka åsikter de har framkommer inte 
i artikeln men det finns en ambition att framföra allmänhetens åsikter. Detta skrevs det 
inte någonting om i samband med artiklarna om Knallen. Till båda konstverken under 
den här perioden har det skrivits dikter som har hyllat dem. Under detta årtionde 
förekom det enbart redaktionellt material och inga insändare alls. När skulpturer invigs i 
en stad är det naturligtvis så att den lokala dagspressen refererar från invigningen och 
har egna reportrar på plats. Ska diskussionen kring dessa konstverk sättas i kontrast mot 
Holstebro kan det direkt sägas att diskussionen i Borås är förhållandevis ljum. I 
Holstebro väckte Kvinna på kärra allmänhetens känslor och där gick debattens vågor 
höga.  

7.3 Inköpet av Två Vindar 
Första gången Två vindar nämns i Borås tidning är i en artikel från den 19 november 
1975 som handlar om inköpet av konstverket. Anledningen till att Borås tidning 
refererar ett inköp av offentlig konst så utförligt verkar vara att det kringgärdas av en 
smärre skandal. Konstverket har nämligen levererats i skadat skick och internt i 
kommunen skyller de på varandra. Här handlar det inte om konsten i sig utan snarare 
om vem som har köpt konstverket och varför. Konstverket är trasigt vid leveransen och 
ingen vet hur skadorna uppkommit. Åsikterna som förs fram i artikeln handlar mer om 
sättet som kommunen hanterar sina konstinköp på, och är inte en debatt kring själva 
konstverket. Här får läsarna möjlighet att ta del av en diskussion som handlar om hur 
kommunen hanterar sina inköp. Det är intressant eftersom allmänheten ofta inte ser hur 
kommunen valt sina konstverk utan en dag står de bara på sin plats. Nu får läsarna en 
unik möjlighet att följa beslutsprocessen och en chans att själva tycka till om hur det 
hela gått till. Boråsarna tar emellertid inte den möjligheten och de skriver vare sig 
debattinlägg eller insändare kring det ämnet. Detta kan tolkas som att läsarna samtycker 
eftersom de inte framför några egna åsikter. De uteblivna kommentarerna kan dock 
även innebära att tidningsredaktionen ansett att frågan varit tillräckligt belyst och därför 
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valt att inte ta med några insändare i tidningen. Detta framkommer emellertid inte i det 
redaktionella materialet. 

 

I en kritisk insändare, den 23 november 1975, skriver en skribent att han anser att 
konstverket är fult. Detta följs inte upp på något sätt i tidningen och det kommer inte 
heller fler insändare som svar. Här hade man kunnat vänta sig att läsarna skulle 
kommentera och debattera. Skribenten lyckas alltså inte väcka en debatt, trots att han 
själv har haft en tydlig åsikt om konstverket. Här kan det vara så att de flesta boråsarna 
höll med skribenten om att konstverket var fult och tyckte att det räckte med en 
insändare i ämnet. Det kan också vara så att de är totalt likgiltiga för det hela och därför 
inte bemödar sig med att skicka in insändare om skulpturen Två Vindar, detta är dock 
inte något som vi kan utläsa av texten som sådan. Två veckor senare följs historien om 
restaureringen av Två Vindar upp. Vi får reda på att diskussionen kring finansieringen 
och den felaktiga lagningen som fördes i tidningen under november månad håller på att 
klaras upp. Skulpturen ska nu lagas av sakkunnigt folk och få sin naturliga lyster 
tillbaka. Som läsare har vi redan vid upprepade tillfällen tagit del av historien om 
inköpet av konstverket och det finns andra saker kring konstverket att fokusera på som 
också kan intressera läsarna. Ett par dagar senare skriver Borås Tidning om historien 
bakom konstverket Två Vindar och dess utseende. Äntligen får läsarna reda på lite mer 
om konstverket. Borås Tidning kunde redan från början ha infört en artikel om själva 
konstverket så man från början visste hur konstverket som diskuterades såg ut. 

 

Två månader senare, den femte februari, ifrågasätter en skribent i en insändare varför 
statyn Två Vindar är gjord i vit marmor. Insändaren anser att konstverket helt försvinner 
mot kulturhusets vita fasad och tycker att det saknas kontrastverkan. Det här är en liten 
insändare, som kunde ha följts upp av flera insändare. Även i det här fallet saknas 
respons. Det är ingen läsare som skickar in någon insändare om konstverket som svar. 
Vi kan vidare läsa om Två Vindar i en insändare två dagar senare, där skribenten 
påpekar att en konstkritiker recenserat Två Vindar, men att konstverket som ser ut som 
en svart bassäng glömts bort. Här handlar inte insändaren direkt om Två vindar, snarare 
verkar det som att insändarskribenten anser att det konstverket fått för mycket 
uppmärksamhet och vill att tidningen ska fokusera även på andra konstverk. Eftersom vi 
bara läst artiklar och insändare om just Två Vindar är det svårt för oss att se om 
skribenten har rätt eller inte.  

 

Sammanfattning  

Under 1970- talet förs det en intensiv diskussion i Borås Tidning om skulpturen Två 
Vindar. Detta beror till stor del på att det är under den perioden som skulpturen kommer 
till Borås och det är då den visas upp för allmänheten. Diskussionen i tidningen kommer 
främst att behandla själva inköpandet av konstverket och inte konstverket som sådant. 
Det förekommer även ett fåtal insändare där Boråsarna själva kommenterar sin konst. 
Precis som i fallet med dikten om Folktalaren den 24 februari 1957 får dessa insändare 
inte någon respons från allmänheten. Detta kan tolkas som att allmänheten inte 
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intresserar sig för Två Vindar och därför inte bemödat sig om att skriva egna insändare i 
ämnet. Det kan även vara så att Borås Tidning har fått in mängder av insändare men 
anser att ämnet är uttömt och därför inte sätter in insändarna i tidningen. Även här 
förekommer det främst nyhetsartiklar där tidningen berättar själv om händelsen. 

 

Denna debatt som fördes i Borås Tidning framkom också i samband med inköpet av 
Kvinna på kärra i Holstebro. I Holstebro var det dock främst befolkningen som 
motsatte sig inköpet av konstverket medan det i Borås var politiker som debatterade 
kring inköpet i tidningen. Tidningar i hela Danmark skrev om stadens inköp av Kvinna 
på kärra och inköpet fick genmäle även utanför landets gränser. Kvinna på kärra var ett 
speciellt konstverk skapat av en världskänd konstnär vilket kan ha varit orsaken till 
omvärldens intresse för skulpturen. I Borås däremot skrevs det bara kortfattat i 
tidningen om konstverket. Diskussionen kring Två Vindar handlade främst om 
transportskador och inköpsprocessen. Åsikterna som framfördes om Kvinna på kärra 
var att det var ett dyrt konstverk. För att slippa diskussioner kring inköpet väntade man 
även med utplaceringen till efter kommunalvalet i Holstebro. Det som inte framkommit 
i vår analys är om det skrevs om inköpet av Två vindar i någon annan tidning i Sverige. 
Materialet som använts är enbart Borås Tidning och det framkommer inte där om 
inköpet togs upp i någon annan del av landet.  

7.4 Förstörelse 
Först i slutet av juli 1981 kan vi läsa i Borås Tidning att Två Vindar fallit till marken 
och slagits i bitar. Det hela är en oförklarlig händelse och det finns inga vittnen till 
själva händelsen. Vi kan i samma artikel läsa att även Folktalaren drabbats av 
förstörelse ungefär ett år tidigare, då en av åhörarna i skulpturgruppen stals. Att 
konstverk förstörs i Borås är enligt artikeln inte särskilt vanligt, men tydligen händer det 
ibland. Frågan är bara varför någon vill förstöra den offentliga konsten. Handlar det om 
att de som förstör inte gillar konsten, eller är de bara ute efter att förstöra och väcka 
uppmärksamhet. Sådana frågor är det svårt att få svar på även om det kanske mest 
troliga är att vandalerna bara finner nöje i att förstöra. 

 

Redan dagen efter publiceras en kort notis i Borås Tidning där skribenten funderar kring 
vad som kan ha hänt. Skribenten anser att konstverket är alldeles för tungt för att ha 
kunna blåsa ner från sin pelare och tycker att de som är skyldiga till illdådet borde göra 
upp en avbetalningsplan. Notisen saknar signatur och representerar troligen tidningen 
vilket gör att man inte vet om det är en konstvän som skrivit den. Notisen verkar mest 
fokusera på att det finns vandaler och att samhället bör ta hårdare tag mot dessa. Även 
här hade man förväntat sig fler insändare. Allmänheten borde reagera på att vandaler tar 
över och förstör deras offentliga konst. Eftersom de inte gör det så tolkar vi det som att 
de inte bryr sig om sin offentliga konst. Att ett konstverk förstörs borde väcka stor 
debatt, men så är tydligen inte fallet i Borås. 
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Historien om Två Vindar fortsätter först två år senare, den 30 april 1983. Att det dröjde 
två år kan ha flera orsaker, men en trolig orsak är att Hans Berg nu tröttnat på den 
tomma pelaren och vill väcka folks reaktioner om den. Hans Berg bestämmer sig då för 
att sätta upp sin egen skulptur på platsen där Två Vindar en gång stått. Detta gjorde han 
som en gåva till boråsarna men verket togs dock bort redan på morgonen dagen efter. 
Konstnären hade räknat med att det skulle tas bort, men inte så fort. Berg försökte 
uppenbarligen med sin skulptur väcka debatt om konsten i Borås, men i och med att 
skulpturen försvann så fort hann dock inte Boråsarna skaffa sig en åsikt om den. Här 
vill en amatörkonstnär väcka debatt, han placerar ut en skulptur på en tom plats och 
försöker få folk att ha åsikter. Den diskussion som uppstår kom istället att handla om 
huruvida bortförandet av konstverket gick rätt till, och inte om skulpturen i sig. Tomas 
Lind uttrycker i artikeln att han finner Hans Bergs staty konstnärligt undermålig, men 
mer än så får vi inte veta. Det är intressant att en amatörkonstnär vill placera ut sin konst 
i det offentliga rummet och visa upp sig. Här är det dock tydligt att detta tilltag inte 
accepteras av kultureliten i Borås och de avlägsnar alltså skulpturen fortast möjligt. 

 

I samband med att Hans Berg sätter upp sitt konstverk aktualiseras den tomma pelaren 
där Två Vindar en gång stått. Att den tomma pelaren står kvar utanför kulturhuset 
vittnar om att politikerna har haft svårt att bestämma sig om vad som ska ske med 
platsen. Det är två år sedan Två Vindar förstördes och pelaren vittnar fortfarande om 
händelsen. Tre dagar senare får vi se en bild på den trasiga skulpturen i Borås Tidning 
och får veta att kommunen funderar på att skänka spillrorna av konstverket till ”Arkivet 
för dekorativ konst” i Lund. I denna artikel kommenterar Tomas Lind att Två Vindar 
inte kan ersättas av vilket konstverk som helst utan att platsen kräver ett speciellt 
konstverk som måste kosta en viss summa pengar. Vi får dock inte veta om det är något 
särskilt konstverk han tänker på. Det kanske skulle platsa med något konstverk av en 
amatör på den tomma pelaren. Det är dock ingen som kommenterar artikeln och det 
finns inga insändare som har någon åsikt om den. 

 

Två veckor senare är det dags för ytterligare ett konstverk att placeras på den tomma 
pelaren där Två Vindar en gång stått. Vi får i iden här artikeln veta att flera av de 
förbipasserande fick sig ett gott skratt när de såg vad som hänt uppe på pelaren. De 
flesta som kommenterade konstverket ansåg dock att det var för litet och var överens 
om att det var dags att det kom ett nytt konstverk på pelaren. Tomas Lind kommer 
återigen till tals och påpekar att platsen har ett för högt värde för att kunna vara en plats 
för amatörkonstnärer. Anledningen till att pelaren fortfarande står tom är, enligt honom, 
att det fattas pengar. Lind anser att det nya konstverk som ska stå på platsen måste kosta 
en viss summa vilket är ett anmärkningsvärt yttrande för en person i hans position. I 
artikeln står det tydligt uttryckt hur mycket själva platsen är värd. Dock kan tidningen 
ha vinklat artikeln så att vi läsare reagerar precis så här. Att Två vindar är kostade så 
mycket vet vi, men vad säger egentligen Lind. I det här fallet är det dock så att han 
menar att platsen kräver ett konstverk i den prisklassen. Om kommunen inte har råd 
med ett dyrt konstverk kanske de måste sänka sina krav. I det här fallet har pelaren stått 
tom i två års tid och att amatörkonstnärer nu ställer konstverk på den tomma pelaren är 
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ett tecken på att de vill att det ska hända något. Det är tydligt att allmänheten tröttnat på 
den tomma pelaren och tycker att pelaren bör få ett nytt permanent konstverk. 

 

Historien fick sitt slut när det hölls en debatt arrangerad av Borås föreläsningsförening i 
Kulturhuset fem dagar senare. Debatten skulle ske med anledning av historien kring 
Hans Bergs nedplockade amatörskulptur och var avsedd att ge synpunkter på den 
representativa demokratin. Hans Berg höll ett inledande tal där han ansåg att den 
representativa demokratin är en förtryckande demokrati. Själv väljer han att arbeta 
utanför systemet med hjälp av utomparlamentariska metoder. Enligt Berg var hans 
skulptur ett sätt att utmana det etablerade systemet. Hans motståndare i debatten var 
Tomas Lind, som alltså tog beslutet om att plocka ner hans konstverk. Lind svarar Berg 
att han som tjänsteman i kommunen har ansvar för att värna om ett bra konstutbud i 
kommunen. Lind poängterar också att Bergs skulptur inte var bra och om den hade varit 
det hade den kanske fått stå kvar längre. Diskussionerna i Kulturhuset kom alltså dels 
att handla om demokrati kontra anarki samt konst kontra amatörism. Återigen fick 
läsarna ta del av Linds, enligt vår mening, kontroversiella åsikter, han hävdade att det 
skulle vara kvalitet i konsten och menade att amatörkonstverk inte var kvalitet. Det är 
dock fortfarande så att valet av offentliga konstverk sker genom demokratiska beslut, 
och något beslut om Bergs staty fanns inte offentligt. Så egentligen kan man säga att 
Linds åsikt är helt i enlighet med ett demokratiskt konsturval. 

 

Sammanfattning  

Texterna om Två Vindar kom under en period att handla om förstörelsen av konstverket 
samt om vad som skulle hända med platsen där det en gång hade stått. Det skrivs även i 
en av texterna om Folktalaren, och att även den förstörts. Vi får inte ta del av några 
insändare utan istället följa Borås Tidnings nyhetsrapportering kring ämnet. 
Allmänhetens åsikter kring händelsen framkommer endast i de artiklar där 
nyhetsreportern frågat förbipasserande om deras åsikter. Det förekommer också en 
debatt där amatörkonstnären Hans Berg är drivande och vill föra en diskussion om 
demokrati och amatörkonst. Berg startar den debatten genom att placera sitt eget 
konstverk på den tomma pelaren. Här hade vi velat se fler insändare som kommenterade 
förstörandet av den offentliga konsten. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att det 
verkar som att Boråsarna inte bekymrar sig om vandaliseringen. Återigen så är de 
artiklar som vi får ta del av nyhetsartiklar. Detta gör att texterna är skrivna av en 
skribent som själv valt ut vad vi som läsare ska få ta del av. Detta gör att artiklarna bör 
tolkas med viss försiktighet. 

7.5 En ny staty 
I juni 1990 kom den staty som ska ersätta Två Vindar till Borås. Anledningen till att det 
dröjt nästan nio år med att ersätta statyn berodde på att konstmuseichefen ville ha en 
staty med samma värdighet som Två Vindar och på att konstverket var så dyrt att de 
behövde finansiering. Den 16 oktober placeras skulpturen på den tomma pelaren utanför 
kulturhuset och striden om den konstnärliga utsmyckningen utanför Kulturhuset slutar. 
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Tomas Lind säger ännu en gång att det inte har varit ett lätt jobb att finna ett konstverk 
som är en värdig ersättare till Två Vindar. Enligt Lind gällde det att hitta ett verk som 
stämde i tid och hade samma värdighet vilket han anser att de nu lyckats med. Det var 
nio år sedan som pelaren blev tom och för sju år sedan aktualiserades den här 
problematiken i samband med att den då tomma pelaren fick två spontant uppsatta 
konstverk av två amatörkonstnärer. Medborgarna var redan då intresserade av att se ett 
nytt konstverk på den tomma pelaren men de fick alltså vänta sju år till. Frågan är nu 
varför Tomas Lind behövde vänta så länge på att fylla platsen, men det är en fråga vi 
aldrig kommer att få något svar på. Nu har boråsarna äntligen fått ett nytt konstverk, 
men det dröjde 10 år. Debatten om Två Vindar slutar i och med att det nya konstverket 
placeras på den tomma pelaren. De rester som finns kvar av Två Vindar förs till Lund. 
Konstdebatten var inte särskilt synlig i dagspressen under den period som det nya 
konstverket placerades ut.  

7.6 Den senkomna diskussionen i Borås Tidning 
Den 17 maj uttalar sig företagaren och Boråspersonligheten Reimar Westerlind om 
Knallestatyn. Det är första gången den nämns och Westerlind menar att Knallen borde 
få en mer framträdande plats i staden. Enligt honom bör den placeras på det 
nyrenoverade Knalletorget. Planerna för Knalletorget är dock bestämda sedan länge och 
där finns inte plats för två konstverk. Ännu förs det ingen direkt debatt kring Knallen i 
tidningen men två dagar senare kommer fler insändare angående Knallen. Alla 
insändarna handlar om en flytt av Knallen och det märks att ämnet engagerar Boråsarna. 
Här flödar debatten och flera personer kommer till tals. En av insändarna påpekar också 
att Boråsarna blivit förbisedda i tidigare beslut vid flera tillfällen och att det nu är dags 
att tala om sina åsikter. Insändaren uppmanar alltså direkt till allmänheten och ber om 
åsikter i ämnet. Detta är inget vi stött på tidigare, även om vi i en artikel om Två Vindar 
också kunde läsa om att Boråsarna blivit förbisedda. 

 

En vecka senare är det tre insändare i Borås Tidning på samma ämne. I den första 
insändaren, får vi veta Knallens bakgrundshistoria och att det var de olika 
postorderföretagen som skänkte statyn. Detta var anledningen till att statyn placerades 
utanför posten. Skribenten, Reimar Westerlind menar dock att statyn nu, sedan posten 
lagts ner, hamnat på en undanskymd plats och därför måste flyttas. Westerlind 
förekommer flitigt i den här debatten och framför hela tiden sin åsikt att statyn numera 
är felplacerad och bör flyttas. Även de andra insändarna skriver på samma tema och 
menar att statyn bör flyttas. Meningsskiljaktigheterna blossar upp i Borås Tidning och 
allmänheten engagerar sig i den offentliga konsten. Detta är intressant eftersom vi 
ingenstans tidigare mött denna respons kring något offentligt konstverk i Borås. 
Allmänheten engagerar sig, debatterar och vill föra fram sina åsikter. Reimar Westerlind 
lyckades med att starta en diskussion kring den offentliga konsten. Allmänheten 
engagerar sig och skriver debattinlägg. 

 

I början av juni är det dags för nästa artikel om att flytta Knallen. Det är Svenska 
Postorderföreningen som kommer med sitt inlägg. Det var denna förening som från 
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början skänkte pengarna till statyn och därför anser de att de än idag borde avgöra var 
statyn ska stå. För övrigt anser de också att statyn passar bättre på Knalletorget. 
Konstkommittén står dock fast i sitt beslut, men dagen efter kan vi i en artikel läsa att 
dess ordförande har ändrat sig och lyssnat till folkopinionen. Han kommer även med ett 
nytt förslag om att den kan placeras på Borås nya resecentrum. Åsikterna som 
framkommit i tidningen har alltså lett fram till att politikerna lyssnat på sina medborgare 
och börjat fundera kring ärendet. Ännu så länge är det enbart konstkommitténs 
ordförande som medger att han ändrat åsikt. Hela konstkommittén står fast vid sitt 
tidigare beslut. Knalletorget har varit planerat länge och en flytt dit är trots allt kanske 
inte aktuellt, även om det är ordförandens önskemål. Här kan vi alltså se att en 
debattstorm som denna om den offentliga konsten kan påverka kommunpolitikerna. Det 
är dock inte alldeles säkert att flytten blir av utan att det mest bara var tomma ord.  

 

I tidningens ledarspalt skriver man om Knallen och att statyn borde flyttas till 
Knalletorget. Debatten har nu nått ända in i Borås Tidnings innersta rum och tidningen 
tar ställning i frågan om Knallen. Vi kan under hela sommaren läsa ett par insändare om 
dagen angående flytten i tidningen. De allra flesta som skrev ansåg att Knallen borde 
flyttas från sin nuvarande plats. Detta tolkar vi som att det nu startat en diskussion om 
den offentliga konsten av Boråsarna. De flesta debattörer anser att Knalletorget är den 
plats där Knallen bör placeras. 

 

Tre av fyra insändare publicerade i tidningen den fjärde juni är skrivna av kända 
kulturpersonligheter i Borås. Vi kan läsa att Christina Linderoth, dotter till en av 
initiativtagarna till Knallen, tycker att skulpturen ska flyttas till Knalletorget. Även 
designern Björn Schollin och hans fru tycker att skulpturen ska flyttas, men då till 
Krokshallsberget, vid stationen.  Schollin menar att där kan Knallen visas upp för alla 
som kommer till Borås. Miljöpartisten Aini Svärd vill värna om Knallens nuvarande 
plats. Hon menar att Knallen på sin nuvarande placering kan visa på hur samhället av 
idag ser ut med t.ex. nedlagda postkontor. Svärd tycker också att även smågator 
förtjänar att smyckas med offentlig konst. Den här dagen är ingen av insändarna skrivna 
av allmänheten vilket är intressant. Allmänheten borde vilja debattera sin konst och vara 
med i debatten kring om Knallen ska flyttas eller inte. Visst kan det vara så att det är 
Borås Tidning som väljer att publicera inlägg från sakkunniga och politiker och inte 
inlägg från allmänheten. Detta kan dock vara negativt då man som läsare kanske väljer 
att inte skriva inlägg i debatten. Den sista insändaren den dagen är skriven av Sten 
Flyckt, förtroendevald ledamot i kulturnämnden, som menar att skulpturen bör flyttas av 
både kulturella och konstnärliga skäl. Han menar att Borås har få exemplar av offentlig 
konst och få museer. Insändaren jämför placeringen av Knallen med hur statyer i andra 
länder är placerade men anser även han att statyn bör stå mer centralt placerad. Ingen av 
de tidigare insändarna som vi hittills tagit del av har angett en direkt orsak till varför 
statyn bör flyttas. I en artikel samma dag läser vi att konstkommittén har haft ett extra 
möte om Knallestatyns placering. Där menar man att man lyssnat på folkets röst, och de 
har tagit ett beslut som säger att Knallen kan flyttas. Nu är det inte bara 
konstkommitténs ordförande som framför åsikter om en flytt av konstverket utan hela 
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konstkommittén. Troligen ligger det ingen tyngd bakom detta utan de kan i princip 
flytta konstverket vart de vill. De kan även låta bli att flytta konstverket och låta det 
stanna på sin plats. Ordskiftet som medborgarna och olika kulturpolitiker har fört i 
tidningen har lett fram till att kommittén ändrat sig,  

 

På kultursidorna i tidningen kan vi även samma dag läsa en artikel skriven av Borås 
Tidnings kulturchef Stefan Eklund. Texten handlar om att Eklund finner skulpturen ful 
och borde sänkas i en sjö. Han tycker också att Knallen inte är riktig konst, och att den 
inte borde flyttas till Knalletorget. Vi kan alltså i Borås Tidning läsa en text skriven av 
tidningens kulturchef som går tvärtemot den ledare som är införd i tidningen samma 
dag. I ledaren skrev man om statyn i positiva ordalag och ansåg att den skulle flyttas till 
Knalletorget medan kulturchefen framförde motsatt åsikt. Vi tycker att det är intressant 
att det i tidningen framförs olika åsikter och att på det här sättet får allmänheten 
möjlighet att ta ställning i frågan. Hittills har de flesta insändare enbart varit positiva till 
en flytt, och nu framförs det andra åsikter. Strömmen av insändare får på det här sättet 
en helt ny riktning och Boråsarna får ännu en chans att säga sina åsikter om Knallens 
vara eller icke vara. 

 

Konstmuseichefen Elisabet Haglund gör ett uttalande där hon anser sig ha blivit 
överkörd av konstkommittén. Enligt henne har Knalletorget varit färdigplanerat sedan 
länge. Haglund tycker att det är välkommet med en debatt kring den offentliga konsten, 
men att man inte bara kan flytta på ett konstverk hur som helst utan att det hör samman 
med platsen där det en gång placerades ut och därför bör stanna där. Att Haglund har 
dessa åsikter är beaktansvärt, hon anser alltså att ett konstverk ska stå kvar på en plats 
även om den platsen tjänat ut sin roll. I det här fallet är det så att posten är borta och 
platsen besöks inte av lika många idag. Haglund anser att Knalletorget kommer att få 
den konst den platsen behöver när den väl är färdig. Haglund säger sig eftersträva en 
debatt, men det verkar egentligen inte vara fallet eftersom hon föredrar att konstverket 
förblir där det nu står. Borås Tidning har även frågat konstkommitténs ledamöter vad de 
anser om skulpturen. Det råder delade meningar inom kommittén men medlemmarna är 
eniga om att det är bra att de nu följer medborgarnas vilja. Opinionen kring Knallen 
blev så stor att det inte gick att bortse från den. Här är alltså åsikterna olika, men vi kan 
konstatera att det uppenbarligen hjälper att protestera när det är något man vill förändra 
i sin närhet. Protesterna, och konstkommitténs ändrade beslut, har dock inte lett till 
någon flytt av statyn utan den står i juni 2004 fortfarande kvar på sin ursprungliga plats. 

 

Den nionde juni skriver Reimar Westerlind en ny insändare. Han tycker att det är bra att 
Knallen och Knalletorget diskuteras så livligt i Borås Tidning. Stefan Eklund svarar 
Westerlund och säger att han inte förstår Westerlunds passion för statyn. Eklund anser 
fortfarande att Knallen är ful och att den inte ens behöver finnas kvar. Här svarar 
Eklund direkt på ett inlägg i tidningen och verkar anse att hans åsikt är så viktig att han 
återigen måste få framföra den, även om den inte utgör ett direkt svar på Westerlinds 
åsikter. Dagen därpå är det en debattartikel införd i tidningen. Det är ordföranden i 
kulturnämnden, Bengt Wahlgren som kritiserar Eklunds sätt att dela in befolkningen i 
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konstintresserade och likgiltiga. Vidare kritiserar han även Borås Tidnings sätt att 
bedriva debatten i tidningen. Han menar att man inte i ledaren kan framföra en åsikt (om 
att Knallen ska flyttas) och sedan framför Borås Tidnings kulturchef sin rakt motsatta 
åsikt. Stefan Eklund svarar i anslutning till artikeln och menar att det visst går bra att 
framföra olika åsikter i en tidning. I ledaren framgår hela tidningens åsikter, men 
självklart kan enskilda skribenter framföra sina åsikter i tidningen. Det gäller bara att 
tidningen klart och tydligt redogör för vilka åsikter som framgår och namnger 
journalisterna som framför sina åsik ter. Att tidningen på detta sätt kan hjälpa till att 
väcka intresset till liv hos Boråsarna är bara bra. På detta sätt framför tidningen tydligt 
att det finns olika åsikter om statyn och att allmänheten har lagt märke till det, även om 
de själva kanske inte för fram sina åsikter så mycket som vore önskvärt. Hittills har 
åsikterna till största delen förts fram av kända kulturpersonligheter från Borås, och de 
insändare som varit från allmänheten har i de allra flesta fall varit anonyma. En 
anledning till detta kan vara att i en småstad känner alla varandra och man därför inte 
vill skylta med sina åsikter.  

 

På kultursidan den 11 juni skriver Christina Linderot en kort artikel som kritiserar 
Stefan Eklund och hans sätt att se ner på Knallen och Boråsarnas konstsmak. Linderot 
skriver att Knallen inte skapades för att bli etablerad konst utan snarare ska ses som en 
symbol för bygden. Hon tycker även att Eklund som kulturchef borde uppskatta det 
intresse som skulpturen har fått. Stefan Eklund skriver ett kort svar på Linderoths artikel 
där han skriver att han håller med Linderoth om att Knallen inte är ett konstverk. 
Återigen får Borås Tidnings kulturchef möjlighet att framföra sina negativa åsikter om 
Knallen. Som läsare är vi medvetna om dessa och kunde hellre önska att tidningen förde 
fram fler inlägg från allmänheten. 

 

I en insändare den 14 juni skriver Margit Jansson att man inte bara bör diskutera om 
Knallen är konst eller inte. Jansson tycker att skulpturen bör få en ny hedersplats i 
Borås. Hon skriver även att hon var med när Knallen avtäcktes och att boråsarna då var 
stolta över sin Knalle. Här kommer en ny åsikt fram. Jansson skriver här att hon vill att 
Knallen ska flyttas, men specificerar inte vart statyn bör flyttas och hon nämner även 
nya förslag på pla tser som Hötorget. Hon har en tydlig åsikt men andemeningen är 
samma som i de flesta insändare, att dess nuvarande plats inte är bra. Samtidigt påpekar 
insändarskribenten att debatten hittills handlat om Knallen är konst. Detta stämmer inte 
med det insyn vi fått fram i texterna. Diskussionerna har hela tiden i princip handlat om 
en flytt av statyn till en bättre plats där vi har möjlighet att se den som medborgare.  

 

Det första inlägget den 17 juni är skrivet av Gunnar Hedin. Han tycker att statyn bör 
placeras vid det nya resecentret vid stationen och säger samtidigt att det är fel att trycka 
in statyn på Knalletorget. Vi får nu ta del av ett inlägg som är ett tydligt svar på tidigare 
inlägg. Skribenten anser att Knalletorget är en illa vald plats för konstverket och håller 
därför med de insändare som anser att statyn bör placeras vid Borås nya resecentrer. 
Samma dag finns en debattartikel skriven av en designer som kort sammanfattar 
debatten. Samtidigt förespråkar han en placering av Knallen någonstans i Knalleland. 
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Samma dag finns det en tredje insändare där författaren menar att skulpturen är ful och 
att den gott kan stå kvar där den står. Han menar att om den ska flyttas kan placeras i 
Viskan där Wretmans skulptur ska stå. Skribenten menar också att det inte skulle göra 
något om den sjönk helt. Vi kan alltså samma dag i Borås Tidning läsa tre olika 
insändare angående Knallen. Dels två insändare som förespråkar nya placeringar och en 
negativ insändare som i princip framför samma åsikt som Borås Tidnings kulturchef. 
Här kan man säga att kulturchefen får vatten på sin kvarn och återigen får han, om än i 
en annan form, framföra sin åsikt om skulpturen. Dagen efter är det en insändare som 
framför åsikten att Knallen borde placeras på en sockel i Viskan vid Knalletorget. Han 
undrar även varför ingen kommit med denna idé tidigare. Här framkommer också en 
helt ny åsikt som ingen framfört tidigare. Dock är det ingen som svarar på hans 
insändare så vi får inte veta vilken åsikt allmänheten har i den frågan. 

 

Vi kan den 19 juni läsa en artikel om det nya resecentret där det avslöjas att det varit tal 
om att placera skulpturen vid det nya resecentret. Detta har inte framkommit någonstans 
tidigare, mer än som önskemål från Boråsarnas sida. Har kommunledningen tidigare 
tänkt flytta på Knallen och varför gjorde de det inte om de nu diskuterar om den 
nuvarande placeringen inte är bra. Som läsare får vi ta del av en ilsken insändare några 
dagar senare där skribenten Conny Palm kritiserar Stefan Eklunds uttalande om att 
Knallestatyn ”skänker löje åt Borås”. Han menar att Eklund snarare själv gör det genom 
att ha den åsikten. Som tidningsläsare har vi vid ett flertal tillfällen fått ta del av 
Eklunds negativa åsikter och det är bra att debatten nu kommer. Palm är även arg över 
att Eklund nedvärderar det han själv kallar den ”luddiga folkviljan”. Att någon 
privatperson nu svarar på Eklunds negativa åsikter är bra. Respons på olika inlägg, 
artiklar och notiser i tidningen är enbart positiva. På så sätt får inte enbart en röst 
genomslag utan även andra får svara. Eklund fick respons vid ett tidigare tillfälle på sina 
åsikter, men då var det inte allmänheten utan ordföranden för kulturnämnden som 
kommenterade det hela. 

 

Mellan den 25 juni och den 29 juni är det tre insändare i Borås Tidning. I den första 
skriver skribenten ”Jon” att han tycker att Knallen vare sig är vacker eller ful. Han 
menar att den ser ut som folk gör mest. I den andra skriver signaturen ”BR” att man i 
dagens samhälle inte ska bry sig om begriplig konst som till exempel Knallen, utan 
snarare moderna skulpturer. Den tredje och sista insändaren är skriven av en skribent 
som anser att man borde stoppa in Knallestatyn i stadshusets arkiv tills någon 
beslutsfattare som är stolt över Borås och dess historia kan hitta Knallen och placera ut 
den där den hör hemma. Två av insändarna reagerar negativt på Knallen och den sista 
anser att den bör stoppas undan. Här ser vi en antydan till en ny diskussion som handlar 
om konsten som sådan. Denna diskussion har inte riktigt förts fram tidigare i tidningen 
och den framkommer inte heller senare i tidningen med några inlägg som svar. 

 

Under två veckors tid sinar texterna om Knallen i tidningen och det förs inte in något 
nytt förrän i en kort notis den 11 juli. Nästa stora debattartikel i ämnet kommer en vecka 
senare. Debattartikeln är skriven av en arkitekt som framför sina åsikter om varför 
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statyn bör flyttas. Han har en arkitektonisk syn på ämnet och förklarar att statyer är en 
levande del i stadsbilden och skriver utförligt vad man måste tänka på vid utplacerandet 
av en skulptur. Här återkommer åsikten om Knalletorget inte är den rätta platsen, utan 
att Knalleland passar bättre. Han menar också att statyn är så viktig får Boråsarna att 
den inte bör placeras på någon undanskymd plats. Här får vi ett sakkunnigt inlägg där 
en arkitekt framför tydliga åsikter om placeringen. Det görs intressanta jämförelser med 
andra städer och han gör ett debattinlägg som borde leda till fler införda insändare, men 
det kan även vara så att läsarna är så nöjda med texten att de inte anser sig behöva 
skicka in insändare.  

 

Ett roligt och annorlunda inlägg framförs av Rune Furälv. Han menar att han fört ett 
samtal med Knallen som då sagt att han flyttas runt i staden ett par gånger om året. 
Detta inlägg är spektakulärt och borde få allmänheten att reagera. Att flytta runt en staty 
på detta sätt borde kosta pengar och verkar mest vara ett sätt för skribenten att väcka 
uppmärksamhet kring sig själv och inte ett seriöst inlägg. En vecka senare inkommer 
två inlägg till tidningen. Det ena handlar mest om insändarskribentens minnen av statyn 
som barn och att hon anser att den ska vara kvar på den gamla platsen. Hon påpekar 
också att knallens fot är skadad och frågar vem som gjort det. Det andra inlägget 
kommer dagen efter och handlar om att Knallen platsar bäst på det nya resecentret. 
Ingen av dessa insändare framför några nya åsikter. De framför sina åsikter men det är 
också allt. Den första insändaren får dessutom inget svar på sin fråga om Knallens fot. 

 

I augusti skrivs det fyra inlägg om Knallen i Borås Tidning. Det första inlägget anser att 
Knallen bör ha kvar sin gamla plats men kompletteras med en informationstavla om 
historien kring knallarna. En vecka senare finns det två insändare varav det enda 
föreslår att man ställer statyn i den rondell som skapats i början av Allégatan mitt 
utanför Högskolan i Borås och det andra att den bör placeras på Stora Torget. Återigen 
handlar diskussionen om placerandet av konstverket. Efter detta skrivs det ingenting om 
Knallen förrän i samband med invigningen av bronsskulpturen Bodhy, som placerats i 
Viskan vid Knalletorget. I artikeln nämns debatten om Knallestatyn och att det ännu 
inte tagits något beslut om framtiden för statyn. Den sista insändaren om Knallen skrivs 
i början av september. Insändaren handlar mest om skulpturen Bodhy men det nämns att 
signaturen ”RAHJ” anser att Knallen bör stå kvar utanför posten. Detta inlägg i debatten 
är det sista vi får läsa och på ett bra sätt sammanfattar den det som skrivits om statyn 
Knallen. Än idag står han kvar framför den nedlagda posten och trots att politikerna har 
beslutat om en flytt har detta ännu inte kommit till stånd. Politikerna ändrade sig för 
folkets skull och nu när åsikterna svalnat stannar Knallen troligen kvar på sin gamla 
plats. 

 

Sammanfattning  

Åsiktsstormen kring Knallen fick fart under maj 2004 när Reimar Westerlind 
uppmärksammade konstverket och föreslog att det skulle flyttas och förekom i Borås 
Tidning fram till september 2004.  Debatten om Knallen kom till slut att i princip enbart 
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handla om att skulpturen skulle flyttas till en ny plats. De allra flesta inlägg som lades i 
den diskussionen var skrivna av kulturpersonligheter och endast ett fåtal författade av 
privata Boråsare. I de fall det var insändare var skribenterna oftast anonyma och svåra 
att identifiera. Inga insändare blev responderade, det var snarare artiklarna och annat 
redaktionellt material som fick insända kommentarer och då av redan kända 
personligheter. Westerlinds inlägg kom att resultera i en insändarstorm men den 
mynnade inte ut i något. Boråsarna fick komma till tals och de allra flesta höll med 
Westerlind om att statyn behövde placeras på något nytt ställe. De lyckades få 
kommunpolitikerna att förändra sitt beslut, som till slut sade att det var möjligt att flytta 
på statyn. Än idag står dock statyn fortfarande kvar på samma ställe och ingenting har 
hänt. På Knalletorget kan man idag skåda en helt annan staty, den tidigare nämnda 
Bodhy, som inte heller den har väckt några åsikter. Själva Knalledebatten kom att 
uppstå ur i princip ingenting och mynnade ut i ett ingenting. Så vitt vi kan se står 
Knallen där den står än idag och den kommer troligen att stå kvar där i 50 år till. Mer 
oklart är hur den framtida kulturdebatten i Borås kommer att påverkas av debatten kring 
Knallen. Blir människor mindre intresserade av att debattera offentlig konst när det 
leder till att allmänheten får ett löfte av politikerna som inte uppfylls. Eller kommer 
nästa debatt bli än långvarigare och än intensivare för att nästa politikerlöfte verkligen 
ska realiseras.  

7.7 Sammanfattning av analysen 
Vi har studerat texterna kring våra utvalda konstverk under fyra årtionden och då sett att 
de texter som främst förekommer i Borås Tidning är artiklar, notiser, debattartiklar samt 
ledare. Det är viktigt var i tidningen texten som sådan är placerad. De olika kategorierna 
av artiklar kan ha olika värde. I intervjuer kan det t.ex. vara så att tidningen valt bort en 
del, om de velat framhålla en viss åsikt. Artiklar kan också ha olika vinklingar så 
tidningens linje förtydligas. I tidningen har vi inte funnit särskilt många insändare där 
Boråsarna själva har skrivit om sina reaktioner på den offentliga konsten. Istället har 
texterna främst varit redaktionellt material där reportrar själva varit ute och tittat på den 
offentliga konsten. På 1950-talet förekom det ytterst få insändare och vi fick knappt ta 
del av Boråsarnas åsikter om Knallen eller Folktalaren. Istället var det skribenternas 
egna åsikter som förekom. Vid något tillfälle hade en reporter frågat förbipasserande om 
deras åsikter, men inte ens då redogjordes det för om det var positiva eller negativa 
yttranden. Under 1970- och 80-talet kom texterna främst att handla om skulpturen Två 
Vindar. Inte heller under den perioden kunde man se några direkta insändare om 
skulpturen. De få insändare som ändå förekom kan jämföras med varandra. Inga av dem 
får någon direkt respons från allmänheten. Annars kan man tänka sig att en insändare 
skulle kunna väcka reaktioner och få Boråsarna att vilja skicka in reflektioner till 
tidningen. Som vi nämnt tidigare så finns möjligheten att Borås Tidning har fått in 
insändare till tidningen, men inte velat föra någon diskussion i tidningen och därför valt 
att inte föra in dem.  

 

Fram till i år har texterna vi studerat inte lett till någon direkt reaktion på den offentliga 
konsten i Borås. Under tiden vi skrev kom dock allmänheten att skicka in mängder av 
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insändare i Borås Tidning. Det texterna främst handlade om och som det fördes en vild 
debatt om vid den här tidpunkten var en tänkbar flytt av statyn Knallen. Dock 
framfördes det inga direkta motsatta åsikter utan de allra flesta var rörande överens i 
sina åsikter, sedan att skulpturen kunde flyttas till olika ställen spelade ingen större roll. 
Att flytta Knallen till Knalletorget kommer nog aldrig att ske, och det är tveksamt om 
den kommer att flyttas överhuvudtaget. Här kan vi tala om att allmänheten verkligen 
reagerat på enbart en insändare, så har inte fallet varit med vare sig Två vindar eller 
Folktalaren. De reaktioner som framkommit i samband med Knallen hade vi en 
förhoppning om att vi skulle ha stött på i samband även med de andra konstverken. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att vårt syfte med uppsatsen, som var att undersöka hur 
boråsarna bemöter den offentliga konsten i dagspressen, inte har lyckats i den 
utsträckning vi önskade. I Borås Tidning har vi knappt stött på boråsarnas reaktioner 
alls. De har själva inte skrivit några insändare utan det vi fått fram har främst varit 
redaktionellt material. Den diskussion som förts kring Två Vindar och Folktalaren har i 
princip varit obefintlig. I de fallen förekom det nästan enbart artiklar skrivna av Borås 
Tidning. Åsikterna från allmänheten framkom oftast i intervjuer och redogjordes enbart 
i artiklarna. Även om både positiva och negativa åsikter har förts fram har vi ju svårt att 
bedöma vilket som dominerat debatten. I fallet Två Vindar debatterades främst 
skulpturens tillkomst och sedan hur det förstördes och varför detta skedde. Jan-Torsten 
Ahlstrand skrev två inlägg, men de gav inte upphov till någon debatt och inga insändare 
som responderade. Diskussionen som fördes kring Folktalaren var i princip obefintlig. 
Vi kunde läsa om namnet på skulpturen och dess förstörelse men sen var det inte 
mycket mer. Det förekom ett fåtal insändare kring dessa två konstverk, sedan var det 
mest artiklar. Värt att notera är att Boråsarna inte verkar bekymra sig om ny konst, 
varken Knallen, Två Vindar eller Folktalaren fick några reaktioner i samband med 
utplaceringen. 
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8. Diskussion 
Vårt syfte med uppsatsen har varit att undersöka hur Boråsarna bemöter den offentliga 
konsten i den lokala dagspressen. Genom att läsa tidningsartiklar och insändare om tre 
konstverk, Knallen, Två Vindar och Folktalaren har vi försökt ta reda på just detta. 
Anmärkningsvärt här är att Boråsarna själva inte direkt bemöter den offentliga konsten i 
dagspressen. I materialet om Två Vindar och Folktalaren har det varit få insändare och 
främst tidningsartiklar om konstverken. Allmänhetens åsikter har inte alls fått komma 
till tals, vilket hade varit vår förhoppning. När det gäller Knallen var det nästan dagligen 
i genomsnitt mellan tre och fyra insändare. Dessa insändare har dock sällan direkt 
handlat om den offentliga konsten utan då snarare specifikt om en eventuell flytt av 
konstverket. Vi har valt att dela upp detta avsnitt i två mindre avsnitt där vi försöker 
besvara våra frågeställningar. 

8.1 Vad skrivs i den lokala dagspressen om den offentliga konsten? 
I den lokala dagspressen har konsten i första hand framställts på ett beskrivande sätt. 
Medborgarna har kunnat läsa sig till hur konstverket ser ut och i vilket material det har 
tillverkats samt information om konstnärerna. Skribenterna har sällan eller aldrig 
försökt sätta in konstverken i ett konsthistoriskt sammanhang eller förklarat varför just 
denna skulptur skulle vara lämplig för platsen. Ett undantag från detta är dock debatten 
om Knallen vilket möjligen är ett tecken på en modernisering under 2000-talet och ett 
nyväckt intresse för historia. 

 

Inga direkta diskussioner har förts i dagspressen och få har skickat in insändare om 
artiklar som nämnt konstverken. Ett undantag från detta är dock debatten om Knallen 
som är en historia för sig. Till synes helt utan anledning blossade den debatten upp och 
pågick mycket intensivt i ett par månader, för att sedan dö ut lika snabbt och plötsligt 
som den dök upp. Ligger problemet i att det inte finns någon som drar igång debatten, 
utan människor bara hänger på när debatten väl satt igång? Och sedan tappar kanske 
tidningen intresset att publicera insändarna när debatten börjar svalna och då får man 
intrycket av att debatten dör plötsligt. Vi tycker inte heller att debatten i sig är sådan 
som vi letat efter då den mest behandlat placeringen av konstverket. Dock har 
diskussionen ibland nått de toppar som vi letat efter, nämligen när man diskuterat olika 
syner på vad konst är och hur den uppfattas. Även när man diskuterar den tolkade 
innebörden av det specifika konstverket, når man de områden av debatten som varit 
syftet med uppsatsen. Det är emellertid en mycket liten del av den totala debatten om 
Knallen som behandlar dessa ämnen.  Reimar Westlings första tanke med sin insändare 
angående Knallen var antagligen att försöka påvisa hur betydelsefull Knallen är och 
vilket symbolvärde den, enligt honom själv, har för staden. Dock följde inte debatten 
denna riktning utan blev snarare ett forum för önskemål om vart man borde placera 
skulpturen. 
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Beror detta på att konst är svårt att debattera, eller att befolkningen i Borås inte har 
några egentliga åsikter om den konst som finns? Eller är det till och med så att den 
offentliga konsten är något som man helt enkelt tar för givet? Enligt oss så skulle den 
debatt som vi varit intresserade av att se närmare på även innefatta den direkta 
betydelsen som den offentliga konsten har för invånarna och inte bara innehålla åsikter 
om vart de olika konstverken bör placeras. Andra åsikter som hade varit intressanta att 
notera skulle vara hur staden i sig och invånarna påverkas av konstve rken. Som det 
framgår tidigare, i kapitlet om Knallen, innehåller endast ett fåtal insändare information 
om Knallens påverkan på skribenten och/eller staden. 

 

I det material vi fått fram om Knallen har fyra olika linjer avtecknat sig. Dessa linjer har 
blivit tydliga genom hermeneutikens spiral, genom att först studera de olika delarna fick 
vi fram en helhet. Först är det frågan om var konstverket skulle placeras. Detta förblev 
huvudspåret genom hela diskussionen men vissa sidospår uppkom. För det andra vad 
som egentligen är offentlig konst. En parallell kan här dras till Hans Bergs 
amatörskulptur och debatten däromkring. I båda fallen leder det vidare till den tredje 
linjen vilken är frågan om beslutsfattarna lyssnar på befolkningen. I skrivande stund står 
Knallen fortfarande kvar på sin ursprungliga plats och några fler amatörskulpturer har 
inte sett dagens ljus. Som en sista och fjärde linje har vi skulpturernas 
identitetsskapande, både i Borås och i Holstebro. I båda städerna har befolkningen fått 
identitet med staden och varandra genom konstverket. Konsten har väckt debatt, även 
om det i fallet med Knallen inte kanske direkt var den debatt vi sökte. 

 

Bristen på debatt är också slående i historien om förstörelsen av Två Vindar. I den 
lokala dagspressen var det endast någon enstaka reaktion på denna vandalisering trots 
att det handlade om värdefull konst som skattebetalarna fått bekosta. I vart fall under 
denna tid kan man tro att boråsarna tog sin konst för givet. Sommaren 2004 års debatt 
om Knallen får ses som ett lyckligt uppvaknande från denna likgiltighet. I nästa kapitel 
behandlas frågan om vilka som är aktörer i denna debatt. 

8.2  Vem eller vilka uttalar sig i den lokala dagspressen? 
Sällan har det varit allmänheten som skrivit insändare i den lokala dagspressen om den 
offentliga konsten. Istället har vi främst fått ta del av lokalpolitikers och olika 
kulturpersonligheters åsikter och tankar om den offentliga konsten i Borås.  

 

Att kulturpersonligheter på nationell och internationell nivå säger och gör saker som 
mannen på gatan uppfattar som lätt bisarra, smått obegripliga eller rent meningslösa 
finns det talrika exempel på. Trots det är det underligt att Tomas Linds och Stefan 
Eklunds ibland kontroversiella åsikter och uttalanden inte har väckt större reaktioner än 
vad de har gjort. Framförallt Eklunds idéer som faktiskt kan tolkas som rent 
misstroende till befolkningens smak och åsikter. Vid två tillfällen har det kommit fram 
åsikter om att all konst inte kan räknas som konst. Första gången var när Tomas Lind 
menade att Hans Bergs skulptur, som han ville skänka till staden, inte var konstnärlig 
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nog att placeras utanför Kulturhuset. Andra gången var när Stefan Eklund menade att 
Knallen inte hade ett tillräckligt stort konstnärligt värde för att placeras på Knalletorget, 
utan passade bäst på botten av en sjö. Man gör små försök till att diskutera problemen 
med vem som har rätt att tycka/ha åsikter om konsten, samt om man har rätt att värdera 
hur andra ser på och känner för konsten. Dessa debatter dränks dock av debattörernas 
önskan att diskutera eventuella placeringar av konstverk. 

 

Vår förhoppning var alltså att genom att läsa tidningsartiklar och insändare få reda på 
hur Boråsarna bemöter sin offentliga konst. Tyvärr har vi inte lyckats i vår förhoppning 
då det vi kommit fram till är att Boråsarna inte skriver insändare och debattinlägg om 
den offentliga konsten i dagspressen. Eftersom vi nogsamt tog del av alla inlägg i 
skriverierna om Knallen var det frestande att medverka. Vi beslutade oss dock för att 
inte lägga oss i själva debatten, för att lättare kunna granska den opartiskt. Vi ville inte 
heller försöka påverka debatten till att leda in på de ämnen som vi var intresserade av att 
höra åsikter om. Vad som emellanåt skymtar fram i materialet är allmänhetens syn på 
den offentliga konsten i Borås och vad medborgarna tycker om att staden satsar på 
offentlig konst. Dock bör det poängteras att det är tidningarna som valt vad som ska 
publiceras och därför kanske det främst är deras åsikter. De olika delar vi sett, som 
artiklar, insändare, ledare och annat textmaterial pekar ändå mot en helhet. Allmänheten 
är troligen oftast inte intresserade av att debattera sin offentliga konst, åtminstone inte i 
dagspressen.  

8.3 Fortsatt forskning 
 
Vår undersökning hade säkert kunnat utföras på flera andra sätt. Om vi istället hade valt 
nutida konstverk och då istället gjort en opinionsundersökning hade frågan troligen ändå 
inte blivit helt belyst. Detta kan bero på allmänheten kanske inte intresserar sig för sin 
offentliga konst, eller inte är intresserade av att delta i en undersökning. Ett annat sätt att 
bemöta våra frågeställningar hade kunnat vara en kombination av tidningsanalys och 
enkäter eller intervjuer men då hade arbetet troligen tagit mycket mer tid i anspråk. 
Dessutom är det inte säkert att vi då fått hela frågan besvarad. Att enbart använda sig av 
tidningar som analysmaterial som vi har gjort kan vara bra, men vi upptäckte att den 
information vi ville få fram inte direkt framkom i enbart tidningsmaterialet. För 
framtida forskare som är intresserade av Boråsarnas åsikter om den offentliga konsten 
finns det troligen fler än en möjlig metod. Att enbart läsa tidningsartiklar är enligt vår 
erfarenhet inte tillräckligt och denna metod bör därför kompletteras med andra metoder. 
 
Att använda Holstebro som referenspunkt för dagens svenska och mer nutida lokala 
konstdebatter har väl inte varit helt lämpligt. Holstebro fungerar som en bra referensram 
för debatten om de tidiga konstverken som vi använt oss av i uppsatsen. Det går att 
jämföra den debatt som uppstod i Holstebro med den debatt som inte förekom i särskilt 
stor utsträckning i Borås under samma period. Kulturutvecklingen i Holstebro skedde 
ungefär under samma period som de tidiga konstverken placerades ut. I Holstebro blev 
det ljudlig debatt, medan Boråsarna var mer tystlåtna. För att kunna jämföra debatten 
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om Knallen med förhållandena i Danmark och Holstebro hade det kanske varit bättre att 
använda sig av nyare referenser än just kulturutvecklingen på 60-talet i Holstebro. 
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9. Sammanfattning 
Denna uppsats studerar hur den offentliga konsten har mottagits i Borås efter 1960. 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur boråsarna bemöter sin offentliga konst och 
för att uppfylla detta syfte användes dessa två frågeställningar:  

• Vad skrivs i den lokala dagspressen om den offentliga konsten? 

• Vem eller vilka uttalar sig i den lokala dagspressen? 

I uppsatsen använde vi oss av hermeneutiken som teori och metoden är 
dokumentanalys, tidningsanalys samt källkritik. Det utvalda källmaterialet är Borås 
Tidning från 1956 fram till idag där vi analyserat så väl nyhetsartiklar, ledare som 
insändare. 

 

I litteraturgenomgången har vi kortfattat redogjort för den offentliga konstens bakgrund 
och historia. Där har vi även skrivit om Borås kulturhistoria och sedan redogjort för en 
fallstudie i den danska staden Holstebro. Holstebro var en stad på utdöende som med 
hjälp av konsten lyckades komma på fötter. Där var det Kvinna på kärra som startade 
debatten om konsten. Borås har å andra sidan alltid varit en kulturell stad där kulturen 
och konsten inte direkt haft samma syfte som i Holstebro.  

 

De tre utvalda konstverken i vår uppsats är Knallen, Två Vindar och Folktalaren. 
Informationen om dessa konstverk har vi fått fram genom artikelsökning i mikrofilm. Vi 
har även tagit del av böcker och tidskrifter om den offentliga konsten och om våra 
utvalda konstverk. Vår uppsats var från början inriktad på enbart Två Vindar och 
Folktalaren men under sommaren 2004 blossade en diskussion om Knallen upp i Borås 
Tidning vilket gjorde att den tillkom i uppsatsen. Materialet som vi har fått fram genom 
våra sökningar har dels varit nyhetsartiklar, ledare och insändare. Det tidningarna främst 
skrivit om har varit information om konstverken och inga direkta artiklar eller 
debattinlägg. Allmänheten har sällan fått komma till tals i det material vi fått fram.  

 

Debatten om Knallen, skapad av Arvid Knöppel, kom främst att handla om huruvida 
skulpturen skulle flytta från sin plats utanför gamla posten till det nya Knalletorget, eller 
stå kvar. Den debatten blev så livlig att även politikerna sa sig vara villiga att flytta 
statyn. Dock har ännu ingen flytt kommit till stånd. Artiklarna om Två Vindar, av 
Christian Berg, handlade om politikernas beslut om inköpet och om vad konst är. I 
samband med att skulpturen förstördes placerade amatörkonstnärer sina egna skulpturer 
på platsen och väckte på så sätt en debatt. Tyvärr besvarade inte allmänheten dessa 
artiklar utan det var främst stadens kulturpersonligheter som framförde sina åsikter i 
dagspressen. Om skulpturen Folktalaren, av Sven Lundqvist, har det knappt skrivits 
några artiklar alls. Det enda som framförts har varit en namndiskussion samt ett fåtal 
omnämnande av förstörelse av statyn. 
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I analysen granskade vi alla texter kring de utvalda konstverken för att se om vi kunde 
se något mönster i debatten. Det som då framkom var att det främst var redaktionellt 
material vi fått fram. Endast ett fåtal insändare eller debattartiklar förekom i materialet. 
Vi kan alltså konstatera att syftet med vår uppsats till viss del inte uppfyllts då den 
debatt vi önskat inte förekom i dagstidningarna. Däremot gjorde vi vissa andra 
intressanta iakttagelser. Många av insändarna var anonyma och de som inte var 
anonyma var oftast skrivna av lokala politiker eller kulturpersonligheter. 
Anmärkningsvärt var även skillnaden i uppfattning mellan etablissemanget och 
allmänheten där etablissemanget gärna tog in verk i dyrbara material medan 
allmänheten föredrog verk som Knallen som hade en koppling till bygden.  
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BILAGA 1 
De artiklar som vi använt oss av finns tillgängliga hos författarna. 
De sökningar som vi genomfört i Borås Tidning i kronologisk ordning: 
 
1952  5 september till och med början av december 
1953  4 januari till och med 5 november 
1956  9 oktober till och med 31 december 
1957 2 januari till och med 24 maj 
1958 20 april till och med 24 maj 
 
1975 september till och med december 
1976 januari till och med april 
1979 januari till och med december 
 
1980 januari till och med december 
1981 juli till och med december 
1983 april till och med juni 
 
1990 juni och juli, samt oktober till och med december 
 
2003 januari till och med juni 
2004 maj till och med oktober 
 
 
 
 


